
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 
C-Eye® & eyefeel 

 

 

 

 

 

13 STYCZNIA 2021 
 

AssisTech Sp. z o.o.  



 

1 
 

Szanowni Państwo! 

Przez ostatnie miesiące przygotowywaliśmy dla Państwa aktualizację systemu C-Eye®. 

Nowe funkcjonalności, oraz sposób ich używania, zostały szczegółowo opisane w niniejszym 

dokumencie. Jednocześnie informujemy, że drobne usprawnienia graficzne oraz funkcjonalne nie 

zostały uwzględnione w tej krótkiej instrukcji.   

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją – pozwoli ona Państwu w łatwy sposób 

dokonać aktualizacji systemu, wykonując jedynie kilka kroków.  

 

Instrukcja aktualizacji systemu C-Eye® do wersji 1.210113 

1. Na własnym komputerze lub laptopie należy otworzyć wiadomość z informacją o aktualizacji, 

kliknąć w znajdujący się w treści wiadomości link, a następnie pobrać i uruchomić aplikację, 

która pozwoli na ściągnięcie paczki aktualizacyjnej na nośnik danych (pendrive).  

 

Po kliknięciu w link, w przeglądarce wyświetli się okno, w którym trzeba potwierdzić pobranie 

aplikacji przyciskiem Zapisz plik. Następnie należy otworzyć pobrany plik, klikając na niego 

dwukrotnie. 
 

 

Rysunek 1 Pobieranie aplikacji 

2. Przed uruchomieniem aplikacji system Windows wyświetli komunikat o ochronie komputera. 

W pierwszym oknie należy wybrać opcję Więcej informacji, a następnie przycisk Uruchom mimo 

to.  

 

Rysunek 2 Komunikaty systemu Windows 
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3. Po uruchomieniu aplikacji rozpocznie się proces pobierania aktualizacji. Do laptopa lub 

komputera należy podłączyć nośnik (pendrive), na który zostanie pobrana paczka z aktualizacją. 

 

Uwaga!  Przenośny nośnik danych (pendrive) musi mieć minimum 5 GB wolnej pamięci. 

 

Podczas weryfikowania uprawnień do pobrania aktualizacji konieczne jest podanie numeru 

seryjnego urządzenia C-Eye®, znajdującego się na naklejce z tyłu urządzenia (pole SN). 

 

 

Rysunek 3 Pobieranie aktualizacji - Krok 1. 

4. Po pobraniu paczki aktualizacyjnej na nośnik (pendrive), należy włączyć urządzenie C-Eye®. 

5. Na ekranie startowym proszę wybrać przycisk „i” znajdujący się w lewym dolnym rogu 
(w zależności od posiadanej wersji systemu Rys. 4 lub Rys. 5).  

 

Rysunek 4 Okno ekranu startowego - C-Eye® PRO 
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Rysunek 5 Okno ekranu startowego - C-Eye® 

6. Kiedy na ekranie pojawi się okno licencji, proszę podpiąć pendrive ‘a do jednego z portów USB 

systemu C-Eye®.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. W tym momencie nastąpi automatyczna aktualizacja, następnie pojawi się komunikat widoczny 

poniżej (Rys. 7). Ważne, aby podczas wgrywania danych nie wyłączać systemu ani nie wyjmować 

nośnika z portu USB (pendrive musi być przez cały czas podłączony do urządzenia). 
 

Uwaga!  Operacja może potrwać nawet do kilkudziesięciu minut. 
 

 

 

Rysunek 7 Komunikat informujący o trwającej aktualizacji systemu 

Rysunek 6 Okno licencji 
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8. Po zakończeniu aktualizacji nastąpi ponowne uruchomienie systemu, następnie w oknie 

startowym pojawi się komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji. 
 

Uwaga! Dopiero w tym momencie można odłączyć pendrive ‘a. 
 

