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Анотацiя
KMouseTool надсилає сигнал про клацання кнопкою мишi кожного разу, коли вказiвник затримується на одному мiсцi на деякий час. Програму було створено для допомоги
людям, якi страждають на ушкодження, що призводять до болiв пiд час натискання на
кнопки.
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Роздiл 1

Вступ
KMouseTool надсилає сигнал про клацання кнопкою мишi кожного разу, як ви на деякий час
призупиняєте рух вказiвника мишi. Програму було створено для допомоги людям, якi страждають на ушкодження, що призводять до болiв пiд час натискання на кнопки. Крiм того,
за допомогою програми можна перетягувати елементи стiльницi, хоча таке її використання
потребує додаткових навичок i вправностi.
KMouseTool може позбавити вас болю, який ви вiдчуваєте пiд час натискання кнопок мишi,
ця програма допоможе багатьом людям користуватися комп’ютером без болю. На жаль, ця
програма не зможе позбавити вас вiд болю пiд час пересування мишi стiльницею. Якщо ви
вiдчуваєте пов’язаний з користуванням комп’ютером бiль i ще не вiдвiдували лiкаря, будь
ласка, зробiть це якомога скорiше.
Просто для того, щоб все було зрозумiлим: хоча KMouseTool може зменшити бiль, спричинений дiями з клацання кнопками мишi, програма нiчим не може зарадити проти болю,
спричиненого дiями з пересування мишi. I, як i у випадку iнших ергономiчних iнструментiв,
користь вiд цiєї програми може бути рiзною для рiзних людей i ситуацiй.

5

Пiдручник з KMouseTool

Роздiл 2

Користування KMouseTool
Користуватися KMouseTool дуже просто: KMouseTool спостерiгає за вашими рухами мишею
i, коли ви призупиняєте вказiвник, клацає кнопкою мишi.
Режим кмiтливого перетягування KMouseTool надає вам змогу перетягувати елементи стiльницi мишею.
Якщо увiмкнено режим кмiтливого перетягування, KMouseTool надсилає сигнал про натискання кнопки мишi, а потiм чекає, доки ви знову припините рух вказiвника, щоб надiслати
сигнал про вiдпускання кнопки мишi. У такий спосiб ви можете одразу клацати кнопками i
перетягувати елементи. Щоб оволодiти кмiтливим перетягуванням вам потрiбно буде трохи
повправлятися, але воно стане природнiм для вас, тiльки-но ви до нього звикнете.
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Роздiл 3

Довiдка щодо команд
3.1

Головне вiкно KMouseTool

Доступ до параметрiв KMouseTool можна отримати головним чином за допомогою мишi.
Старт/Стоп
Запускає (або завершує роботу) KMouseTool.
Мiнiмальний рух:
Тут ви можете визначити мiнiмальний рух у пiкселях, за виконання якого KMouseTool
клацне кнопкою мишi.
Час затримки (1/10 сек):
Час, на який слiд призупинити рух вказiвника мишi, щоб програма KMouseTool надiслала сигнал про клацання. Спробуйте збiльшити цей час, якщо вам важко звикнути
до KMouseTool
Кмiтливе перетягування
Вмикає або вимикає кмiтливе перетягування. Робота з вимкненим кмiтливим перетягуванням простiша, тому, типово, кмiтливе перетягування вимкнено.
Якщо ви увiмкнете Кмiтливе перетягування стане доступним поле Час перетягання (1/10 сек):. Це час, який KMouseTool чекатиме пiсля надсилання сигналу про
натискання кнопки мишi, перш нiж надiслати сигнал про вiдпускання кнопки мишi,
якщо ви не пересуваєте вказiвник мишi.
Увiмкнути штрихи-натискання
Ця версiя KMouseTool пiдтримує штрихи-натискання. Якщо ви увiмкнете штрихинатискання, повiльний рух праворуч i назад з наступною паузою, означатиме клацання
правою кнопкою мишi. Повiльний рух лiворуч i назад означатиме подвiйне клацання.
(Опис штрихiв-натискань ви можете знайти у файлi $KDEHOME /share/config/kmous
etool_strokes.txt. Цей файл створюється KMouseTool пiд час першого запуску, але
пiзнiше його можна змiнювати.)
Озвучення клацання
Вiдтворює звук пiд час сповiщення про клацання, яке надсилає KMouseTool. Це зручно,
особливо у режимi кмiтливого перетягування.
Запускати зi стiльничним сеансом
Якщо позначено цей пункт, KMouseTool запускатиметься разом iз кожним сеансом
графiчної оболонки системи.
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Типовi значення
Скидає значення всiх параметрiв до типових.
Скинути
Вiдновлює всi значення параметрiв, якi вони мали на час вiдкриття дiалогового вiкна,
або, якщо ви вже зберегли параметри за допомогою кнопки Застосувати, вiдновлює всi
значення параметрiв, якi вони мали пiсля останнього натискання кнопки Застосувати
Застосувати
Пiсля змiни будь-якого з параметрiв вам слiд натиснути цю кнопку.
Довiдка
Вiдкриває iнструкцiю користувача (цей документ).
Закрити
Закриває дiалогове вiкно без збереження жодного з параметрiв.
Вийти
Завершує роботу KMouseTool
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Роздiл 4

