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1. HAYDi:Switch ile Tanışalım 

1.1. HAYDi:Switch nedir? 

HAYDi:Switch, bedensel kullanım engellerinin aşılarak, bilgisayar ve yazılımların 
tüm fonksiyonlarını, klavye ve fareye ihtiyaç duymadan kullanılabilmesini 
sağlayan bir donanım ve yazılım sistemidir.  

Bilgisayarı kullanmak için tek yapmanız gereken HAYDi:Switch EyeTouch 
arabiriminin bağlı olduğu gözlüğünüzü takmak ve göz kırparak bilgisayarda 
çalışan programına sinyal göndermektir. HAYDi:Switch bulunduğunuz ekrana 
uygun tüm seçenekleri ekrana getirir ve taramaya başlar. Yapmanız gereken 
sadece tarama çerçevesi istediğiniz seçime gelince tekrar göz kırpmaktır. 
Seçiminiz fare işaretçini ekranda bir yere taşımak, çift tıklamak, pencereyi 
küçültmek veya bir harfe basmak gibi her hangi bir iş olabilir. Yapmış olduğunuz 
seçim HAYDi:Switch yazılımı tarafından hemen yerine getirilir. 

HAYDi:Switch EyeTouch, bilgisayara USB bağlantı noktasından bağlanır ve 
sadece  göz kırparak tüm bilgisayara hükmedersiniz. 

HAYDi:Switch ekran üstü klavyelerinde kullandığınız programların sembolleri 
kullanılmıştır. Ekran üstü klavyedeki düğmeyi seçmek klavyedeki aynı tuşa 
basmak yada faredeki butona basmakla aynı işlevi görür. Bu nedenle 
HAYDi:Switch'i kullanmayı öğrenmek son derece kolaydır. 

HAYDi:Switch, kullanılan her yazılım için otomatik olarak hangi tarama 
klavyesinin kullanılması gerektiğini bilir ve uygulama yazılımı değiştirildiğinde, 
kendiliğinden tanımlanmış tarama klavyesini ekrana getirir. Ayrıca her kullanıcı 
için özel olarak programlara farklı klavyeleri bağlayabilirsiniz. 

Bilgisayar 

•Ellerini kullanamayan fiziksel 
engellilerin kullanımı için uygun  

•Kullandığınız bütün programları 
otomatik tanıma  

•Fare ve klavye'ye ihtiyacınız yok 

•Sadece tek bir göz kırpma ile 
bilgisayar kullanın 

Sesli 
İletişim 

•Günlük iletişimi sesli olarak 
kurma 

•Yazdığınız yazıları sesli olarak 
okuma 
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HAYDi:Switch, engelliler için hazırlanmış özel eğitim (single switch special needs 
education software) yazılımlarıyla da mükemmel çalışır. Özel eğitim okullarında 
rahatça kullanılabilmesi için sınırsız kullanıcı desteği mevcuttur. 

HAYDİ:Switch parametriktir. Ekran üstü klavyelerin pozisyonları ve renkleri 
kullanıcı zevkine göre ayarlanabilir. Fare işaretçisinin ve tarama çerçevesinin 
hızı kullanıcı durumuna uygun olarak değiştirilebilir. Tarama çerçevesinin 
tarama sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. 

Çalışan programlar arasında geçiş yapmak, dosyalarınızı açmak, kaydetmek 
veya yazıcıdan bastırmak bir seçimle yapılabilecek kadar basittir.  

HAYDi:Switch ile Internet'te gezebilir, kitap okuyabilir, E-mail yazabilir, Chat 
yapabilirsiniz. Müzik dinleyebilir, film seyredebilir ve bilgisayarınızda TV kartı 
varsa televizyon seyredebilirsiniz.  

Ayrıca kurulum CD’si içinde bulabileceğiniz 1,5 saatlik kurulum/eğitim videoları 
ile HAYDi:Switch'i kullanmayı öğrenmenizi son derece kolaylaştırdık. 

 

1.1. Sistem ihtiyaçları 

HAYDi:Switch kullanıcı arabiriminin temel sistem ihtiyaçları çok azdır. Giriş 
seviyesinde en ucuz bir bilgisayarda dahi çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Referans olması için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz. 

 

 

Eğer sisteminizde bir CD-ROM sürücü yoksa, başka bir bilgisayarda 
HAYDi:Switch programını bir USB belleğe kopyalayarak sisteminize 
kurabilirsiniz. 

 

 

 

HAYDi:Switch Sistem İhtiyaçları 

• Windows XP, Vista veya 7 işletim sistemi 

• Intel uyumlu 1Ghz veya üstü mikroişlemci 

• En az 150MB boş hard disk alanı 

• Minimum 512MB RAM (1GB tercih edilir) 

• En az 1024x600 ekran nokta çözünürlüğü 

• En az 1 adet boş USB bağlantı noktası 

• Ses kartı (sesli geri-bildirim için) 

• CD-ROM Sürücü (kurulum için) 
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1.2. EyeTouch Teknik Özellikleri 

 

                            

   

HAYDi:Switch EyeTouch  
Arabirim USB Göz Kırpma Seçimi 2 Kademe 
Kalibrasyon Otomatik (60/sn) Hassasiyet Seçimi 8 Kademe 
Geri Bildirim LED ışık Gözlük Çerçevesi Değiştirilebilir 
Çalışma Voltajı 5 V - USB Besleme Kullanım Alanı İç ve dış mekanlar 
Cihaz Boyutları 71 x 23 x 8,7 mm Sensör Boyutları 45 x 26 x 24 mm 
Cihaz Ağırlığı 25 gr. Sensör Ağırlığı 7 gr. 
Cihaz Kasa Tipi ABS Bellek Çubuğu Sensör Kasa Tipi ABS Plastik 
Kablo Uzunluğu 160 cm. Standartlar CE-RoHS 

 

1.3. HAYDi:Switch kullanıcıları 

Genel olarak ellerini olmayan veya kullanmakta güçlük çeken bütün fiziksel 
engelliler HAYDi:Switch’ten faydalanabilir. 

 CP - Cerebral Palsy  
 MS - Multiple Sclerosis  
 Stroke - Felç  
 Quadriplegia - Kuadripleji  
 Muscular Dystrophy - Kas Erimesi  
 Learning Disabilities - Öğrenme Zorluğu Çekenler  
 Limited Fine Motor Control - Sınırlı Hareket  
 Spinal Cord Injury - Omirilik Zedelenmesi  
 ALS - Amyotrophic Lateral Sclerosis 
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2. EyeTouch DIP Switch Ayarları 

HAYDi:Switch EyeTouch arabiriminin üzerinde göz kırpma hızı ve hassasiyet 
ayarı yapabileceğiniz 4’lü bir DIP Switch (Anahtar) bulunmaktadır. 

Sarı renkle belirtilmiş olan konumlar tavsiye edilen değerlerdir. EyeTouch’ı 
kendi özel ihtiyaçlarınıza göre uygunlaştırabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda Göz Kırpma Hızı (wink speed) ayarı gösterilmektedir. DIP 
Switch’in 1 no’lu anahtarı sağa doğru (OFF) konumunda tutulduğunda, sensör 
normal göz kırpmalarınızı algılar. Bu konumda iken, ekran klavyesinin 
taramalarında seçimlerinizi çok hızlı yapabilirsiniz.     

Eğer sensörün normal göz kırpmanızdan etkilenmesini istemiyorsanız, DIP 
Switch’in 1 no’lu anahtarını ON konumuna alın. Bu konumda sensör, normal  
göz kırpmalarınızdan etkilenmez. Sensörün tetiklenmesi için gözünüzü 
normalden 3-4 kat daha uzun süre kapalı tutmalısınız. 

 

Göz Kırpma Hızı 

-     (wink speed)     + 

 

Renk 

DIP Switch No 

1 

yavaş göz kırpma Sarı ON 

tavsiye edilen Sarı OFF 

 

Gözünüzü 1 saniyeden uzun kapalı tuttuğunuzda, sensör zaman aşımına karar 
vererek tetiklemeyi sonlandırır. 

UYARI 

DIP Switch değişikliklerini EyeTouch’ı bilgisayarın USB 
portundan çıkararak yapmalısınız. 

  ON         OFF 
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DIP Switch’in 2., 3. ve 4. anahtarlarıyla 8 kademeli sensör hassasiyet ayarı 
yapabilirsiniz. 

Hassasiyeti maksimum yaparsanız (bordo renkli kombinasyon), gözünüzü 
kapatmasanız bile sensör tetiklenmeleri yaşayabilirsiniz. Bu konumda sensör 
gözdeki değişimlere karşı çok hassastır ve bakışlarınızdaki değişimlerden dahi 
etkilenerek tetiklenebilir. 

Eğer hassasiyeti minimum yaparsanız (mor renkli kombinasyon), sensörü 
tetiklemek zorlaşabilir. Bunun için gözünüzü çok belirgin bir biçimde (çapkın göz 
kırpması) işaret verir gibi kırpmalısınız.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hassaslık 

-      (Sensivity)     + 

  

 Renk 

DIP Switch No 

2 3 4 

 mor ON ON ON 

 fuşya ON ON OFF 

 yeşil ON OFF ON 

 haki yeşil  ON OFF OFF 

tavsiye edilen sarı OFF OFF OFF 

  açık mavi OFF ON ON 

 koyu mavi OFF ON OFF 

 bordo OFF OFF ON 
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3. Kurulum ve İlk Çalıştırma 

3.1. Kurulum 

Bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına HAYDi:Switch cihazını takın ve 
tanınmasını bekleyin. Bilgisayarınız, cihazı tanıdığını size sesli ve sağ alt köşede 
çıkan yazılı bir uyarı ile bildirir. HAYDi:Switch özel bir sürücü yazılımına ihtiyaç 
duymadığından, bilgisayarınızın otomatik olarak tanıması gerekir. 

HAYDİ:Switch yazılımını yüklemek için, kutudan çıkan CD-ROM’u bilgisayarınıza 
yerleştirin. SETUP programı otomatik olarak çalışmaz ise tıklayarak çalıştırın. 
Yönergeleri izleyerek kurulumu tamamlayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulum tamamlanıp bilgisayarınız yeniden başladığında ekranın 
sağ alt köşesinde, görev çubuğu üzerinde HAYDi:Switch 
yazılımının simgesini göreceksiniz. Bu simgeye farenin sağ tuşu ile 
tıklayarak HAYDi:Switch menüsüne ulaşabilirsiniz. 

