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Uvod 

Funkcionalnost orodja 

To orodje omogoča uporabo rok ali gibanja glave za nadzor kazalca na zaslonu računalnika, tako da se 

osnovne računalniške funkcije izvajajo brez uporabe tipkovnice ali miške v fizični obliki. Orodje 

zagotavlja uporabniški vmesnik, ki deluje brez dotika, zgolj s kretnjami. 

Namen orodja 

Orodje je namenjeno invalidom, saj jim omogoča uporabo računalnika za izobraževanje, komunikacijo in 

zabavo. 

Ciljna skupina omenjenega orodja so invalidi s telesno-gibalnimi oviranostmi, ki ne morejo ali pa le 

stežka uporabljajo standardno tipkovnico ali miško, zaradi omejitev pri gibanju dlani, tipkanju, klikanju 

na miško itd. 

Orodje lahko uporabljajo osebe v sedečem ali ležečem položaju. V primeru ležečega položaja je morda 

potrebna tudi dodatna strojna oprema za vzpostavitev računalnika / tabličnega računalnika in kamere. 

Ciljna skupina za ta dokument 

Ta dokument je namenjen osebi, ki bo naložila in nastavila orodje. To je lahko uporabnik sam, terapevt, 

osebni skrbnik ali družinski član.  

Izraz "uporabnik" v dokumentu se nanaša na invalidno osebo, ki bo orodje uporabljala. 

Združljiva strojna oprema 

Orodje je namenjeno osebnim in tabličnim računalnikom, ki uporabljajo Windows 8 (orodje ne podpira 

operacijskega sistema Windows RT). Za zagon tega orodja ni nobenih tehničnih zahtev, kar se tiče 

formata. Če na osebnem ali tabličnem računalniku deluje operacijski sistem Windows 8, bo delovalo tudi 

omenjeno orodje. V primeru, da je osebni ali tablični računalnik z operacijskim sistemom Windows 8 

zelo počasen, to orodje ne bo dobro delovalo, saj bo povečalo splošno rabo sistemskih virov. 

Dodatno opozorilo glede tabličnih računalnikov, ki v običajnem paketu nimajo zunanje tipkovnice. Če 

tipkovnica ali miška nikoli nista bili povezani s tabličnim računalnikom, uporabnik ne bo mogel videti 

kazalca miške pri rabi orodja. Za prikaz kazalca miške je potrebno tablični računalnik povezati bodisi s 

tipkovnico Bluetooth ali pa z Bluetooth miško, kadar uporabljate to orodje; na ta način Windows ves čas 

omogoča prikaz miškinega kazalca na zaslonu. 

Orodje deluje tudi v operacijskem sistemu Windows 7 in je kompatibilno s starejšimi različicami 

operacijskega sistema Windows, vendar pa delovanje s temi različicami operacijskega sistema Windows 

ni bilo temeljito preizkušeno in uradno ni podprto. 

Prav tako orodje deluje tudi v Windows 10, ampak ni bilo temeljito preizkušeno v Windows 10 v času 

projekta INOVATELL.  

Kje lahko najdemo to orodje? 

Orodje lahko prenesete z naslednjega spletnega naslova: inovatell.reabilitacija.lt, pod »Programska 

oprema za prostoročno upravljanje računalnika INOVATELL«. 
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Priprava okolja 

Osvetlitev sobe 

Orodje deluje v različnih svetlobnih razmerah, vendar pa na splošno algoritmi za zaznavanje objektov 

slabše delujejo v ekstremnih razmerah svetlobe v ozadju in ekstremnih kontrastnih pogojih. Tako je pri 

izbiri okolja priporočljivo izbrati ozadje brez svetilk, oken z neposredno sončno svetlobo in drugih 

močnih virov svetlobe, ki se nahajajo za uporabnikom. 

