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1.1

Informacje na temat
Tobii Dynavox Gaze Point
Zastosowanie

Zyskaj pełną kontrolę nad komputerem, sterując nim tylko za pomocą oczu lub oczu i przełącznika. Dzięki naszemu nagradzanemu oprogramowaniu możliwe jest emulowanie wszystkich typów ruchu myszy, gestów przesuwania i wpisywania tekstu. Dodaliśmy także inteligentne skróty, aby dostęp do wszystkich części systemu Windows był jeszcze łatwiejszy!

1.2

Wymagania systemowe

Komponent

Wymagania

Komputer i procesor

2.0 GHz lub szybszy, procesor dwurdzeniowy (zalecane
minimum)

Pamięć (RAM)

4 GB RAM (zalecane minimum)

Dysk twardy

Dostępne 450 MB

USB

USB 2.0

System operacyjny

Oprogramowanie Tobii Dynavox Gaze Point działa z wykorzystaniem zarówno 32-bitowej, jak i 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows. W przypadku
korzystania z 32-bitowej wersji oprogramowania
Tobii Dynavox Gaze Point w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows, program będzie działał w 32-bitowej
warstwie systemu operacyjnego Windows.
●
●
●

Windows 7 (64 bitowy)
Windows 8.1 (32 bitowy lub 64 bitowy)
Windows 10 (32 bitowy lub 64 bitowy)

Wersja .NET

4.5

Urządzenie do śledzenia ruchu gałek ocznych

Dowolne urządzenie do śledzenia ruchu gałek ocznych Tobii
Dynavox lub Tobii Tech obsługujące oprogramowanie Tobii
Eye Tracking Core.

Dodatkowe wymagania

Do aktywacji licencji wymagane jest połączenie z internetem.

Oprogramowanie Tobii Eye Tracking Core

Wersja 2.8 lub nowsza
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2.1

Instalowanie, uruchamianie i
aktualizowanie
Tobii Dynavox Gaze Point
Instalowanie Tobii Dynavox Gaze Point z użyciem Gaze Point

1.

Przejdź do strony www.tobiidynavox.com/dl/gaze-point i pobierz oprogramowanie Gaze Point.

2.

Zainstaluj Gaze Point.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

2.2

Pierwsze uruchomienie

Kiedy oprogramowanie Tobii Dynavox Gaze Point jest uruchamiane po raz pierwszy, instrukcja konfiguracji przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji Tobii Dynavox Gaze Point. Czynności wykonywanie w instrukcji:
●
●
●

2.3

Konfiguracja wyświetlacza. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.2.1 Ustawienie wyświetlacza, str 11.
Tworzenie nowego profilu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.1 Tworzenie nowego profilu.
Test kalibracji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.3 Test kalibracji

Aktualizowanie Tobii Dynavox Gaze Point

Tobii Dynavox regularnie wydaje zaktualizowane wersje oprogramowania Gaze Point.
W trakcie instalacji oprogramowania Gaze Point, nastąpi instalacja Update Notifier na urządzeniu użytkownika. W przypadku
aktywnego połączenia internetowego Update Notifier automatycznie sprawdzi dostępność aktualnych wersji oprogramowania
Gaze Point oraz to, czy inne programy Tobii Dynavox są zainstalowane na urządzeniu.
Aby ręcznie sprawdzić dostępność nowych aktualizacji oprogramowania Gaze Point, sprawdź aplikację Update Notifier na urządzeniu i kliknij ikonę

(Update Notifier), aby uruchomić aplikację.