HAYDi:Switch ile hem dijital (kayıtlı ses dosyaları), hem de sentez (SAPI destekli 
yapay bilgisayar sesi) sesler ile konuşabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda SAPI 
uyumlu bir Türkçe ses sentezleme sistemi yoksa, HAYDi:Switch’in Türkçe sentez 
seslendirmesi için e-Speak programını da kurmalısınız. 

 Eğer dijital seslendirme kullanacaksanız, bir sentezleme yazılımı kurmak 
zorunda değilsiniz. Dijital ve sentez seslendirme hakkında daha fazla bilgi için 
(Bakınız: Sayfa 12; Ses Ayarları). 
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3.2.  İlk çalıştırma 

Çalıştırmak için EyeTouch takılı 
iken gözünüzü kırpın. Yandaki 
pencere gelecek ve kalın bir 
çerçeve satırları sırayla 
dolaşmaya başlayacak. 

Bu işleme “TARAMA” adı 
veriyoruz. 

Tarama işlemi, tıpkı fare ve 
klavye kullanmak gibi, 

bilgisayara yaptırmak istediğiniz işleri iletmenizi sağlayan bir araçtır. Bunun için 
göz kırparak önce seçmiş olduğunuz satırlar, sonra satır grupları ve en sonunda 
da tek tek simgeler taranarak yaptırmak istediğiniz işleme ulaşırsınız. 

 

3.3.  EyeTouch ile ilk fare hareketimiz 

Ana dallanma penceremizdeki  fare simgesini EyeTouch’ı 
kullanarak seçin. Ekrana Fare Klavyesi penceresi gelecek ve 
tarama işlemi başlayacaktır. İçinde yön okları olan fare 
düğmelerini seçerek fare işaretçisinin ekranda nasıl hareket ettiğini izleyin. 

 

3.4.  EyeTouch ile ilk harflerimiz 

WordPad editörünü çalıştırın. FQ Klavye simgesini EyeTouch’ı kullanarak seçin. 
Ekrana FQ Klavye penceresi gelecek ve tarama işlemi 
başlayacaktır. EyeTouch ile yazdırmak istediğiniz harfleri göz 
kırpma ile seçerek ilk kelimelerinizi yazmayı deneyin. 

Şu andan itibaren HAYDi:Switch EyeTouch ile klavye tarama işlemini, fareyi nasıl 
hareket ettirebileceğinizi ve harfleri nasıl basabileceğinizi öğrendiniz. 

*Alışıncaya kadar yukarıdaki çalışmayı tekrarlayın… 
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3.5.  HAYDi:Switch hakkında ek bilgi 

 Temel olarak sadece FQ/F+ Klavye ve Fare Klavyesi ile bilgisayarınızda 
çalışan bütün programların tamamını kullanabilirsiniz. Diğer klavyeler, 
(Hesap Makinesi Klavyesi, Internet Explorer  Klavyesi  gibi)  ilgili 
programları daha rahat ve çabuk kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. 

 HAYDi:Switch, kullanılan her yazılım için otomatik olarak hangi tarama 
penceresinin kullanılması gerektiğini bilir ve uygulama yazılımı 
değiştirildiğinde, kendiliğinden gereken tarama penceresini ekrana 
getirir. 

 Her yazılımda kullanmak istediğiniz klavyeyi kendiniz belirleyebilirsiniz. 
 Program menülerini ve düğmeleri otomatik olarak tarayabilirsiniz. 
 Ekranı 4 parçaya bölerek hedef taraması yapabilirsiniz. Boyutları 17inch 

üstüne çıkan güncel monitörler için bu zaman kazandırıcı bir özelliktir. 
 Akıllı Fare ayarı ile fare işaretçisinin başlangıç hareketini 

yavaşlatabilirsiniz. Böylece hassas fare hareketleri yapabilirsiniz. 
 HAYDi:Switch esnektir. Her kullanıcı için ayrı ayrı kullanım özelikleri 

tanımlanabilir. 
 Sisteminizin izin verdiği kadar kullanıcı tanımlayabilirsiniz. Özellikle eğitim 

kurumları ve sosyal kullanım alanlarında yüzlerce kullanıcının  kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda sistemi kullanmasını sağlayabilirsiniz. 

 Klavye ve tarama çerçevesinin renklerini ve ekran üzerindeki 
pozisyonlarını istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. 

 Günlük sesli iletişim için tanımlanmış 43 kadın/erkek konuşması haricinde 
4 adet kullanıcı tanımlı iletişim simgesi mevcuttur. 

 Menü tarama simgesi otomatik olarak standart ve şerit tipi menüleri 
tanır. 

 HAYDi:Switch ile hem dijital (kayıtlı ses dosyaları), hem de sentez (SAPI 
destekli yapay bilgisayar sesi) sesler ile konuşabilirsiniz. 

 Sentez seslendirme kullanırken harf, kelime ve cümle okumayı açıp 
kapatabilirsiniz. 

 Kelime tahmin ve kelime tamamlama özellikleri sayesinde çok daha hızlı 
yazı yazabilirsiniz. Ayrıca, sözlüğünde bulunmayan kelimeler 
kullandığınızda bu kelimeler otomatik olarak hafızaya alınır. 

 Kelime tahmin ve kelime tamamlama sözlüğüne yeni kelimeleri toplu 
olarak ekleyip çıkarabilir veya değiştirebilirsiniz. 

 Kelime tahmin ve kelime tamamlama sözlüklerinizi yedekleyebilirsiniz. 
 Otomatik boşluk ekleme gibi akıllı noktalama işaretleri kullanabilirsiniz. 
 Ölü Tuş desteği sayesinde â,î,û,ë,è,õ gibi aksanlı harfleri kullanabilirsiniz. 
 Çok kullandığınız 3 adet programı Ev Klavyesine ekleyebilirsiniz. 
 Sesli İletişim Klavyesi’ndeki simge ve sesleri değiştirebilirsiniz. 
 Internet, Media Player, E-Posta, E-Kitap ve Hesap Makinesi klavye 

komutlarını değiştirebilirsiniz. 
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4. HAYDi:Switch Menü 

Program çalışmaya başladığı anda, görev 
çubuğunun üzerinde HAYDi:Switch’in program 
simgesi belirir. Fare işaretçisini bu simge üzerine 
getirdiğinizde, program sürüm bilgisi ve aktif 
kullanıcı bilgisini gösteren bir bildirim kutusu gösterilir. Bu sırada farenin sağ 
tuşuna tıklarsanız, HAYDi:Switch’in menüsüne ulaşabilirsiniz.  

HAYDi:Switch kullanımı ile ilgili hız, renk, pencere yerleşimi, seslendirme gibi 
her türlü özel tanımlarınızı menüden yapabilirsiniz. 

HAYDi:Switch Hakkında seçeneği programınız hakkında bilgi verir. 

Yeniden Yükle programı kapatmaya gerek kalmadan yeniden yüklenmesini 
sağlar.  

Çıkış ile programdan çıkarak HAYDi:Switch kullanımınızı sonlandırabilirsiniz.  

 

4.1.   Konuşma Ayarları 

FQ Klavyesi ile yazdığınız 
bütün harf, sayı, kelime ve 
cümleler sesli olarak 
okunabilir. Bu özellik  
kullanıcının sesli iletişim 
kurabilmesini sağladığı 
gibi aynı zamanda özel 
eğitim okullarında 
okuma/yazma eğitimine 
yardımcı da olmaktadır. 
Seslendirme için Konuşma 
Açık seçeneği seçili 
olmalıdır. Konuşma ayrıca 
kullanıcı tarafından FQ Klavyesi içinden de ilgili simge seçilerek kapatılabilir 
veya açılabilir.  

Bu seçeneğin Sesli İletişim Klavyesi’nde hiç bir etkisi yoktur.  Sesli 
İletişim Klavyesi, her zaman konuşmaya  açıktır. 

 

4.1.1. Ses Ayarları 

HAYDi:Switch iki tür seslendirme seçeneğine sahiptir. Dijital seslendirme için 
bütün harf ve konuşmaların önceden bir mikrofon aracılığıyla kaydedilmiş 
olması gerekir. FQ Klavye’den bir karakter seçtiğinizde veya Sesli İletişim 
Klavyesi’nden bir konuşma simgesi seçtiğinizde, HAYDi:Switch bu simgeye bağlı 
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olan kaydedilmiş ses dosyasını çalar. Dijital seslendirme için kadın ve erkek 
sesleri ayrı ayrı kaydedilmelidir. 

Sentez seslendirme ise, 
bilgisayarın yazılım 
vasıtasıyla konuşmayı 
yapay olarak üretmesidir. 
Sentez seslendirme için 
bilgisayarda SAPI uyumlu 
(Speech Application 
Programming Interface) bir 
seslendirme sisteminin 
yüklü olması gerekir. 
HAYDi:Switch sentez 
seslendirme sayesinde 
sadece karakterleri değil, 
yazmış olduğunuz bütün yazıları sesli olarak okuyabilir.  

HAYDi:Switch ile beraber gelen eSpeak (http://espeak.sourceforge.net/) adlı 
programı sisteminize kurarak, sentez seslendirmeyi kullanabilirsiniz. Ayrıca 
HAYDi:Switch ile, sisteminize her hangi bir zamanda kuracağınız diğer SAPI 
uyumlu sentez sesleri kullanabilirsiniz. 

Ses tipi seçimi için HAYDi:Switch menüsünden Ses Ayarları’nı seçin. 

http://espeak.sourceforge.net/
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Pencerenin en üstünde Aktif Kullanıcı’nın kim olduğu gösterilmektedir. 
Yaptığınız bütün ses ayarları bu kullanıcı için geçerli olacağını unutmayın. 

Eğer kayıtlı sesleri kullanmak istiyorsanız, 
Dijital Ses Seçimi’ni işaretleyin. Ardından 
Kadın Sesi veya Erkek Sesi seçimi yaparak ses 
cinsiyetini belirleyin. 

Ses cinsiyeti seçiminiz Sesli İletişim Klavyesi 
için de geçerlidir. 

