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1.1

Σχετικά Tobii Dynavox Windows Control
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

Έκδοση 64–bit των:
●
●
●

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10

.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

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων

Οποιαδήποτε συσκευή είναι εξοπλισμένη με κύκλωμα υπερύθρων HBR IR όπως οι: Tobii Dynavox EyeR, Indi, I–Series
I-110, ή EyeMobile Plus.
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2
2.1

Εγκατάσταση, έναρξη και χειρισμός
άδειας
Εγκατάσταση Tobii Dynavox Windows Control
Στην περίπτωση που είναι εγκαταστημένο, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό Tobii Gaze Interaction
πριν κάνετε εγκατάσταση Windows Control.

Windows Control μπορείτε να το κατεβάσετε από www.TobiiDynavox.com.
Ο οδηγός εγκατάστασης θα εγκαταστήσει τις παρακάτω εφαρμογές:
●
●

Tobii Dynavox Windows Control
Tobii Dynavox Virtual Remote

Για εγκατάσταση του Windows Control, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2.2
2.2.1

Χειρισμός άδειας
Ενεργοποίηση άδειας
Το Windows Control μπορεί να λειτουργήσει σε έως και τρεις(3) συσκευές/υπολογιστές ταυτόχρονα με την ίδια
άδεια. Για να χρησιμοποιήσετε το Windows Control σε περισσότερους από τρεις (3) υπολογιστές/συσκευές το
Windows Control πρέπει πρώτα να απενεργοποιηθεί σε έναν (1) από τους άλλους υπολογιστές/συσκευές.

Όταν αγοράσετε το Windows Control θα λάβετε Licence Activation Key για το λογισμικό στο e-mail Επιβεβαίωσης
παραγγελίας.
Όταν το Windows Control τρέξει πρώη φορά το License Manager θα ξεκινήσει.

Το πλαίσιο διαλόγου της άδειας θα εμφανίσει το εικονίδιο του λογισμικού της άδειας που διαχειρίζεται.

Το License Activation Key είναι στο e-mail Επιβεβαίωσης παραγγελίας.

2.2.1.1

Ενεργοποίηση online

Για έναν υπολογιστή/συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Internet.

6

1.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή/υπολογιστής είναι συνδεδεμένη στο Internet.

2.

Εισάγετε το License activation key.

2 Εγκατάσταση, έναρξη και χειρισμός άδειας
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3.

Επιλέξτε το πλήκτρο Ενεργοποίηση.

Το πλαίσιο διαλόγου της άδειας θα εμφανίσει το εικονίδιο του λογισμικού της άδειας που διαχειρίζεται.

4.

Επιλέξτε το πλήκτρο Κλείσιμο.

2.2.1.2

Ενεργοποίηση χωρίς σύνδεση

Για συσκευή/υπολογιστή που δεν είναι είναι συνδεδεμένη στο Internet.
1.

Εισάγετε το License activation key.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Ενεργοποίηση.

3.

Επιλέξτε το εικονίδιο

4.

Επιλέξτε το πλήκτρο

5.

(πληροφορίες).

(Ενεργοποίηση Offline).

Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
●

Σε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Internet, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.tobiidynavox.com/activation-key/ και ακολουθήστε τις οδηγίες.
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●

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη Tobii Dynavox του τοπικού μεταπωλητή σας.

Θα χρειαστείτε το όνομα του υπολογιστή που εμφανίζεται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου:

6.

Εισάγετε το Κλειδί ενεργοποίησης που παρέχεται από μία από τις παραπάνω επιλογές.

7.

Επιλέξτε το πλήκτρο Ενεργοποίηση.

8.

Επιλέξτε το πλήκτρο Κλείσιμο.

2.2.2

Απενεργοποίηση άδειας

Για να απενεργοποιήσετε το Windows Control, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
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1.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή/υπολογιστής είναι συνδεδεμένη στο Internet.

2.

Ξεκινήστε το Windows Control.

3.

Επιλέξτε το πλήκτρο

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ).

4.

Επιλέξτε το πλήκτρο

(Γενικές Ρυθμίσεις).

5.

Επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά.

6.

Επιλέξτε το πλήκτρο Κλειδί Άδειας.

2 Εγκατάσταση, έναρξη και χειρισμός άδειας
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7.

Επιλέξτε το πλήκτρο Απενεργοποίηση.

Το πλαίσιο διαλόγου της άδειας θα εμφανίσει το εικονίδιο του λογισμικού της άδειας που διαχειρίζεται.

8.

Επιλέξτε:
●
●

2.3

Ναι — για να απενεργοποιήσετε την άδεια σε αυτή τη συσκευή.
Όχι — για ακύρωση.

Εκκίνηση πρώτη φορά

Όταν ξεκινήσει το Windows Control για πρώτη φορά ο Οδηγός διαμόρφωσης θα καθοδηγήσει το χρήστη ώστε να ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του Windows Control. Τα βήματα στον οδηγό είναι τα εξής:
●
●
●

Ρύθμιση προβολής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.2.1 Ρύθμιση οθόνης, σελίδα 29.
Δημιουργία νέου προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.2 Δημιουργία νέου προφίλ.
Δοκιμαστική βαθμονόμηση, Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.4 Δοκιμαστική βαθμονόμηση
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3

Χρήση Tobii Dynavox Windows Control

Το Tobii Dynavox Windows Control δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ελέγξει ένα τυπικό λειτουργικό σύστημα Windows
επιτραπέζιου υπολογιστή μα μία μέθοδο δύο βημάτων ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ανεπιθύμητων κλικ. Αποτρέπει
επίσης την παρακολούθηση του κέρσορα του ποντικιού με το βλέμμα σας αντί να το ελέγχετε (δεν υπάρχει επιπλέοντας
κέρσορας ποντικιού Windows Control).
1.

Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή της εργασίας που επιθυμείτε από την κλειδωμένη Γραμμή Εργασιών, κοιτάζοντας τη.

2.

Για το δεύτερο βήμα κοιτάξτε στο τμήμα της οθόνης που επιθυμείτε (ή το εικονίδιο στην οθόνη) στο οποίο θέλετε να
εκτελέσετε την εργασία. Ενεργοποιείται μία αυτόματη λειτουργία μεγέθυνσης και τερματίζεται η επιλογή του εικονιδίου ή η εκτέλεση της εργασίας.
Όλες οι λειτουργίες στο Windows Control χρησιμοποιούν αφή και το ποντίκι, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον
πάροχο φροντίδας ή στο βοηθό να βοηθήσει το χρήστη εάν χρειάζεται. Ο Υπεύθυνος φροντίδας ή ο Βοηθός μπορεί να επιλέξει μια Λειτουργία/Εργασία ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις ακόμα πιο εύκολα.

3.1

Ο Windows Control Ελεγκτής

Εικόνα 3.1 Ο Windows Control Ελεγκτής
.

Ενέργεια

Περιγραφή

ΠΑΥΣΗ (F4)

Ενέργεια παγώματος Windows Control.
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Παύσης αλλάζει το
πλήκτρο και εμφανίζεται το πλήκτρο Έναρξης.
Το πλήκτρο F4 στο πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση της εργασίας.

ΕΝΑΡΞΗ (F4)

Ενέργεια εκκίνησης Windows Control.
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Έναρξης αλλάζει το
πλήκτρο και εμφανίζεται το πλήκτρο Παύσης.
Το πλήκτρο F4 στο πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση της εργασίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ενέργεια που εμφανίζει το παράθυρο της Παρακολούθησης Κατάστασης. Χρησιμοποιήστε το για να ελέγξετε εάν ο χρήστης κάθεται
σωστά μπροστά από την οθόνη.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.2 Παρακολούθηση κατάστασης, σελίδα 11.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΕΓΚΤΗ
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3 Χρήση Tobii Dynavox Windows Control

Ενέργεια που ελαχιστοποιεί το παράθυρο του ελεγκτή.
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.

Ενέργεια

Περιγραφή

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ενέργεια που ανοίγει τις Windows Control Ρυθμίσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 24.
Ενέργεια που κλείνει το Windows Control.

Κλείσιμο

3.2

Παρακολούθηση κατάστασης

Η λειτουργία Κατάσταση παρακολούθησης χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο χρήστης έχει τοποθετηθεί σωστά μπροστά
από το μηχανισμό παρακολούθησης ματιών.
●
●

Οι δύο (2) άσπρες τελείες — Τα μάτια του χρήστη και πως είναι τοποθετημένα σε σχέση με την οθόνη. Στη βέλτιστη
θέση, οι άσπρες τελείες θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της μαύρης περιοχής.
Η χρωματιστή γεμάτη γραμμή αριστερά με το λευκό βέλος — Πόσο μακριά ή κοντά είναι τοποθετημένος ο χρήστης
από την οθόνη.
–

Εάν το λευκό βέλος είναι στο κέντρο της πράσινης περιοχής της γραμμής, ο χρήστης βρίσκεται στη βέλτιστη
απόσταση από την οθόνη.

–

Εάν το βέλος είναι στο χαμηλότερο τμήμα της γραμμής, θα πρέπει να μετακινήσετε το χρήστη πιο κοντά.

–

Εάν το βέλος είναι στο πάνω μέρος της γραμμής, ο χρήστης θα πρέπει να μετακινηθεί πιο μακριά από τη
γραμμή.

1.

Ανοίξτε τον Windows Control Ελεγκτή.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο

3.

Τοποθετήστε το Χρήστη.

4.

Επιλέξτε το πλήκτρο Κλείσιμο όταν τελειώσετε.

(Παρακολούθηση κατάστασης).

Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιεί την περιοχή του ματιού, απλά κοιτάξτε το πλήκτρο για να το
ενεργοποιήσετε.

Tobii Dynavox Windows Control Εγχειρίδιο χρήσης v.1.2 - el-GR
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3.3

Η Windows Control Γραμμή Εργασιών

Στο πάνω μέρος της Γραμμής Εργασιών Windows Control υπάρχει η ένδειξη προβολής της Κατάστασης παρακολούθησης.
Σας επιτρέπει να επαληθεύσετε ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης ματιών έχει εντοπίσει τα μάτια σας και ότι είστε τοποθετημένοι σωστά μπροστά από τη συσκευή.
Τα πλήκτρα εργασίας στη Γραμμή εργασιών Windows Control μπορούν να είναι σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες όπως
φαίνεται στο Εικόνα 3.2 Οι λειτουργίες της Γραμμής Εργασίας εργασίας Windows Control, σελίδα 13.
F2

Η γραμμή εργασίας μπορεί να εμφανίζεται/κρύβεται με το πλήκτρο “F2”
το πλήκτρο Control των Windows).