Gaze Point Instrukcja obsługi v.1.0 - pl-PL
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3

Korzystanie z urządzenia Tobii Dynavox
Gaze Point

Rysunek 3.1 Gaze Point Controller
Tabela 3.1 Ikony w Gaze Point Controller
Symbol

Opis

Symbol

Opis

WSTRZYMAJ GAZE POINT (F4)

Kliknij ten przycisk, aby
wstrzymać Gaze Point

URUCHOM GAZE POINT (F4)

Kliknij ten przycisk, aby uruchomić Gaze Point

UKRYJ KURSOR MYSZY
(F5)

WŁĄCZ KLIKNIĘCIE (F6)

USTAWIENIA

lub

lub

Naciśnij skrót klawiszowy zapisany w nawiasie po opisie.

Naciśnij skrót klawiszowy zapisany w nawiasie po opisie.

Kliknij ten przycisk, aby ukryć
kursor myszy

POKAŻ KURSOR MYSZY (F5)

Kliknij ten przycisk, aby pokazać kursor myszy

lub

lub

Naciśnij skrót klawiszowy zapisany w nawiasie po opisie. .

Naciśnij skrót klawiszowy zapisany w nawiasie po opisie.

Kliknij ten przycisk, aby
włączyć kliknięcie lewym
przyciskiem

WYŁĄCZ KLIKNIĘCIE
(F6)

Kliknij ten przycisk, aby wyłączyć kliknięcie lewym
przyciskiem

lub

lub

Naciśnij skrót klawiszowy zapisany w nawiasie po opisie. .

Naciśnij skrót klawiszowy zapisany w nawiasie po opisie.

Kliknij ten przycisk, aby uzyskać
dostęp do Ustawień dla
Gaze Point, patrz 4 Ustawienia
oprogramowania Gaze Point,
str 7.

Obsługa za pomocą myszy komputerowej lub ekranu dotykowego ma priorytet przed oprogramowaniem Gaze Point.
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Ikony

Ustawienia oprogramowania Gaze Point

Działanie

Opis

Urządzenie do śledzenia ruchu
gałek ocznych

Otwiera ustawienia urządzenia do śledzenia ruchu gałek
ocznych.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1 Urządzenie do śledzenia ruchu gałek ocznych , str 8.

Ustawienia ogólne

Otwiera ustawienia ogólne.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.2 Ustawienia ogólne , str
12.

Aktywacja i potwierdzenie

Otwiera ustawienia aktywacji i potwierdzenia.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.3 Aktywacja i potwierdzenie , str 13.

Pomoc i użytkowanie

Otwiera ustawienia pomocy i użytkowania.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.4 Pomoc i użytkowanie .

Gaze Point Instrukcja obsługi v.1.0 - pl-PL
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4.1
4.1.1

Urządzenie do śledzenia ruchu gałek ocznych
Karta „Calibration” (Kalibracja)

Calibration profile (Profil kalibracji): pokazuje nazwę aktywnego profilu.
„Create new profile” (Utwórz nowy profil): wybrać ten przycisk, aby utworzyć nowy profil. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.1 Tworzenie nowego profilu, str 8.
„Manage profiles” (Zarządzaj profilami): wybrać ten przycisk, aby zmienić profil na inny, już istniejący. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.2 Zarządzanie profilami, str 9.
„Test calibration“ (Test kalibracji): wybrać ten przycisk, aby otworzyć stronę testu kalibracji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.3 Test kalibracji, str 9.
„Calibration type” (Typ kalibracji): Istnieją dwa (2) różne typy kalibracji: Accurate (Dokładna) i Simple (Prosta). Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.5 Typ kalibracji, str 10.
„Track eyes“ (Śledź oczy): Określ, jak urządzenie powinno śledzić oczy użytkownika. Dostępne opcje to: Both (Oboje), Left
(Lewe) lub Right (Prawe).

4.1.1.1

Tworzenie nowego profilu

1.

Wybrać Calibration type (Typ kalibracji).
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.5 Typ kalibracji, str 10.

2.

Wybrać przycisk Create new profile (Utwórz nowy profil).

3.

Wybrać opcję Yes (Tak), aby kontynuować lub No (Nie), aby anulować.

4.