Yapay bilgisayar sesi kullanacaksanız, Sentez 
Ses Seçimi’ni işaretlemelisiniz. Ses Seç ile 
bilgisayarınıza yüklü SAPI seslerinden birini 
seçerek, Ses Seviyesini ve Konuşma Hızı’nı 
ihtiyacınıza uygun olarak ayarlayınız. Test bölümünde yaptığınız ayarların 
uygunluğunu denetleyebilirsiniz. 

Sentez ses kullandığınızda, kelime ve cümlelerin nasıl seslendirileceğini  
öğrenmek için FQ Klavye ayarlarına bakınız. ( Bakınız: Sayfa 34 ; Yazı 
Seslendirme ) 

 

4.2. Kullanıcı Ayarları 

HAYDi:Switch, sisteminiz 
izin verdiği kadar kullanıcı 
tanımlamanıza imkan 
tanır.  

Yeni kullanıcı yaratabilir, 
silebilir veya kullanıcılar 
arasında her hangi bir 
anda geçiş yapabilirsiniz. 

Default (Varsayılan) 
kullanıcısı yönetici 
kullanıcıdır. Bu kullanıcıyı 
silemezsiniz. Yeniden 
yaratamazsınız. Yeni 

yarattığınız kullanıcılar, ilk anda bütün temel ayarları Default kullanıcısının 
değerlerinden alır. Yaratmış olduğunuz kullanıcıları ancak Default kullanıcı 
olmanız durumunda silebilirsiniz.  

HAYDi:Switch yeniden her çalıştırıldığında veya bilgisayar kapatılıp açıldığında 
en son kullanıcının kim olduğunu otomatik olarak hatırlar. 

Kullanıcı Seç ile aktif kullanıcıyı seçebilirsiniz. Eğer liste çok uzun ise kullanıcının 
baş harflerini klavyeden girerek kolayca kullanıcının bulunduğu satıra 

UYARI 

Dijital sesler sadece harf ve 
sayıları okuyabildiğinden FQ 
Klavye’de harf okumayı aktif 
hale getirmeyi unutmayın.  
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ulaşabilirsiniz. Her hangi bir anda aktif kullanıcının kim olduğunu, fare 
işaretçisini görev çubuğundaki HAYDi:Switch simgesi üzerine getirerek 
öğrenebilirsiniz. 

Yeni Kullanıcı Default (Varsayılan) kullanıcısı dışında istediğiniz kadar yeni 
kullanıcı yaratabilirsiniz. Kullanıcı ismi 
boşluklar dahil en fazla 30 karakter 
uzunluğunda olabilir. Yeni kullanıcıyı 
yarattıktan sonra Kullanıcı Seç ile yeni 
yarattığınız kullanıcıya geçebilir ve kişiye 
özel tanımlarınızı hemen yapabilirsiniz. 

Eğer belirttiğiniz kullanıcı var ise yada 
kullandığınız karakterler işletim sisteminin 
kabul etmeyeceği karakterlerden oluşuyorsa 
bir Hata penceresi ekrana gelir ve tekrar 
denemeniz istenir. 

Kullanıcı Sil ile Default kullanıcısı haricinde  
yaratmış olduğunuz tüm kullanıcıları 
silebilirsiniz. Kullanıcı silebilmek için bir diğer şart ise sadece Default kullanıcısı 
iken diğer kullanıcıları kaldırabilmenizdir.  Aksi takdirde bir kullanıcıyı silmek 
istediğinizde bir Hata mesajı ile karşılaşırsınız. 

Bir kullanıcıyı sistemden kaldırmak için, Kullanıcı Ayarları menüsünden 
Kullanıcı Sil seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer liste çok uzun ise kaydırma 
çubuklarını kullanmak yerine kullanıcının ilk harflerini klavyeden  girerek silmek 
istediğiniz kullanıcıya hemen erişebilirsiniz. 

 

4.3. Tarama Ayarları 

Tarama işleminin ne olduğunu daha önce öğrenmiştik. Tarama Ayarları ile 
tarama hızı, döngü sayısı ve çerçeve rengini kullanıcıya uygun  hale getiriyoruz. 
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İlk önemli ayarımız Hız (MiliSaniye)’dir. Burada seçtiğimiz değer tarama 
çerçevesinin hızını belirler. 100 MiliSaniye (Saniyenin 1/10’u) ile 4000 
MiliSaniye (4 Saniye) arasında ihtiyacınıza uygun bir değer seçebilirsiniz.  Seçim 
çubuğunu hareket ettirdikçe, çubuğun hemen üzerinde tam olarak milisaniye 
cinsinden seçmiş olduğunuz değeri göreceksiniz. 

Döngü seçeneği ise tarama çerçevesinin satır ve sütunları kaç defa tarayacağını 
belirler. Bu değer 1 ile 9 arasında bir değerdir. Örneğin 2 değeri seçilmiş ise, 
bütün satır ve sütunlar eğer her hangi bir seçim yapmazsanız iki kez taranır. 
Eğer tarama esnasında bir seçim yaparsanız, tarama durur ve seçmiş olduğunuz 
işlem gerçekleştirilir. 

Renk seçeneği ile tarama çerçevesinin rengini değiştirebilirsiniz. 

 

4.4.  Klavye Ayarları 

Bu seçenek ile klavyelerin rengini ve ekran üzerindeki pozisyonlarını 
ayarlayabilirsiniz. Bu işlem sadece o anda aktif olan klavye üzerinde 
yapıldığından, önce EyeTouch’a göz kırparak hangi klavyenin aktif olduğunu 
kontrol edin. Ayrıca Klavye Pozisyonu penceresi içinde o anda aktif olan 
klavyenin simgesi sol üst köşede görünecektir. 

 

UYARI 

Tarama çerçevesinin rengi eğer klavye arka plan rengi ile aynı olursa 
tarama çerçevesi gözükmeyecektir. Bu nedenle seçmiş olduğunuz 
çerçeve rengini hiç bir klavyenin arka plan rengi olarak kullanmayın.  

Seçtiğiniz değerlerin size uygun olup olmadığını Önizleme düğmesine 
basarak inceleyebilirsiniz.  
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Klavyenin yeni pozisyonunu belirlemek için Klavye Pozisyonu yazan pencereyi 
fare ile tutarak yeni yerine sürükleyip bırakınız. TAMAM düğmesine bastığınızda 
artık ayarladığınız klavyeniz yeni belirlediğiniz yerde çalışacaktır. 

Klavye rengini seçerken tarama çerçevesi rengi ile aynı olmamasına dikkat edin. 
Aksi taktirde eğer renkler aynı olursa, tarama çerçevesini göremezsiniz. 

 

4.5. Fare Ayarları 

Fare işaretçisine ait her türlü tanım ve ayar  bu menüden yapılmaktadır. 

 

Ayar menüsü Fare Ayarları, Akıllı Fare Ayarları ve Hedef Ayarları olmak üzere 3 
bölümden oluşur. 

Fare Ayarları - Hız:  1 ile 99 arasında bir hız değeri seçebilirsiniz. 1 en hızlı, 99 en 
yavaş fare hızını belirtmesine rağmen, Piksel Hassasiyeti ayarı ilave olarak fare 
hızını daha fazla ayarlamanızı sağlar. 

Fare Ayarları - Piksel Hassasiyeti:  1 ile 10 piksel arasında bir değer 
seçebilirsiniz. Burada seçmiş olduğunuz değer fare hareketlerinin hassasiyetini 
belirler. 1 değeri fare hareket ederken her bir pikselden geçeceğini gösterir. 10 
değeri ise fare hareket ederken pikselleri 10’luk adımlarla atlayacağını gösterir. 
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Bu nedenle eğer Piksel Hassasiyet değerini yüksek seçerseniz,  fare hareketleri 
hızlanır. Fakat bunun bedeli olarak aradaki piksellere uğranmadığından çok 
hassas hareketler yapamazsınız. 

Deneyerek size en uygun değeri bulmaya çalışın. İdeal değer 4 pikseldir.  

Akıllı Fare Ayarları - Piksel Sayısı:  Akıllı Fare ayarı HAYDi:Switch ile fare 
hızından feragat etmeden, örneğin resim çizmek gibi hassas işlerde 
çalışabilmeniz için tasarlanmıştır. Akıllı Fare Ayarını, duran bir arabanın kalkış 
hareketine benzetebilirsiniz. Otomobilin ilk kalkışı yavaştır, gaza bastıkça 
ivmelenir. Akıllı Fare Ayarını kullanarak, farenin ilk andaki hareketinin yavaş, 
belirlediğiniz alanının dışında ise hızlı olmasını sağlayabilirsiniz.  

1 ile 30 piksel  arasında bir değer seçebilirsiniz.  Burada belirlediğiniz değer fare 
işaretçisinin her yöne doğru ilk anda yavaş hareket edeceği alanı belirler. 
Örneğin 15 değeri, her yöne doğru fare işaretçisinin 15 piksel boyunca yavaş 
ilerleyeceğini belirtir. Her bir pikselde ne kadar durulacağı Bekleme Süresi ayarı 
ile belirlenir.  15 piksellik alan aşılınca fare işaretçisi Hız’da belirtmiş olduğunuz 
normal değerine geri dönerek hızlı ilerlemeye devam eder.  

1 değerini seçerek bu özelliği kapatabilirsiniz. 

Akıllı Fare Ayarları - Bekleme Süresi (MiliSaniye):  Burada seçtiğiniz değer 
Piksel Sayısında belirlemiş olduğunuz her pikselde yapılacak olan bekleme 
süresini gösterir. En yüksek bekleme süresi 500 milisaniyedir (yarım saniye). 
Diğer değerler 400, 300, 200 ve 100 milisaniyedir.  100 milisaniye, saniyenin 
1/10’u en az bekleme süresidir. 

Deneyerek size en uygun değeri bulmaya çalışın. İdeal değer 100 milisaniyedir.  

 Hedef Ayarları - Hedef  Tarama Tipi: Hedef Tarama, fare hareketlerine bir 
alternatiftir. Bazen, özelliklede hızlı fare hareketleri kullanıyorsanız, istediğiniz 
noktaya tam olarak bir türlü ulaşamazsınız. Hedef Tarama bu durumlarda 
idealdir. Gitmek istediğiniz noktaya ulaşmanız için ekran önce yatay sonrada 
dikey olarak taranır. Yatay ve dikey çizgilerin kesiştiği nokta, fare işaretçisinin 
taşınacağı noktadır.  

