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Įvadas 
Funkcinės įrankio galimybės 
Šis įrankis leidžia nuotoliniu rankos arba galvos judesiu valdyti žymeklį kompiuterio ekrane ir atlikti 

pagrindines kompiuterines funkcijas nenaudojant fizinės pelės ar klaviatūros. Tokiu būdu, šis įrankis 

sukuria bekontaktę, gestais pagrįstą kompiuterio ir jo vartotojo sąsają. 

Šio įrankio paskirtis 
Šis įrankis skirtas suteikti fizinę judėjimo negalią turintiems žmonėms galimybę naudoti kompiuterį 

mokymuisi, bendravimui ir pramogoms. 

Tikslinė įrankio grupė yra fizinę judėjimo negalią turintys asmenys, kurie negali arba kuriems yra sunku 

naudotis įprastine klaviatūra ar pele dėl ribotos galimybės judinti rankas, spausdinti, spausti pelės 

klavišus ir pan. 

Šiuo įrankiu galima naudotis sėdint arba gulint. Jeigu įrankis bus naudojamas gulint, 

kompiuterio/planšetinio kompiuterio ir kameros padėčiai nustatyti gali prireikti papildomos techninės 

įrangos. 

Kam skirtas šis dokumentas 
Dokumentas skirtas asmeniui, kuris diegs įrankį. Tai gali būti pats vartotojas, gydytojas, asmeninis 

slaugytojas arba šeimos narys. 

Dokumente vartojamas terminas „Vartotojas“ reiškia negalią turintį įrankio vartotoją. 

Suderinama techninė įranga 
Įrankis skiriamas Windows 8 operacines sistemas turintiems asmeniniams kompiuteriams ir 

planšetiniams kompiuteriams (Windows RT versija nėra palaikoma). Kompiuteriui, kuriame bus įdiegtas 

šis įrankis, nėra keliami jokie minimalūs techniniai reikalavimai. Šiuo įrankiu galima naudotis, jeigu 

kompiuteryje arba planšetėje gali veikti Windows 8 operacinė sistema. Tačiau, jei naudojant Windows 8 

operacinę sistemą kompiuteris arba planšetė veikia labai lėtai, šis įrankis gerai neveiks, nes jis taip pat 

naudos bendruosius sistemos išteklius. 

Pastaba planšečių be išorinės klaviatūros vartotojams. Jeigu klaviatūra arba pelė niekada nebuvo 

prijungta prie planšetės, naudojant šį įrankį vartotojas nematys pelės žymeklio. Prie planšetės reikia 

prijungti Bluetooth klaviatūrą arba Bluetooth pelę ir Windows operacinė sistema visą laiką rodys pelės 

žymeklį ekrane. 

Įrankiu galima dirbti ir su Windows 7 bei senesnėmis Windows operacinėmis sistemomis, bet su jomis 

įrankis nebuvo išbandytas ir oficialiai nėra palaikomas. 

Kur galima rasti įrankį 
Įrankį galima atsisiųsti iš svetainės adresu: inovatell.reabilitacija.lt  
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Aplinkos paruošimas 
Kambario apšvietimas 
Įrankis veikia esant įvairiam apšvietimui, tačiau, jeigu yra labai ryškus foninis apšvietimas ir labai didelis 

kontrastas, objekto nustatymo algoritmai veikia blogiau. Todėl patartina pasirinkti aplinką kurios fone 

nėra lempų, tiesioginės saulės šviesos ar kitų stiprios šviesos šaltinių už vartotojo nugaros. 

Kameros įrengimas 
Galima naudoti integruotą arba išorinę kamerą. Jeigu prie kompiuterio yra prijungtos dvi kameros, 

įrankio ekrane galima pasirinkti kurią iš jų naudoti. Kaip ir visi kiti nustatymai, kamera pasirenkama 

nuspaudus More („Daugiau”). Tačiau įrankis nesugeba identifikuoti kamerų pagal gamintojo 

pavadinimą/modelį: dažniausiai pirmoje vietoje bus numatytoji integruota kamera, o antroji kamera bus 

per USB jungtį prijungta kamera. Jeigu per USB jungtį prijungtos dvi ar daugiau kamerų, pasirenkant 

reikiamą kamerą gali tekti paeksperimentuoti. 