Nadać nowemu profilowi nazwę.
Należy się posłużyć klawiaturą i myszą.
Można stosować tylko znaki literowe i cyfrowe.
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5.

Wybrać przycisk Next (Dalej).

6.

Ustawić użytkownika w taki sposób, aby dwie kropki oznaczające jego oczy znajdowały się na środku pola widocznego
na ekranie.
Proces kalibracji rozpocznie się, kiedy kropka po prawej stronie zacznie mrugać do użytkownika.

7.

Aby przeprowadzić kalibrację, postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

8.

Przeprowadzić test kalibracji.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.3 Test kalibracji, str 9.

4 Ustawienia oprogramowania Gaze Point
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9.

Wybrać przycisk Close (Zamknij), aby zaakceptować kalibrację lub Recalibrate (Kalibruj ponownie), aby przeprowadzić ponowny proces kalibracji.

4.1.1.2

Zarządzanie profilami

Na stronie „Manage Profiles” (Zarządzaj profilami) użytkownik może aktywować lub usunąć istniejący profil.
W środkowej części ekranu pod tekstem „Active Profile" (Aktywny profil) użytkownik zobaczy nazwę aktywnego profilu.
Wszystkie dostępne profile będą umieszczone na tej stronie jako przyciski. Profile można przewijać za pomocą przycisków
i

.

4.1.1.2.1

Aktywowanie profilu

1.

Wybrać przycisk z nazwą profilu, który ma być aktywowany.

2.

Wybrać przycisk Active (Aktywny) w prawym górnym rogu ekranu.

3.

Wybrać opcję Yes (Tak), aby aktywować wybrany profil lub No (Nie), aby anulować.

4.

Kliknąć przycisk Close (Zamknij), aby opuścić stronę.

4.1.1.2.2

Usuwanie profilu

1.

Wybrać przycisk z nazwą profilu, który ma być usunięty.

2.

Wybrać przycisk Delete (Usuń) w lewym górnym rogu ekranu.

3.

Wybrać opcję Yes (Tak), aby usunąć wybrany profil lub No (Nie), aby anulować.

4.

Kliknąć przycisk Close (Zamknij), aby opuścić stronę.

4.1.1.3

Test kalibracji

Na stronie testu kalibracji można przetestować kalibrację za pomocą predefiniowanych punktów na ekranie, aby sprawdzić, czy
użytkownik musi ponownie skalibrować urządzenie do śledzenia ruchu gałek ocznych.
1.

Popatrzeć na każdy punkt w każdym okręgu na ekranie, aby sprawdzić, jak dokładne jest śledzenie wzroku w tym
obszarze.

2.

Wybrać przycisk Close (Zamknij), aby zaakceptować kalibrację lub Recalibrate (Kalibruj ponownie), aby przeprowadzić ponowny proces kalibracji.

4.1.1.4

Ponowna kalibracja

1.

Wybrać Calibration type (Typ kalibracji).
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.5 Typ kalibracji, str 10.

2.

Wybrać przycisk Recalibrate (Kalibruj ponownie), aby rozpocząć proces nowej kalibracji aktywnego profilu.

Gaze Point Instrukcja obsługi v.1.0 - pl-PL
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3.

Aby przeprowadzić kalibrację, postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

4.

Przeprowadzić test kalibracji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz 4.1.1.3 Test kalibracji, str 9.

5.

Wybrać przycisk Close (Zamknij), aby zaakceptować kalibrację lub Recalibrate (Kalibruj ponownie), aby przeprowadzić ponowny proces kalibracji.