Hedef Tarama size iki tip ekran tarama seçeneği sunar. 

Birinci tip Tüm Ekranın bir 
kerede taranmasıdır. 
Özellikle 15inch ve daha 
küçük monitörler için tavsiye 
edilir.  

İkinci tip ise Taramalı 
Ekrandır. Bu seçenekte ekran 
4’e bölünür ve tıpkı klavye 

taranır gibi ekran taranır. Gitmek istediğiniz nokta hangi bölümdeyse, taranan 
bölüm oraya geldiğinde EyeTouch’a göz kırparak seçim yaparsınız. Bundan 
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sonra sadece o bölüm Tüm Ekranda olduğu gibi yatay ve dikey olarak taranır. 
Tarama süresini oldukça kısaltan Taramalı Ekran seçeneğinin, özellikle 15inch 
ve daha büyük ekranlarda kullanılması tavsiye edilir.  

Hedef Ayarları - Piksel Hassasiyeti: 1 ile 10 piksel arasında seçebileceğiniz 
piksel hassasiyeti size tam hedefe ulaşma ile hızlı hedef tarama arasında bir 
seçenek sunar. Eğer bu değer yüksek olursa, hedef tarama işlemi hızlı olmasına 
rağmen tam hedefe ulaşma olasılığınız azalacaktır. Tam tersi durumda da tam 
hedefinize mutlaka ulaşırsınız ama yatay ve dikey tarama işlemi uzun sürer.  

Size en uygun olanı deneyerek bulmaya çalışın. İdeal değer 4 pikseldir. 

Hedef Ayarları - Renk: Yatay ve dikey tarama çubuklarının rengini bu seçenekle 
belirleyebilirsiniz. 

 

4.6. Program Ayarları 

Program Ayarları, sistemde kullanmış olduğunuz programlara HAYDi:Switch 
ekran klavyelerini bağlamanızı veya değiştirmenizi sağlar.  

Bir program sisteminizde ilk defa çalıştırıldığında, EyeTouch’a göz kırparsanız, 
HAYDi:Switch programı, çalıştığınız programı tanımlamaya çalışır. Eğer 
çalıştığınız program Tanımlanmış Programlar listesinde mevcut 
değilse, otomatik olarak o programa Ev Klavyesi atanır.  

Her hangi bir anda çalıştığınız programa atanmış olan klavyeyi değiştirebilirsiniz. 
Bunun iki yolu vardır. Otomatik tanıma veya el ile seçme.  

Otomatik tanıma için, önce klavye bağlamak veya değiştirmek istediğiniz 
programı çalıştırmalısınız. Program penceresinin aktif durumda olmasına dikkat 
ederek bir kez EyeTouch’a göz kırpınız. HAYDi:Switch programı tanımlamaya 
çalışır. Eğer Tanımlanmış Programlar listesinde yoksa, programınızı otomatik 
olarak Ev Klavyesini bağlayarak listeye ekler. Program Ayarları menüsüne 
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girdiğinizde, Tanımlanmış Programlar listesinde kullanmakta olduğunuz 
program otomatik olarak seçili gelir.  Bağlı Klavye kutusunda da o anda 
programınıza bağlanmış klavyenin simgesi görünür. Klavye Değiştir kutusundaki 
ileri ( >) veya geri ( < ) düğmelerine basarak bağlamak istediğiniz yeni klavyenizi 
seçiniz ve KAYDET düğmesine basınız. KAYDET düğmesi silik hale geldiği anda 
yeni klavyeniz başarıyla kullandığınız programa bağlanmış demektir. TAMAM 
düğmesine basarak çıkabilirsiniz. Programınızı bir sonraki çalıştırmada artık yeni 
bağlamış olduğunuz klavye ile kullanabileceksiniz. 

El ile bağlamanın otomatikten tek farkı, klavyesini değiştirmek istediğiniz 
programı çalıştırmadan Program Ayarları menüsünü çalıştırmanızdır. Bu 
durumda HAYDi:Switch programınızı tanımlayamaz ve en son çalıştırdığınız 
programı seçer. Klavyesini değiştirmek istediğiniz programı Tanımlanmış 
Programlar listesinden sizin seçmeniz gerekir. Eğer listede yoksa programınızı 
hiç çalıştırmamış ve çalışıyorken EyeTouch’a hiç göz kırpmamışsınız demektir. 
HAYDi:Switch’in programınızı tanımlayabilmesi ve listede gösterebilmesi için en 
az bir kere bunu yapmalısınız. Programınızı fare ile seçtikten sonra klavye 
değiştirme işlemi otomatik tanıma işlemi ile tamamen aynıdır.  

Tanımlanmış Programlar listesi A-Z sıralıdır. Liste çok uzun olduğunda 
programınızın ilk bir kaç harfini klavyeden girerek programınıza hemen 
ulaşabilirsiniz. 

Bazı programların sistem tarafından tanımlanan isimleri, program üreticisinin 
yayınladığı veya belirttiği isimden farklı olabilir. Örneğin Microsoft Word yerine 
WINWORD veya  Adobe Acrobat Reader yerine AcroRd32 gibi...Emin 
olmadığınız zamanlarda el ile seçme yerine otomatik tanımayı kullanın.  

Tek Tuş Tanımları (İkinci switch girişi olan modellerde kullanılır): Bazı 
programlar özellikle engelliler için hazırlanmış özel eğitim programları sadece 
tek tuş ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tür programları 
kullanıyorsanız, programınıza Tek Tuş Klavyesini bağlayınız. Programınızı 
inceleyiniz ve Enter (Giriş), Space (Boşluk) veya MouseLeftClick (Fare sol tuş 
tıklaması) tuşlarından hangisini kullanıyorsa, Tek Tuş Ayarı bölümünde uygun 
tuşu seçiniz. KAYDET düğmesine basmayı unutmayınız.  

HAYDi:Switch cihazınızın ikinci bir anahtar (switch) girişi daha mevcuttur. Bu ek 
switch girişine öğretmen anahtarı diyoruz. Bazı özel eğitim programları 
öğretmen ve öğrencinin bir arada etkileşimli olarak çalışabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bu tür programları kullanıyorsanız, öğretmen anahtarını 
HAYDi:Switch’e takınız ve 2. Tuş Ayarı bölümünde programınıza uygun 
tuşlardan uygun olanını seçiniz.  KAYDET düğmesine basmayı unutmayınız. 
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4.7. Kullanıcı Uygulamaları 

Ev Klavyesi’nin en alt satırındaki 3., 4. ve 5. simgeler, kullanıcıların sık 
kullandıkları yazılımları hemen çalıştırabilmeleri için tasarlanmıştır. Her kullanıcı 
için bu üç simge ayrı ayrı tanımlanabilir. Bu tanımları değiştirmek için Kullanıcı 
Uygulamaları menü seçeneğini kullanabilirsiniz. 

HAYDi:Switch, ön tanımlı olarak her windows işletim sisteminde bulunan 
WordPad yazı yazma programı,  Internet Explorer internet tarayıcısı ve Media 
Player medya oynatıcısı programlarını çalıştıracak şekilde gelir.  

Aşağıdaki örnekte, Ev Klavyesi’ndeki WordPad editörü, daha güçlü özellikleri 
olan Microsoft Word programı ile değiştirilmek istenmektedir.  

 

1. Uygulama Programı seçildikten sonra, Program Seç düğmesi ile Microsoft 
Ofis programlarından biri olan Word programı seçilir. Ev Klavyesi’nde temsil için 
programa ait simgelerden birisi seçilir. Örneğimizde 7 no’lu Word simgesi 
seçilmiştir. KAYDET düğmesine basarak seçimimizi onayladığımız andan 
itibaren, Ev Klavyesi’nde artık Word program simgesi olacaktır. Tarama 
sırasında Word program simgesini seçtiğimiz zamanda, HAYDi:Switch Microsoft 
Word programını çalıştırılacaktır. 

Kullanıcı Uygulamaları’nı bir anlamda program kısa yolları olarak 
düşünebilirsiniz. Her hangi bir zamanda bu kısa yolları ilk kurulumdaki 
değerlerine geri döndürmek için Kuruluma Dön düğmesini seçiniz.  
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4.8. Yardımcı Programlar 

HAYDi:Switch yardımcı programları ile Sesli İletişim Klavyesi’ndeki sembolleri ve 
sesleri değiştirebilir, kelime tahmin/tamamlama fonksiyonunda kullanılan 
sözlük kelimelerinde değişiklik ve düzeltmeler yapabilirsiniz.  

 

voiceoskmanager programı Sesli İletişim Klavyesi yöneticisidir. Bu program ile 
yapabileceklerinizi öğrenmek için (Bakınız: Sayfa 44; Sesli İletişim Klavyesi 
Yöneticisi). 

wordlistmanager programı sözlük yöneticisidir. Bu program ile 
yapabileceklerinizi öğrenmek için (Bakınız: Sayfa 46; Kelime Listesi Yöneticisi). 
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5. HAYDi:Switch Klavyeleri 

Temel olarak FQ/F+ Klavyeleri ve Fare Klavyesi ile programlarınızın tamamını 
kullanabilirsiniz. Diğer klavyeler ilgili oldukları programları daha kolay ve çabuk 
kullanabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 

5.1. Ortak Kullanılan Fonksiyon Simgeleri 

HAYDi:Switch’in bazı fonksiyon simgeleri, her program için geçerli olduğundan 
bu simgelere birden fazla klavyede rastlayabilirsiniz.  

 

 

Vazgeç Simgesi: Herhangi bir anda bu simgeyi seçerek tarama 
işlemini sonlandırabilirsiniz. 

 

 

Tek Ok Yön Simgeleri: Bu simgeler ile menüleri gezebilir, imleci 
ok yönünde bir karakter ilerletebilirsiniz. Klavyenizdeki ok 
tuşları ile aynı işleve sahiptir.  

 

 

Çift Ok Yön Simgeleri: Klavyelerinizdeki ok simgeleri ile aynı 
özelliklere sahiptir. Farkı tekrar ok basmanıza gerek kalmadan 
kendisini tekrarlamasıdır. Tek Ok Yön Simgelerine arka arkaya 
basmanız gibidir. 