 

Rysunek 8 Komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji 
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1.  Zmiany nazw i lokalizacji sekcji oraz zadań 

W celu uproszczenia nazw i zmniejszenia liczby koniecznych przejść, w ramach aktualizacji dokonano 

następujących zmian: 

a) Stymulacja wzroku - sekcja została przeniesiona z modułu Komunikacja i rozrywka do modułu 

Neurorehabilitacja. Dodatkowo zmieniona została nazwa sekcji na Trening wzroku. 

b) Edytor komunikacji multimedialnej zmienił swoją nazwę na Edytor C-Eye. Edytor został 

przeniesiony do menu głównego modułu Komunikacja i rozrywka. 

c) Ocena stanu emocjonalnego zmieniła swoją nazwę na Ocena nastroju (wg A. Kwiatkowskiej). 

Test został przeniesiony z sekcji Badanie funkcji poznawczych i emocji do menu głównego 

modułu Ocena stanu. (* tylko w C-Eye® PRO) 

d) Badanie funkcji poznawczych i emocji zmieniło swoją nazwę na Badanie funkcji poznawczych.  

(* tylko w C-Eye® PRO) 

e) Komunikacja codzienna - sekcja zmieniła nazwę na Komunikacja tekstowa. 

f) Zmieniono nazwę i połączono pola na imię i nazwisko: 

a. w C-Eye® PRO: Id pacjenta, 

b. w C-Eye®: Nazwa użytkownika. 
 

 

Rysunek 9 Menu modułu Neurorehabilitacja - Trening wzroku 

 

2.  Nowe menu boczne 

Menu boczne zostało zaktualizowane i przystosowane do obsługi wzrokiem. Po lewej stronie okna menu 

bocznego dostępne są trzy zakładki umożliwiające wybór sposobu sterowania systemem. Oprócz 

sterowania za pomocą wbudowanego eyetrackera, dostępne są dwa nowe tryby obsługi: 

 Switch – treści na ekranie są skanowane (pojawiają się na nich ramki), a użytkownik za pomocą 

Switcha (przycisku) wybiera i akceptuje dany przycisk; 

 Eyetracker & Switch – użytkownik wybiera wzrokiem element (skupia na nim wzrok), a swój 

wybór akceptuje przyciskiem Switch. 
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Uwaga! Urządzenie Switch nie jest częścią zestawu, należy je zakupić oddzielnie.  

Jeżeli urządzenie Switch nie jest podłączone do urządzenia, zakładki w menu bocznym będą 

nieaktywne. Możliwa będzie tylko obsługa za pomocą eyetrackera. 

 
Rysunek 10 Menu boczne - dostępne tryby sterowania systemem 

 

2.1. Sposób sterowania aplikacją: Eyetracker 

Menu boczne systemu zostało zaktualizowane w taki sposób, żeby najbardziej potrzebne ustawienia 

były dostępne pod ręką. Nowy panel ustawień bocznych dla eyetrackera (Rys.10) umożliwia:  

 podgląd oczu użytkownika, 

 przeprowadzenie kalibracji i walidacji, 

 ustawienie prawego lub lewego oka do sterowania aplikacją, 

 wyłączenie lub włączenie przypomnienia o kalibracji, 

 zmianę szybkości zaznaczania, 

 zmianę poziomu głośności, 

 przechodzenie do poprzedniej/kolejnej planszy ćwiczenia, mieszanie odpowiedzi, 

pauzowanie lub zakończanie zadania, 

 zmianę poziomu trudności zadań dostępnych w module Neurorehabilitacja, 

 zmianę rozmiaru i koloru kursora (czerwonego punktu, odzwierciedlającego miejsce, na 

które patrzy użytkownik). 

2.2. Sposób sterowania aplikacją: Switch 

Jeżeli do urządzenia podłączymy Switcha (przycisk), użytkownik będzie miał możliwość 

wykonywania zadań za jego pomocą. Menu boczne pozwala dostosować ustawienia do 

indywidualnych potrzeb użytkownika: 

 Schemat skanowania – przyciski umożliwiają wybór, czy skanowanie elementów ma 

rozpoczynać się od wierszy, czy od kolumn; 

 Rozpocznij skanowanie – rozpoczęcie skanowania możliwe jest automatycznie po pewnym 

czasie (np. po chwili od odczytania polecenia) lub po wciśnięciu przycisku Switch; 

 Prędkość skanowania – umożliwia ustawienie szybkości z jaką będą skanowane elementy na 

ekranie; 
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 Kolor ramki - przyciski umożliwiające zmianę koloru ramki skanowanego elementu; 

 Kolor wypełnienia - przyciski umożliwiające zmianę koloru wypełnienia skanowanego 

elementu. 