3.3.1

σε κανονικό πληκτρολόγιο (όχι με

Οι λειτουργίες της Γραμμής Εργασίας εργασίας Windows Control
Οι τρεις διαφορετικές λειτουργίες είναι έγκυρες τόσο για τις Κανονικές Εργασίες , δείτε το 3.4 Τυπικές εργασίες,
και για τις Εργασίες που κολλάνε, δείτε το 3.5 Εργασίες Sticky.
Οι εργασίες ασφαλούς κλικ δν έχουν δευτερεύουσα λειτουργία επιλογής.

●
●

●

Κανονική (Μη επιλεγμένη) - Δεν έχει επιλεγεί κανένα πλήκτρο εργασίας Windows Control.
Κύρια επιλογή (λευκό) - Το επισημασμένο πλήκτρο Εργασιών είναι επιλεγμένο και η εργασία θα εκτελεστεί μετά την
αυτόματη μεγέθυνση όταν ο χρήστης κοιτάξει στο τμήμα που επιθυμεί στην οθόνη ή στο εικονίδιο πάνω σε αυτή.
Εάν η μέθοδος επιλογής έχει ρυθμιστεί σε Διακόπτη, στο πλαίσιο διαλόγου των Ρυθμίσεων Windows Control, το επιλεγμένο πλήκτρο εργασίας θα παραμείνει ενεργό μετά την εκτέλεση της εργασίας.
Δευτερεύουσα επιλογή (Μπλε/λευκό) - Ίδια με την Κύρια επιλογή αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δευτερεύουσα
επιλογή σημαίνει ότι γίνεται σταδιακά αύξηση της μεγέθυνσης πριν την τελική εκτέλεση της εργασίας, μεγαλώνοντας
το τμήμα της οθόνης και κάνοντας ευκολότερη την επιλογή του. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία κοιτάζοντας το πλήκτρο εργασίας μέχρι να αλλάξει το χρώμα, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
Δεν ισχύει για τις Ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις εργασιών.

●

Τρίτη επιλογή (αναδυόμενο μενού) — Για ορισμένες από τις εργασίες στη Γραμμή εργασιών υπάρχει διαθέσιμο μενού με την αντίστοιχη Εργασία που κολλάει, δείτε το 3.5 Εργασίες Sticky, σελίδα 15 και την Εργασία Ασφαλούς Κλικ,
δείτε 3.6 Ασφαλές κλικ, σελίδα 16. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εργασία ασφαλούς κλικ ή εργασίας
που κολλάει κοιτάζοντας το πλήκτρο εργασιών μέχρι να ενεργοποιηθεί το αναδυόμενο μενού σύμφωνα με το Εικόνα
3.2 Οι λειτουργίες της Γραμμής Εργασίας εργασίας Windows Control, σελίδα 13 και επιλέξτε εργασία ασφαλούς κλικ
ή εργασία που κολλάει για να αντικαταστήσετε την κανονική εργασία με εργασία ασφαλούς κλικ ή εργασία που κολλάει στη Γραμμή εργασιών. Η εργασία ασφαλούς κλικ ή εργασία που κολλάει θα παραμείνει στη Γραμμή Εργασιών
και η αρχική εργασία θα είναι στην τρίτη επιλογή.
Επαναλάβετε τη διαδικασία για να αντικαταστήσετε την εργασία ασφαλούς κλικ ή εργασία που κολλάει με την αρχική
εργασία στη Γραμμή Εργασιών.
Δεν ισχύει για τις Ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις εργασιών.

Για να ρυθμίσετε ποιες λειτουργίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το χρήστη, μεταβείτε στο: 4.5.2 Η καρτέλα Επιλογή,
σελίδα 36. Μόνο η Αρχική λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
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Track Status

Track Status

Gaze Drag & Drop

Gaze Drag & Drop

Gaze Scroll

Gaze Scroll

Left Click / Tap

Left Click / Tap

Shortcuts

Shortcuts

Right Click

Right Click

Double Click

Double Click

Gaze Keyboard

Gaze Keyboard

Normal

Primary Selection

Secondary Selection

Tertiary Selection

Εικόνα 3.2 Οι λειτουργίες της Γραμμής Εργασίας εργασίας Windows Control

3.4

Τυπικές εργασίες

Εικονίδιο

Ενέργεια/Δράση

Περιγραφή

Μετακίνηση κέρσορα

Εργασία που σας επιτρέπει να μετακινείτε τον κέρσορα με το βλέμμα σας.
Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.

Μεταφορά και απόθεση με το
βλέμμα

Εργασία που εκτελεί δύο κλικ, όπου το πρώτο αντιστοιχεί στο σημείο εκκίνησης της μεταφοράς και το δεύτερο στο σημείο απόθεσης
(για τη μεταφορά αντικειμένων ή την επιλογή περιοχής).
●
●
●
●
●

Επιλέξτε εργασία.
Κοιτάξτε το αντικείμενο που θέλετε να μεταφέρετε ή το σημείο
εκκίνησης της περιοχής επιλογής.
Εκτελέστε το Windows Control (πρώτο "κλικ") κοιτάζοντας ή
από το διακόπτη.
Κοιτάξτε γρήγορα στο σημείο απόθεσης του αντικειμένου ή του
τελικού σημείου της επιλογής περιοχής.
Εκτελέστε το δεύτερο "κλικ" κοιτάζοντας ή από το διακόπτη.

Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.

Tobii Dynavox Windows Control Εγχειρίδιο χρήσης v.1.2 - el-GR
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Εικονίδιο

Ενέργεια/Δράση

Περιγραφή

Κύλιση με το βλέμμα

εάν χρησιμοποιηθεί σε παράθυρο που μπορεί να γίνει μετακύλιση,
επιτρέπει την κύλιση της σελίδας με το βλέμμα.
●
●

●
●
●
●
●

●

Επιλέξτε εργασία.
Κοιτάξτε σε οποιαδήποτε περιοχή μπορεί να γίνει μετακύλιση
και κρατήστε εκεί το βλέμμα σας. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο μετακύλισης στο σημείο που κοιτάξατε.
Κοιτάξτε πάνω από το εικονίδιο για μετακύλιση προς τα
επάνω.
Κοιτάξτε κάτω από το εικονίδιο για μετακύλιση προς τα κάτω.
Κοιτάξτε αριστερά από το εικονίδιο για μετακύλιση αριστερά.
Κοιτάξτε δεξιά από το εικονίδιο για μετακύλιση δεξιά.
Κατά τη διάρκεια της κύλισης, μπορείτε να κοιτάξετε ξανά το εικονίδιο (στην οθόνη, όχι το εικονίδιο της Γραμμής εργασιών)
για εναλλαγή μεταξύ αριστερά/δεξιά ή πάνω/κάτω.
Κοιτάξτε τη Windows Control Γραμμή εργασιών (ή έξω από την
οθόνη) για να σταματήσετε την κύλιση.
Χρησιμοποιήστε την κύλιση με το βλέμμα για να κάνετε
μετακύλιση κάθετα και οριζόντια σε εφαρμογές με σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και στην οθόνη Έναρξης με
το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας των Windows.

Αριστερό κλικ/πάτημα

Ενέργεια αριστερού κλικ, ή στην περίπτωση συσκευών αφής, πατήματος με το δάκτυλο. Στη λειτουργία διακόπτη το αριστερό κλικ/
πάτημα είναι η προεπιλογή και παραμένει "κολλημένο" (δείτε 3.8.1
Προεπιλεγμένη ενεργοποίηση με Βλέμμα και Διακόπτη, σελίδα 19).
Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.

Συντομεύσεις

Εργασία που ανοίγει:
●
●

3 στήλες ή προκαθορισμένες συντομεύσεις.
Σχετικά διαφορετικές εκδόσεις διαθέσιμες για Windows 7, 8.1
& 10.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.7 Συντομεύσεις, σελίδα 17.
Δεξί κλικ

Εργασία που εκτελεί δεξί κλικ.
Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.

Διπλό κλικ

Εργασία που εκτελεί διπλό αριστερό κλικ. Όταν η μέθοδος επιλογής έχει οριστεί σε διακόπτη, η ενέργεια του διπλού κλικ είναι "κολλημένη" (δείτε 3.8.1 Προεπιλεγμένη ενεργοποίηση με Βλέμμα και
Διακόπτη, σελίδα 19).
Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.

Πληκτρολόγηση με το βλέμμα

Ενέργεια που ανοίγει ένα πληκτρολόγιο που ελέγχεται με το βλέμμα για πληκτρολόγηση με το βλέμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.9 Πληκτρολόγηση με το
βλέμμα, σελίδα 20.

Ρυθμίσεις

Ενέργεια που ανοίγει τις Ρυθμίσεις Windows Control.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 24.
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3.4.1

Η συμπεριφορά των τυπικών εργασιών σε διαφορετικές λειτουργίες

Εργασία

Κύρια

Δευτερεύουσα

Τρίτη

Μετακίνηση κέρσορα

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Μετάβαση στην Sticky Μετακίνηση Κέρσορα

Μεταφορά και απόθεση

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Αλλαγή σε Μεταφορά και
Απόθεση που κολλάει ή
Ασφαλή Μεταφορά και
Απόθεση

Κύλιση με το βλέμμα

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Δεν εφαρμόζεται

Αριστερό κλικ/πάτημα

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Αλλαγή σε Αριστερό κλικ/
πάτημα που κολλάει ή σε
Ασφαλές Αριστερό κλικ/
πάτημα

Συντομεύσεις

Χωρίς μεγέθυνση

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Δεξί κλικ

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Αλλαγή σε Δεξί κλικ που
κολλάει ή σε Ασφαλές Δεξί
κλικ

Διπλό κλικ

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Αλλαγή σε Διπλό κλικ που
κολλάει ή σε Ασφαλές Διπλό κλικ

Πληκτρολόγηση με το βλέμμα

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.9 Πληκτρολόγηση με το βλέμμα, σελίδα 20.

Ρυθμίσεις

Χωρίς μεγέθυνση

a.

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες Sticky, δείτε το 3.5 Εργασίες Sticky, σελίδα 15.

3.5

Εργασίες Sticky

Εικονίδιο

Ενέργεια/Δράση
Sticky αριστερό κλικ/πάτημα
Sticky διπλό κλικ
Sticky Μεταφορά & Απόθεση
Sticky Μετακίνηση κέρσορα

Περιγραφή
Οι εργασίες Sticky επιτρέπουν τη συνεχή ενεργοποίηση μιας εργασίας χωρίς να χρειάζεται να επιλέγετε ξανά την εργασία στη Γραμμή Εργασιών. Επιλέξτε εργασία Sticky από τη Γραμμή Εργασιών
μια φορά και ο κέρσορας θα ακολουθεί το βλέμμα σας. Η σταθεροποίηση του βλέμματος στην οθόνη εκτελεί την αντίστοιχη εργασία
στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Η εργασία θα παραμείνει ενεργή μετά
την ολοκλήρωση της ενέργειας. Κατά συνέπεια δε χρειάζεται να την
ενεργοποιήσετε από τη Γραμμή Εργασιών ξανά. Για να σταματήσετε την εργασία Sticky, απλά κοιτάξτε την εργασία στη Γραμμή Εργασιών μέχρι να σταματήσει να είναι υπογραμμισμένη.