4.1.1.5

Typ kalibracji

Dostępne są dwa (2) typy kalibracji. Accurate (Dokładna) i Simple (Prosta).
4.1.1.5.1

Dokładna

Wybrać opcję Accurante (Dokładna), aby uruchomić najdokładniejszą kalibrację.
W przypadku wyboru kalibracji dokładnej zostanie ona przeprowadzona za pomocą siedmiu (7) punktów i będzie to kalibracja z
wykorzystaniem pojawiających się punktów. Kalibracja dokładna jest ustawiona jako domyślna.
4.1.1.5.2

Prostota

Wybrać opcję Simple (Prosta), aby przeprowadzić łatwą kalibrację, kiedy ważniejsze jest, aby proces ten był szybki i łatwy, a
nie bardzo dokładny.
Prosta kalibracja może zostać przeprowadzona w sposób indywidualny.
Wybrać przycisk Customize (Indywidualizuj), aby dokonać indywidualnych ustawień w procesie kalibracji.

„Calibration points” (Punkty kalibracji): wybrać, czy będzie stosowany 1 punkt kalibracji, czy 2.
Jednopunktowa kalibracja jest niedostępna w przypadku urządzenia PCEye Go.

„Step-through” (Przechodzenie): Przełączyć pole „On/Off” (Włącz/Wyłącz) do opcji „On” (Włącz), aby aktywować funkcję
pozwalającą przejść przez proces kalibracji poprzez naciśnięcie klawisza „S” na klawiaturze lub stuknięcie/kliknięcie ekranu.
„Image Stimulus” (Bodziec): wybrać przycisk Browse (Przeglądaj), aby zmienić Image Stimulus (Bodziec) z domyślnego
białego punktu na jeden z innych bodźców lub na obraz ulubionej zabawki użytkownika lub inny element.
„Close” (Zamknij): Kliknąć przycisk Close (Zamknij), aby opuścić stronę.
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4.1.2

„Karta „Advanced” (Zaawansowane)

EyeMobile bracket (Obejma EyeMobile): Jeżeli użytkownik korzysta z urządzenia EyeMobile lub EyeMobile Mini, przełączyć
pole „On/Off” (Włącz/Wyłącz) dotyczące obejmy EyeMobile do opcji On (Włącz). Ustawienia obejmy EyeMobile nie mają zastosowania w przypadku urządzenia EyeMobile Plus dlatego są nieaktywne.

4.1.2.1

Ustawienie wyświetlacza

Jeżeli użytkowanych jest więcej wyświetlaczy niż jeden (1), należy określić, do którego z nich podłączone jest urządzenia do
śledzenia ruchu gałek ocznych. System musi także znać wielkość używanego wyświetlacza.

1.

Za pomocą przycisków
dzenia ruchu gałek ocznych.

lub

wybrać, do którego wyświetlacza jest podłączone urządzenia do śle-

2.

Dopasować lewą i prawą pionową linię znajdującą się pod wizualizacją urządzenia do śledzenia ruchu gałek ocznych na
ekranie do oznaczeń, które znajdują się w górnej części używanego urządzenia do śledzenia ruchu gałek ocznych.

Spowoduje to ustawienie wielkości ekranu wykorzystywanego wraz z oprogramowaniem
Tobii Dynavox Gaze Point.
3.

Wybrać przycisk Done (Gotowe) aby zakończyć.

Gaze Point Instrukcja obsługi v.1.0 - pl-PL

4 Ustawienia oprogramowania Gaze Point

11

4.2
4.2.1

Ustawienia ogólne
Karta „General” (Ogólne)

„Launch Gaze Point automatically with Windows” (Uruchom Gaze Point automatycznie wraz z systemem Windows): Przełączyć pole „On/Off” (Włącz/Wyłącz) do opcji On (Włącz), jeżeli oprogramowanie Gaze Point ma być automatycznie uruchamiane wraz z systemem Windows.
Zresetować wszystkie ustawienia Gaze Point: Kliknij przycisk Resetuj ustawienia, aby zresetować wszystkie ustawienia
Gaze Point.