 

Rysunek 11 Menu boczne - tryb Switch 

Uwaga! Jeżeli do systemu C-Eye® nie jest podłączony Switch, zakładki z ustawieniami Switch oraz 

Eyetracker & Switch będą nieaktywne. Domyślnie obsługa systemu jest możliwa za pomocą 

wbudowanego eyetrackera (okulografu). 

2.3. Sposób sterowania aplikacją: Eyetracker & Switch 

W trybie Eyetracker & Switch użytkownik wskazuje treści wzrokiem i potwierdza swój wybór 

przyciskiem Switch. Przed każdorazowym skorzystaniem z powyższej opcji należy przeprowadzić 

kalibrację, która zapewni prawidłowe wyznaczanie punktu, na który patrzy użytkownik.    

 

Rysunek 12 Menu boczne - tryb Eyetracker & Switch 

Uwaga! Zadania, które wymagają obsługi wzrokiem (np. Trening wzroku - Uwaga wzrokowa) stają 

się nieaktywne w trybie obsługi systemu poprzez Switcha. 
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3.  Ustawienia menu górnego 

3.1. Tryb rozszerzonej obsługi przez pacjenta 

W menu górnym w zakładce Ustawienia, została dodana opcja Rozszerzona obsługa przez pacjenta.   

 

Rysunek 13 Menu górne - Ustawienia - Rozszerzona obsługa przez pacjenta 

Po włączeniu opcji rozszerzonej obsługi, użytkownik będzie miał możliwość sterowania całym 

systemem samodzielnie, za pomocą wzroku lub Switcha (na wszystkich planszach pojawi się duży 

przycisk Wstecz). Dotychczas nieaktywne na wzrok/skanowanie przyciski będą możliwe do 

zaznaczenia, dzięki czemu użytkownik będzie mógł samodzielnie np. korzystać z ekranów menu, 

zmieniać ustawienia, wykonywać zadania z modułu Neurorehabilitacja.  

Uwaga! Opcja Rozszerzonej obsługi jest dostępna tylko w nieograniczonym zakresie widzenia. 

Niektóre treści i przyciski (wymagające nadzoru terapeuty lub obsługi dotykiem) pozostaną 

nieaktywne na wzrok/Switch. W trybie rozszerzonej obsługi, użytkownik nie będzie miał możliwości 

np. samodzielnego wejścia i wykonywania testów w module Ocena stanu*, edytowania prezentacji, 

korzystania z przycisków eksport/import itp. 

* moduł dostępny tylko w wersji C-Eye® PRO 

3.2.  Automatyczne przejście do kolejnej planszy 

W menu górnym w zakładce Ustawienia, została dodana opcja Automatycznego przejścia do kolejnej 

planszy. Po włączeniu tej opcji i wykonaniu ćwiczenia (udzieleniu odpowiedzi) lub zaznaczeniu 

elementu np. w prezentacji, nastąpi automatyczne przejście do kolejnej planszy.  
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Rysunek 14 Menu górne - Ustawienia - Automatyczne przejście do kolejnej planszy 

 

Czas pozostały do zmiany planszy na kolejną będzie zwizualizowany na panelu z przyciskami 

Powtórz/Dalej. 

 

Rysunek 15 Wizualizacja czasu pozostałego do przejścia do kolejnej planszy 

 

3.3.  Szybkość głosu syntezatora 

W menu górnym w zakładce Ustawienia, została dodana opcja zmiany Szybkości głosu syntezatora. 

Głos syntezatora jest używany np. do czytania pytań w Quizie oraz do odczytywania tekstów 

w prezentacjach (materiałach tworzonych w Edytorze).  