Sticky δεξί κλικ

3.5.1

Στη Sticky μετακίνηση του κέρσορα, η λειτουργία δευτερεύουσας επιλογής δεν είναι διαθέσιμη, επειδή η συγκεκριμένη εργασία απλά μετακινεί τον κέρσορα στην οθόνη.

Η συμπεριφορά των εργασιών Sticky σε διαφορετικές λειτουργίες

Ενέργεια/Δράση

Κύρια

Δευτερεύουσα

Τρίτη

Sticky αριστερό κλικ/πάτημα

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Αλλαγή σε Αριστερό κλικ/
πάτημα ή σε Ασφαλές Αριστερό κλικ/πάτημα

Sticky διπλό κλικ

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Αλλαγή σε Διπλό κλικ ή σε
Ασφαλές Διπλό κλικ

Sticky Μεταφορά & Απόθεση

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Αλλαγή σε Μεταφορά και
Απόθεση ή Ασφαλή Μεταφορά και Απόθεση
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Ενέργεια/Δράση

Κύρια

Δευτερεύουσα

Τρίτη

Sticky Μετακίνηση κέρσορα

Χωρίς μεγέθυνση

Δεν εφαρμόζεται

Αλλαγή στην Μετακίνηση
Κέρσορα

Sticky δεξί κλικ

Κανονική μεγέθυνση

Βαθιά μεγέθυνση

Αλλαγή σε Δεξί κλικ ή σε
Ασφαλές Δεξί κλικ

a.

3.6

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες Sticky, δείτε το 3.4 Τυπικές εργασίες, σελίδα 13.

Ασφαλές κλικ

Εικονίδιο

Ενέργεια/Δράση

Περιγραφή

Ασφαλές Αριστερό κλικ/
πάτημα

Οι εργασίες ασφαλούς κλικ σας επιτρέπουν να κάνετε με ασφάλεια
τραπεζικές συναλλαγές, και ούτω καθεξής, χωρίς τον κίνδυνο κατά
λάθος πατήματος εξαιτίας της ενέργειας που περιλαμβάνει δύο βήματα. Πρώτα εστιάστε και στη συνέχεια επιλέξτε για εκτέλεση. Επιλέξτε την εργασία ασφαλούς κλικ από τη γραμμή εργασιών
τριτοβάθμιας επιλογής. Η σταθεροποίηση του βλέμματος στην οθόνη εκτελεί την αντίστοιχη εργασία στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Η
εργασία θα εκτελέσει εστίαση σε ένα νέο παράθυρο, και στο σημείο
που έχει σταθεροποιηθεί το βλέμμα θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο

Ασφαλές διπλό κλικ
Ασφαλές δεξί κλικ
Ασφαλής Μεταφορά και
απόθεση

στο παράθυρο, δείτε Εικόνα 3.3 Εκτέλεση ασφαλούς κλικ,
σελίδα 16. Για να εκτελέσετε ασφαλές κλικ στο κέντρο του
επιλέξτε το εικονίδιο

,

.

Οι εργασίες ασφαλούς κλικ είναι διαθέσιμες για αριστερό
κλικ, δεξί κλικ, διπλό κλικ και Μεταφορά και Απόθεση.

Εικόνα 3.3 Εκτέλεση ασφαλούς κλικ
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3.7

Συντομεύσεις
Windows 8.1

Windows 10

Εάν η συντόμευση μιας λειτουργίας είναι επισημασμένη με το εικονίδιο
, το παράθυρο των συντομεύσεων
θα παραμείνει ανοικτό μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, δίνοντας τη δυνατότητα για διάφορες
ενεργοποιήσεις.
Συντόμευση

Ενέργεια
Μεγιστοποίηση παραθύρου

Win
8.1

Win
10

x

x

Συντόμευση που μεγιστοποιεί το ενεργό παράθυρο/
λογισμικό.

x

x

Συντόμευση που μεταφέρει ο χρήστη μία σελίδα πίσω στο πρόγραμμα περιήγησης ή σε οποιοδήποτε
άλλο λογισμικό που διαθέτει παρόμοια
λειτουργικότητα.

x

x

x

x

x

x

Συντόμευση που κάνει επικόλληση της ήδη αντιγραμμένης επιλογής.

x

x

Συντόμευση που εμφανίζει το μενού έναρξης των
Windows.

Πίσω

Αναίρεση
Αντιγραφή
Επικόλληση
Εκκίνηση
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Περιγραφή

Συντόμευση που αναιρεί την τελευταία εντολή.
Συντόμευση που αντιγράφει την ενεργή επιλογή.

3 Χρήση Tobii Dynavox Windows Control

17

Συντόμευση

Ενέργεια

Win
8.1

Win
10

Απόκρυψη Γραμμής εργασιών

Ελαχιστοποίηση παραθύρου
Πρόγραμμα περιήγησης
Αύξηση έντασης ήχου
Σίγαση
Μείωση έντασης ήχου
Αναζήτηση

Συντόμευση που κρύβει τη Γραμμή εργασιών στην
προβολή πλήρους οθόνης. Για να εμφανίσετε ξανά
x

x

x

x

Συντόμευση που ελαχιστοποιεί το ενεργό παράθυρο/λογισμικό.

x

x

Συντόμευση που εμφανίζει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης.

x

x

x

x

x

x

Κλείσιμο παραθύρου

Συντόμευση που μειώνει την ένταση ήχου.

x

Συντόμευση που μετακινεί το Γραμμή εργασίας δεξιά/αριστερά.

x

x

Συντόμευση που κλείνει το ενεργό παράθυρο/εφαρμογή/λογισμικό.

x

x

Συντόμευση που ξεκινάει τη Αναγνώριση φωνής των
Windows, ή την Αναγνώριση φωνής Dragon εάν είναι εγκατεστημένη.

x

x

Συντόμευση που ανοίγει την εφαρμογή Virtual Remote. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 5 Εικονικό
Τηλεχειριστήριο, σελίδα 40.

x

x

Συντόμευση που εμφανίζει την επιφάνεια εργασίας.
Συντόμευση που ανοίγει το μενού Charms.

x
x

Διακόπτης εφαρμογής

Συντόμευση που ανοίγει το Κέντρο ενεργοποίησης.
Συντόμευση που σαρώνει όλες τις εφαρμογές του
σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας και τον
υπολογιστή.

x
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Συντόμευση που απομονώνει τον ήχο από τα ηχεία.

x

Κέντρο ενεργειών
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Συντόμευση που αυξάνει την ένταση ήχου.

x

Εικονικό Τηλεχειριστήριο

Charms

ανάλο-

Συντόμευση που ανοίγει την Cortana. Η Cortana είναι ο έξυπνος προσωπικός σας βοηθός. Η Cortana
μπορεί να κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο, να βρει
στοιχεία στον υπολογιστή σας, να παρακολουθεί το
ημερολόγιό σας, και ούτω καθεξής

Αναγνώριση φωνής

Επιφάνεια εργασίας

τη Γραμμή εργασιών, επιλέξτε
ή
γα με την πλευρά που βρίσκεται η Γραμμή
εργασιών.

Συντόμευση που ανοίγει τη λειτουργία Αναζήτησης
στα Windows.

x

Cortana

Αλλαγή πλευράς

Περιγραφή

Το σύνολο του λογισμικού που τρέχει στην
επιφάνεια εργασίας, δεν θα είναι ορατό
εδώ. Είναι ορατές μόνο από την Επιφάνεια
εργασίας.
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Συντόμευση

Ενέργεια

Win
8.1

Win
10

Προβολή εργασίας
x

Περιγραφή
Συντόμευση που ανοίγει την προβολή εργασίας
όπου είναι ορατές όλες οι εφαρμογές του σύγχρονου
περιβάλλοντος εργασίας.
Η προβολή εργασίας δεν εμφανίζεται εάν
είναι ανοικτή μία ή λιγότερες εφαρμογές.

Κλείσιμο συντομεύσεων

3.8

x

x

Συντόμευση που κλείνει το μενού των
Συντομεύσεων.

Μέθοδος επιλογής — Με το βλέμμα ή με το διακόπτη

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την εκτέλεση της επιλεγμένης εργασίας.
●
●

Με το βλέμμα — χρησιμοποιώντας τα μάτια για τον έλεγχο και την εκτέλεση της επιλεγμένης εργασίας.
Βλέμμα και Διακόπτης — χρησιμοποιώντας τα μάτια για τον έλεγχο και για τη χρήση ενός μηχανικού διακόπτη που
είναι συνδεδεμένος στη συσκευή για την εκτέλεση της επιλεγμένης εργασίας.

Η επιλογή της μεθόδου ρυθμίζεται από το πλαίσιο Windows Control Διαλόγου των Ρυθμίσεων, δείτε το 4 Windows Control
Ρυθμίσεις, σελίδα 24.
Πριν εκτελέσετε μια επιλογή, διαλέξτε μία εργασία από τη Γραμμή εργασιών. Κοιτάξτε την επιλεγμένη εργασία μέχρι να υπογραμμιστεί ως "Κύρια", "Δευτερεύουσα επιλογή" ή .
●

●

Βλέμμα - Για να εκτελέσετε την επιλεγμένη εργασία, κοιτάξτε στο τμήμα της οθόνης που επιθυμείτε (ή το εικονίδιο
στην οθόνη) στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε την εργασία. Ενεργοποιείται μία αυτόματη λειτουργία μεγέθυνσης και
τερματίζεται η επιλογή του εικονιδίου ή η εκτέλεση της εργασίας.
Βλέμμα και Διακόπτης - Υπάρχουν δύο διαφορετικές λειτουργίες εκτέλεσης.
–

Μοναδική ενεργοποίηση του διακόπτη - η λειτουργία μεγέθυνσης εκτελείται όπως και η λειτουργία βλέμματος
και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του πλαισίου διαλόγου Windows Control Ρυθμίσεις, δείτε το 4 Windows Control
Ρυθμίσεις, σελίδα 24.

–

Ενεργοποίηση και διατήρηση του διακόπτη - η λειτουργία μεγέθυνσης εκτελεί μεγέθυνση διαρκώς και θα σταματήσει μόνο όταν απελευθερωθεί/απενεργοποιηθεί ο διακόπτης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο του βλέμματος, θα πρέπει να κοιτάξετε πίσω στη Γραμμή εργασιών για να επιλέξετε νέα εργασία πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας.
Όταν η μεγέθυνση έχει οριστεί σε μηδέν στις Ρυθμίσεις Windows Control - δεν εκτελείται μεγέθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 24.