Integruotąją kamerą bus lengviau įdiegti, nes jos padėtis ekrano atžvilgiu yra centre. 

Įdiegiant išorinę kamerą, kuri dedama ant monitoriaus viršaus, ant stalo arba kito paviršiaus, ją reikia 

labai atidžiai centruoti. Kamera turi būti nukreipta tiesiai į objektą, kurį ji turės užfiksuoti (ranką arba 

galvą), ir pirmą kartą kamerai atpažinus ranką arba galvą ekrano centre turi atsirasti pelės žymeklis. Jeigu 

kamera per daug pakreipta į kairę, dešinę, viršų arba apačią, vartotojas gali lengvai išstumti pelės 

žymeklį už ekrano ribų jam bus sunku jį nukreipti į kitas ekrano vietas. Jeigu kamera nebus tiksliai 

nukreipta į ranką arba galvą, net jeigu šis nuokrypis ir bus visai mažas, tai gali turėti didelės įtakos 

valdant vartotojo sąsają. Todėl šis žingsnis yra labai svarbus ir turi būti tinkamai atliktas. 

Ekrano dydis ir raiška 
Jei vartotojų rankų ar galvos judesiai yra labai riboti, ekranas (ypač su pilna HD raiška) jiems gali būti per 

didelis, todėl jiems bus sunku pasiekti visus keturis ekrano kampus net jei žymeklis bus ypatingai jautrus. 

Šiems vartotojams patartina sumažinti ekrano raišką Valdymo skydelyje (1-3 pav.): 
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1 pav. Control Panel („Valdymo skydelyje“) pasirinkite Display („Ekranas”) 

 



INOVATELL     Technologinis sprendimas. Dokumentacija ir Vartotojo instrukcija 
 

6 
 

2 pav. Display („Ekrano”) nustatymų lange pasirinkite Adjust resolution („Reguliuoti skiriamąją gebą“). 
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3 pav. Nustatykite skiriamąją gebą. 

 

Rekomenduojamos raiškos nėra, ją reikia išbandyti kiekvienu atskiru atveju. 

Ekraninė klaviatūra 
Jeigu vartotojas ketina spausdinti arba naudoti kitas klaviatūros komandas, reikia aktyvuoti ekraninę 

klaviatūrą. Yra du numatytieji pasirinkimai (kuris bus labiau tinkamas, priklausys nuo konkretaus 

kompiuterio ir asmeninių pasirinkimų): 

1. Užduočių juostoje suaktyvinkite Touch Keyboard (jutiklinę klaviatūrą) (4-8 pav). Tai padarius, ją 

galima lengvai sumažinti arba padidinti. 
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4 pav. Užduočių juostą spustelėkite dešiniuoju klavišu ir pasirinkite Properties („Savybės”). 

 

 

5 pav. Pasirinkite Toolbars („Įrankių juostos”). 
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6 pav. Pažymėkite Touch Keyboard („Jutiklinė klaviatūra“) ir spustelėkite Apply („Taikyti“). 

 

7 pav. Užduočių juostoje pasirodys klaviatūros piktograma. 

 

8 pav. Užduočių juostoje paspaudus klaviatūros piktogramą atsidarys klaviatūra. 
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2. Suaktyvinkite jutiklinę klaviatūrą Ease of Access Center („Lengvo priėjimo centre“) (9-11 pav.); 

jeigu vartotojas uždaro klaviatūra ir nori vėl ją atidaryti, jis vėl turi eiti į Ease of Access Center. 

9 pav. Atidarykite Control Panel („Valdymo skydelį“) ir pasirinkite Ease of Access Center („Lengvos prieigos neįgaliesiems 
centras“). 
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10 pav. Pasirinkite Start On-Screen Keyboard („Paleisti ekraninę klaviatūrą“). 