Ponadto, jeżeli na urządzeniu zainstalowany jest dodatkowy syntezator, nad opcją zmiany szybkości 

głosu pojawi się panel umożliwiający wybór głosu syntezatora.  
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Rysunek 16 Menu górne - Ustawienia - Ustawienia głosu syntezatora 

4.  Ocena stanu pacjenta (*moduł dostępny tylko w wersji C-Eye® PRO) 

Moduł Ocena stanu pacjenta został wzbogacony o zestaw testów. Obecnie składa się z następujących 

sekcji: 

I. Badanie zmysłów 
II. Badanie funkcji poznawczych 
III. Test świadomości 
IV. Ocena nastroju 
V. Badanie jakości życia 
VI. Skala depresji Becka 

 

 

Rysunek 17 Ocena stanu pacjenta - menu główne 

 

4.1. Badanie zmysłów - Badanie słuchu  

W ramach aktualizacji zostały wprowadzone zmiany w Badaniu słuchu. Liczba obrazków została 

zmniejszona do dwóch, a grafiki zostały zmienione na kolorowe. Podczas badania, pacjent powinien 
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zaznaczać przyciski Słyszę lub Nie słyszę. Po przeprowadzonym badaniu wyświetlony zostaje wynik 

w postaci wykresu. 

W przypadku odtwarzania próbek o najwyższym poziomie dźwięku, terapeuta powinien 

obserwować zachowanie pacjenta. Jeżeli prezentowana próbka dźwiękowa powoduje dyskomfort 

pacjenta, terapeuta powinien niezwłocznie zakończyć test, wybierając przycisk Zakończ badanie. 

Uwaga! Niniejszy test jest odmianą badania audiometrycznego (zaadaptowanego do pracy  

z C-Eye'em) i umożliwia przeprowadzenie subiektywnego badania słuchu.  

Badanie należy przeprowadzać pod nadzorem terapeuty. 

 

Rysunek 18 Badanie słuchu - edycja przycisków 

Terapeuta może dostosować przyciski odpowiedzi do indywidualnych potrzeb pacjenta, poprzez 

zmianę grafik, koloru i wielkości czcionki oraz koloru tła przycisku. W celu przejścia do edycji 

przycisków, należy kliknąć ikonkę koła zębatego, znajdującą się w prawym górnym rogu, obok 

przycisku Pomoc. Następnie należy kliknąć ikonkę koła zębatego znajdującego się w lewym, dolnym 

rogu przycisku z odpowiedzią (patrz rysunek wyżej). 

Po kliknięciu ikonki koła zębatego, znajdującej się na przycisku, na ekranie wyświetli się okno opcji 

przycisku.  

 

Rysunek 19 Badanie słuchu - opcje przycisku 
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Terapeuta ma możliwość zmiany obrazka, koloru i wielkości czcionki, zmiany koloru ramki oraz tła. 

Dodatkowo opcja Zastosuj styl do wszystkich pozwoli zastosować ten sam styl do drugiego przycisku 

znajdującego się na planszy. 

 

4.2. Test świadomości (wg prof. A. Maryniak) 

Test świadomości został opracowany z myślą o wstępnym badaniu pacjentów, co do których mamy 

wątpliwości, na ile są świadomi. Test służy przede wszystkim różnicowaniu pacjentów w zespole 

niereaktywnego czuwania (dawniej nazywanym stanem wegetatywnym) od pacjentów w stanie 

minimalnej świadomości (lub wyższym). 

Jeśli wiemy, że pacjent jest świadomy i współpracujący z urządzeniem, to nie ma sensu prezentować 

mu Testu świadomości. Wyjątkiem może być sytuacja, w której Test wykorzystujemy do zbadania 

aktywności wzrokowej pacjenta. 

Podczas wykonywania Testu nie stosuje się instrukcji werbalnych, aby umożliwić chorym 

z zaburzeniami gnostycznymi wykonanie większości zadań. Z każdym zadaniem, w którym udaje się 

zaobserwować intencjonalną aktywność wzrokową pacjenta, ocena poziomu świadomości 

badanego, jak również jego zdolności poznawczych ulega zwiększeniu. 