3.8.1

Προεπιλεγμένη ενεργοποίηση με Βλέμμα και Διακόπτη

Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο του βλέμματος και διακόπτη, η λειτουργία κάνει χρήση των "προεπιλεγμένων επιλογών".
Εάν η εργασία είναι "ενεργοποιημένη από προεπιλογή" δε χρειάζεται να κοιτάξετε πίσω στη Γραμμή εργασιών εάν θέλετε
να επαναλάβετε εκτέλεση της επιλεγμένης εργασίας, παρά μόνο στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε εργασία.
Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο βλέμματος και διακόπτη, το αριστερό κλικ/πάτημα είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.
Αυτό σημαίνει ότι το αριστερό κλικ/πάτημα παραμένει πάντα σε λειτουργία και ενεργοποιείται από το διακόπτη, εάν δεν επιλεγεί κάτι άλλο. Εάν επιλεγεί άλλη εργασία, θα ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά (για μία επιλογή) και στη συνέχεια το
Windows Control θα επιστρέψει αυτόματα στο αριστερό κλικ/πάτημα για τις επόμενες επιλογές.
Η εξαίρεση σε αυτό είναι η εργασία διπλού κλικ, όταν επιλέγεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Βλέμματος και Διακόπτη,
θα είναι επίσης ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Αυτό είναι ιδανικό για χρήσεις όπως συνεχής/γρήγορη πλοήγηση στο Internet, ενεργοποιώντας το διακόπτη και κατά συνέπεια το Αριστερό κλικ/πάτημα μία φορά, επιτρέποντας στη συνέχεια να επιλέξετε ότι επιθυμείτε, χωρίς να χρειάζεται να επιλέγετε Αριστερό κλικ/πάτημα πολλές φορές.
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3.8.2

Ενεργοποίηση εργασίας με πλήκτρο αντί για το διακόπτη
F12

Η επιλογή του πλήκτρου “F12”,
, στο συνδεδεμένο πληκτρολόγιο ενεργοποιεί την επιλογή εργασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο συνδεδεμένος διακόπτης. Για περισσότερες πληροφορίες για τους διακόπτες, δείτε
3.8 Μέθοδος επιλογής — Με το βλέμμα ή με το διακόπτη, σελίδα 19.

3.9

Πληκτρολόγηση με το βλέμμα

Εάν επιλέξετε πληκτρολόγηση με το βλέμμα από τη Γραμμή εργασιών, θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη. Το
πληκτρολόγιο βλέμματος θα βρίσκεται πάντα στο κάτω μέρος της οθόνης όταν ανοίγει. Μπορείτε να το μετακινήσετε χρησι(Μετακίνηση πληκτρολογίου πάνω/κάτω) στη Γραμμή εργασιών του πληκτρολογίου.

μοποιώντας το πλήκτρο

Θα γίνει εκκίνηση της Γραμμής εργασιών μαζί με το πληκτρολόγιο βλέμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.9.1
Γραμμή εργασιών πληκτρολογίου, σελίδα 21.
Το πληκτρολόγιο βλέμματος αποτελείται από τέσσερις σελίδες που εμφανίζονται κυκλικά. Ο χρήστης μπορεί να αλλάζει εύκολα ανάμεσα στις διαφορετικές σελίδες του πληκτρολογίου επιλέγοντας τα πλήκτρα της επόμενης σελίδας τέρμα αριστερά
και δεξιά σε όλες τις σελίδες του πληκτρολογίου βλέμματος.
Το πλήκτρο στο οποίο κοιτάζει ο χρήστης στο πληκτρολόγιο εμφανίζεται με ένα φωτεινό πλαίσιο γύρω από το χαρακτήρα/
λειτουργία στο πλήκτρο

.

Οι τέσσερις σελίδες πληκτρολογίου είναι οι εξής:

Εικόνα 3.4 Προεπιλεγμένη σελίδα εκκίνησης

Εικόνα 3.5 Πρώτη σελίδα δεξιά

Εικόνα 3.6 Δεύτερη σελίδα δεξιά ή αριστερά
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Εικόνα 3.7 Πρώτη σελίδα αριστερά
Για να αλλάξετε τη γλώσσα του πληκτρολογίου και άλλες ρυθμίσεις, δείτε 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 24.
Τα πλήκτρα Shift, Ctrl, Alt, Win και Alt Gr "κολλάνε" όταν επιλεγούν. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνουν επιλεγμένα
μέχρι ο χρήστης να επιλέξει ένα νέο πλήκτρο από το πληκτρολόγιο. Θα παραμείνουν κολλημένα εάν το επόμενο
πλήκτρο που θα επιλεγεί είναι και αυτό πλήκτρο που "κολλάει".
Για να πληκτρολογήσετε γράμμα με τόνο:

3.9.1

1.

Επιλέξτε τον τόνο

2.

Επιλέξτε χαρακτήρα

3.

Ο χαρακτήρας θα εμφανιστεί με τον επιλεγμένο τόνο.

Γραμμή εργασιών πληκτρολογίου

Στην κορυφή της Γραμμής κατάστασης του πληκτρολογίου εμφανίζεται η γραμμή παρακολούθησης κατάστασης όπως στη
Γραμμή Εργασιών Windows Control . Σας επιτρέπει να επαληθεύσετε ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης ματιών έχει εντοπίσει τα μάτια σας και ότι είστε τοποθετημένοι σωστά μπροστά από τη συσκευή.
Τα πλήκτρα εργασίας στη Γραμμή εργασιών του πληκτρολογίου μπορούν να είναι σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες όπως
φαίνεται στο Εικόνα 3.8 Οι λειτουργίες της Γραμμής εργασίας στο πληκτρολόγιο, σελίδα 21.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις διαφορετικές λειτουργίες, δείτε το 3.3.1 Οι λειτουργίες της Γραμμής Εργασίας
εργασίας Windows Control, σελίδα 12

Normal

Track Status

Track Status

Move Keyboard
Up/Down

Move Keyboard
Up/Down

Left Click / Tap

Left Click / Tap

Close Keyboard

Close Keyboard

Primary Selection

Secondary Selection

Tertiary Selection

Εικόνα 3.8 Οι λειτουργίες της Γραμμής εργασίας στο πληκτρολόγιο
Η τρίτη επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για το αριστερό κλικ στη Γραμμή εργασιών του πληκτρολογίου.

Στα Windows 8.1 και Windows 10 τα χρώματα της Γραμμής εργασίας στο πληκτρολόγιο προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των Windows.
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3.9.2

Πλήκτρα Γραμμής εργασίας στο πληκτρολόγιο

Εικονίδιο

Ενέργεια/Δράση

Περιγραφή

Μετακίνηση πληκτρολογίου
πάνω/κάτω

Εργασία που μετακινεί το πληκτρολόγιο στην κορυφή ή στο κάτω
μέρος της οθόνης.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, παραμείνετε στο
πλήκτρο.

3.9.3

Αριστερό κλικ/πάτημα

Ενέργεια αριστερού κλικ, ή στην περίπτωση συσκευών αφής, πατήματος με το δάκτυλο.

Κλείσιμο

Εργασία που κλείνει το πληκτρολόγιο.

Πρόβλεψη λέξης

Ο μηχανισμός πρόβλεψης λέξεων που χρησιμοποιείται στο Windows Control είναι από τη SwiftKey και χρησιμοποιείται
συνήθως σε tablet και smartphones. Το SwiftKey είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που καθιστά
δυνατή την πρόβλεψη της επόμενης λέξης που σκοπεύει να πληκτρολογήσει ο χρήστης. Το SwiftKey μαθαίνει από το κείμενο που έχει γράψει ο χρήστης και παράγει προβλέψεις με βάση το κείμενο που έχει εισαχθεί και το τι έχει μάθει. Η γλώσσα
της πρόβλεψης λέξης αλλάζει ανάλογα με τη γλώσσα του πληκτρολογίου.

Εικόνα 3.9 Πληκτρολόγιο με ενεργοποιημένη τη λειτουργία πρόβλεψης λέξης
Όταν χρησιμοποιείται η πρόβλεψη λέξης, δείτε το 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 24 για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης. Θα εμφανιστούν έξι (6) πλαίσια πάνω από το
πληκτρολόγιο. Το αριστερό πλαίσιο εμφανίζει τη λέξη που είναι πιθανότερο να πληκτρολογηθεί και τα υπόλοιπα πέντε (5)
πλαίσια περιέχουν το κάθε ένα από μία πρόβλεψη. Για να επιλέξτε μία προβλεπόμενη λέξη, απλά επιλέξτε το πλαίσιο με τη
σωστή λέξη. Εάν δεν έχει τη λέξη που ψάχνετε, απλά συνεχίστε να πληκτρολογείτε και καλώς εχόντων, η λέξη που ψάχνετε
θα εμφανιστεί μόλις πληκτρολογήσετε τον επόμενο χαρακτήρα.
Εάν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη λέξης και θέλετε να πληκτρολογήσετε λέξη που περιέχει τόνο, για παράδειγμα
"καφετέρια", είναι προτιμότερο να αφήσετε την πρόβλεψη λέξης να χειριστεί τον τόνο. Απλά πληκτρολογήστε "καφετέρια" και θα λάβετε πρόταση με τη λέξη "καφετέρια".

Ενώ πληκτρολογεί ο χρήστης, οι τελευταίοι 5-10 χαρακτήρες θα εμφανίζονται με μπλε στο αντίστοιχο/υπογραμμισμένο
πλήκτρο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 24. Η συγκεκριμένη λειτουργία βοηθάει το χρήστη να εντοπίζει εύκολα ορθογραφικά λάθη και μειώνει την ανάγκη να κοιτάει το συγκεκριμένο σημείο όπου τοποθετείται κείμενο, και κατά συνέπεια αυξάνει την ταχύτητα πληκτρολόγησης.
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3.10 Windows Control σε συνδυασμό με τις τοπικές εφαρμογές
Windows Control μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες εφαρμογές που ελέγχονται με τα μάτια. Οι περιοχές που "ενεργοποιούνται με το βλέμμα" στις άλλες εφαρμογές εξακολουθούν να είναι ενεργές εφόσον δεν υπάρχει ενεργή εργασία στη
Windows Control Γραμμή εργασιών. Εάν χρησιμοποιείτε το Windows Control στη λειτουργία Βλέμματος & Διακόπτη ένα
πλήκτρο εργασιών θα είναι πάντα "ενεργό από προεπιλογή", εάν χρειάζεται να καταργήσετε την επιλογή μιας εργασίας
απλά κοιτάξτε ξανά την επιλεγμένη εργασία για μικρό χρονικό διάστημα.

3.11 Eye Detection Indicator
Η Eye Detection Indicator,

, είναι μία ξεχωριστή ένδειξη στο πεδίο Δραστηριότητα των Windows.
, δείχνει εάν το Windows Control έχει εντοπιστεί τα μάτια του χρήστη.