 

11 pav. Ekrane pasirodys klaviatūra. Jeigu klaviatūra uždengia užduočių juostą, ją reikia pastumti. Užduočių juostoje visada turi 
matytis Tool („Įrankio“) piktograma. 

 

 

Jeigu vartotojui reikia atlikti operacijas, reikalaujančias vienu metu nuspausti keletą klavišų, patartina 

suaktyvinti Sticky Keys („Klavišų fiksavimą“) (12-14 pav.): 
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12 pav. Atidarykite Control Panel („Valdymo skydelį“) ir pasirinkite Ease of Access Center („Lengvos prieigos neįgaliesiems 
centras“). 
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13 pav. Pasirinkite Make the keyboard easier to use („Pritaikyti klaviatūrą lengviau naudoti“). 
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14 pav. Pažymėkite Turn on Sticky Keys („Įjungti klavišų fiksavimą”). 

 

Spustelėjimo pažymėjimas 
Kai žymeklis yra dešiniajame ekrano krašte arba pačioje apačioje, jis yra sunkiai matomas 

(standartiniame kompiuteryje). Todėl Valdymo skydelyje patartina įjungti papildomą spustelėjimo 

paryškinimą (15-16 pav.) (kai jis yra įjungtas, klaviatūroje nuspaudus CTRL (Fn) klavišą žymeklis 

pažymimas apskritimu): 
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15 pav. Atidarykite Control Panel („Valdymo skydelį“) ir pasirinkite Mouse („Pelė”). 
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16 pav. Pointer Options („Žymeklio parinktyse”) pažymėkite Show location of pointer when I press the CTRL key („Paspaudus 
klavišą CTRL rodyti žymiklio vietą”). Po to paspauskite Apply („Taikyti“) ir OK („Gerai“). 

 

 

Ekrano užrakinimas, laukimo režimo nustatymai 
Jeigu kompiuterio nustatymai leidžia jį užrakinti, nustatyti laukimo režimą ir/ar slaptažodžiu apsaugotą 

ekrano užsklandą, vartotojas negalės atrakinti kompiuterio Įrankiu (Įrankis veikia tik aktyviame ekrane). 

Norint išvengti tokių situacijų, patartina Valdymo skydelyje išjungti užrakinimo, laukimo, skirtojo laiko 

limito ir miego režimų funkcijas. 

Ekrano užsklandos slaptažodžio pašalinimas (17-19 pav.): 
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17 pav. Atidarykite Control Panel („Valdymo skydelį“) ir pasirinkite Personalization („Personalizavimas“). 
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18 pav. Spustelėkite Screen Saver („Ekrano užsklanda”). 
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19 pav. Įsitikinkite, kad išskleidžiamojoje meniu juostoje yra pasirinktas None („Nėra”). 

 

Žadinimo slaptažodžio pašalinimas (20-22 pav.): 
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20 pav. Atidarykite Control Panel („Valdymo skydelį“) ir pasirinkite Power Options („Energijos vartojimo parinktys“). 

 

21 pav. Pasirinkite Require a password on wakeup („Reikalauti slaptažodžio pabundant”). 
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22 pav. Įsitikinkite, kad yra pasirinktas Don't require a password („Nereikalauti slaptažodžio”). 

 

 

Ekrano išsijungimo laiko, kai kompiuteris išsijungia arba veikia laukimo režimu, nustatymas (23-25 pav.): 
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23 pav. Atidarykite Control Panel („Valdymo skydelį“) ir pasirinkite Power Options („Energijos vartojimo parinktys”). 

 

24 pav. Pasirinkite Choose when to turn off the display („Pasirinkti kada išjungti monitorių”) arba Change when the computer 
sleeps („Keisti, kai kompiuteris veikia miego režimu”) – abi parinktys veda į tą patį puslapį. 
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25 pav. Abiejuose išskleidžiamuosiuose meniu pažymėkite Never („Niekada”). 