Пiдказки
Цi пiдказки можуть допомогти вам трохи скоротити процес вивчення KMouseTool.
• Ви можете змiнювати тривалiсть затримок KMouseTool для клацання i для перетягування.
• Спочатку, найкраще вправлятися у клацаннi за допомогою KMouseTool використовуючи
типовi параметри програми. Можливо, напочатку вам слiд утриматися вiд використання
кмiтливого перетягування. Згодом, коли ви навчитеся вправно клацати, можете продовжити експерименти з кмiтливим перетягуванням.
• Якщо ви користуєтеся кмiтливим перетягуванням, у роботi вам може допомогти озвучення
клацання.
• Якщо ви користуєтеся озвученням клацання, можливо, вам слiд пришвидшити аудiо-вiдгук
KDE.
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Роздiл 5

Запитання i вiдповiдi
1. Допоможiть! KMouseTool хаотично клацає по всьому екранi!
Якщо ви вирiшите користуватися KMouseTool, вам доведеться випрацювати новi звички у користуваннi мишею.
По-перше, пам’ятайте, що є областi, де можна безпечно клацати кнопками — клацання
кнопкою, коли вказiвник знаходиться на сiрих частинах вiкон або непов’язаних з посиланнями областях сторiнок у переглядачах Тенет, не зможе зашкодити, отже, у цих
областях ви можете без будь-якого ризику зупиняти вказiвник у разi потреби.
По-друге, перш нiж ви почнете рух мишею, ви маєте знати, де саме ви хочете клацнути
кнопкою. Бiльшiсть часу, коли нам вiдомо, що слiд скористатися мишею, бiльшiсть з
нас хапаються за мишу i починають тягати її туди-сюди, аж доки не виявлять мiсце,
де слiд клацнути кнопкою. Якщо ви користуєтеся KMouseTool, перш за все, вам слiд
одразу знати, де саме ви збираєтеся клацнути. Також було б непогано тримати руки
подалi вiд мишi, якщо ви не маєте намiру нею користуватися.
2. Вказiвник моєї мишi раптово зупиняється, коли я ним рухаю. Чи зможу я користуватися KMouseTool?
Так. Якщо вказiвник раптово зупиняється, це означає, що вам слiд почистити вашу
мишу. Зазвичай, це досить просто зробити. Справа також в тому, що вам слiд почистити
не лише кульку мишi, але i ролики, яких торкається кулька всерединi мишi.
Перш за все, вилучiть кульку. Спосiб, у який це можна зробити, залежить вiд конструкцiї вашої мишi, але, зазвичай, його досить просто зрозумiти поглянувши на дно вашої
мишi.
Пiсля того, як ви виймете кульку, ви зможете побачити ролики, що оточують ямку,
де знаходилася кулька. Бруд i пилюку, що накопичилася на них, можна легко обдерти
лезом або просто нiгтем.
3. KMouseTool надсилає сигнал про натискання кнопки, але потiм не надсилає сигналiв
про її вiдпускання. Що сталося?
У рiдкiсних випадках система призупиняє KMouseTool пiсля початку перетягування.
Якщо ви використовуєте кмiтливе перетягування, це означає, що KMouseTool не зможе
завершити перетягування надсиланням сигналу про вiдпускання кнопки мишi.
Таке трапляється, якщо ви користуєтеся KMouseTool у засобi керування вiкнами, вiдмiнному вiд KDE для перетягування вiкон.