Jeśli nie zaobserwowano aktywności wzrokowej pacjenta, nie oznacza to, że jest on nieświadomy. 

Jednorazowy, negatywny wynik Testu nie powinien wykluczać pacjenta z dalszej diagnostyki - 

z dalszych prób dotarcia i aktywacji. 

Kluczowym elementem poszczególnych zadań Testu świadomości jest obserwacja i analiza map 

ciepła i map przejść po zakończonym badaniu. 

 

4.3. Ocena nastroju wg dr A. Kwiatkowskiej  

Ocena nastroju wg dr A. Kwiatkowskiej to zaktualizowany i powiększony zbiór 15 pytań dostępnych 

wcześniej jako Ocena stanu emocjonalnego. 

Ocena nastroju jest skierowana do Osób z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, które powodują 

całkowite zniesienie lub znaczne utrudnienie komunikacji werbalnej. Ocenę możemy zastosować 

zarówno do Osób w stanie minimalnej świadomości, zespole zamknięcia, z afazją czy 

anartrią/dyzartrią. Pytania ułożone są w taki sposób, aby Osoby nawet z obniżoną świadomością czy 

zaburzeniami poznawczymi, mogły w prosty sposób udzielić odpowiedzi (wersja słowno-

obrazkowa). 

Ocena nie jest diagnozą lekarską/psychologiczną, a jedynie narzędziem pomocniczym, które daje 

informację terapeucie w jakim nastroju może być Osoba, z którą pracujemy. Samo pojęcie 

"nastroju" jest bardzo szeroko rozumiane - pytania dotyczą zarówno emocji, stanu psychicznego czy 

chęci wykonywania codziennych zajęć. 
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Rysunek 20 Ocena nastroju 

Ocenę nastroju można wykonywać wielokrotnie, zależnie od decyzji terapeuty. Wyniki powinny być 

notowane przez terapeutę i przez Niego poddane analizie jakościowej. Pytania są tak ułożone, aby 

łatwo zaobserwować niepokojące informacje. Kluczowym elementem Oceny nastroju jest 

obserwacja, analiza odpowiedzi i reakcja na sygnalizowane spadki nastroju. Ta ocena może być 

dobrą wskazówką do tego jak postępować z daną Osobą, na co zwrócić uwagę, a w konsekwencji 

pomóc w szybszym odzyskiwaniu zdrowia i sprawności. 

 

4.4. Badanie jakości życia WHO (kwestionariusz WHOQOL.C-Eye) 

Kwestionariusz WHOQOL.C-Eye jest przeznaczony do oceny jakości życia dorosłych pacjentów 

neurologicznych z barierami komunikacyjnymi, w tym również pacjentów z deficytami zmysłowymi 

i poznawczymi, porozumiewającymi się za pomocą technologii śledzenia wzroku (eye trackingu). 

Ankieta ma zastosowanie przy ocenie jakości życia i dotyczy następujących dziedzin: funkcjonowania 

fizycznego, psychicznego, relacji z otoczeniem oraz funkcjonowania w nim. Kwestionariusz może być 

wykorzystywany zarówno w celach poglądowych, jak i specjalistycznych (w diagnostyce klinicznej). 

 

Rysunek 21 Badanie jakości życia WHOQOL.C-Eye 
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Zgoda na stosowanie kwestionariusza WHOQOL.C-Eye stanowiącego odmianę kwestionariusza 

WHOQOL-BREF została wydana przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) dn. 14.07.2020 (nr 

sprawy 353170). 

4.5. Skala depresji Becka 

Skala depresji Becka służy do przesiewowego rozpoznawania u dorosłego pacjenta objawów depresji. 

Test jest tylko narzędziem pomocniczym, nie zastępuje on pełnego badania specjalisty. Wynik testu 

może być wskazaniem do szerszej diagnostyki.  

 

Rysunek 22 Skala depresji Becka 

Ocenę można wykonywać wielokrotnie, w ustalonych odstępach czasowych (np. na koniec każdego 

tygodnia / miesiąca). Wypełnienie testu zajmuje od 15 do 20 minut. Uzyskanie wyniku uzależnione 

jest od udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Po wykonaniu testu wyświetlana jest punktacja i ekran z interpretacją wyniku. 