Το Eye Detection Indicator μπορεί να έχει διαφορετική κατάσταση:
●

Έγινε εντοπισμός ματιών (

).

Λειτουργεί επίσης ως οδηγός θέσης για το χρήστη.

●

Δεν έχουν εντοπιστεί μάτια, (

●

Δεν έχει συνδεθεί Συσκευή παρακολούθησης ματιών ή είναι απενεργοποιημένη(

).
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4

Windows Control Ρυθμίσεις

Εικονίδια

Ενέργεια

Περιγραφή

Συσκευή παρακολούθησης
ματιών

Ανοίγει τις Ρυθμίσεις του Eye Tracker.

Γενικές ρυθμίσεις

Ανοίγει τις Γενικές Ρυθμίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1 Συσκευή παρακολούθησης ματιών , σελίδα 25.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.2 Γενικές ρυθμίσεις , σελίδα
30.

Βοήθεια & Χρήση

Ανοίγει τις Ρυθμίσεις Βοήθεια & Χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.3 Βοήθεια και Χρήση ,
σελίδα 31.

Ενεργοποίηση & Αναφώνηση

Ανοίγει τις Ρυθμίσεις Ενεργοποίηση & Σχόλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.4 Ενεργοποίηση &
Αναφώνηση , σελίδα 32.

.

Ανοίγει τις Ρυθμίσεις Γραμμή Εργασιών.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.5 . , σελίδα 35.

Πληκτρολόγιο

Ανοίγει τις Ρυθμίσεις Πληκτρολόγιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.6 Πληκτρολόγιο , σελίδα
38.
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4.1

Συσκευή παρακολούθησης ματιών

4.1.1

Η καρτέλα Βαθμονόμηση

Προφίλ βαθμονόμησης: Εμφανίζει το όνομα και το προφίλ που είναι ενεργά.
Διαχείριση προφίλ: Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε ένα υφιστάμενο προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε 4.1.1.1 Διαχείριση προφίλ, σελίδα 25.
Δημιουργία νέου προφίλ: Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να δημιουργήσετε νέο προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε 4.1.1.2 Δημιουργία νέου προφίλ, σελίδα 26.
Αποτελέσματα βαθμονόμησης: Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δείτε το αποτέλεσμα της βαθμονόμησης. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Αποτελέσματα βαθμονόμησης, σελίδα 26.
Δοκιμαστική βαθμονόμηση: Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε τη σελίδα της δοκιμαστικής βαθμονόμησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.4 Δοκιμαστική βαθμονόμηση, σελίδα 27.
Τύπος βαθμονόμησης: Υπάρχουν δύο (2) διαφορετικοί τύποι βαθμονόμησης: Ακριβής ή Απλή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.6 Τύπος βαθμονόμησης, σελίδα 27.
Παρακολούθηση ματιών: Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή θα παρακολουθεί τα μάτια του χρήστη: Και τα δύο,
Αριστερό ή Δεξί.

4.1.1.1

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.
4.1.1.1.1

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.

1.

για μετακύλιση

Ενεργοποίηση ενός προφίλ

1.

4.1.1.1.2

και

Διαγραφή προφίλ

Επιλέξτε το πλήκτρο με το όνομα του προφίλ που θέλετε να διαγράψετε.
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2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Διαγραφή στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

3.

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

4.

Επιλέξτε Κλείσιμο για να αποχωρήσετε από τη σελίδα.

4.1.1.2

Δημιουργία νέου προφίλ

1.

Επιλέξτε Τύπο βαθμονόμησης που θα χρησιμοποιήσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.6 Τύπος βαθμονόμησης, σελίδα 27.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Δημιουργία νέου προφίλ.

3.

Επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε 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.

Ελέγξτε τα αποτελέσματα βαθμονόμησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Αποτελέσματα βαθμονόμησης, σελίδα 26.

9.

Επιλέξτε Κλείσιμο για να αποδεχθείτε τη βαθμονόμηση.

4.1.1.3

Αποτελέσματα βαθμονόμησης
Αυτό λειτουργεί μόνο σε IS-4 Eye Trackers, κατά συνέπεια όχι σε IS-20 και IS-3 Eye Trackers. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα Eye Tracker που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στις Τεχνικές προδιαγραφές
για το Eye Tracker.

Στη σελίδα αποτελεσμάτων βαθμονόμησης, θα δείτε το αποτέλεσμα της βαθμονόμησης για κάθε σημείο βαθμονόμησης. Ο
αριθμός των σημείων βαθμονόμησης που εμφανίζονται στη σελίδα ποικίλει, ανάλογα με τον τύπο βαθμονόμησης που έχετε
επιλέξει και τον τρόπο με τον οποίο έχετε ρυθμίσει τη βαθμονόμηση.
Ένα σημείο βαθμονόμησης μπορεί να έχει τρεις (3) διαφορετικές καταστάσεις:
●
●
●
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Όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο βαθμονόμησης "Ακριβής", η βαθμονόμηση θα ξεκινήσει αυτόματα εάν το eye tracker δεν μπορεί να λάβει δεδομένα από ένα σημείο βαθμονόμησης.

4.1.1.4

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 το πλήκτρο Κλείσιμο όταν τελειώσετε.

4.1.1.5

Επανάληψη βαθμονόμησης

1.

Επιλέξτε Τύπο βαθμονόμησης που θα χρησιμοποιήσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.6 Τύπος βαθμονόμησης, σελίδα 27.

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.

Ελέγξτε τα αποτελέσματα βαθμονόμησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Αποτελέσματα βαθμονόμησης, σελίδα 26.

5.

Επιλέξτε Κλείσιμο για να αποδεχθείτε τη βαθμονόμηση.

4.1.1.6

Τύπος βαθμονόμησης

Υπάρχουν δύο (2) τύποι βαθμονόμησης διαθέσιμοι: Ακριβής και Απλή.
4.1.1.6.1

Ακριβής

Επιλέξτε το πλαίσιο Ακριβής για να ενεργοποιήσετε τον πιο Ακριβή τύπο βαθμονόμησης.
Στον Ακριβή τύπο βαθμονόμησης, η βαθμονόμηση περιλαμβάνει επτά (7) σημεία (εντοπισμός τελειών). Ο ακριβής τύπος
βαθμονόμησης είναι ο προεπιλεγμένος.
4.1.1.6.2

Απλή

Επιλέξτε το πλαίσιο Απλό αν θέλετε να προσαρμόσετε τη διαδικασία βαθμονόμησης.
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Επιλέξτε το πλαίσιο Προσαρμογή δίπλα από το κουμπί Απλό για να προσαρμόσετε τη διαδικασία βαθμονόμησης.

Σημεία βαθμονόμησης: Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιηθούν 1, 2, 5, ή 9 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.
Διέγερση:
Επιλέξτε το πλήκτρο Περιήγηση για να αλλάξετε τη διέγερση Stimulus από την προεπιλεγμένη λευκή κουκίδα σε:
●
●
●
●

Μία από τη συμπεριλαμβανόμενη διέγερση, εικόνα ή βίντεο
Μια εικόνα του αγαπημένου παιχνιδιού του χρήστη
Ένα αγαπημένο βίντεο
Ή κάτι άλλο.

Επιλέξτε το πλήκτρο Φόντο για να αλλάξετε το χρώμα του φόντου για τη διαδικασία βαθμονόμησης.
Ταχύτητα διέγερσης: Επιλέξτε την ταχύτητα διέγερσης για να μετακινηθείτε στην οθόνη μεταξύ, υπάρχουν τρεις ταχύτητες:
●
●
●

Αργή
Μεσαία
Γρήγορη

Μέγεθος διέγερσης: Επιλέξτε το μέγεθος της διέγερσης όταν η διέγερση εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε
ανάμεσα από τρία διαφορετικά επίπεδα:
●
●
●

Μικρό
Μεσαίο
Μεγάλο

Κλείσιμο: Επιλέξτε το πλήκτρο Κλείσιμο για να αποχωρήσετε από τη σελίδα.
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4.1.2

Η καρτέλα Σύνθετες

Το πλήκτρο παύσης είναι διαθέσιμο όταν κοιτάτε έξω από την οθόνη: Ρυθμίστε το πλαίσιο ελέγχου On/Off στη θέση On
εάν το πλήκτρο της παύσης εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο χρήστης κοιτάζει έξω από την οθόνη, για να μπορεί να κάνει
παύση και να ξεκινάει ξανά την παρακολούθηση των ματιών.
Πλαίσιο EyeMobile: Ρυθμίστε το πλαίσιο 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.

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.
Λειτουργεί μόνο στη Διευρυμένη επιφάνεια εργασίας και όχι στο διπλότυπο της επιφάνειας εργασίας.

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
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Αυτή η ενέργεια θα ρυθμίσει το μέγεθος της οθόνης που χρησιμοποιείται στο Windows Control.
3.

4.2
4.2.1

Επιλέξτε Τέλος για ολοκλήρωση

Γενικές ρυθμίσεις
Η καρτέλα Γενικές

Αυτόματη εκκίνηση των Windows Control με τα Windows: Γυρίστε το διακόπτη On/Off στη θέση On στην περίπτωση
που ο έλεγχος Windows ξεκινάει αυτόματα όταν ξεκινάνε τα Windows.
Ελαχιστοποίηση ελεγκτή κατά την εκκίνηση των Windows: Γυρίστε το διακόπτη On/Off στη θέση On στην περίπτωση που
ο Windows Control Ελεγκτής ελαχιστοποιηθεί όταν ξεκινάνε τα Windows.

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. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν εύκολα να αντιγραφούν επιλέγοντας το κουμπί Αντιγραφή πληροφοριών και στη
συνέχεια μπορούν να επικολληθούν σε ένα email ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, αν χρειαστεί.

30

4 Windows Control Ρυθμίσεις

Tobii Dynavox Windows Control Εγχειρίδιο χρήσης v.1.2 - el-GR

4.2.2.1

Κλειδί άδειας
Το πλήκτρο της άδειας δε μπορεί να ενεργοποιηθεί με το βλέμμα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον εάν χρειάζεται να
αλλάξετε την άδεια.

Για να ενεργοποιήσετε την άδεια, δείτε 2.2.1 Ενεργοποίηση άδειας, σελίδα 6.
Για να απενεργοποιήσετε την άδεια, δείτε 2.2.2 Απενεργοποίηση άδειας, σελίδα 8.

4.3
4.3.1

Βοήθεια και Χρήση
Η καρτέλα Βοήθεια

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

Επιλέξτε Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος για να ξεκινήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται εάν ο
χρήστης χρειάζεται να κάνει περισσότερη εξάσκηση. Μπορείτε να ξεκινήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσες φορές θέλετε εάν το επιθυμεί ο χρήστης.
Επιλέξτε το πλήκτροΑποθήκευση πληροφοριών σε αρχείο για να αντιγράψετε όλα τα σημαντικά αρχεία καταγραφής εάν
χρειάζεστε υποστήριξη. Αυτό το αρχείο μπορεί εύκολα να επισυναφθεί σε ένα e-mail και να σταλεί στην ομάδα
υποστήριξης.
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4.3.2

Η καρτέλα Χρήση

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε: Για να βοηθήσετε την Tobii Dynavox να βελτιώσει το λογισμικό γυρίστε το διακόπτη On/Off
στη θέση On.

