
Sterowanie: Myszką

Ustawienia

Brak sygnału Video
Proszę podłączyć kamerę



klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1

zatwierdzam

Pliki Kamera Pomoc



Zapisz jako...

Zapisz jako domyślne

Otwórz

Otwórz domyślne

Użyj ustawień fabrycznych

Wyjście



Ustawienia kamery

Zmiana źrółowego sygnału Video



Kliknij amera Mouse po czasie .
k p

wskazanym punktem ęcia konywane przez program

w C "czas oczekiwania"
Włącz liknięcie rzy każdym zatrzymaniu wskaźnika myszy
nad ekranu klikn będą wy

Generuj klik

w okręgu
małym
normalnym
dużym

po czasie

Graj dźwięk kliknięcia

Włącz podwójne kliknięcie

Otwórz jednym kliknięciem (jeżeli Windows jest tak ustawiony)



U ia ki kontrolowanej przez program
Camera Mousei powrotu do kontroli przez standardową kę
stawienia przełączan mysz

mysz .

Wznów sterowanie myszką
przez program Camera Mouse

Zakończ sterowanie myszką
przez program Camera Mouse

sekundach

nie aktywności

przesunięciu myszki

po wciśnięciy klawisza F9 po wciśnięciy klawisza F9

po wciśnięciy klawisza Ctrl po wciśnięciy klawisza Ctrl

Odtwórz dźwięk jeśli dokonano zmian



Zapobie przesuwaniu wskagaj
kontrolą programu Camera Mouse umożliwić

źnika myszy do krawędzi ekranu
pod . Na przykład, aby
użytkownikowi menu kliknięcie na górze ekranu

Przypis tłumacza:
popróbuj jaki wpływ mają ustawienia na pozycję wskaźnika myszki
i wybierz dla sioebie optymalne ustawienie oraz
zapisz je funkcją Save as Default - Zapis jako domyślne.



Zwierciadlane odbicie względem Video

Odwróć ruchy horyzontalnie

Wielkość pionowa

Wielkość pozioma

Duże wzmocnienie spowoduje, iż niewielkimi ruchami głowy

będziemy robić większe ruchy wskaźnika myszy



Spraw, że ruch kursora myszy będzie mniej przerywany

kosztem reakcjiczasem
Wy ą
bardzo niski
niski
Sredni
Średnio wysoki
Wysoki
Bardzo wysoki
największy

ł cz

Płynność

Jeżeli jest więcej ekranów

Ogranicz wskaźnik myszki do mojego monitora

Przemieszczej wskaźnik myszki po wszystkich monitorach

Określ, kiedy należy przesunąć wskaźnik myszy na środku ekranu

Zawsze gdy program Camera Mouse rozpoczyna kontrolę

Zawsze gdy użytkownik uruchomi funkcję śledzenia

Nigdy nie centruj wskaźnika myszki



Po uruchomieniu programu śledż za pomocą:

Program automatycznie próbuje zlokalizować róg oka

Po starcie komputera automatycznie uruchom program
Camera Mouse

Nie (domyślnie)

Tak

uruchomienia procedury 5-4-3-2-1

wskazanego punktu na twarzy (może być nawet język)-
domyślnie



5-4-3-2-1 procedura umo zmianę śledzonego punktu na twarzy,
bez klikania w obrazek.
żliwia

Uruchom 5-4-3-2-1 procedur wciskając klawisz F5ę

Umieść klawisz procedury 5-4-3-2-1 na ekranie Video

Uruchom procedurę 5-4-3-2-1 po utracie śledzenia



EULA
Licencja u ytkownika

Trustees of Boston College (“BC”) is making this Software available for free
under this agreement as a public service.
BC grants to you a non-exclusive, royalty-free license, subject to all the terms and conditions of
this agreement:
(i) to use and copy the Camera Mouse software (the “Software”) for non-commercial purposes;
and (ii) to distribute the Software to others, provided that you do so on a non-commercial,
royalty-free basis via this license agreement. “Royalty-free” means that you may not charge any third
party any fees, royalties, or take any form of compensation for their use or distribution of the Software.

BC retains all intellectual property and proprietary rights in and to the Software.
You may not modify or remove from the Software any copyright or proprietary notice,
license agreement, or any disclaimer or documentation that accompanies the Software.
You may not reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to derive
the source code for the Software.
The name “Camera Mouse” is proprietary and you may not use any name, trademark,
or logo of BC without the prior written permission of BC in each case.

You are solely responsible for the selection, management, control and use of the Software and the
outcomes of such use. The Software is provided on an “AS IS” basis.
BC makes no warranties of any kind, express or implied, with respect to the Software,
and expressly disclaims all warranties of title, non-infringement, merchantability and fitness for a
particular purpose.