 

Rysunek 23 Skala depresji Becka - interpretacja wyników 
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5.  Neurorehabilitacja 

5.1. Trening wzroku - Zakres widzenia 

Sekcja Trening wzroku (dawniej Stymulacja wzroku) została przeniesiona z modułu Komunikacja 

i Rozrywka do modułu Neurorehabilitacja. 

W menu Zakresu widzenia została dodana możliwość dodawania własnych bodźców wzrokowych. 

Dodanie własnego bodźca możliwe jest po wybraniu przycisku ze znakiem „+”, a jego edycja po 

kliknięciu ikonki koła zębatego. 

 

Rysunek 24 Zakres widzenie - wybór bodźców 

Ustawienie własnego bodźca wzrokowego możliwe jest poprzez dodanie obrazka i dostosowanie 

opcji jego wyświetlania, rozmiaru, koloru i grubości ramki, a także animacji. Możliwe jest ustawienie 

innych obrazków i efektów przed i po zaznaczeniu bodźca. Wybierając obrazek można skorzystać 

z Biblioteki plików przykładowych lub dodać własne zdjęcie (wystarczy podpiąć do urządzenia 

pendrive z wybranym obrazem). 

 

Rysunek 25 Opcje bodźca wzrokowego 



 

17 
 

Istnieje możliwość wypełnienia obrazkiem wszystkich komórek, w tym celu należy zaznaczyć opcję: 

Wyświetl bodźce we wszystkich komórkach. Takie ustawienie pozwoli uzyskać efekt pokazany na 

rysunku poniżej. 

 

Rysunek 26 Dodawanie własnego bodźca - wyświetlenie bodźca we wszystkich komórkach 

 

6.  Komunikacja i rozrywka 

6.1. Edytor C-Eye 

6.1.1. Nowe szablony prezentacji 

W module Komunikacja i rozrywka w Edytorze C-Eye, podczas tworzenia lub edytowania 

prezentacji dostępne są nowe, gotowe szablony, które odzwierciedlają schematy ćwiczeń 

z modułu Neurorehabilitacja. Bazując na szablonach, terapeuta/opiekun może opracowywać 

własne treści, odpowiadające indywidualnym potrzebom pacjenta/użytkownika. 

 

Rysunek 27 Edytor C-Eye - szablony prezentacji 
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6.1.2. Wyszukiwanie, eksport i foldery prezentacji 

W celu ułatwienia obsługi Edytora C-Eye, w widoku z listą prezentacji została dodana funkcja 

wyszukiwania. Wystarczy w pasku z ikoną lupy wpisać nazwę prezentacji, którą chcemy 

wyszukać. 

 

Rysunek 28 Edytor C-Eye - lista prezentacji 

Dodatkowo klikając przycisk Dodaj folder możliwe jest utworzenie folderu, do którego można 

przenieść prezentacje, porządkując je np. tematycznie. Przeniesienie prezentacji do folderu 

możliwe jest po kliknięciu na prezentacji ikonki ze strzałką skierowaną w górę, a następnie 

wybranie opcji Przenieś do folderu. Kolejnym krokiem jest wybranie z listy nazwy folderu, do 

którego ma zostać przeniesiona prezentacja i zaakceptowanie wyboru. 

 

 

Rysunek 29 Edytor C-Eye - przenoszenie prezentacji do folderu 

Dużym usprawnieniem jest możliwość eksportowania całych folderów na zewnętrzny nośnik 

(pendrive). Wystarczy na przycisku z wybranym folderem kliknąć ikonkę ze strzałką skierowaną 

w górę i wybrać opcję Eksportuj. Eksport folderu jest możliwy, o ile pendrive z dostępną wolną 

pamięcią jest podpięty do urządzenia. 
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6.1.3. Przykładowe prezentacje 

W module Komunikacja i rozrywka w Edytorze C-Eye (folder Przykładowe prezentacje) dodanych 

zostało 28 nowych prezentacji predefiniowanych o różnej tematyce. 