4.4

Ενεργοποίηση & Αναφώνηση

4.4.1

Η καρτέλα Ενεργοποίηση

4.4.1.1

Ρυθμίσεις βλέμματος

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

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

Πλήκτρο χρόνου παραμονής (Milliseconds)
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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.
Χρόνος παραμονής πληκτρολογίου (Milliseconds)
Ο χρόνος παραμονής του πληκτρολογίου μπορεί να οριστεί σε 8 επίπεδα, απλά κοιτάξτε στη θέση που επιθυμείτε για να
αλλάξετε τη ρύθμιση. Η αλλαγή του χρόνου παραμονής του πληκτρολογίου αλλάζει το διάστημα που χρειάζεται να κοιτάξει
ο χρήστης σε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο πριν πατηθεί το συγκεκριμένο πλήκτρο. Αριστερά στην κλίμακα αντιστοιχεί σε
χαμηλότερο χρόνο, και δεξιά σε μεγαλύτερο χρόνο.
Κοιτάξτε αλλού πριν επιλέξετε ξανά
●

●

On - Επιλέξτε On για ενεργοποίηση Κοιτάξτε αλλού για να επιλέξετε ξανά. Όταν η επιλογή On είναι ενεργοποιημένη,
ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να κοιτάξει αλλού από την περιοχή του βλέμματος για να μπορεί να ενεργοποιήσει την
ίδια περιοχή βλέμματος ξανά.
Off - Επιλέξτε Off για απενεργοποίηση Κοιτάξτε αλλού πριν επιλέξετε ξανά. Όταν η επιλογή Off είναι ενεργοποιημένη, η ενεργή περιοχή βλέμματος θα ενεργοποιηθεί ξανά όσο ο χρήστης συνεχίζει να κοιτάζει στην περιοχή.
(Προεπιλογή)

Περιορισμός πλήκτρων βλέμματος μόνο στις εφαρμογές Tobii Dynavox
●

●

4.4.1.2

On - Επιλέξτε On για ενεργοποίηση Περιορισμός πλήκτρων βλέμματος μόνο στις εφαρμογές Tobii Dynavox. Όταν
έχει επιλεγεί η ρύθμιση On, ενεργοποιείται η ενεργή περιοχή βλέμματος, εκτελείται η εντολή της συγκεκριμένης περιοχής και τα Tobii Dynavox σχόλια εμφανίζονται μόνο στο Tobii Dynavox λογισμικό και τις εφαρμογές.
Off - Επιλέξτε Off για απενεργοποίηση Περιορισμός πλήκτρων βλέμματος μόνο στις εφαρμογές Tobii Dynavox.
Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Off, ενεργοποιείται η ενεργή περιοχή βλέμματος, εκτελείται η εντολή της συγκεκριμένης
περιοχής και τα Tobii Dynavox σχόλια εμφανίζονται στο Tobii Dynavox και σε όλο το λογισμικό και τις εφαρμογές τρίτων. (Προεπιλογή)

Ρυθμίσεις Βλέμματος και Διακόπτη

Ελάχιστη διάρκεια κλικ: Ο χρόνος που ο χρήστης πρέπει να πατήσει τον διακόπτη προτού κάνει μια επιλογή.
Διάρκεια ανάμεσα στα κλικ: Ο "νεκρός χρόνος" που ο έλεγχος των Windows περιμένει πριν επιτρέψει άλλη είσοδο από το
διακόπτη.
Κοιτάξτε αλλού πριν επιλέξετε ξανά
●

●

On - Επιλέξτε On για ενεργοποίηση Κοιτάξτε αλλού για να επιλέξετε ξανά. Όταν η επιλογή On είναι ενεργοποιημένη,
ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να κοιτάξει αλλού από την περιοχή του βλέμματος για να μπορεί να ενεργοποιήσει την
ίδια περιοχή βλέμματος ξανά.
Off - Επιλέξτε Off για απενεργοποίηση Κοιτάξτε αλλού πριν επιλέξετε ξανά. Όταν η επιλογή Off είναι ενεργοποιημένη, η ενεργή περιοχή βλέμματος θα ενεργοποιηθεί ξανά όσο ο χρήστης συνεχίζει να κοιτάζει στην περιοχή.
(Προεπιλογή)

Περιορισμός πλήκτρων βλέμματος μόνο στις εφαρμογές Tobii Dynavox
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●

●

4.4.2

On - Επιλέξτε On για ενεργοποίηση Περιορισμός πλήκτρων βλέμματος μόνο στις εφαρμογές Tobii Dynavox. Όταν
έχει επιλεγεί η ρύθμιση On, ενεργοποιείται η ενεργή περιοχή βλέμματος, εκτελείται η εντολή της συγκεκριμένης περιοχής και τα Tobii Dynavox σχόλια εμφανίζονται μόνο στο Tobii Dynavox λογισμικό και τις εφαρμογές.
Off - Επιλέξτε Off για απενεργοποίηση Περιορισμός πλήκτρων βλέμματος μόνο στις εφαρμογές Tobii Dynavox.
Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Off, ενεργοποιείται η ενεργή περιοχή βλέμματος, εκτελείται η εντολή της συγκεκριμένης
περιοχής και τα Tobii Dynavox σχόλια εμφανίζονται στο Tobii Dynavox και σε όλο το λογισμικό και τις εφαρμογές τρίτων. (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.

Χρώμα κατάστασης: Επιλέξτε το πλήκτρο Αλλαγή για να επιλέξτε το χρώμα της τελείας του σχολίου. Για τα διαθέσιμα χρώματα, δείτε Εικόνα 4.1 Διαθέσιμα χρώματα, σελίδα 34.

Εικόνα 4.1 Διαθέσιμα χρώματα
Μέγεθος ένδειξης: Το μέγεθος της ένδειξης του επιλεγμένου τύπου ένδειξη μπορεί να έχει τρεις (3) τιμές.
●
●
●
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Μεσαίο
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4.5

.

4.5.1

Η καρτέλα Γραμμή εργασίας

4.5.1.1

Εργασίες

Επιλέξτε το πλήκτρο Αλλαγή για πρόσβαση στο αναδυόμενο μενού όπου μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν εργασίες από τη Γραμμή εργασιών.

Επιλέξτε ποιες εργασίες θα χρησιμοποιηθούν στη Γραμμή εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες, δείτε
το 3.4 Τυπικές εργασίες, σελίδα 13.
Λάβετε υπόψη ότι όσο περισσότερες εργασίες υπάρχουν στη Γραμμή εργασιών, τόσο δυσκολότερη είναι η επιλογή τους σε μικρές οθόνες.
Ρυθμίστε το διακόπτη On/Off στη θέση On για να είναι διαθέσιμη η εκάστοτε λειτουργία στη Γραμμή εργασιών.
Ρυθμίστε το διακόπτη On/Off στη θέση Off για να απενεργοποιήσετε και να μην είναι ορατή η εκάστοτε εργασία στη Γραμμή
εργασιών.

4.5.1.2

Μεγιστοποίηση αριστερού κλικ

Η μεγιστοποίηση του αριστερού κλικ επεκτείνει την ενεργή περιοχή του αριστερού κλικ στη Γραμμή εργασιών, καθιστώντας
ευκολότερη την επιλογή με αριστερό κλικ.
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Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Μεγιστοποίηση αριστερού κλικ για να επεκτείνετε και να τονίσετε τη λειτουργία κλικ στη
Γραμμή εργασιών. Εάν είναι στη θέση Off, όλες οι επιλεγμένες εργασίες θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στη Γραμμή εργασίας. Εάν είναι στη θέση On, όλες οι εργασίες εκτός από το αριστερό κλικ θα διατηρήσουν τα αρχικά/μικρότερα μεγέθη τους
και η ενέργεια του αριστερού κλικ θα γεμίσει το υπόλοιπο μέρος της Γραμμής εργασίας.

4.5.1.3

Μέγεθος γραμμής εργασιών

Στο μέγεθος της Γραμμής εργασιών το μέγεθος της Γραμμής εργασίας μπορεί να αλλάξει ανάμεσα σε τρία (3) μεγέθη:
Μικρό

Μεσαίο

Μεγάλο

Η επιλογή μεγαλύτερου μεγέθους για τη Γραμμή εργασίας επεκτείνει την ενεργή περιοχή γύρω από τη Γραμμή εργασίας για
να είναι ευκολότερο για το χρήστη να επιλέξει εργασία. Η πραγματική ενεργή περιοχή επεκτείνεται έξω από την οθόνη και
το εικονίδιο των εργασιών είναι πάντα στο κέντρο της ενεργής περιοχής.

4.5.1.4

Αυτόματη απόκρυψη

Κρύβει τη γραμμή εργασιών αυτόματα. Διαθέσιμο για όλες τις εργασίες που κολλάνε και για όλες τις εργασίες στη λειτουργία
ενεργοποίησης διακόπτη.
Βάλτε το πλαίσιο ελέγχου στη θέση On για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απόκρυψη.
Βάλτε το πλαίσιο ελέγχου στη θέση Off για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απόκρυψη.

4.5.2

36

Η καρτέλα Επιλογή

4 Windows Control Ρυθμίσεις

Tobii Dynavox Windows Control Εγχειρίδιο χρήσης v.1.2 - el-GR

4.5.2.1

Κύρια επιλογή

Η κύρια επιλογή είναι πάντα ενεργοποιημένη και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

4.5.2.2

Δευτερεύουσα επιλογή

Από προεπιλογή, η δευτερεύουσα επιλογή είναι πάντα απενεργοποιημένη. Εάν επιλεγεί η θέση On, η δευτερεύουσα επιλογή θα είναι διαθέσιμη.

4.5.2.3

Τριτοβάθμια επιλογή

Από προεπιλογή, η τριτοβάθμια επιλογή είναι πάντα απενεργοποιημένη. Εάν επιλεγεί η θέση On, η τριτοβάθμια επιλογή θα
είναι διαθέσιμη. Με την τριτοβάθμια επιλογή, οι εργασίες που κολλάνε και οι εργασίες ασφαλούς κλικ θα είναι διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.5 Εργασίες Sticky, σελίδα 15 και 3.6 Ασφαλές κλικ, σελίδα 16.