Položaj kamere 

Uporabite lahko vgrajeno kamero ali pa zunanjo kamero. V primeru, da sta z računalnikom povezani dve 

kameri, se lahko odločite, katero kamero boste uporabili za orodje na zaslonu orodja. Kamero lahko 

izberete, tako kot ostale nastavitve, pod gumbom “Več“ (“More“). Vendar pa orodje ne zmore 

prepoznati vsako kamero posebej glede na ime proizvajalca / model - v večini primerov bo prva kamera 

privzeta vgrajena kamera, druga pa tista, ki je povezana preko USB-ključa. Če sta preko USB-ključa 

povezani dve (ali več) kameri, boste s poskušanjem morali prepoznati pravo. 

Vgrajeno kamero bo lažje vzpostaviti, ker ima fiksen osrednji položaj glede na zaslon strojne opreme. 

Pri vzpostavljanju zunanje kamere, ki se nahaja na vrhu zaslona, na mizi ali drugi površini, morate biti 

zelo previdni pri usmerjanju kamere. Kamera mora biti obrnjena direktno proti predmetu detekcije (roki 

ali glavi). Začetna detekcija dlani ali obraza pa mora postaviti kazalec miške na sredino zaslona. Če je 

kamera nagnjena preveč v levo, desno, gor ali dol, bo uporabnik s kazalcem miške zlahka šel stran od 

zaslona pri nekaterih smereh zaslona, hkrati pa bo le s težavo dosegal druge smeri zaslona. Tudi majhen 

nagib pri namestitvi kamere, ki ni direktno usmerjena proti roki ali glavi, ima lahko velik učinek pri 

nadzoru uporabniškega vmesnika; zelo je torej pomembno, da je ta korak pravilno izveden. 

Velikost in ločljivost zaslona 

Za uporabnike z zelo omejenim gibanjem rok ali glave je lahko zaslon (predvsem pri polni HD ločljivosti 

zaslona) prevelik, da bi lahko brez težav dosegli vse štiri vogale zaslona tudi pri najbolj občutljivem 

gibanju kazalca miške. Za take uporabnike je priporočljivo, da zmanjšajo ločljivost zaslona na nadzorni 

plošči (Slika 1-3): 
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Slika 1. Izberite ikono "Zaslon" ("Display") na nadzorni plošči. 
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Slika 2. Izberite "Prilagodi ločljivost" ("Adjust resolution“) pri nastavitvah zaslona. Tu lahko spremenite velikost pisave in ostalih 
predmetov. 
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Slika 3. Prilagodite ločljivost zaslona. 

 

Priporočljive ločljivosti ni – potrebno je preveriti za vsak primer posebej. 

 

Zaslonska tipkovnica 

Če namerava uporabnik vtipkati ali uporabiti druge ukaze na tipkovnici, je treba omogočiti zaslonsko 

tipkovnico. 

Opozorilo: Tipkovnica na dotik ("Touch Keyboard"), ki jo lahko aktivirate pri lastnostih v opravilni vrstici 

("Taskbar"), kot je prikazano na spodnji sliki 4, ne deluje s tehnološko rešitvijo INOVATELL in jo zato ne 

uporabljajte. 
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Slika 4. Če z desno miškino tipko kliknite na opravilno vrstico in izberite "Lastnosti", »Orodne vrstice« in »Zaslonska tipkovnica« 
ter potrdite, boste imeli bližnjico do zaslonske tipkovnice, ki pa žal ne deluje s tehnološko rešitvijo INOVATELL. 

 

 

Aktivirajte zaslonsko tipkovnico v "Središču za dostopnost" ("Ease of Access Center"), kot je prikazano na 

slikah 5-8.  
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Slika 5. Odprite nadzorno ploščo in izberite "Središče za dostopnost" ("Ease of Access Center").
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Slika 6. Izberite ikono "Zaženi zaslonsko tipkovnico" ("Start On-Screen Keyboard"). 

 

Slika 7. Na vašem zaslonu se bo pojavila tipkovnica. Morda bo potrebno premakniti tipkovnico po zaslonu (ali jo zasidrati na dno 
ekrana), tako da ne bo prekrivala opravilne vrstice – ves čas morate videti ikono orodja v opravilni vrstici. 
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Slika 8. V Možnostih si izberite »Lebdenje nad tipkami« in nastavite čas lebdenja na minimalno 0,5 sekunde. 