 

 

Sayfa Simgeleri: Sayfa içeren uygulamalarda, sayfa içlerinde 
hareket etmek için kullanılır. Home, sayfa başına veya bir 
kitabın en başına gider. End, sayfa sonuna veya bir kitabın en 
sonuna gider. PgDn, Page Down kelimesinin kısaltmasıdır ve bir 
sonraki sayfaya gider. PgUp, Page Up kelimesinin kısaltmasıdır 
ve bir önceki sayfaya gider. Bu tuşlar klavyenizdeki tuşlarla aynı 
işleve sahiptir. 

 

Windows Tuşu: Klavyenizdeki Windows logosu bulunan tuşa 
basılmış gibi davranır. Başlat menüsü açılır ve seçenekler 
yukardan aşağıya taranmaya başlar. EyeTouch’a göz kırparak  
menü içinde gezinebilir, istediğinizi seçebilir veya taramadan 
vazgeçebilirsiniz. 
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İçerik Menüsü: Klavyenizdeki Context Menüsü tuşuna basılmış 
gibi davranır. Bu tuş ile farenin sağ tuşuna basmak aynı işlevi 
yerine getiriyormuş gibi gözükmesine rağmen temel bir fark 
vardır. Sağ fare tuşuna bastığınız zaman, menü hemen fare 
işaretçisinin yanında belirir ve menü seçeneklerinde tarama 
yapılmaz. İçerik Menüsü tuşuna bastığınız zaman, menü imlecin 
veya seçili alanın yanında belirir ve menü seçenekleri tek tek 
taranır. Menü seçenekleri içinde EyeTouch’a göz kırparak  
gezinebilir, seçebilir veya vazgeçebilirsiniz. 

 

Bölüm Seçici: Windows işletim sisteminde çalışan programlar 
biraz karmaşıklaştıkça, genellikle seçeneklerin gruplandırıldığı 
birden fazla bölüm içerirler. Bu bölümler arasında dolaşmak 
için Bölüm Seçici simgesini kullanabilirsiniz. 

 

Hepsini Seç: Control-A tuşuna basılmış gibi davranır ve 
bulunduğunuz bölümdeki seçilebilir bütün nesneleri seçer.  

 

Geri Al: Control-Z tuşuna basılmış gibi davranır ve eğer 
mümkünse son yaptığınız işlemi geri alır, yani bir önceki 
duruma döndürür. 

 

 

Kes, Kopyala ve Yapıştır Simgeleri: Windows’un belki de en 
çok bilinen işlevlerini yerine getirirler. Seçtiğiniz nesneleri 
kesebilir, başka bir yere kopyalayabilir veya yapıştırabilirsiniz. 

 

Giriş Simgesi: Klavyenizdeki Enter tuşu ile aynı işleve sahiptir. 
Veri girişini sisteme bildirmek için kullanılır. 

 

Boşluk Simgesi: Klavyenizdeki Space çubuğu ile aynı işleve 
sahiptir. 

 

Geri Simgesi: Klavyenizdeki BackSpace tuşu ile aynı işleve 
sahiptir. İmleci bir karakter geriye götürür. Bazı programlarda 
vazgeçmek işlevi için de kullanılabilir.  

 

Sil Simgesi: Klavyenizdeki Delete tuşu ile aynı işleve sahiptir. 
İmlecin  sağındaki karakteri siler. 

 

Kaçış Simgesi: Klavyenizdeki Escape tuşu ile aynı işleve 
sahiptir. Bazı programlarda programdan çıkış veya pencere 
kapatmak için de kullanılabilir. 
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Düğme Tarama Simgesi: Bu simgeyi seçtiğiniz zaman, 
programınızdaki veya diyalog penceresindeki bütün seçilebilir 
alanlar yukarıdan aşağıya doğru sırayla taranır. Seçmek 
istediğiniz yere geldiğiniz zaman EyeTouch’a tekrar göz 
kırparak taramayı durdurun ve seçili alan için gerekli işlemi 
yapın. Bu işlem bir düğmeye enter (giriş) göndermek, bir 
kontrol kutusuna space (boşluk) tuşu göndermek veya bir 
alana yazı ve sayı girmek şeklinde olabilir. 

 Eğer tarama işlemi sırasında hedeflediğiniz simgeyi kaçırırsanız, 
tekrar Düğme Tarama simgesini seçebilirsiniz. Bu durumda 
seçilebilir alanlar tersine doğru taranacaktır. Düğme Tarama 
simgesinin görünümü yandaki gibi yarım yükseklikli 
olacağından tersine tarama konumunda olduğunu rahatlıkla 
anlayabileceksiniz. Tekrar EyeTouch’a göz kırparak tersine 
tarama yaptığınızda da orijinal yüksekliğine  geri dönecektir. 

 

Menü Tarama Simgesi: Menü Tarama simgesi ile kullandığınız 
programın menülerine ulaşabilir ve içlerinde satır tarama 
yaparak gezinebilirsiniz. 

Menü Tarama fonksiyonu hem standart menüleri hem de yeni 
tip şerit menüleri otomatik olarak tanır ve uygun tarama 
pencerelerini ekrana getirir.  
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Standart Menü Tarama  

 Menü Tarama simgesini 
seçtiğinizde önce yatay olarak 
programın menüleri taranır. 
Örneğin taradığınız menü Not 
Defteri programı ise taranan 
menü seçenekleri sırasıyla 
Dosya, Düzen, Biçim, 
Görünüm ve Yardım olacaktır. 
Tarama işlemi siz EyeTouch’a 
tekrar göz kırpıncaya kadar 
devam eder. EyeTouch’a göz 
kırptığınızda ise bir tarama 

penceresi ekrana gelir. 

Bu tarama penceresindeki seçenekler sırasıyla Vazgeç, Seç (Enter) ve menü 
dolaşma yön tuşlarıdır. Yapmak istediğiniz işleme uygun olan simgeyi seçerek 
menü içerisinde sağa-sola veya yukarı-aşağı dolaşabilirsiniz. 

 

Şerit Menü Tarama  

Şerit Menü kullanan programlarda her seçenek ve tuş’un üzerinde harf ve 
sayılar belirir. HAYDi:Switch bu tür menülerde sadece harf ve sayıların olduğu 
bir tarama penceresi sunar. Menüler içerisinde Esc simgesi ile üst menülere geri 
dönebilirsiniz.  

Menü Tarama simgesini seçtiğiniz klavyeye geri dönmek için Geri Dön 
simgesini seçmelisiniz. 

 



MS LTD  HAYDİ:Switch V2.+ 

27 
 

5.2. Klavyeler ve İşlevleri 

HAYDi:Switch ile programlarda kullanabileceğiniz toplam 10 klavye  ile bu 
klavyelere erişebileceğiniz ana dağıtım klavyesi olarak bir Ev Klavyesi 
kullanımınıza sunulmuştur. Temel olarak Ev, Fare, FQ ve F+ klavyeleri ile 
programların ve işletim sisteminin tamamını kullanabilirsiniz. Diğer klavyeler 
ilgili oldukları programları daha rahat ve hızlı kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. 
Bu yardımcı klavyelerden faydalanmak tamamen kişisel tercihinizdir. 

Temel Klavyeler 

  

Yardımcı Klavyeler 

  

 

5.3. Ev Klavyesi 

Ana klavyemiz olan Ev Klavyesi  ile diğer klavyelere ulaşabileceğiniz gibi, 
aşağıdaki simgeleri seçerek işletim sistemi ve programların ortak temel 
işlevlerini de yerine getirebilirsiniz.  

Bir programı ilk defa 
çalıştırmışsanız o programa ilk 
bağlanan klavye Ev Klavyesi’dir. 
Bu bağlantıyı istediğiniz zaman 
Program Ayarları ile 
değiştirebilir ve başka bir 
klavyeyi programınıza 
bağlayabilirsiniz. 

  

  

Masa Üstü Simgesi: Her hangi bir anda bu simgeyi seçtiğiniz 
zaman bütün programlar görev çubuğuna gönderilerek  
(minimize edilerek) masa üstü (Desktop) görüntülenir.  

 

Görev Çubuğu Anahtarı: Bu simgeyi seçtiğiniz zaman görev 
çubuğunda olan programlar otomatik olarak ekranda taranır. 
EyeTouch’a göz kırparak çalışmak istediğiniz programı ön plana 
getirebilirsiniz. 

 

 

Kullanıcı Uygulamaları: Yazı yazmak için WordPad, Internet’te 
gezinmek için Internet Explorer, müzik dinlemek ve film 
seyretmek için Media Player programlarını çalıştırır. Menü’den 
Kullanıcı Uygulamaları ile bu programları değiştirebilirsiniz. 
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Hoparlör Simgesi: Temel sistem ses seviyesini ayarlama için 
kullanılır. Bu simgeyi seçtiğiniz zaman aşağıdaki pencere 
ekrana gelir. En sondaki seçenek sesi tamamen kapatmak 
(mute) içindir. 

 

Diğer seçeneklerde aşağı (ses azalt) ve yukarı (ses yükselt) 
kırmızı oklar içeren hoparlör simgeleri göreceksiniz. Tek oklar 
daha yavaş, çift oklar ise daha hızlı ses açma veya kapatmayı 
sağlar.  

Not 1 : Sesli İletişim Klavyesi bu simgenin kullanımından 
etkilenir. Eğer Sesli İletişim Klavyesinin sesi hiç çıkmıyor veya 
çok az çıkıyorsa Hoparlör Simgesini kullanarak sesi açmayı veya 
yükseltmeyi deneyiniz.  

Not 2 : Microsoft XP ile Vista işletim sistemlerinin ana ses 
seviye ayarları birbirlerinden farklı olduğundan, yavaş ve hızlı 
ses ayarları farklı oranlarda çalışabilir. Her iki işletim 
sistemininde yan yana kullanıldığı ortamlarda, benzer bir ses 
oranında çalışmak için, Windows XP’de tek oklu simgeleri, 
Windows Vista’da çift oklu simgeleri kullanabilirsiniz. 