4.5.3

Η καρτέλα μεγέθυνσης

Βάθος μεγέθυνσης
Το βάθος μεγέθυνσης μπορεί να οριστεί σε 8 επίπεδα, απλά κοιτάξτε στη θέση που επιθυμείτε για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
Η αλλαγή του βάθους μεγέθυνσης ρυθμίζει το επίπεδο της μεγέθυνσης πριν εκτελεστεί η εργασία. Όσο πιο δεξιά γίνεται μετακίνηση στην κλίμακα τόσο μεγαλύτερο το βάθος της μεγέθυνσης.
Εάν το βάθος έχει οριστεί στην τιμή μηδέν, δεν θα γίνει καμία μεγέθυνση. Θα είναι ένα άμεσο κλικ με την κύρια επιλογή. Με τη δευτερεύουσα επιλογή θα εξακολουθήσει να είναι μεγέθυνση.
Ταχύτητα μεγέθυνσης
Η ταχύτητα μεγέθυνσης μπορεί να οριστεί σε 8 επίπεδα, απλά κοιτάξτε στη θέση που επιθυμείτε για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
Η αλλαγή της ταχύτητας επηρεάζει το πόσο γρήγορα υλοποιείται η μεγέθυνση πριν εκτελεστεί η εργασία. Όσο πιο δεξιά γίνεται μετακίνηση στην κλίμακα τόσο γρηγορότερη είναι η ταχύτητα της μεγέθυνσης.
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4.6

Πληκτρολόγιο

Πρόβλεψη λέξης
●
●

On - Επιλέξτε τη θέση On για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόβλεψης λέξης όταν το χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο με το βλέμμα. (Προεπιλογή)
Off - Επιλέξτε τη θέση Off για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόβλεψης λέξης όταν το χρησιμοποιείτε το
πληκτρολόγιο με το βλέμμα.

Ηχητική αναφώνηση
●
●

On - Επιλέξτε τη θέση On για να ενεργοποιήσετε την ηχητική αναφώνηση όταν επιλέγετε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο με το βλέμμα.
Off - Επιλέξτε τη θέση Off για να απενεργοποιήσετε την ηχητική αναφώνηση όταν επιλέγετε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο με το βλέμμα.

Μέγεθος
●
●

Μικρό - Επιλέξτε Μικρό για να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγιο βλέμματος μικρότερου μεγέθους, το οποίο καταλαμβάνει χώρο μικρότερο από τη μισή οθόνη, δείτε Εικόνα 4.2 Διάταξη μικρού πληκτρολογίου (προεπιλογή), σελίδα 38.
Μεγάλο - Επιλέξτε Μεγάλο για να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγιο βλέμματος μεγαλύτερου μεγέθους, το οποίο καταλαμβάνει χώρο ίσο με τη μισή οθόνη, δείτε Εικόνα 4.3 Διάταξη μεγάλου πληκτρολογίου, σελίδα 39.

Εικόνα 4.2 Διάταξη μικρού πληκτρολογίου (προεπιλογή)
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Εικόνα 4.3 Διάταξη μεγάλου πληκτρολογίου
Γλώσσα
Εμφανίζεται το επιλεγμένο πληκτρολόγιο της γλώσσας. Επιλέξτε το πλήκτρο Αλλαγή για να αλλάξετε τη γλώσσα του πληκτρολογίου. Υπάρχει ένας διαφορετικός αριθμός γλωσσών διαθέσιμες.
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5
5.1

Εικονικό Τηλεχειριστήριο
Virtual Remote Επισκόπηση

Εικόνα 5.1 Επισκόπηση Virtual Remote
Το Virtual Remote διαιρείται σε δύο περιοχές:
●
●

Το Virtual Remote Μενού, για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 5.1.1 Μενού Virtual Remote, σελίδα 40.
Το Ενεργό Τηλεχειριστήριο, για περισσότερες πληροφορίες δείτε 5.1.2 Το ενεργό τηλεχειριστήριο, σελίδα 41.

5.1.1

Μενού Virtual Remote

Εικόνα 5.2 Το Μενού Virtual Remote
Τα εικονίδια στο μενού Virtual Remote είναι:
Πλήκτρο
εργασιών

40

Ενέργεια

Περιγραφή

Προσθήκη τηλεχειριστηρίου

Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να προσθέσετε νέο τηλεχειριστήριο,
δείτε 5.2.4 Προσθήκη τηλεχειριστηρίου , σελίδα 43.

Πληροφορίες

Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ανοίξετε τη σελίδα πληροφοριών,
δείτε 5.2.6 Πληροφορίες , σελίδα 59.

Αριστερά

Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στα αριστερά του ενεργού τηλεχειριστηρίου.

Δεξιά

Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στη δεξιά πλευρά του ενεργού τηλεχειριστηρίου.

Λειτουργία επεξεργασίας

Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας στο ενεργό τηλεχειριστήριο, δείτε 5.2.5 Λειτουργία
επεξεργασίας , σελίδα 50.

Κλείσιμο/Ελαχιστοποίηση

Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή
εικονικού τηλεχειριστηρίου.
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5.1.2

Το ενεργό τηλεχειριστήριο

Το ενεργό τηλεχειριστήριο είναι πάντα το τηλεχειριστήριο στο κέντρο στο Virtual Remote Μενού, δείτε Εικόνα 5.3 Ενεργό
Τηλεχειριστήριο.

Εικόνα 5.3 Ενεργό Τηλεχειριστήριο
Όλα τα πλήκτρα που είναι ορατά στην οθόνη ανήκουν στο ενεργό τηλεχειριστήριο.

Θα μπορείτε επίσης να δείτε τα ονόματα έως δύο (2) ακόμα διαθέσιμων τηλεχειριστηρίων, στις πλευρές του τηλεχειριστηρίου. Θα μπορείτε να δείτε μόνο το όνομα και όχι τα πλήκτρα των διαθέσιμων τηλεχειριστηρίων μέχρι να ενεργοποιήσετε
ένα τηλεχειριστήριο.

5.1.3

Τα πλήκτρα

Εικόνα 5.4 Τα πλήκτρα
Όλα τα πλήκτρα που είναι ορατά στην οθόνη ανήκουν στο ενεργό τηλεχειριστήριο. Υπάρχουν δύο (2) τύποι πλήκτρων στο
τηλεχειριστήριο.
●

Ενεργό πλήκτρο

●

Ανενεργά πλήκτρα

, δείτε Εικόνα 5.5 Ενεργά πλήκτρα, σελίδα 42
, δείτε Εικόνα 5.6 Ανενεργά πλήκτρα, σελίδα 42
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Ο αριθμός των πλήκτρων και των λειτουργιών των πλήκτρων διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του συστήματος που
θέλει να ελέγξει ο χρήστης.

Εικόνα 5.5 Ενεργά πλήκτρα

Εικόνα 5.6 Ανενεργά πλήκτρα

5.2

Χρήση Tobii Dynavox Virtual Remote

Το Tobii Dynavox Virtual Remote δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ελέγξει μια τηλεόραση, DVD, σύστημα ήχου, κλπ από τη
συσκευή.
Όλες οι λειτουργίες στο Virtual Remote χρησιμοποιούν αφή και το ποντίκι, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον πάροχο φροντίδας ή στο βοηθό να βοηθήσει το χρήστη εάν χρειάζεται.

42
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5.2.1

Κατά την πρώτη εκκίνηση

Ένα σύντομος οδηγός θα καθοδηγήσει το χρήστη στη διάταξη του λογισμικού Virtual Remote. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εικόνα 5.7 Η οθόνη εισαγωγής Virtual Remote.

5.2.2

Αλλαγή ενεργού τηλεχειριστηρίου

Για να αλλάξετε ενεργό τηλεχειριστήριο:
●

Επιλέξτε ένα από τα ονόματα δεξιά ή αριστερά στο ενεργό τηλεχειριστήριο.

●

ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα

και

για μετακύλιση στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

Το ενεργό τηλεχειριστήριο είναι πάντα το τηλεχειριστήριο στο κέντρο του Μενού Virtual Remote.

5.2.3

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Απλά επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε σήμα στη συσκευή. Τα πλήκτρα έντασης ήχου είναι συνήθως προγραμματισμένα να στέλνουν συνεχές σήμα για όσο διάστημα το πλήκτρο είναι πατημένο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 5.2.5.3.1 Μήκος σήματος, σελίδα 54.
Για να εισάγετε αριθμό μεγαλύτερο από 9 (π.χ. πολλαπλά ψηφία), ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία.
Λίστα βημάτων αριθμών μεγαλύτερους από 9
1.

Επιλέξτε όλους τους αριθμούς που θέλετε να στείλετε με τη σειρά που θέλετε να στους στείλετε.
Όλοι οι επιλεγμένοι αριθμοί θα είναι ορατοί σε ένα λευκό πλαίσιο κάτω από το τμήμα των αριθμών στο
τηλεχειριστήριο.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Αποστολή για να στείλετε τα σήματα στη συσκευή ή Εκκαθάριση για να διαγράψετε όλους τους
επιλεγμένους αριθμούς.

5.2.4

Προσθήκη τηλεχειριστηρίου

Υπάρχουν δύο (2) τρόποι για την προσθήκη νέου τηλεχειριστηρίου.
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5.2.4.1

Προσθήκη ενός ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

Για να προσθέσετε ένα ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Λίστα βημάτων προσθήκης ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου
1.

Επιλέξτε το

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο "Ήδη προγραμματισμένο"

3.

Επιλέξτε τύπο ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου
●
●
●

4.

από το μενού.

TV
DVD/BLURAY
AUDIO

Επιλέξτε επωνυμία από τη λίστα
Εάν δε μπορείτε να βρείτε την επωνυμία, επιλέξτε Άλλη, για περισσότερες πληροφορίες δείτε 5.2.4.1.1 Άλλα τηλεχειριστήρια, σελίδα 46
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5.

Όταν επιλεγεί μία επωνυμία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με πληροφορίες για το πόσα ήδη προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια υπάρχουν

Επιλέξτε το πλήκτρο ΟΚ.
6.

Επιλέξτε ένα τηλεχειριστήριο.

7.

Δοκιμάστε τα διαφορετικά σήματα στο επιλεγμένο τηλεχειριστήριο για να βρείτε το κατάλληλο τηλεχειριστήριο.

8.

Επαναλάβετε τα βήματα 6 & 7 μέχρι να βρείτε το πιο κατάλληλο τηλεχειριστήριο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
9.

και

για μετακύλιση στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

Επιλέξτε το πιο κατάλληλο τηλεχειριστήριο.

10. Επιλέξτε το πλήκτρο Χρήση.
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11. Το επιλεγμένο τηλεχειριστήριο θα αντιγραφεί στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μετάβαση στον Τηλεχειρισμό για να ολοκληρώσετε.
5.2.4.1.1

Άλλα τηλεχειριστήρια

Για να προσθέσετε άλλα τηλεχειριστήρια, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Λίστα βημάτων προσθήκης άλλων τηλεχειριστηρίων
1.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 — 3 στη λίστα βημάτων: Λίστα βημάτων προσθήκης ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου, σελίδα 44.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Άλλο.