 

Če zaslonsko tipkovnico zaprete, jo morate zopet odpreti v Središču za dostopnost. Najbolje je, da si 

zanjo naredite bližnjico na opravilni vrstici ali namizju. 

Če uporabnik izvaja dejavnosti, ki vključujejo pritiskanje na več gumbov hkrati, je priporočljivo, da se 

omogoči "Zaklepanje" ("Sticky Keys"), kot je prikazano na slikah 9-11: 
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Slika 9.  Odprite nadzorno ploščo in izberite "Središče za dostopnost" ("Ease of Access Center"). 
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Slika 10. Izberite ukaz "Lažja uporaba tipkovnice" ("Make the keyboard easier to use"). 
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Slika 11. Izberite "Vklopi zaklepanje" ("Turn on Sticky Keys"). 

 

Dodatne možnosti za zaslonsko tipkovnico 

Obstaja tudi več komercialnih zaslonskih tipkovnic, nekatere so brezplačne, nekatere plačljive, imajo pa 

lahko več funkcij od Windows standardne zaslonske tipkovnice.  Na primer, če uporabnik veliko piše, je 

priporočljiva tipkovnica s predikcijo besed kot npr. BeKey (http://www.be-enabled.de/), ker ima široko 

podporo za predikcijo v več jezikih. Obstajajo še druge: OptiKey, Dasher itd.  

 

Kazalec klikanja 

Ko se miškin kazalec nahaja na skrajni desni ali spodnji vrstici zaslona, postane praktično neviden (na 

standardnem prenosnem računalniku). Zato je priporočljivo, da na nadzorni plošči vklopite dodatno 

funkcijo za boljšo vidnost klikanja, kot je to prikazano na sliki 12 in 13 (ko je indikator vklopljen, se bo s 

pritiskom na tipko CTRL na tipkovnici prikazal krog okoli mesta kazalca miške): 
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Slika 12. Odprite nadzorno ploščo in izberite ikono miške ("Mouse"). 

 

 



INOVATELL  Tehnološka rešitev - Uporabniški priro�nik 

 

16 
 

Slika 13. V zavihku "Možnosti kazalca" ("Pointer Options") označite "Pokaži mesto kazalca, ko pritisnem tipko CTRL" ("Show 
location of pointer when I press the CTRL key"). Nato kliknite "Uporabi" ("Apply") in "V redu" ("OK"). 

 

Če težko vidite miškin kazalec, je priporočljivo, da si izberete bolj primernega:  
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Slika 14. V zavihku »Kazalci« izberite drugo Shemo miškinega kazalca ali si izberite po meri. 

 

Uporaba Skype-a in več kamer 

Ko uporabnik uporablja video klice npr. v programu Skype in si želi hkrati uporabljati računalnik 

prostoročno s pomočjo INOVATELL vmesnika, računalnik zahteva dodatno kamero. Lahko se uporabi 

dodatno kamero preko USB priklopa, če imamo že interno kamero ali pa se uporabi dve kameri, 

priključeni na USB. Pomembno je, da se nastavi v vsakem programu drugo kamero – eno za Skype v 

nastavitvah in drugo za orodje INOVATELL v nastavitvah orodja (več podrobnosti v nastavitvah orodja 

nižje v dokumentu). 

 

Zaklepanje zaslona, nastavitve spanja 

V primeru, da vam računalniške nastavitve dopuščajo zaklepanje zaslona, stanje spanja in / ali imate 

ozadje zaščiteno z geslom, uporabnik s tu predstavljenim orodjem ne bo mogel odkleniti računalnika 

(orodje deluje samo na aktivnem namizju). Da bi preprečili takšne primere, je priporočljivo, da na 

nadzorni plošči odstranite zaklepanje zaslona ("lock") , stanje spanja ("sleep"), časovna omejitev 

("timeout") in funkcijo mirovanja ("hibernate"). 