 

5.4. Fare Klavyesi 

Bütün fare hareketlerini yapabileceğiniz klavyenizdir. Bu klavyeye ait 
özel ayarları Fare Ayarları’ndan yapabilirsiniz. 
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Yön Simgeleri: Sekiz farklı yöne doğru fare işaretçinizi hareket 
ettirmenizi sağlar. Fare simgesi içindeki ok, yönü belirtir. Hız ve 
Akıllı Fare seçimlerini, Fare Ayarlarından yapabilirsiniz 

 

 

Fare Tuş Simgeleri: Kırmızı renkli nokta farenin tıklanacak olan 
tuşunu gösterir. Fare simgesinin içindeki sayı ise tuşun kaç defa 
tıklanacağını belirtir.  

 

 

 

Taşıma (Drag) Simgesi: Nesneleri taşımak için seçim yaptıktan 
sonra farenin sol tuşunu basılı tutarak yeni yerine bırakırız. 
Buna taşıma yada sürükle bırak işlemi diyoruz.  

Taşıma işlemi için önce Taşıma Simgesini seçiyor, ardından yön 
tuşlarını kullanarak nesneyi yeni yerine taşıyoruz. Taşımayı 
sonlandırmak için tekrar Taşıma Simgesini seçiyoruz. Fare 
taşıma işleminde olduğu zaman, taşıma simgesi yukarıdaki gibi 
basılı veya yarım yükseklikte olur. 

 

 

Simge Durumuna Küçült, Önceki Boyut, Ekranı Kapla ve Kapat 
Simgeleri: Bu simgeler, pencerelerin sağ üst köşesinde 
görünen simgelerin yaptığı işleri yapar. Simge Durumuna 
Küçült simgesi, aktif pencereyi görev çubuğuna gönderir. 
Önceki Durum simgesi aktif pencereyi bir önceki boyutuna 
getirir. Ekranı Kapla, aktif pencereyi maksimum boyuta 
getirirken, Kapat simgesi aktif pencereyi kapatır. Aktif pencere 
eğer bir program penceresi ise, kapatma işleminde programa 
ait diyalog pencereleri ekrana gelebilir. Uygun seçenekleri 
seçerek kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Hedef Tarama Simgesi: HAYDi:Switch’in fare kullanımını 
kolaylaştıran en önemli özelliklerinden biridir.  Bu simgeyi 
seçtiğiniz zaman ekran önce yatay bir çubukla taranır. Yatay 
çubuk fare işaretçisini getirmek istediğiniz noktanın üzerine 
geldiği zaman, EyeTouch’a bir kez daha göz kırparak dikey  
taramanın başlamasını sağlarsınız. Dikey çubuk da fare 
işaretçini getirmek istediğiniz noktanın üzerine geldiğinde 
EyeTouch’a göz kırparak taramayı durdurmalısınız.  Tarama 
durduğu anda yatay ve dikey tarama çubuklarının kesiştiği 
noktaya fare işaretçisi otomatik olarak HAYDİ:Switch 
tarafından getirilir.  

İki çeşit hedef tarama tipi vardır.  Fare Ayarlarının Hedef 
Ayarları  bölümünde seçebileceğiniz Hedef Tarama Tipleri Tüm 
Ekran ve  Taramalı Ekrandır.  
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Tüm Ekran tarama tipinde ekran hemen yatay ve dikey 
çubuklarla taranır. Özellikle 15inch ve daha küçük ekranlarda 
bu tarama tipini seçebilirsiniz.  Monitör boyutu büyüdüğü 
zaman bu tarama tipi çok fazla vakit alabilir.  Bu gibi 
durumlarda Taramalı Ekranı seçmek tarama süresini 
kısaltacaktır.  Taramalı Ekranı seçtiğiniz zaman ekran dört 
parçaya bölünür ve bu bölümler taranır. Fare işaretçini 
getirmek istediğiniz bölgeye geldiğinizde EyeTouch’a göz 
kırparak bölge seçimi yaparsınız. Bundan sonraki işlem Tüm 
Ekran taramada olduğu gibidir. Seçtiğiniz bölge sanki tüm 
ekranmış gibi kabul edilerek sadece o bölge yatay ve dikey 
tarama çubukları ile taranır. Eğer bölge seçimi yapmadan 
tarama döngüsünün tamamlanmasına izin verirseniz, fare 
işaretçisi ekranın tam orta noktasına getirilir.  

Yön Simgeleri ile hassas olarak fare işaretçisini tam bir noktaya 
getiremediğiniz zaman Hedef Tarama Simgesini 
kullanabilirsiniz.  Özellikle çizim yapıyorsanız veya ekrandaki 
çok küçük düğmelere basmak istiyorsanız hedef tarama işinizi 
çok kolaylaştıracaktır 

 

5.5. FQ Klavye 

Harf , sayı ve bazı noktalama işaretlerini ekrandaki programa 
gönderebileceğiniz klavyedir. Ayrıca kelime tahmin/tamamlama ve 
seslendirme aç/kapa gibi fonksiyonları da kontrol edebilirsiniz.  

(Bakınız 1 : FQ Klavye ile Kelime Tahmin/Tamamlama ve Seslendirme Fonksiyon 
Kullanımı)  

 

 

Tuş Tekrar: Bu simgeyi seçtiğiniz zaman, tuş basılı konuma 
geçer. Bu durumda seçeceğiniz tüm harf, sayı ve noktalama 
işaretleri ile enter, space gibi simgeler arka arkaya otomatik 
olarak basılmaya devam eder. Tuş tekrarını durdurmak için 
EyeTouch’a tekrar göz kırpınız. 
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Büyük Harf Kilidi: Simgeyi seçtiğiniz zaman tuş basılı konuma 
geçer ve klavyenizin Caps Lock ışığı yanar. Aynı zamanda FQ 
Klavyedeki bütün harfler büyük harflere döner. Artık seçtiğiniz 
tüm harf simgeleri büyük olarak bilgisayarınızda basılır. Siz 
Büyük Harf Kilidi simgesini tekrar seçinceye kadar da bu durum 
korunur. 

 

Kaydırma: Bu simgeyi seçtikten sonra seçeceğiniz her harf 
simgesi bir defalığına eğer büyük ise küçük, eğer küçük ise 
büyük olarak basılır. 

 

Araya Gir (Insert): Çoğunlukla yazı yazarken kullanacağınız bu 
simgeyi seçtiğiniz zaman basılı konuma geçer ve siz yeniden 
seçinceye kadar basılı kalır. Bu simge seçili konumda iken 
bastığınız harf, tuş ve noktalama işaretleri bir sonraki karakter 
sağa kaydırılarak araya konulur. Seçili olmadığı konumlarda bir 
sonraki karakter silinerek üzerine yazılır. 

 

Kontrol (Control): Ctrl-a, Ctrl-o gibi windows işletim sistemi ve 
program kısa yollarını kullanabilmeniz içindir. Kısa yolların 
kullanımı için işletim sisteminiz ve kullandığınız programın el 
kitaplarına bakınız. 

 

Alternatif (Alternate): Alt-f, Alt-h gibi işletim sistemi ve 
program kısa yollarını kullanabilmeniz içindir.Kısa yolların 
kullanımı için işletim sisteminiz ve kullandığınız programın el 
kitaplarına bakınız. 

 

 

 

 

Ölü Tuşlar (Dead Keys): Ölü tuş desteği sayesinde klavyenizde 
bulunmayan â,î,û,ë,è,õ gibi birçok aksanlı karakteri 
yazılarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin “kâr” yazmak için, önce 
üzeri şapkalı DKey simgesini seçin. Ardından a harfini 
seçtiğinizde ekranda “â” harfinin basıldığını göreceksiniz. 

Not: Ölü Tuşları kullanabilmek için Kelime Tahmin/Tamamlama 
fonksiyonunun kapalı olması gerekir. 
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5.5.1. Kelime Tahmin/Tamamlama 

Yazacağınız kelimeleri tahmin etme ve tamamlama fonksiyonu, HAYDi:Switch’in 
yazı yazmanızı kolaylaştıran ve hızlandıran çok faydalı bir özelliğidir.  

       

Yukarıdaki örnekte “merhaba ne mutlu” yazılmak istenmektedir. Her yazdığınız 
harften sonra bir olası kelime listesi gösterilir. Listede yazmak istediğiniz kelime 
varsa, kelimenin sıra numarasını FQ Klavye’nin en alt satırındaki sayılardan 
seçerek, kelimenin geri kalan kısmının otomatik olarak yazılmasını 
sağlayabilirsiniz. Eğer listede yazdığınız kelime yoksa, kelimenizi yazmaya 
devam edin. Her harften sonra listedeki olası kelimeler azalarak devam 
edecektir. 

Listenin en üstünde parantez içinde, sözlükte o ana kadar yazmış olduğunuz 
kelimeye uyan toplam kaç kelimenin olduğu bilgisi de verilmektedir. Buna göre 
ilk örnekte “merh” ile başlayan 4 kelime daha olduğu ve bu kelimelerin 
listelenemediği anlaşılmaktadır. 

Eğer kelimenizi bitirmenize rağmen listede bulamadıysanız, merak etmeyin 
HAYDi:Switch ana sözlüğünde bulunmayan 2 harften fazla bütün kelimeleri 
otomatik olarak kaydeder. Aynı kelimeyi bir daha yazmak istediğinizde, 
kelimenizin artık listelendiğini göreceksiniz. 

Listenin en üst satırındaki WC ve WP kısaltmaları HAYDi:Switch’in hangi tahmin 
kipinde olduğunu gösterir.” WC” Kelime Tamamlama, “WP” ise Kelime Tahmini 
yaptığını gösterir. Bu çalışma kipleri, HAYDi:Switch tarafından yazdığınız yazının 
duruma göre otomatik olarak değiştirilir. 

Kullanıcı, Kelime Tamamlama ve Kelime Tahmin listelerinde düzeltme, ekleme 
ve çıkartma yapmak için wordlistmanager programını kullanabilirsiniz. (Bakınız: 
Sayfa 46 ; Kelime Listesi Yöneticisi). 
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Kelime Tahmin/Tamamla (Word Prediction/Completion): 
Kelime tahmin ve kelime tamamlama fonksiyonlarının 
durumunu gösterir. Yıldızlı ve renkli simge fonksiyonun aktif 
olduğu, gri simge ise kapalı olduğunu gösterir. Ayrıca bu simge 
seçildiğinde aşağıdaki kelime işlem ve seslendirme 
fonksiyonları seçim klavyesini çağırır. 