 

Rysunek 30 Edytor C-Eye - folder Przykładowe prezentacje 

Wśród przykładowych prezentacji dostępne są materiały o tematyce świątecznej, prezentacje 

dla dzieci, dla dorosłych, zadania matematyczne, a także gry, łamigłówki i ciekawostki. 

 

 

Rysunek 31 Prezentacje przykładowe - Świąteczne zadania 

 

6.1.4. Biblioteka plików przykładowych - dźwięki i obrazy 

Podczas tworzenia materiałów np. prezentacji w Edytorze C-Eye, możliwe jest korzystanie 

z Biblioteki plików przykładowych, zawierającej przykładowe dźwięki i obrazy dostępne 

w systemie. W ramach aktualizacji, Biblioteka plików przykładowych została wzbogacona 

o nowe dźwięki, nagrania lektora, grafiki i zdjęcia.  
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Dodatkowo została dodana możliwość wyszukiwania plików po nazwie (w pasku z ikoną lupy), 

a także podgląd wybranego zdjęcia/grafiki.  

 

 

Rysunek 32 Biblioteka plików przykładowych - obrazy 

 

 

Rysunek 33 Biblioteka plików przykładowych - dźwięki  

 

6.2.  Wirtualne Klawiatury 

W celu poprawy widoczności przycisków na klawiaturach, czcionka liter została zwiększona 

i pogrubiona, a jej kolor został zmieniony na czarny. Aby ułatwić czytanie wpisanego tekstu, przycisk 

Enter (ze strzałką) pełni również rolę przycisku Przeczytaj. Po jego wybraniu, syntezator 

automatycznie odczytuje cały wpisany dotychczas tekst.  

 

Wybranie na klawiaturze spacji, oprócz zrobienia odstępu między wyrazami, powoduje przeczytanie 

ostatniego wpisanego wyrazu. 
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Rysunek 34 Wirtualne Klawiatury - klawiatura alfabetyczna 

 

7.  Dodatkowe opcje przycisków 

7.1. Przycisk Pomoc - opcje edycji 

Po wybraniu ikonki koła zębatego (prawy dolny róg ekranu) możliwa jest edycja komunikatów 

wyświetlanych w oknie przycisku Pomoc.  

 

Rysunek 35 Przycisk pomoc - widok okna 

Każdy przycisk z ikonką koła zębatego w lewym dolnym rogu może zostać zmieniony, według uznania 

terapeuty/opiekuna. Grafiki i teksty mogą zostać zmienione na inne, odpowiadające indywidualnym 

potrzebom użytkownika. 

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Przycisk Zresetuj umożliwia 

przywrócenie pierwotnego widoku okna. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną cofnięte do 

ustawień producenta.  
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Rysunek 36 Okno przycisku Pomoc - opcje edycji 

 

7.2 Szybki dialog - opcje edycji 

Na planszy Szybkiego dialogu, dostępnej w sekcji Komunikacja tekstowa oraz wywoływanej 

z poziomu przycisku Pomoc, została dodana opcja edycji przycisków, dostępna po kliknięciu 

ikonki koła zębatego. Terapeuta może dostosować przyciski odpowiedzi do indywidualnych 

potrzeb użytkownika, poprzez zmianę tekstu, grafik, koloru i wielkości czcionki oraz koloru tła 

przycisku. W celu przejścia do edycji przycisków, należy kliknąć ikonkę koła zębatego, znajdującą 

się w prawym górnym rogu, obok przycisku Pomoc. 

 

Rysunek 37 Szybki dialog 

Analogicznie jak na innych ekranach z opcją edycji, każdy przycisk z ikonką koła zębatego 

w lewym dolnym rogu może zostać zmieniony, według uznania terapeuty/opiekuna. Grafiki 

i teksty mogą zostać zmienione na inne, odpowiadające indywidualnym potrzebom 

użytkownika. 
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Rysunek 38 Szybki dialog - opcje edycji przycisku TAK 

 

7.3 Wyłączanie reakcji na wzrok - Wstecz, Pomoc, Zamknij 

Na przyciskach Wstecz, Pomoc oraz Zamknij została umieszczona ikona oka, po kliknięciu której 

przyciski zmniejszają swój rozmiar, widoczność i przestają reagować na wzrok. Ponowne 

kliknięcie ikonki odblokowuje przyciski. 