Odstranjevanje ohranjevalnika zaslona (slike 15-17): 
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Slika 15. Odprite nadzorno ploščo in izberite ikono "Prilagoditev" ("Personalization"). 
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Slika 16. Kliknite na "Ohranjevalnik zaslona" ("Screen saver"). 
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Slika 17. Poskrbite, da je v spustnem meniju izbrana možnost "Brez" ("None"). 

 

Odstranjevanje gesla ob bujenju računalnika (slike 18-20): 
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Slika 18. Odprite nadzorno ploščo in izberite "Možnosti porabe energije" ("Power Options"). 
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Slika 19. Izberite "Ob bujenju zahtevaj geslo" ("Require a password on wakeup"). 
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Slika 20. Prepričajte se, da je izbran gumb "Ne zahtevaj gesla" ("Don't require a password"). 

 

 

Spreminjanje, ko se računalnik izklopi ali je v stanju spanja (slike 21-23): 
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Slika 21. Odprite nadzorno ploščo in izberite "Možnosti porabe energije" ("Power Options"). 
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Slika 22. Kliknite na "Določite, kdaj naj se izklopi zaslon" ("Choose when to turn off the display") ali pa "Spreminjanje, kdaj je 
računalnik v stanju spanja" ("Change when the computer sleeps") – oba gumba vodita do iste strani. 

 

Slika 23. Nastavite oba spustna menija na "Nikoli" ("Never").

 

Poleg tega odstranite tudi zaščito z geslom. Tudi če se računalnik zaklene, bo uporabnik lahko "zbudil" 

računalnik z minimalnim naporom dotika katerekoli tipke na tipkovnici. 
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Omejitve vklopa / izklopa 

Orodje se lahko uporablja za zaustavitev računalnika, vendar pa je edini način, s katerim lahko prižgemo 

računalnik, da pritisnemo na fizični vklopni gumb računalnika (»Power button«). 

Možnosti detekcije 
Orodje je oblikovano za detekcijo običajno oblikovane roke ali glave.  Vendar pa je kakovost detekcije 

odvisna od okolja, v katerem delate. Detekcija najbolje dela, ko:  

• je okolje enobarvno in v kontrastu z glavo ali roko uporabnika; 

• ko je prisotna dobra osvetlitev prostora, ki izvira iz sprednjega dela uporabnika in ne izza 

uporabnika (če postavite luč ali če imate svetlobo skozi okno za uporabnikom, bo to zmanjšalo 

kakovost detekcije). 

Detekcija dlani 

Običajna oblika roke predstavlja popolnoma odprto dlan, ali pa skoraj popolnoma odprto dlan, ki je 

neposredno usmerjena v kamero. Pomembno je razlikovanje med prsti, saj na ta način kamera zazna 

roko kot objekt. Od dejanske oblike dlani, razsvetljave in drugih okoljskih dejavnikov je odvisno, do 

katere mere mora biti dlan za detekcijo dejansko odprta; zato moramo narediti poizkus pri vsakem 

primeru posebej. Ko orodje zazna roko, prilagodljivost v "Načinu kontrole" postane večja – tako lahko 

celo roko v obliki pesti uporabljamo za premikanje kazalca miške v večini svetlobnih okoljih.  

Orodje deluje z obema rokama – uporabimo lahko levo in desno roko. 

Obstaja tudi alternativna nastavitev (še posebej, če uporabnik ne more držati dvignjene roke), in sicer 

lahko namestimo roko na površino plastične, popolnoma prozorne mize (ali pladnja), kamero pa 

namestimo pod to plastično površino. Pri postavitvi kamere v tej situaciji veljajo enaki pogoji, kot je 

podano v razdelku "Položaj kamere", kjer je opisano, kako je potrebno kamero namestiti. 

Zaznavanje roke deluje uspešno tudi, če odprto dlan položimo na mizo (dlan obrnjena proti mizi) ali na 

drugo ravno površino, kamera pa se nahaja nad roko. V takem primeru je treba sliko kamere v 

nastavitvah orodja zrcaliti, pod gumbom "Več". 

