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PõhiprobleemidPõhiprobleemid

● Lihaste üle- või alatoonus, nõrkusLihaste üle- või alatoonus, nõrkus
● KoordinatsioonihäiredKoordinatsioonihäired
● Jäsemete talitlushäired või puudumineJäsemete talitlushäired või puudumine
● HaaramisraskusedHaaramisraskused
● ......
● Probleeme võib olla andmekandjate vahetusega, Probleeme võib olla andmekandjate vahetusega, 

kiireid liigutusi nõudvate tegevustega, igasuguse kiireid liigutusi nõudvate tegevustega, igasuguse 
peenkoordinatsioonigapeenkoordinatsiooniga



Probleemsed kohadProbleemsed kohad

● Hiir! (proovige ise vasaku käega!)Hiir! (proovige ise vasaku käega!)
● KlahvikombinatsioonidKlahvikombinatsioonid
● Läbimõtlematult koostatud tarkvaraLäbimõtlematult koostatud tarkvara



LahendusedLahendused

● Enamasti riistvaralisedEnamasti riistvaralised
● Tarkvara võib kohati olla aga üsna olulineTarkvara võib kohati olla aga üsna oluline
● Sõltuvalt puude raskusest saab kasutada suurt Sõltuvalt puude raskusest saab kasutada suurt 

valikut nii tava- kui erilahendusivalikut nii tava- kui erilahendusi
● PÕHIMÕTE: Kui inimesel on säilinud kasvõi üks PÕHIMÕTE: Kui inimesel on säilinud kasvõi üks 

tahtele allutatav kehaimpulss, saab sealtkaudu tahtele allutatav kehaimpulss, saab sealtkaudu 
arvutit juhtidaarvutit juhtida



TavavahendidTavavahendid

● Erilahendused on sageli kümneid kordi kallimadErilahendused on sageli kümneid kordi kallimad
● N: Klahvivajutused  rusikas hoitava pulgagaN: Klahvivajutused  rusikas hoitava pulgaga
● Klaviatuuri asukoha muutmine (k.a. jala juurde)Klaviatuuri asukoha muutmine (k.a. jala juurde)
● Konsool – eriseade või käepäraste vahenditegaKonsool – eriseade või käepäraste vahenditega
● SisestuspulkSisestuspulk
● Hiire valimisest: hiir, kursorikuul, mängukangHiire valimisest: hiir, kursorikuul, mängukang
● SkannerSkanner
● VeebikaameraVeebikaamera



Paar näidetPaar näidet





KohandusedKohandused

● Alates DOSist (AccessDOS) järk-järgult Alates DOSist (AccessDOS) järk-järgult 
muutunud süsteemide koostisosaksmuutunud süsteemide koostisosaks

● StickyKeysStickyKeys
● RepeatKeysRepeatKeys
● SlowKeysSlowKeys
● MouseKeysMouseKeys
● KlaviatuuriemulaatoridKlaviatuuriemulaatorid
● KlaviatuuriraamKlaviatuuriraam



NäideNäide



Erikujulised seadmedErikujulised seadmed
● MembraanklaviatuurMembraanklaviatuur
● MiniklaviatuurMiniklaviatuur
● MaksiklaviatuurMaksiklaviatuur
● AkordklaviatuurAkordklaviatuur
● Muud eriklaviatuuridMuud eriklaviatuurid
● MõisteklaviatuurMõisteklaviatuur
● PuutekuvarPuutekuvar
● Pedaalhiir jt erihiired ning -kangidPedaalhiir jt erihiired ning -kangid
● KõnesisendKõnesisend



NäiteidNäiteid



LülitidLülitid

● Mitte ainult lambil...Mitte ainult lambil...
● Lihtne riistvara, eeldab harilikult täiendavat Lihtne riistvara, eeldab harilikult täiendavat 

tarkvaralahendusttarkvaralahendust
● AeglaneAeglane
● Piisab mistahes funktsiooni kontrollistPiisab mistahes funktsiooni kontrollist
● Saab asendada klaviatuuri ja hiirt!Saab asendada klaviatuuri ja hiirt!
● KlaviatuuriemulaatorKlaviatuuriemulaator
● HiirejuhtimislülitidHiirejuhtimislülitid



NäitedNäited



Lülitid, morse ja muuLülitid, morse ja muu

● Erikuju: puhumistoruErikuju: puhumistoru
● Võimaldab sisestada morsekoodi, see Võimaldab sisestada morsekoodi, see 

transleeritakse jooksvalt tekstikstransleeritakse jooksvalt tekstiks
● Hääle ja vilega juhtimineHääle ja vilega juhtimine
● Silmade liikumise skaneerimineSilmade liikumise skaneerimine



NäiteidNäiteid



KokkuvõtteksKokkuvõtteks

● Väga lai valik lahendusiVäga lai valik lahendusi
● Nii eri- kui tavalahendusedNii eri- kui tavalahendused
● Rohkem riist- kui tarkvaraRohkem riist- kui tarkvara
● Eeldab võimalikult täpset sobivust konkreetse Eeldab võimalikult täpset sobivust konkreetse 

inimese erivajadusegainimese erivajadusega
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