4.2.2

Karta „About” (Informacje)

Na stronie „About” (Informacje) można znaleźć informacje dotyczące wersji oprogramowania i urządzenia do śledzenia ruchu
gałek ocznych. Informacje te można łatwo skopiować, wybierając przycisk Copy info (Kopiuj informacje), a następnie w razie
potrzeby można je wkleić do e-maila lub innego oprogramowania.
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4.3
4.3.1

Aktywacja i potwierdzenie
Karta „Activation” (Aktywacja)

Na karcie „Activation” (Aktywacja) znajdują się wszystkie ustawienia dotyczące interakcji użytkownika z oprogramowaniem
Gaze Point. Tutaj ustala się, czy do realizacji poleceń użytkownik będzie korzystał z wzroku, czy z przełącznika oraz jak będzie
przebiegała interakcja.
„Activation method” (Metoda aktywacji):
●
●

Wzrok — wybrać opcję „Gaze” (Wzrok), aby wykorzystywać umiejscowienie wzroku do aktywowania funkcji zbliżenia,
która zakończy się realizacją wybranej opcji.
Przełącznik — wybrać opcję „Switch” (Przełącznik), aby wykorzystywać przełącznik do aktywowania funkcji zbliżenia,
która zakończy się realizacją wybranej opcji.

„Button Dwell Time (Milliseconds)” (Czas spoczynku przycisku (w milisekundach))
Czas spoczynku przycisku można ustawić na jeden z ośmiu poziomów. Wystarczy patrzeć na wybraną pozycję, aby zmienić
ustawienie. Zmiana czasu spoczynku przycisku służy do ustawiania czasu, przez jaki użytkownik musi zatrzymać wzrok na przycisku, zanim nastąpi realizacja opcji. Na skali lewa strona oznacza krótszy czas spoczynku przycisku, a prawa dłuższy.
Przed ponownym użyciem opcji odwróć wzrok
●

●

On (Włącz) - Kliknij opcję On (Włącz), aby aktywować funkcję Look away before reselecting (Przed ponownym użyciem opcji odwróć wzrok). Gdy wybrana jest opcja On (Włącz), użytkownik musi najpierw odwrócić wzrok od aktywnego
obszaru spojrzenia, aby móc aktywować ten sam obszar ponownie.
Off (Wyłącz) - Kliknij opcję Off (Wyłącz), aby dezaktywować funkcję Look away before reselecting (Przed ponownym użyciem opcji odwróć wzrok). Gdy wybrana jest opcja Off (Wyłącz), aktywny obszar spojrzenia będzie aktywowany
ponownie, dopóki użytkownik będzie patrzył w ten obszar. (domyślnie)

Limit Eye Gaze buttons only to Tobii Dynavox applications (Stosuj przyciski Limit Eye Gaze tylko do aplikacji Tobii Dynavox)
●

●

On (Wł) - Wybierz opcję On (Wł), aby aktywować funkcję Limit Eye Gaze buttons only to Tobii Dynavox applications (Stosuj przyciski Limit Eye Gaze tylko do aplikacji Tobii Dynavox). Gdy wybrana jest opcja On (Włącz), aktywny
obszar spojrzenia będzie aktywny, wykonane zostanie polecenie powiązane z obszarem, natomiast interakcja zwrotna
Tobii Dynavox zostanie pokazana tylko w oprogramowaniu i aplikacjach Tobii Dynavox.
Off (Wył) - Wybierz opcję On (Wł), aby dezaktywować funkcję Limit Eye Gaze buttons only to Tobii Dynavox applications (Stosuj przyciski Limit Eye Gaze tylko do aplikacji Tobii Dynavox). Gdy wybrana jest opcja Off (Wyłącz), aktywny obszar spojrzenia będzie aktywny, wykonane zostanie polecenie powiązane z obszarem, natomiast interakcja
zwrotna Tobii Dynavox zostanie pokazana w oprogramowaniu Tobii Dynavox oraz wszystkich zewnętrznych aplikacjach.
(domyślnie)
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4.3.2

Karta „Feedback” (Potwierdzenie)