 

Detekcija obraza / glave 

Običajna oblika glave je ovalna oblika s frizuro in dodatki, ki ne ovirajo nobenega pomembnega dela 

obraza. Npr. "frufru", kape in klobuki, ki skrivajo velik del obraza, lahko preprečijo detekcijo glave. 

Očala ne vplivajo na kakovost detekcije.  
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Nastavitev in uporaba orodja 
Namestite orodje s pomočjo ponujene povezave.  

Opozorilo: Orodje TLV Play je bilo posodobljeno, zato morate predhodne verzije nujno odstraniti, preden 

namestite novo verzijo. To naredite preko Windows Nadzorne plošče – Programi in funkcije – izberete 

TLV Play in kliknete Odstrani. Ko boste hoteli prenesti orodje TLV Play, boste morali ovržti sporočilo 

brskalnika, da je nevaren za vaš računalnik (slika 24). 

Slika 24. Varnostno opozorilo pri nameščanju programa. Kliknite »Discard« (ovrzi).

 
 

Ko boste zagnali namestitveno datoteko, boste dobili podobna varnostna sporočila, ki jih ovržete s 

pritiskom na »Run Anyway« - »Zaženi« (Slika 25) med namestitvijo in s pritiskom na »Da«, ko zaženete 

orodje (Slika 26).  

Slika 25. Varnostno sporočilo med namestitvijo aplikacije.  
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Slika 26. Varnostno sporočilo med zagonom aplikacije.  

 

 Ko je orodje nameščeno, boste našli spodaj prikazano ikono (slika 27) na vašem namizju. 

 

Slika 27. Ikona za orodje na vašem namizju (bližnjica). 

 

 

Vsakič, ko uporabnik želi začeti uporabljati orodje, mora dvoklikniti na ikono za zagon orodja. Orodje ima 

dva načina: 

1. Orodje se zažene v "Načinu zaznavanja", to je, ko poskuša zaznati roko ali glavo (odvisno od 

izbrane nastavitve - privzeta začetna nastavitev je sledenje roki). Če uporabnik želi začeti 

uporabljati orodje, mora držati roko (odprto dlan) ali glavo v vidnem polju kamere in počakati, 

da orodje samodejno zazna roko oz. glavo. 

2. Ko orodja zazna roko ali glavo, preklopi v "Način kontrole", ki omogoča, da premikamo kazalec 

miške na zaslonu in klikamo. Za premikanje kazalca miške mora uporabnik preprosto premakniti 

roko ali glavo v želeno smer. Za klikanje, mora uporabnik držati roko ali glavo v istem položaju za 

čas, določen v nastavitvah (privzeta nastavitev je 0,8 sekunde). 

Orodje je nastavljeno tako, da avtomatsko zazna roko ali glavo. Orodja ni potrebno kalibrirati, preden ga 

začnemo uporabljati. 

 

Zagon orodja ob zagonu Windowsov 

Če želite, da se orodje TLV Play zažene, ko prižgete računalnik, sledite tem korakom:  

1. Najprej odprite okence »Zaženi«. To lahko naredite s pritiskom na Windows tipko + R od kjerkoli 

v Windows 8. Skopirajte shell:Startup v Zaženi okence in izberite »V redu« (Slika 28). 
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2. To bo odprlo Zagonsko mapo. Nato kopirajte in prilepite bližnjico TLV Play iz namizja v to mapo 

in ste gotovi. 

Slika 28. Ikona za orodje na vašem namizju. 

 

Privzeti zaslon 
Orodje se samodejno odpre v minimalizirani različici, kot je prikazano na sliki 29: 

Slika 29. Orodje v minimalizirani različici. 