Вирiшенням проблеми у даному випадку буде клацання кнопкою мишi вручну. Ця дiя
вiдновить початковий стан KMouseTool, i ви знову зможете працювати у звичайному
режимi.
4. KMouseTool пересуває вказiвник, коли я намагаюся друкувати.
Проблема: у той час, як ви набираєте текст, KMouseTool продовжує надсилати сигнали
про клацання, що призводить до пересування курсора з областi, де ви вводите текст.
Розв’язання: скористайтеся мишею для розташування курсора у бажанiй областi, а
потiм, коли ви будете готовi до набору тексту, вiдведiть вказiвник мишi у нейтральну частину вiкна. У такому випадку, якщо ви випадково зачепите мишу, або вона з
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якихось причин трохи зсунеться з мiсця, цi випадковi клацання не впливатимуть на
поведiнку системи. Безпечними мiсцями для вказiвника є сiрi областi навколо панелей
iнструментiв i меню, а також смужки заголовкiв вiкон.
5. Я спробував(-ла) користуватися кмiтливим перетягуванням, але не можу зрозумiти, як ним користуватися для редагування текстiв.
Кмiтливе перетягування є однiєю з додаткових можливостей KMouseTool, для користування ним потрiбнi додатковi навички. Цю можливiсть легко використати для вибору
тексту, вирiзання i вставки, а також користуватися нею у майже будь-якiй ситуацiї, у
якiй вам зазвичай треба перетягувати щось вказiвником мишi. Але вам все це вдасться
далеко не одразу. Ось декiлька порад для того, щоб призвичаїтися:
• Не користуйтеся кмiтливим перетягуванням, якщо ви тiльки-но почали вивчати
KMouseTool. Замiсть цього, щоб вибрати текст, клацнiть у одному з кiнцiв його фрагмента, натиснiть клавiшу Shift, а потiм клацнiть у iншому кiнцi фрагмента тексту.
• Скористайтеся озвученим клацанням. У такому разi, ви чутимете звук «клацання»
кожного разу, коли KMouseTool надсилатиме сигнал про натискання кнопки мишi, i
це повiдомлятиме вас про початок затримки кмiтливого перетягування. Досягнувши
певного рiвня вправностi, ви зможете вiдмовитися вiд озвученого клацання, але для
цього слiд добре натренуватися.
• Завжди спочатку вирiшiть, де ви збираєтеся клацнути кнопкою мишi, перш нiж почати рухати саму мишу.
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Роздiл 6

Подяки i лiцензiя
KMouseTool
Авторськi права на програму Jeff Roush jeff@mousetool.com, ©2002, i Gunnar Schmi Dt
gunnar@schmi-dt.de, ©2003.
Учасники розробки:
• Jeff Roush jeff@mousetool.com
• Gunnar Schmi Dt gunnar@schmi-dt.de
• Olaf Schmidt ojschmidt@kde.org
Авторськi права на документацiю належать Jeff Roush jeff@mousetool.com, 2002
Переклад українською: Юрiй Чорноiван yurchor@ukr.net
Цей документ поширюється за умов дотримання GNU Free Documentation License.
Ця програма поширюється за умов дотримання GNU General Public License.
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