In no event shall BC or its officers, trustees, employees or agents, be liable for any direct,
indirect, special, incidental, punitive or consequential damages (including without limitation
damages resulting from loss of use, loss of data, loss of profits or loss of business) arising out of the use,
distribution, or the inability to use or distribute the Software.

You agree that you are solely responsible for complying with all laws applicable to your access,
use and distribution of this Software, including, without limitation, compliance with any applicable
export control law.

You hereby release, and agree to indemnify, defend, and hold harmless BC and its trustees,
officers, employees and agents (“Indemnities”) against any liability, damage, loss, or expense
(including reasonable attorneys fees and expenses) incurred by or imposed upon any of the Indemnities
in connection with any claims, demands or judgments arising out of any theory of liability
(including without limitation actions in tort, warranty, or strict liability and regardless of whether such
action has any factual basis) in connection with your use or distribution of the Software.

- End User Licensing Agreement for Camera Mouse
ż



Powiernicy Boston College ( " BC " ) czyni to oprogramowanie dost

nie mo

ępne za darmo w ramach tej umowy
jako służby publicznej . BC udziela użytkownikowiniewyłącznej , nieodpłatnej licencji ,
z zastrzeżeniem wszystkich warunków niniejszej Umowy: ( i) , aby wykorzystać i kopiować z kamery
oprogramowanie myszy ("Oprogramowanie") do celów niekomercyjnych oraz ( ii ) do dystrybucji
oprogramowania dla innych, pod warunkiem, że robisz to na zasadach niekomercyjnych ,
nieodpłatnie za pośrednictwem niniejszej umowy licencyjnej . " Royalty - free" oznacza, że

że pobierać żadnej osobie trzeciej żadnych opłat , należności licencyjne lub podjąć jakiejkolwiek
formy rekompensaty za ich używania lub rozpowszechniania oprogramowania .

BC zachowuje wszystkie prawa własności intelektualnej oraz praw własnościowych do Oprogramowania .
Użytkownik nie może modyfikować lub usuwać z Oprogramowania żadnych praw autorskich lub prawach
własności , umowy licencyjnej lub zrzeczenie się lub dokumentacji dołączonej do oprogramowania .
Nie możesz inżynierii wstecznej , dekompilować ani w inny sposób próbować pozyskać kod źródłowy
Oprogramowania . Nazwa "Camera Mouse " jest zastrzeżona i nie może użyć dowolnej nazwy ,
znaku towarowego lub logo BC bez uprzedniej pisemnej zgody pne w każdym przypadku .

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, zarządzania , kontroli i stosowania oprogramowania
i wyników takiego wykorzystania . Oprogramowanie dostarczane jest na zasadzie " tak jak jest" .
BC nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju , wyraźnych lub dorozumianych,
w odniesieniu do Oprogramowania i stanowczo zrzeka się wszelkich gwarancji z tytułu, nienaruszalności,
handlowej lub przydatności do określonego celu .

W żadnym wypadku BC lub jej zarządu, powiernicy , pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody bezpośrednie , pośrednie, specjalne , przypadkowe, karne lub wynikowe szkody
(w tym , bez ograniczeń wynikających z utraty użytkowania , utratę danych , utratę zysków lub strata
z działalności gospodarczej ) wynikające z użytkowania , dystrybucji, lub niezdolność do ich używania
i dystrybucji oprogramowania .

Zgadzasz się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów mających
zastosowanie do dostępu , wykorzystania i dystrybucji tego oprogramowania, w tym , bez ograniczeń,
zgodnie z dowolnego prawa właściwego w zakresie kontroli eksportu .

Niniejszym zwalnia , i zgadza się chronić i zabezpieczać firmę BC i jego powierników, funkcjonariuszy ,
pracowników i przedstawicieli (" odszkodowania ") przeciwko jakiejkolwiek odpowiedzialności , szkody,
straty lub koszty (w tym obsługi prawnej ), opłat i wydatków poniesionych przez lub nałożone na dowolny z
odszkodowań w związku z wszelkimi roszczeniami, żądaniami lub orzeczeń wynikających z jakiejkolwiek
teorii odpowiedzialności (w tym bez ograniczeń w działaniach deliktowej , gwarancji lub odpowiedzialności
na zasadzie ryzyka i niezależnie od tego, czy takie działanie ma żadnych podstaw faktycznych ) w związku
z Używanie lub rozpowszechnianie oprogramowania .

EULA -Licencja Użytkownika oprogramowania Camera Mouse

tłumaczenie maszynowe wg tranlate.google.pl - w sprawach spornych obowiązuje jedynie wersja anglojęzyczna
zamieszczona na poprzedniej stronie.