 

Sestoji iz: 

1. Okno kamere – kamera bo prikazovala živo sliko v skladu z izborom kamere (vgrajene ali zunanje). 

Uporabite to okno, da preverite, če je roka / glava pravilno zaznana. Pravilno zaznana roka ali glava 

se bo pojavila na oknu, obdana z belimi pravokotnimi linijami: 

 

2. Izbira načina kontrole omogoča preklop med kontrolo z rokami in kontrolo z glavo. 

3. Gumbi za način klika omogočajo, da preklopite preprosto obliko klikanja v alternativne funkcije 

klikanja (s klikom na gumb se aktivira ena operacija, opredeljena s posebno tipko, nato pa se 

samodejno vrne v način standardnega levega klika): 
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a. Levo – levi klik 

b. 2X – dvoklik (čeprav je v Windowsih možno nastaviti uporabo enojnega klika namesto 

dvojnega, tako da dvojnega klika sploh ne potrebujete (Raziskovalec, Pogled, Možnosti, 

Klikanje elementov, izberite: »Odprem z enojnim klikom« in potrdite ali Nadzorna plošča, 

Videz in Prilagajanje, Možnosti mape, Izbira klika ali dvojnega klika za odpiranje, izberite 

»Odprem z enojnim klikom« in potrdite) 

c. Desno – desni klik 

d. Izreži – enostavna operacija izrezovanja za predmete, ki jih ni potrebno prej izbrati, npr. 

datoteka (kazalec miške mora biti usmerjen direktno na predmet). 

e. Kop. ("Kopiraj") – enostavna operacija kopiranja za predmete, ki jih ni potrebno prej 

izbrati, npr. datoteka (kurzor mora biti usmerjen direktno na predmet). 

f. Prilepi – operacija lepljenja za kopirane ali izrezane predmete, bodisi s prepostimi ukazi 

Izreži, Kop. ("Kopiraj"), ali Izb./Izreži ("Izberi/Izreži"), Izb./Kop. ("Izberi/Kopiraj"). 

g. Izb./Izreži ("Izberi/Izreži") – kombinirana operacija izbere in izrezovanja za predmete, 

kot so npr. besedila, ki jih je treba pred rezanjem najprej izbrati. 

h. Izb./Kop. ("Izberi/Kopiraj") – kombinirana operacija izbire in kopiranja za predmete, kot 

so npr. besedila, ki jih je treba pred kopiranjem najprej izbrati. 

i. Povl./Spus. ("Povleci/Spusti") – omogoča, da s prvim klikom izberete predmet, nato pa 

ga povlečete do želenega mesta (izvorno mesto in ciljna lokacija morata biti istočasno 

vidna na enem zaslonu) in ga z drugim klikom položite na želeno mesto. V primeru 

spletnih strani, lahko ta funkcija deluje različno, odvisno od funkcionalnosti spletne 

strani. Na primer, na strani Google Zemljevidi (Google Maps), lahko uporabnik s prvim 

klikom povleče zemljevid na stran, če želi videti lokacijo, ki je izven ekrana – ko je želena 

lokacija vidna, z dodatnim klikom povzročimo, da gre kazalec nazaj na privzeto funkcijo 

levega klika. 

4. Gumb "Shrani" za shranitev izbranega načina delovanja ("Roka" ali "Glava") in nastavitev (glej pod 

"Več"). Če izbire načina ali nastavitev ne shranimo, bo naslednjič, ko se orodje odpre, orodje 

delovalo z zadnjo shranjeno izbiro načina in nastavitev. 

5. Gumb "Več"/"Manj" za odpiranje/zapiranje bolj podrobnih nastavitev. Enake nastavitve zaslona se 

uporabljajo za način delovanja roke in glave. Vsak niz nastavitev ("Roka" in "Glava") se shrani z 

istim gumbom za shranjevanje (tj. "Shrani") – vendar so shranjeni brez da bi se možnosti med 

seboj prekrivale. 

6. Gumb »Orodna vrstica« za zamenjavo glavnega kontrolnega okna v manjšo vrstico, ki stoji nad 

vsemi ostalimi okni (Slika 30). 

Slika 30. Orodje v manjši vrstici.. 