 

Taip pat pašalinkite slaptažodžio apsaugą. Net jei kompiuteris užsirakina, vartotojas galės jį „pažadinti” 

minimaliomis pastangomis paliesdamas bet kurį klaviatūros klavišą. 

Įjungimo/išjungimo galimybės 
Įrankis gali būti naudojamas išjungti kompiuterį, tačiau jį įjungti galima tik paspaudus kompiuterio 

įjungimo mygtuką. 
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Atpažinimo galimybės 
Įrankis gali atpažinti standartinės formos ranką arba galvą. 

Rankos atpažinimas 
Standartinė rankos forma yra tiesiogiai į kamerą nukreiptas pilnai atvertas arba beveik pilnai atvertas 

delnas. Kad kamera galėtų atpažinti ranką kaip objektą, pirštai neturi būti suglausti. Kiek delnas turi būti 

atviras, kad kamera atpažintų ranką, priklauso nuo konkrečios rankos formos, apšvietimo ir kitų aplinkos 

faktorių, todėl tai reikia išbandyti kiekvienu konkrečiu atveju. Kamerai atpažinus ranką, valdymo režimas 

tampa lankstesnis: dažniausiai, nepriklausomai nuo apšvietimo, žymeklį galima judinti netgi į kumštį 

sugniaužta ranka. 

Kamera gali atpažinti ir dešinę, ir kairę ranką. 

Jeigu vartotojas negali išlaikyti pakeltos rankos, ranką galima padėti ant visiškai permatomo plastikinio 

stalelio arba padėklo, o kamerą pastatyti po šiuo plastikiniu paviršiumi. Šiuo atveju reikia laikytis tų pačių 

„Kameros įrengimo” skyriuje nurodytų reikalavimų. 

Taip pat kamera gali sėkmingai atpažinti ranką, kai ji padedama ant stalo arba kito plokščio paviršiaus 

delnu žemyn, o kamera sumontuojama virš rankos. Tokiu atveju Įrankio nustatymuose reikia paspausti 

klavišą More („Daugiau”) ir apversti kameros kadrus. 

Galvos atpažinimas 
Standartinė galvos forma yra ovalo formos galva su šukuosena arba aksesuarais, kurie neužstoja jokios 

svarbios veido dalies. Pvz., plaukų kirpčiukai, kepuraitės ar skrybėlės, kurios uždengia didelę veido dalį, 

gali sutrukdyti atpažinti galvą. 

Akiniai neįtakoja atpažinimo kokybės. 
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Įrankio įdiegimas ir naudojimo pradžia 
Įsidiekite įrankį iš pateiktos nuorodos. Darbastalyje atsiras 26 pav. pavaizduota piktograma. 

26 pav. Įrankio piktograma. 

 

Kiekvieną kartą, kai vartotojas nori pradėti naudotis Įrankiu, jis/ji turi du kartus spragtelėti piktogramą. 

Įrankis turi du režimus: 

1. Įrankis pasileidžia Atpažinimo režime, t.y. jis bando atpažinti ranką arba galvą (priklausomai nuo 

pasirinktos nuostatos – numatytoji pradinė nuostata yra rankos sekimas). Norėdamas pradėti 

naudotis Įrankiu, vartotojas turi laikyti ranką atverstu delnu arba galvą kameros matomumo 

lauke ir ranka arba galva bus automatiškai atpažinta. 

2. Po to, kai kamera atpažįsta ranką arba galvą, Įrankis persijungia į Valdymo režimą, kuris leidžia 

vedžioti žymeklį ekrane ir atlikti spragtelėjimus. Kad pajudintų žymeklį norima kryptimi, 

vartotojas paprasčiausiai turi pajudinti ranką arba galvą. Kad spragtelėtų, vartotojas turi tam 

tikrą nustatymuose nurodytą laiką palaikyti ranką arba galvą vienoje vietoje jos nejudindamas 

(numatytasis nustatymas yra 0,8 sekundės). 

Įrankis nustatytas automatiškai atpažinti ranką arba galvą. Prieš pradedant naudotis Įrankiu, jo nereikia 

kalibruoti ar „išmokyti“ kaip tai daryti. 



