Έργο: LibAccessATHINA: Υποστήριξη ΑµεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών

Σύστηµα ελέγχου Η/Υ µε το κεφάλι Tracker One
Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης
Γενικά
Το Tracker One σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεται το κέρσορα επί της
οθόνης αφού πρώτα τοποθετήσετε το επαναχρησιµοποιούµενο αυτοκόλλητο
στο µέτωπό σας ή σε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατος σας µε δυνατότητα
κίνησης και γυρίστε τον φακό έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση του
αυτοκόλλητου. Η συσκευή αυτή µπορεί να λειτουργήσει µε δύο τρόπους:
Mouse Mode (Προσοµοίωση του ποντικιού): Η µετακίνηση του κέρσορα
γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και µε ένα κοινό ποντίκι.
Joystick Mode (Προσοµοίωση του χειριστηρίου χειρός): Σε περιπτώσεις
µειωµένου ελέγχου κεφαλής ο τρόπος αυτός χρησιµοποιεί την έννοια µιας
ουδέτερης ζώνης µέσα στην οποία ο δείκτης/ κέρσορας θεωρείται ότι είναι σε
κατάσταση ηρεµίας. Η έξοδος από τη ζώνη και ενεργοποίηση του ποντικιού
απαιτεί απλά την απότοµη µετακίνηση του δείκτη έξω από αυτήν τη περιοχή.
Συνδυάζοντας τη συσκευή αυτή µε ένα από τις παρακάτω συσκευές και
λογισµικό µπορείτε να προσοµοιώσετε τις λειτουργίες του ποντικιού. (Η
επιλογή εξαρτάται από την παραµένουσα κίνηση και από τις προτιµήσεις του
χρήστη ):
 Συσκευή Wisp (Ασύρµατος ∆ιακόπτης Στόµατος)
 ∆ιακόπτες Χεριών και Ποδιών και ∆ιεπαφή Σύνδεσης ∆ιακοπτών
 Λογισµικό MagicCursor2000 (Προσοµοίωση λειτουργιών ποντικιού)
∆ιαµόρφωση Λειτουργιών
Η συσκευή διαθέτει 4 µικροδιακόπτες στη βάση της, δίνοντας τη δυνατότητα
στους χρήστες να διαµορφώνουν κάποια χαρακτηριστικά των λειτουργιών
της. (Η πρόσβαση στους διακόπτες αυτούς προαπαιτεί την αφαίρεση ενός
στρογγυλού µαύρου πώµατος.) Ο πρώτος διακόπτης καθορίζει τον τρόπο
λειτουργίας της συσκευής και τις επιµέρους λειτουργίες των διακοπτών 2 και 3
όπως περιγράφεται παρακάτω σε καθένα από τους δύο τρόπους αναλυτικά.
Τέλος ο τέταρτος διακόπτης 4 δηµιουργεί µια µικρή καθυστέρηση στη θέση
Off, ενώ όταν ενεργοποιείται εφαρµόζονται πλήρως η παραπάνω ρυθµίσεις.
Ο προεπιλεγµένος τρόπος λειτουργίας της συσκευής φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 1: Αρχική ρύθµιση της συσκευής
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Mouse Mode (Προσοµοίωση του ποντικιού)
Για να ενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας θέστε τον διακόπτη 1 στη
θέση On. Παρακάτω παρουσιάζεται οι ρυθµίσεις που µπορείτε να κάνετε
µέσω των διακοπτών 2 και 3.
∆ιακόπτες
2

On
Κανονική
ευαισθησία
αντίδρασης στις κινήσεις
κεφαλής, όµοια µε τη
µετακίνηση του ποντικιού.

3

Κανονική ευαισθησία, και
ανταποκρίνεται πολύ στις
µικρές κινήσεις κεφαλής.
Είναι κατάλληλο για την
εργασία που απαιτεί έλεγχο
pixel-to-pixel.

Off
Επιταχυνόµενη αντίδραση στις
υψηλότερες ταχύτητες κίνησης
κεφαλής, επιτρέποντάς σας να
φτάνετε από τη µία γωνία της
οθόνης στην άλλη µε λιγότερη
κίνηση.
Λιγότερο
ευαίσθητο
στις
µικρές ή αργές κινήσεις της
κεφαλής. Κατά συνέπεια, ο
δροµέας
θα
εµφανιστεί
σταθερότερος..

Joystick Mode (Προσοµοίωση του χειριστηρίου χειρός)
Η ενεργοποίηση αυτού του τρόπου λειτουργίας απαιτεί την τοποθέτηση του
διακόπτή 1 στη θέση Off. ∆ίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να καθορίζει το
εύρος της ουδέτερης ζώνης, µέσα στην οποία ο κέρσορας θεωρείται ακίνητος,
µε συγκεκριµένους συνδυασµούς των διακοπτών 2 και 3 όπως φαίνεται
παρακάτω:

Μικρό Εύρος

Μεσαίο Εύρος

Μεγάλο Εύρος

Πολύ Μεγάλο Εύρος
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Το υποέργο LibAccessATHINA: «Υποστήριξη ΑµεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών» υλοποιείται στο πλαίσιο του
έργου «Εµπλουτισµός και Αναβάθµιση Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ» του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Γ' ΚΠΣ.
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