 

 

Tahmin/Tamamlama Kelime Listesi Seçim Simgeleri: Kelime 
tahmin/tamamlama aktif durumda ise, siz yazı yazarken, 
ekranda en fazla 16 olası kelimeden oluşan bir liste gösterilir.  
Bu simgeleri kullanarak listedeki kelimeleri seçebilirsiniz. 

 

Otomatik Boşluk  Açık / Kapalı : Fonksiyon açık olduğunda 
Tahmin / Tamamlama listesinden bir kelime seçtiğiniz zaman 
kelimenin sonuna otomatik olarak boşluk eklenir. Otomatik 
boşluk ekleme nokta, virgül ve soru işareti gibi noktalama 
işaretleri için de geçerlidir. 

 

Büyük-Küçük Harf Duyarlı Arama  Açık / Kapalı : Kelime 
Tahmin/Tamamla fonksiyonu büyük-küçük harf ayrımı yaparak 
kelime listesi oluşturur. Bu sayede doğru kelimeye daha kısa 
sürede ulaşabilirsiniz. 

 

Otomatik Kelime Öğrenme  Açık / Kapalı : HAYDi:Switch 
yazdığınız her kelimeyi takip eder. Eğer yazdığınız kelime 2 
karakterden fazla ise ve ana kelime listesinde bulunmuyorsa 
otomatik olarak kullanıcının özel kelime listesine kaydedilir. 
Daha sonraki kullanımlarınızda aynı kelimeyi yazmak 
istediğinizde, kelimeniz tahmin/tamamlama listesinin en 
başında listelenir. Kullanıcı kelime listesi her kullanıcı için 
bağımsızdır ve ayrı ayrı tutulur. 

Özel kelime listenizi düzenlemek veya ortak kullanılan ana 
kelime listesine eklemek isterseniz wordlistmanager 
programını kullanmalısınız. (Bakınız: Sayfa 47;  Kullanıcı Kelime 
Listesi Yöneticisi)  
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5.5.2. Yazı Seslendirme 

HAYDi:Switch yazdığınız yazıları sentez ses ile okuyabilme yeteneğine sahiptir 
(TTS = Text to Speech). Seslendirme yapılabilmesi için Ses Ayarları’ndan bir 
sentez ses tipi seçilmiş olmalıdır. (Bakınız: Sayfa 12; Ses Ayarları) 

Seslendirme fonksiyonlarına Kelime Tahmin/Tamamlama sembolünü seçerek 
ulaşabilirsiniz. Fonksiyon sembollerinin sağ üst köşesindeki turuncu yıldız, 
fonksiyonun aktif olduğunu belirtir.  

 

Seslendirme Açık / Kapalı : Seslendirme fonksiyonunu açıp-
kapatmak için kullanılır. 

 

Harf Oku  Açık / Kapalı : Hem dijital hem de sentez sesler için 
geçerlidir. Açık olduğunda yazdığınız harf ve sayılar okunur. 

 

Kelime Oku  Açık / Kapalı : Sadece sentez sesler için geçerlidir. 
Açık olduğunda yazdığınız kelime, sonunda boşluk verdiğiniz 
veya tab / enter tuşlarını seçtiğiniz zaman otomatik olarak 
okunur. 

 

 

Sadece sentez sesler için geçerlidir. Açık olduğunda cümlenin 
sonunda nokta, soru veya ünlem işareti (FQ klavye) 
kullanıldığında, cümlenin tamamı okunur. 

 

 

5.6. F+ Klavye 

Az kullanılan ve FQ Klavyede olmayan noktalama işaretleri için 
kullanabileceğiniz klavyedir. 
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Ekran Yazdır (Print Screen) ve Sistem İsteği (System Request): 
Bu simgeyi seçtiğiniz zaman o andaki ekran görüntüsü tampon 
belleğe kopyalanır. Fare Klavyesindeki Yapıştır simgesi ile bu 
kopyalanan görüntüyü istediğiniz programa yapıştırabilirsiniz. 

 

Kontrol Dur (Control Break): Artık günümüzde kullanılan bir 
yöntem olmasa da bazı programların akışını durdurmak için 
kullanılır. Bazı programlarda farklı amaçlar içinde kullanılabilir. 
Bu simgenin olası kullanımları için kullandığınız programların el 
kitaplarını inceleyiniz. 

 

5.7. Internet Explorer Klavyesi 

Microsoft Internet Explorer programını daha rahat ve hızlı 
kullanabilmeniz için tasarlanmış bir klavyedir. 

 

 

 

Geçmiş Adresleri Listele: Adres çubuğunun yanındaki düğmeye 
basma işlevini gerçekleştirir. Böylece geçmişte ziyaret ettiğiniz 
yerleri görebilir ve tekrar yazmadan aynı adreslere tekrar 
gidebilirsiniz. 

 

Önceki/Sonraki Sayfa: Gittiğiniz Internet sayfaları arasında ileri 
geri gezinti yapmak için kullanılır. 

 

Adres Çubuğu: Gitmek istediğiniz web sitesinin adını 
yazabilmeniz için doğrudan adres çubuğuna götürür. 

 

Adres Tamamlama: Sadece web sitesinin adını yazıp bu 
simgeyi seçerseniz,  sitenin başına ve sonuna otomatik olarak 
“www.” ve “.com” yerleştirilir. Ardından ilgili siteye gidilir. 
Örneğin adres çubuğuna www.microsoft.com yazmak yerine 
sadece microsoft yazabilir, ardından Adres Tamamlama 
simgesini seçerek adresin www.microsoft.com olmasını 
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sağlayabilirsiniz. 

 

Durdur (Escape): Sayfa yüklemesi yapılırken yarıda kesmek için 
bu simgeyi seçmelisiniz. Aynı zamanda ekrana gelen 
diyaloglardan da bu düğme ile vazgeçip çıkabilirsiniz. 

 

Yenile: İzlemekte olduğunuz sayfayı yeniden yükleyerek 
tazeler. 

 

Sayfada Ara: Bulunduğunuz sayfada arama yapmak için, 
aranacak kelimeyi yazabileceğiniz  bir çubuğun ve seçeneklerin 
olduğu bir diyalog iletisi gösterir. Durdur simgesi ile bu 
diyalogdan çıkabilirsiniz. 

 

Sekme Seçim: Açmış olduğunuz sekmeleri sağa doğru sırayla 
dolaşır. En son sekmedeyseniz tekrar başa döner. 

 

Yeni Sekme: Bu simge yeni bir sekme açar ve gidilecek sitenin 
adını yazabilmeniz için ardından adres çubuğuna gider. 

 

Sekme Kapat: Bulunduğunuz sekmeyi kapatır.  Eğer tek sekme 
varsa Internet tarayıcı tamamen kapatılarak programdan çıkılır. 
Eğer kapatılan sekme en sondaki sekme ise bir önceki 
sekmeye, aksi takdirde bir sonraki sekmeye geçilir. 

 

Hızlı Sekmeler: Açılmış olan sekmelerin görsel bir listesi ekrana 
gelir. Ok simgeleri ile aralarında dolaşabilir, Giriş (Enter) 
simgesi ile istediğiniz sekmeyi seçebilirsiniz. 

 

Web Bul: Arama motorlarında arama yapabilmeniz için arama 
çubuğuna gider. 

 

Web Arama Seçenekleri: Arama motoru değiştirmek veya 
ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Bu menüde Ok simgeleri 
ile dolaşabilirsiniz. 

 

Sık Kullanılanlar:  Favori web siteleri listesini açar. Ok tuşları ile 
liste içinde hareket edebilir,  Giriş (Enter) simgesi ile istediğinizi 
seçebilirsiniz. Durdur simgesi ile bu listeyi kapatabilirsiniz. 

 

Sık Kullanılanlara Ekle: Bulunduğunuz web sitesini favori web 
siteleri listesine eklemek için kullanılır. 

 

Tam Ekran: Tarayıcı pencerenizi menüleri kaldırarak büyütür.  
Tekrar bu simgeyi seçerek bir önceki görüntüsüne geri 
dönebilirsiniz. 
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Sayfa Menüsü: Bulunduğunuz web sayfası ile ilgili 
yapabileceğiniz işlere ait seçeneklerin bulunduğu menüyü açar. 

 

Giriş Sayfası: Bu simge sizi, tarayıcınız ilk açıldığında size 
gösterdiği sayfaya götürür. Bu sayfayı isterseniz giriş sayfası 
menüsünden değiştirebilirsiniz. 

 

Sayfa Yakınlaştır/Uzaklaştır: Bulunduğunuz web sayfasının 
görünümünü  büyütebilir veya küçültebilirsiniz. 

 

Özet Akışları: Özet akışları güncelleştirilmiş web sitesi içeriği 
sağlar. Bulunduğunuz web sayfasında eğer özet akışları varsa 
bunları listeler. 

 

 

5.8. Media Player Klavyesi 

Microsoft Media Player programını daha rahat ve hızlı kullanabilmeniz 
için tasarlanmış bir klavyedir. Bu program ile film ve müzik gibi değişik 
medyaları dinleyebilir, seyredebilir veya kopyalayabilirsiniz. 

 

 

Yürüt/Duraklat: Seçmiş olduğunuz medyayı yürütebilir veya 
bekletebilirsiniz. Bekletmeden sonra tekrar bu simgeyi 
seçerseniz çalma işlemi kaldığı yerden devam eder. 

 

Bir Öncekini/Sonrakini Çal: Bulunduğunuz  medya üzerinde bir 
önceki veya sonraki müzik parçasına gitmek gibi ileri ve geri 
hareket edebilirsiniz. 

 

Sayfa İleri/Geri: Media Player’ın içinde gezindikçe sayfa 
görüntüleri değişir. Bu değişen sayfa görüntüleri içinde ileri ve 
geri hareket edebilirsiniz. 

 

Hızlı İleri/Geri Sar: Yürümekte olduğunuz media parçasını hızlı 
ileri ve geri götürmek için kullanılır. Örneğin bir filmin başına 
veya sonuna gidebilirsiniz. 
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Sanatçı/Albüm/Şarkı: Kitaplığınızdaki listeleri daha kolay 
seçim yapabilmeniz için sanatçı, albüm veya şarkılara göre 
sıralanmış olarak görüntüler. 