INOVATELL     Technologinis sprendimas. Dokumentacija ir Vartotojo instrukcija 
 

26 
 

 

Numatytasis ekranas 
Pagal numatytuosius nustatymus atsidaro sumažinta Įrankio versija (27 pav.): 

27 pav. Sumažinta Įrankio versija. 

 

Ją sudaro: 

1. Kameros langas rodo kuri kamera yra naudojama (integruotoji ar išorinė). Naudokite šį langą, 

kad patikrintumėte, ar ranka/galva atpažįstama teisingai. Teisingai atpažinta ranka ar galva 

pasirodys baltame stačiakampyje: 

 

2. Valdymo režimo parinkiklis skirtas pasirinkti valdymą ranka arba galva. 

3. Spragtelėjimo režimo klavišai, kurie leidžia pakeisti paprastą žymeklio spragtelėjimą 

alternatyviomis funkcijomis (klavišo spragtelėjimas aktyvuoja vieną operaciją, kuriai yra 

proskirtas konkretus klavišas, o po to automatiškai grįžtama prie standartinio kairiojo 

spragtelėjimo): 

a. Kairė – kairysis spragtelėjimas 

b. 2X – dvigubas spragtelėjimas 

c. Dešinė – dešinysis spragtelėjimas 

d. Iškirpti – paprastas objektų, kurių nereikia iš anksto pažymėti, pvz., bylos, iškirpimas 

(žymeklis turi būti nukreiptas tiesiai į objektą) 

e. Kopijuoti – paprastas objektų, kurių nereikia iš anksto pažymėti, pvz., bylos, kopijavimas 

(žymeklis turi būti nukreiptas tiesiai į objektą) 
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f. Įkelti – nukopijuotų arba iškirptų objektų įkėlimas paprastu Kirpti, Kopijuoti arba 

Pažymėti/Kirpti ir Pažymėti/Kopijuoti būdu 

g. Pažymėti/Kirpti – pažymėjimo ir iškirpimo operacija tokiems objektams kaip tekstas, 

kuriuos prieš kerpant reikia pažymėti 

h. Pažymėti/Kopijuoti – pažymėjimo ir kopijavimo operacija tokiems objektams kaip 

tekstas, kuriuos prieš kopijuojant reikia pažymėti 

i. Perkelti – leidžia pažymėti objektą pirmuoju spragtelėjimu, po to nuvilkti jį į norimą 

vietą (ekrane tuo pačiu metu turi būti matomos abi vietos: pradinė ir paskyrimo) ir 

padėti jį norimoje vietoje antruoju spragtelėjimu. Svetainėse ši funkcija gali veikti 

skirtingai, priklausomai nuo svetainės funkcinių savybių. Pavyzdžiui, Google Maps 

svetainėje po pirmojo spragtelėjimo vartotojas gali nuvilkti žemėlapį į kraštą, jeigu 

jam/jai reikia pasižiūrėti vietą, kuri netelpa ekrane. Kai norima vieta tampa matoma, 

kitas žymeklio spragtelėjimas sugrąžina prie numatytosios kairiojo spragtelėjimo 

funkcijos. 

4. Išsaugojimo klavišas skirtas išsaugoti pasirinktą valdymo režimą (ranka ar galva) ir nustatymus 

(kurie yra po More („Daugiau“). Neišsaugojus režimo pasirinkimo arba nustatymų, atidarius 

Įrankį kitą kartą jis veiks pasirinkdamas paskutinį kartą išsaugotus režimą ir nustatymus. 

5. Daugiau/mažiau klavišas skirtas smulkesniems nustatymams atidaryti/uždaryti. Valdymo ranka 

arba galva režimas nustatomas tame pačiame nustatymų lange. Kiekvienas nustatymų rinkinys 

(ranka ar galva) išsaugojamas tuo pačiu Save („Išsaugoti“) klavišu. Jie yra saugomi abu ir vienas 

kito nepakeičia. 
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Išplėstinis ekranas 
Išplėstinis ekranas atidaro daugiau nustatymų, skirtų rankos arba galvos atpažinimo jautrumui valdyti, 

žymeklio jautrumui, kt. (28 pav.): 

28 pav. Išplėstinė Įrankio versija, kurioje matosi visi nustatymai. 