 

7. Gumb »Pavza« da ustavi sledenje kameri (ne potrjuje ničesar). Za start se z miškinim kazalcem 

premaknite na »Začeti«. 
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Razširjen zaslon 
Razširjen zaslon odpre več nastavitev za nadzor občutljivosti zaznavanja roke ali glave, občutljivosti 

gibanja kazalca itd. (slika 31): 

Slika 31. Orodje v razširjeni verziji, z vsemi vidnimi nastavitvami. 

 

 

8. Čas za klik – označuje trajanje, kako dolgo mora uporabnik držati roko/glavo nepremično, v 

enakem položaju, da se ustvari klik. Označeno polje "Ponovi" bo povzročilo, da orodje ponovi klik 

glede na časovno omejitev klika, vse dokler uporabnik ohranja kazalec miške v enakem položaju. V 

osnovi polje "Ponovi" ni označeno; tako se ustvari samo en klik v enakem položaju kazalca miške. 

9. Čas mirovanja – zazna, če se kazalec miške premika. V primeru, da se kazalec miške ne premakne 

za navedeno časovno obdobje, bo orodje preklopilo iz "Načina sledenja" (kjer uporabnik aktivno 

uporablja kazalec miške) v "Način kontrole" (uporabnik mora znova usmeriti roko ali glavo proti 

kameri, da začne uporabljati kazalec miške). V osnovi je funkcija "Čas mirovanja" onemogočena. 

Označeno polje "Omogoči" vklopi nastavitve "Časa mirovanja". 

10. Obč. mirovanja ("Občutljivost mirovanja") – nastavitev se nanaša na stanje časovne omejitve 

mirovanja. Nastavitev določa, kako hitro se mora kazalec miške premakniti, da ga orodje zaznava 

kot aktivnega. Večja vrednost pomeni, da se mora kazalec miške premikati hitreje, da ga orodje 

obravnava kot aktivnega. 

11. Horizontalna obč. ("Horizontalna občutljivost") – nastavitev se nanaša na to, v kolikšni meri se 

kazalec miške premika v skladu s horizontalnim gibanjem roke ali glave. Večja vrednost predstavlja 

večjo občutljivost, kar pomeni, da bo že manjši gib roke povzročil večji premik kazalca miške. To pa 
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hkrati tudi pomeni, da bo kazalec miške bolj "poskočen" in se ga mora zato uporabljati skrbno in 

previdno. 

12. Vertikalna obč. ("Vertikalna občutljivost") – nastavitev se nanaša na to, v kolikšni meri se kazalec 

miške premika v skladu z vertikalnim gibanjem roke ali glave. Večja vrednost predstavlja večjo 

občutljivost, kar pomeni, da bo že manjši gib roke povzročil večji premik kazalca miške. To pa hkrati 

tudi pomeni, da bo kazalec miške bolj "poskočen" in se ga mora zato uporabljati skrbno in previdno. 

13. Obč. zaznave ("Občutljivost zaznave") – ta nastavitev določa, kako občutljiva je zaznava dlani ali 

glave. Priporočena standardna nastavitev je 1,15-1,2. Samo v primeru, ko orodje zazna glavo ali 

druge predmete namesto roke, je priporočljivo, da spremenite to nastavitev. Ko spremenite to 

nastavitev, je potrebno upoštevati, da manjše število pomeni bolj občutljivo (natančno) detekcijo, 

vendar se pri tem uporablja več procesorskih sredstev (kar lahko vpliva na počasnejše delovanje 

računalnika). 

14. Izbira kamere – V primeru, da je na računalnik priključenih več kamer, bo ta spustni gumb predložil 

seznam kamer (začenši z vgrajeno, privzeto kamero). Uporabnik tako lahko izbere, katero kamero 

bo uporabil za detekcijo. Več kamer je uporabno, če uporabnik uporablja Skype za video klic – ena 

kamera je potem uporabljena za Skype, druga kamera za INOVATELL orodje. 

15. Zrcali sliko – Označitev polja, bo obrnila oz. zrcalila kamero navpično; ta nastavitev se uporablja pri 

nastavitvah, kjer je kamera nameščena nad uporabnikovo dlanjo (ko torej, ne zaznava dlani). 