3.

Πληκτρολογήστε την επωνυμία στο πλαίσιο κειμένου.

Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, πληκτρολογήστε περισσότερους χαρακτήρες.
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4.

Επιλέξτε επωνυμία.

5.

Όταν επιλεγεί μία επωνυμία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με πληροφορίες για το πόσα ήδη προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια υπάρχουν

Επιλέξτε το πλήκτρο ΟΚ.
6.

Επιλέξτε ένα τηλεχειριστήριο.

7.

Δοκιμάστε τα διαφορετικά σήματα στο επιλεγμένο τηλεχειριστήριο για να βρείτε το κατάλληλο τηλεχειριστήριο.

8.

Επαναλάβετε τα βήματα 6 & 7 μέχρι να βρείτε το καλύτερο δυνατό τηλεχειριστήριο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
9.

και

για μετακύλιση στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

Επιλέξτε το πιο κατάλληλο τηλεχειριστήριο.
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10. Επιλέξτε το πλήκτρο Χρήση.

11. Το επιλεγμένο τηλεχειριστήριο θα αντιγραφεί στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μετάβαση στον Τηλεχειρισμό για να ολοκληρώσετε.

5.2.4.2

Προσθήκη ενός μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

Για να προσθέσετε ένα μη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Λίστα βημάτων προσθήκης μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου
1.

Επιλέξτε το

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο "Μη προγραμματισμένο"

3.

Επιλέξτε τύπο μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου
●
●
●
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●
●

4.

DVD ή BLURAY
ΚΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Επιλέξτε ένα πλήκτρο για προγραμματισμό.

Τα διαθέσιμα εικονίδια διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο τηλεχειριστηρίου που επιλέχθηκε στο Βήμα 3.

5.

Επιλέξτε ένα πλήκτρο για προγραμματισμό.

6.

Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο δέκτη Tobii Dynavox υπερύθρων και πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο.
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7.

Όταν αποθηκευτεί το σήμα στο εικονικό τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε

Το αναδυόμενο μήνυμα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

8.

Επαναλάβετε τα βήματα 5 — 7 για να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό όλων των πλήκτρων που επιθυμείτε στο
τηλεχειριστήριο.
Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε πλήκτρα στο Τηλεχειριστήριο θα πρέπει να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό και να μεταβείτε στη λειτουργία Επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία
Επεξεργασίας, δείτε 5.2.5 Λειτουργία επεξεργασίας , σελίδα 50.

9.

5.2.5

Επιλέξτε Τέλος για ολοκλήρωση

Λειτουργία επεξεργασίας

Στη λειτουργία Επεξεργασίας μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα υφιστάμενα τηλεχειριστήρια. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο που θέλετε να τροποποιήσετε είναι το ενεργό τηλεχειριστήριο. Για να μπείτε στη λειτουργία Επεξεργασίας, ακολουθήστε
αυτή τη διαδικασία:
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Λίστα βημάτων λειτουργίας Επεξεργασίας
1.

Επιλέξτε το πλήκτρο

2.

Επιλέξτε την ενότητα του τηλεχειριστηρίου στην οποία θέλετε να κάνετε αλλαγές. Μπορούν να γίνουν οι παρακάτω
αλλαγές:
●
●
●
●
●

5.2.5.1

(λειτουργία Επεξεργασίας).

Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου, δείτε 5.2.5.1 Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου, σελίδα 51
Διαγραφή τηλεχειριστηρίου, δείτε 5.2.5.2 Διαγραφή τηλεχειριστηρίου, σελίδα 52
Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο, δείτε 5.2.5.3 Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο.
Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο, δείτε 5.2.5.4 Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο, σελίδα 56.
Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο, δείτε 5.2.5.5 Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο,
σελίδα 58

Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου

Για να αλλάξετε το όνομα ενός τηλεχειριστηρίου, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου
1.

Επιλέξτε το πλήκτρο

2.

Επιλέξτε το πλαίσιο “Επιλέξτε εδώ για επεξεργασία” γύρω από το όνομα του τηλεχειριστηρίου.

(λειτουργία Επεξεργασίας).
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3.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μετονομασία ετικέτας.

4.

Πληκτρολογήστε τη νέα ετικέτα
Χρησιμοποιήστε ένα μικρό όνομα.

5.

Πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να ολοκληρώσετε τη μετονομασία ετικέτας.

6.

Επιλέξτε το εικονίδιο

5.2.5.2

για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

Διαγραφή τηλεχειριστηρίου

Για να διαγράψετε ένα τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Λίστα βημάτων διαγραφής τηλεχειριστηρίου
1.
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2.

Επιλέξτε το πλαίσιο “Επιλέξτε εδώ για επεξεργασία” γύρω από το όνομα του τηλεχειριστηρίου.

3.

Επιλέξτε το πλήκτρο Διαγραφή.

4.

Επιλέξτε:
●
●

5.

5.2.5.3

Ναι να διαγραφεί
Όχι — για ακύρωση.

Επιλέξτε το εικονίδιο

για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Λίστα βημάτων αλλαγών σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο
1.

Επιλέξτε το πλήκτρο

(λειτουργία Επεξεργασίας).
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2.

Επιλέξτε ένα πλήκτρο με μαύρο φόντο και εικονίδιο ή κείμενο, π.χ.
επεξεργασία ”γύρω από τα πλήκτρα του τηλεχειρισμού.

3.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
●
●
●
●
●

4.

Μήκος σήματος, δείτε 5.2.5.3.1 Μήκος σήματος.
Νέο σήμα, δείτε 5.2.5.3.2 Νέο σήμα, σελίδα 54
Αλλαγή κειμένου, δείτε 5.2.5.3.3 Αλλαγή κειμένου, σελίδα 55
Αλλαγή εικονιδίου, δείτε5.2.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου, σελίδα 56
Πλήκτρο εκκαθάρισης, διαγράφει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πλήκτρο.

Επιλέξτε το εικονίδιο

5.2.5.3.1

, στο πλαίσιο “Διαλέξτε ένα πλήκτρο για

για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

Μήκος σήματος

Προκειμένου η μονάδα λήψης να κατανοήσει το σήμα που αποστέλλεται από το Virtual Remote, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε
το μήκος του σήματος. Το μήκος σήματος πρέπει επίσης να οριστεί εάν θέλετε το πλήκτρο να στέλνει συνεχώς το σήμα κάθε
φορά που το επιλέγετε.
Επιλέξτε μία (1) από τις παρακάτω εναλλακτικές:
●
●
●
●

Κανονικό — στέλνει υπέρυθρο σήμα πολύ μικρής διάρκειας.
Μεγάλο — στέλνει υπέρυθρο σήμα στη διάρκεια ενός (1) δευτερολέπτου.
Υπερβολικά μεγάλο — στέλνει υπέρυθρο σήμα στη διάρκεια δύο (2 δευτερολέπτων.
Συνεχές — στέλνει σήμα κάθε φορά που επιλέγεται το πλήκτρο.
Αυτή είναι η τυπική ρύθμιση ενός πλήκτρου έντασης ήχου για παράδειγμα

5.2.5.3.2

Νέο σήμα

Για να προγραμματίσετε ένα νέο σήμα για ένα πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
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Λίστα βημάτων νέου σήματος
1.

Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο δέκτη Tobii Dynavox υπερύθρων και πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο.

2.

Όταν αποθηκευτεί το σήμα στο εικονικό τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε

Το αναδυόμενο μήνυμα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

5.2.5.3.3

Αλλαγή κειμένου

Για να αλλάξετε κείμενο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Λίστα βημάτων αλλαγής κειμένου
1.

Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα είναι στο πλήκτρο.

2.

Πατήστε το πλήκτρο Enter/Return στο πληκτρολόγιο για να κάνετε αποδοχή του κειμένου.
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5.2.5.3.4

Αλλαγή εικονιδίου

Για να αλλάξετε εικονίδιο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
1.

Επιλέξτε ένα διαθέσιμο εικονίδιο.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Αποθήκευση για αποδοχή του εικονιδίου.

5.2.5.4

Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Λίστα βημάτων αλλαγών σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο
1.

Επιλέξτε το πλήκτρο

2.

Επιλέξτε ένα πλήκτρο με γκρι φόντο και εικονίδιο ή κείμενο, π.χ.
ξεργασία ”γύρω από τα πλήκτρα του τηλεχειρισμού.

3.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
●
●
●
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Πρόγραμμα, δείτε 5.2.5.4.1 Πρόγραμμα, σελίδα 57
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Αλλαγή εικονιδίου, δείτε5.2.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου, σελίδα 56
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●

4.

Πλήκτρο εκκαθάρισης, διαγράφει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πλήκτρο.

Επιλέξτε το εικονίδιο

5.2.5.4.1

για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

Πρόγραμμα

Για να προγραμματίσετε σήμα για ένα πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Λίστα βημάτων προγράμματος
1.

Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο δέκτη Tobii Dynavox υπερύθρων και πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο.

2.

Όταν αποθηκευτεί το σήμα στο εικονικό τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε

Το αναδυόμενο μήνυμα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
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5.2.5.5

Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο

Για να προσθέσετε ένα νέο πλήκτρο σε ένα άδειο χώρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο Λίστα βημάτων
1.

Επιλέξτε το πλήκτρο

2.

Επιλέξτε ένα πλήκτρο με γκρι φόντο και άδειο, π.χ.
ρω από τα πλήκτρα του τηλεχειρισμού.

3.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
●
●

4.
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, στο πλαίσιο “Διαλέξτε ένα πλήκτρο για επεξεργασία ”γύ-

Αλλαγή κειμένου, δείτε 5.2.5.3.3 Αλλαγή κειμένου, σελίδα 55
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5.2.6

Πληροφορίες

Στη σελίδα πληροφοριών θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για την έκδοση τόσο για τον εξοπλισμό όσο και για τα διάφορα
τμήματα λογισμικού.

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε: Για να βοηθήσετε την Tobii Dynavox να βελτιώσει το λογισμικό γυρίστε το διακόπτη On/Off
στη θέση On . Επιλέξτε το πλήκτρο "Περισσότερες πληροφορίες" για να ανοίξετε μια σελίδα με πληροφορίες σχετικά με το τι
αφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εικόνα 5.8 Συλλογή δεδομένων, σελίδα 59.

Εικόνα 5.8 Συλλογή δεδομένων
Εκπαιδευτικό υλικό: Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε το Virtual Remote Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιλέγοντας το πλήκτρο
Εκκίνηση.
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Δείτε την ειδική σελίδα υποστήριξης για τη συγκεκριμένη συσκευή Dynavox. Περιέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα και συμβουλές και τεχνικές για το προϊόν.Δείτε τις
ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση: www.TobiiDynavox.com/support-training

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