 

6. Spragtelėjimo skirtasis laikas rodo kaip ilgai vartotojas turi nejudindamas laikyti ranką/galvą 

vienoje padėtyje, kad atliktų spragtelėjimą. Pažymėjus Repeat („Pakartoti”), Įrankis pakartos 

spragtelėjimą per spragtelėjimo skirtąjį laiką, jeigu vartotojas laikys žymeklį toje pačioje 

padėtyje. Numatytuose nustatymuose Repeat („Pakartoti”) langelis nėra pažymėtas, todėl toje 

pačioje žymeklio vietoje atliekamas tik vienas spragtelėjimas. 
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7. Neveikos laikas fiksuoja ar žymeklis juda. Jeigu tam tikrą nustatytą laką žymeklis nejuda, Įrankis 

persijungia iš Judėjimo režimo (kuriame vartotojas aktyviai naudoja žymeklį) į Atpažinimo 

režimą. Kad pradėtų naudoti žymeklį, vartotojas vėl turi kamerai parodyti ranką arba galvą. Pagal 

numatytuosius nustatymus neveikos laikas yra išjungtas. Pažymėjus Enabled („Įjungtas“) bus 

suaktyvinti neveikos laiko nustatymai. 

8. Neveikos jautrumas yra susijęs su neveikos laiku ir nustato, kaip greitai turi judėti žymeklis, kad 

Įrankis jį laikytų aktyviu. Didesnė nustatymo reikšmė reiškia, kad žymeklis turi būti judinamas 

greičiau, kad Įrankis jį laikytų aktyviu. 

9. Horizontalaus judėjimo jautrumas nustato kiek vienu horizontaliu rankos ar galvos judesiu 

žymeklis pajuda ekrane į šonus. Didesnė nustatymo reikšmė reiškia didesnį jautrumą, t.y. 

mažesniu rankos judesiu žymeklis toliau pajudės ekrane. Tačiau dėl didelio jautrumo žymeklis 

labiau „šokinėja“, todėl reikėtų atidžiau rinktis jautrumą. 

10. Vertikalaus judėjimo jautrumas nustato kiek vienu vertikaliu rankos ar galvos judesiu žymeklis 

pajuda ekrane aukštyn arba žemyn. Didesnė nustatymo reikšmė reiškia didesnį jautrumą, t.y. 

mažesniu rankos judesiu žymeklis toliau pajudės ekrane. Tačiau dėl didelio jautrumo žymeklis 

labiau „šokinėja“, todėl reikėtų atidžiau rinktis jautrumą. 

11. Atpažinimo skalė nustato rankos arba galvos atpažinimo jautrumą. Rekomenduojama nuostata 

yra 1,15-1,2. Tik tais atvejais, kai vietoj rankos atpažįstama galva ar kiti objektai, šią nuostatą 

rekomenduojama pakeisti. Keičiant šią nuostatą, svarbu atsiminti, kad mažesnis skaičius reiškia 

jautresnį (tikslesnį) atpažinimą, bet tuo pačiu išnaudojama daugiau procesoriaus išteklių (tai gali 

turėti įtakos lėtesnių planšetinių kompiuterių darbui). 

12. Kameros parinkimas: jei prie kompiuterio yra prijungtos kelios kameros, išskleidžiamojoje 

meniu juostoje pateikiamas kamerų sąrašas (pradedant numatytąja integruota kamera) ir 

vartotojas gali pasirinkti, kurią kamerą naudoti atpažinimui. 

13. Kadro apvertimas: pažymėjus šį langelį, kameros užfiksuotas vaizdas yra apverčiamas vertikaliai. 

Ši nuostata naudojama tada, kai kamera yra įrengta virš vartotojo rankos (t.y. kamera nemato 

delno). 