„Feedback type” (Typ potwierdzenia):
●
●
●

Clock „Zegar” — wzrokowym potwierdzeniem jest zegar, który wypełnia się, kiedy biegnie czas spoczynku przycisku.
Kiedy zegar zostanie całkowicie wypełniony, następuje realizacja opcji.
Dot (Punkt) — wzrokowym potwierdzeniem w czasie realizacji opcji jest zmniejszający się punkt w przypadku użytkowników korzystających ze wzroku lub statyczny punkt w przypadku użytkowników przełącznika.
Invisible (Niewidoczny) — w czasie realizacji opcji na ekranie nie będzie widoczne żadne wzrokowe potwierdzenie.

Kolor potwierdzenia: Wybrać przycisk Change (Zmień), aby wybrać kolor potwierdzenia. Aby zapoznać się z dostępnymi kolorami, patrz Rysunek 4.1 Dostępne kolory, str 14.

Rysunek 4.1 Dostępne kolory
Rozmiar potwierdzenia: rozmiar potwierdzenia dla wybranego typu potwierdzenia może mieć jedną z trzech (3) różnych
wartości.
●
●
●

4.4
4.4.1

„Small” (Mały)
„Medium” (Średni)
„Large” (Duży)

Pomoc i użytkowanie
Karta „Help” (Pomoc)

Kliknij przycisk Go to online help (Przejdź do pomocy online), aby otworzyć strony pomocy technicznej oprogramowania
Tobii Dynavox w domyślnej przeglądarce internetowej. Na stronach tych użytkownik może znaleźć często zadawane pytania
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wraz z odpowiedziami, informacje o pomocy technicznej, szkolenia, nagrania wideo i dokumentację dotyczącą oprogramowania
Gaze Point i pozostałych produktów Tobii Dynavox.
Należy się upewnić, że komputer lub urządzenie jest podłączone do Internetu.

Jeżeli użytkownik chce wykonać ćwiczenia, należy kliknąć przycisk Start tutorial (Uruchom samouczek), aby uruchomić dołączony samouczek. Samouczek można uruchamiać dowolną liczbę razy.
Kliknij przycisk Save information to file (Zapisz informacje w pliku), aby skopiować wszystkie istotne dzienniki na wypadek korzystania z pomocy. Plik ten można łatwo załączyć do wiadomości e-mail i przesłać do zespołu pomocy technicznej.

4.4.2

Karta „Usage” (Użytkowanie)

Help us improve (Pomoc w udoskonaleniach): Aby pomóc firmie Tobii Dynavox doskonalić oprogramowanie, należy przełączyć pole „On/Off” (Włącz/Wyłącz) do opcji On (Włącz). Aby otworzyć stronę z informacjami dotyczącymi tej opcji, należy wybrać przycisk „More info” (Więcej informacji). Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Rysunek 4.2 Gromadzenie danych, str
15.

Rysunek 4.2 Gromadzenie danych
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Wsparcie dotyczące urządzenia firmy Tobii Dynavox
Pomoc on-line
Zapoznaj się ze stroną wsparcia dotyczącą danego produktu firmy Tobii Dynavox. Znajdują się na niej aktualne informacje dotyczące problemów oraz porady ułatwiające użytkowanie produktu.
Strony wsparcia można znaleźć on-line pod adresem: www.TobiiDynavox.com lub www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt z przedstawicielem handlowym lub sprzedawcą
W przypadku pytań lub problemów z produktem należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym lub autoryzowanym sprzedawcą firmy Tobii Dynavox, u którego można uzyskać pomoc.
Będą oni najlepiej poinformowani w sprawie indywidualnych ustawień danego użytkownika i będą mogli zapewnić najlepszą pomoc, udzielając rad i szkoląc w zakresie korzystania z produktu.
Aby uzyskać dane kontaktowe, należy odwiedzić witrynę www.TobiiDynavox.com/contact