 

Rysunek 39 Widok zmniejszonych i nieaktywnych na wzrok - przycisk Wstecz 

 

8.  Zoom - opcja powiększania elementów ekranu 

Nowością wprowadzaną w ramach aktualizacji jest opcja powiększenia elementów widocznych na 

ekranie, za pomocą gestów (dotyku). W celu powiększenia elementu należy dotknąć ekranu dwoma 

palcami, a następnie jednocześnie oddalić je od siebie, nie odrywając palców od matrycy urządzenia.  
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Rysunek 40 Zoom - gesty powiększenia i zmniejszenia widoku 

 

Odwrotny gest - przybliżanie dwóch palców do siebie - spowoduje zmniejszenie rozmiaru elementów na 

ekranie. Opcje przybliżenia można zamknąć przyciskiem „X”, znajdującym się w prawym górnym rogu. 

 

 

Rysunek 41 Powiększanie widoku ekranu 

 

 

Rysunek 42 Widok ekranu ćwiczenia po powiększeniu 
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9.  Kod dostępu – logowanie do systemu za pomocą PIN-u 

Na oknie z licencją, dostępnym po wybraniu ikonki z literką „i”(lewy dolny róg ekranu startowego 

aplikacji), możliwe jest ustawienie hasła numerycznego do aplikacji - kodu dostępu.  

 

Rysunek 43 Okno licencji - kod dostępu 

Zabezpieczenie urządzenia kodem uniemożliwi korzystanie z systemu osobom nieupoważnionym. Kod 

dostępu powinien składać się minimum z czterech cyfr. W każdej chwili można zmienić kod lub wyłączyć 

zabezpieczenie. Zmiany możliwe są do wprowadzenia po kliknięciu odnośnika Kod dostępu 

(zaznaczonego na rysunku wyżej). 

 

Rysunek 44 Okno wpisywania kodu dostępu 

 

10.  Moduł eyefeel 

W module eyefeel zostały wprowadzone zmiany analogiczne jak w systemie C-Eye®, np. zmiana koloru 

czcionki i wielkości liter na klawiaturach, możliwość samodzielnej kalibracji przez użytkownika 

(dodatkowa sekcja w Ustawieniach - Obsługa wzrokiem), możliwość tworzenia i eksportowania folderów 

prezentacji w Edytorze oraz wyszukiwanie prezentacji po nazwie. 
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W aplikacji w wersji desktopowej będzie możliwość wybrania trybu – dwell lub klik (zielone kółko lub 

kliknięcie myszką/palcem) oraz możliwość kalibracji w trybie kiosku. 

 

 

Rysunek 45 eyefeel - menu Obsługi wzrokiem 

Na ekranie poniżej zostały zaznaczone przyciski i pola umożliwiające wyszukiwanie prezentacji po nazwie 

oraz przycisk umożliwiający utworzenie nowego folderu. Wybranie ikonki ze strzałką skierowaną 

w prawo (znajdującą się na przycisku z prezentacją), otwiera listę eksportu / przenoszenia do wybranego 

folderu. 

 

Rysunek 46 Edytor eyefeel - główny katalog prezentacji 
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Szanowni Państwo! 

Mamy nadzieję, iż przesłana aktualizacja pozwoli wykorzystać do maksimum możliwości 

naszego urządzenia, a korzystanie z nowych funkcjonalności dostarczy Państwu wiele radości 

i satysfakcji.  

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub sugestie dotyczące aktualizacji, 

prosimy o kontakt.  
 

Pozdrawiamy - Zespół AssisTech 

 

 
e-mail: kontakt@assistech.eu  

telefon: 537 446 406 

Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku: https://www.facebook.com/Assistech.eu 

oraz do dołączenia do grupy: Terapeuci i użytkownicy C-Eye 


