Eerste Hulp bij Communicatie

Bedien je computer
met de webcam
Camerabediening
Met een alledaagse webcam en de juiste software kun je goedkoop je
computer bedienen. Een voordeel voor wie een recente laptop heeft,
want daar zit vaak al een webcam ingebouwd.
Om deze bediening te realiseren heb je naast de webcam een gratis
programma nodig.
Klik op deze link om een video te zien die toont hoe dit werkt.

Programma’s die je hoofdbeweging omzetten naar muisbeweging
Personen die hun handen helemaal niet kunnen gebruiken, kunnen soms de muis nog wel
bedienen met hoofdbewegingen. Hiervoor bestaan zeer goede commerciële oplossingen
zoals de HeadMouse Extreme of de Tracker Pro. Het is echter ook mogelijk met een
webcam en een gratis programma.
Dit is vooral interessant voor acute en tijdelijke situaties of om hoofdsturing uit te testen.
Voor langdurig en intensief gebruik is dit minder geschikt. Volledig zelfstandig werken is
hiermee niet mogelijk omdat er muishandelingen nodig voor je het systeem kan gebruiken.
Dit systeem volgt de hoofdbewegingen iets minder goed dan de commerciële systemen.
Daardoor is het geen goede lange termijn oplossing.
Camera mouse – gratis - www.cameramouse.com
Enable Viacam – gratis – www.eviacam.sourceforge.net/eviacam.php

Programma’s om te ‘klikken’
Klikken gebeurt bij deze systemen meestal met een automatische klik. Dit
wil zeggen dat een programma voor jou klikt wanneer je de muiscursor even
stil houdt. De tijd is uiteraard instelbaar. De twee bovenstaande
programma’s en de meeste schermtoetsenborden hebben een eenvoudige
versie van deze automatische klik functie ingebouwd. Wil je ook kunnen
dubbelklikken, slepen, … dan heb je hiervoor een extra programma nodig.
Dragger32 – € 135.00 - www.skil-nv.com
Point-N-Click – gratis – www.polital.com/pnc

Webcam
Een degelijke webcam vind je tegenwoordig in elke computerspeciaalzaak. Prijzen
variëren tussen € 25 en € 200.
http://www.computerstore.be/category/62922/webcams.html
http://www.pixmania.be/be/nl/rf/webcam/__104
http://www.hcw.be
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