 

Ses Seviyesini Azalt/Arttır: Media Player programının sesini 
azaltır veya arttırır. Bu ses ayarının temel İşletim Sistemi ses 
ayarına etkisi yoktur.  

 

Ses Kapat: Media Player programının ses çıkışını kapatır. Bu 
ses ayarının temel İşletim Sistemi ses ayarına etkisi yoktur. 

 

Rastgele Yürüt: Çalma listenizdeki parçaları karışık seçerek 
çalar. 

 

Yinelemeli Yürüt: Yürütmekte olduğunuz medyayı  siz bu 
seçimi iptal edinceye kadar tekrarlar. 

 

Ekran Değiştir: Media Player’ın Şimdi Yürütülüyor 
penceresindeyken ekran görüntüsünü değiştirir. 

 

Durdur: Yürütme işleminden çıkar. Durdurma seçiminden 
sonra yürütmeyi seçerseniz, yürütme işlemi medyanın 
başından başlar. 

 

Görünüm Değiştir: Media Player’ın görünümünü değiştirir. 

 

Klasik Menü: Media Player’ın klasik menülerini erişim için 
gösterime açabilir veya kapatabilirsiniz.  Klasik menüde Menü 
Tarama Simgesi daha düzgün çalışır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MS LTD  HAYDİ:Switch V2.+ 

39 
 

5.9. Windows Live E-Posta Klavyesi 

Windows Live, Microsoft firmasının ücretsiz olarak sunduğu bir 
uygulamalar grubudur. Bu uygulamalar içerisinde bulunan Windows 
Live Mail ile Internet üzerinden tüm posta ve ajanda hizmetleri 

ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Windows Live E-Posta Klavyesi bu programı daha 
rahat ve hızlı kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.   

Windows Live programlarını http://download.live.com/ adresinden 
yükleyebilirsiniz. 

 

 

 

Önceki/Sonraki İleti: Posta kutunuzdaki mesajlar arasında ileri 
ve geri gezinti yapmanız için kullanılır. 

 

İleti Aç: Seçmiş olduğunuz ileti bir pencerede okumanız için 
açılır. 

 

Yeni İleti: Yeni bir mesaj yazmak için kullanılır. 

 

İlet: Seçmiş olduğunuz mesajı bir başkasına göndermek için 
kullanılır. 

 

Yanıtla: Size gönderilmiş bir iletiye cevap yazmak için kullanılır. 

 

Bir Sonraki Okunmamış İleti: Eğer varsa posta kutunuzdaki bir 
sonraki okunmamış iletiye götürür. 

 

İleti Bul: Vereceğiniz kriterler doğrultusunda posta 
kutularınızda ileti arayabilirsiniz. 

 

Tüm İletileri Gönder/Al:  Gönderilmemiş mesajlarınız 
gönderilir, yeni gelenler alınarak tüm mesajlarınız eşitlenir. 

http://download.live.com/
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İleti Gönder: Hazırlamış olduğunuz bir iletiyi alıcıya gönderir. 

 

İleti Kaydet: Hazırlamakta olduğunuz iletinin bir kopyasını 
Taslaklara kaydeder. 

 

İleti Sil: Seçmiş olduğunuz iletiyi Silinmiş Öğelere gönderir.  
İletiyi tamamen silmek istiyorsanız, Silinmiş Öğeler 
klasöründen de silmeniz gerekir. Silmiş olduğunuz iletiye bir 
daha ulaşma şansınız kalmaz. 

 

İleti Resimlerini Göster: Gelen iletilerde güvenlik nedeniyle 
gösterilmeyen resimleri göstermek için kullanılır. 

 

Gereksiz Posta: Eğer seçmiş olduğunuz postanın bir gereksiz 
mesaj (Junk Mail) olduğuna inanıyorsanız bu seçeneği 
kullanabilirsiniz. Artık mesajın gönderildiği adres gereksiz e-
posta olarak işaretlenecek ve aynı adresten gelen mesajlar 
otomatik olarak Gereksiz E-Posta klasörüne gönderilecektir. 

 

Klasöre Git: Klasörlerin listelendiği bir pencere açılır ve seçmiş 
olduğunuz klasöre gidilir. 

 

Klasöre Taşı: Seçmiş olduğunuz ileti, seçeceğiniz klasöre 
taşınır. 

 

Menü: Menüye geçer ve taramaya başlar. Buradan klasik 
menüleri göstermek veya kaldırmak seçeneğini 
kullanabilirsiniz. 

 

Posta: Posta bölümünü seçmek için kullanılır. Bütün e-
postalarınıza buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Takvim: Takvim ve ajanda bölümünü seçmek için kullanılır. 

 

Kişiler: E-posta ve telefonlar gibi birçok iletişim bilgilerinin 
saklandığı adres listesine ulaşmak için kullanılır. 

 

Özet Akışları: Özet akışları iletilerini buradan kontrol 
edebilirsiniz. Yeni üyelikler ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. 

 

Haber Grupları: Üyesi olduğunuz haber gruplarından gelen 
iletileri kontrol edebilir, üyeliklerinizi düzenleyebilirsiniz. 
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5.10. E-Kitap Klavyesi 

Günümüzde bir çok kitap ve belge artık Adobe PDF formatında 
yayınlanmaktadır. Bu dosya formatında hazırlanmış kitap ve belgeleri 
E-Kitap Klavyesi ile çok daha rahat okuyabilirsiniz. 

 

 

Sonraki/Önceki Sayfa: Bir önceki veya bir sonraki sayfaya 
gitmek için kullanılır. PgDn ve PgUp simgeleri ise görülebilir 
alanda sayfa kaydırması yapar. 

 

İlk/Son Sayfa: Kitap veya belgenin ilk sayfasına ya da son 
sayfasına gitmek için kullanılır. 

 

Sayfaya Git: Gitmek istediğiniz sayfayı yazmanız beklenir. 
Ardından numarasını girdiğiniz sayfa gösterilir. 

 

Sayfa Yakınlaştır/Uzaklaştır: Okumakta olduğunuz kitap veya 
belgenin sayfalarını, yazıları daha rahat okuyabilmek için 
büyütebilir veya küçültebilirsiniz. 

 

Tam Ekran: Menüler kaldırılarak okuduğunuz kitap veya belge 
tüm ekrana yerleştirilir. Böylece daha rahat bir okuma ortamı 
sağlarsınız. Bir önceki duruma dönmek için yine aynı simgeyi 
kullanabilirsiniz. 

 

Okuma Kipi: Tam Ekran’dan farklı olarak sadece eğer açıksa 
klasik menü görünür durumdadır ve pencere içinde gösterim 
yapılır. 

 

Önceki/Sonraki Görünüm: Ekran görünümlerinde değişiklik 
yaptığınızda, değişiklikleriniz içinde gezinebilirsiniz. 

 

Klasik Menü: Klasik menünün gösterimini yada kaldırılmasını 
sağlar. 
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5.11. Hesap Makinesi Klavyesi 

İşletim sisteminizin hesap makinesini kolaylıkla kullanabilmeniz için 
tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

Karekök 

 

Inverse 

 

İşaret Değiştir 

 

 

 

 

CE (Clear End) : En son girdiğiniz sayıyı siler 

C (Clear): Bütün girdiğiniz sayılar silinir. 

MC (Memory Clear) : Hafıza silinir. 

MR (Memory Recall): Hafızadaki sayı çağırılır 

MS(Memory Save): Göstergedeki sayı hafızaya saklanır. 

M+(Memory Plus):Göstergedeki sayı hafızadaki sayıya eklenir. 
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5.12. Sesli İletişim Klavyesi 

Eğer konuşma engeliniz varsa günlük temel sesli iletişim ihtiyaçlarınızı 
karşılayabilecek bu klavyeyi kullanabilirsiniz. Kullanılan semboller 
dünyaca ünlü Mayer-Johnson PCS setinden dikkatlice seçilmiştir. 

 

HAYDİ:Switch’in Konuşma Ayarları kısmından veya FQ Klavye’den istediğiniz 
anda konuşmayı kapatabilirsiniz. Eğer dijital seslendirme seçeneğini 
kullanıyorsanız, Ses Ayarları’ndan ses tipini Kadın Sesi veya Erkek Sesi olarak 
seçebilirsiniz. Eğer sentez seslendirme kullanıyorsanız, ses tipini uygun bir SAPI 
sesine ayarlayınız. (Bakınız: Sayfa 12 ;  Ses Ayarları) 

Ayrıca yukarıdaki 43 sesli iletişimin yanı sıra, 4 adet kendi sesinizi 
kaydederek kullanabileceğiniz sesli iletişim sembolü, en sona 
eklenmiştir. 

Sesli iletişim klavyesinin sembollerini ve seslerini değiştirmek için Sesli İletişim 
Klavyesi Yöneticisini kullanabilirsiniz. 

(Bakınız: Sayfa 44; Sesli İletişim Klavyesi Yöneticisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Picture Communication Symbols ©1981–2009 by DynaVox 
Mayer-Johnson LLC. All Rights Reserved Worldwide. Used with 
permission. Boardmaker™ is a trademark of Mayer-Johnson LLC. 
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6. Sesli İletişim Klavyesi Yöneticisi 

Sesli İletişim Klavyesi’nde bulunan sembolleri ve sesleri her bir kullanıcı için ayrı 
ayrı değiştirebilirsiniz. Hem dijital hem de sentez ses tipi kullanabilirsiniz. Bu 
özelleştirmeyi, Sesli İletişim Klavyesi Yöneticisi’ni kullanarak kolayca 
yapabilirsiniz.  

HAYDi:Switch menüsü Yardımcı Programlar seçeneğinden voiceoskmanager’ı 
seçin. Aşağıdaki pencere ekrana gelecektir. 

 

 

6.1. Ses Değiştirme 

Ses değiştirme için aşağıdaki adımları uygulayınız. 

 

 

Dijital Ses 

*1 Yeni Ses Kayıt  

*2 Ses Dosyası Aç 

Dinle 

Ses Değiştir 

Sentez Ses 

Yeni Metin Gir 

Dinle (Sentez) 

Ses Değiştir 

Kullanıcı Seç 

Cinsiyet Seç 

• Erkek 

• Kadın 

Sembol Seç 
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*1 Yeni Ses Kayıt düğmesine bastığınız zaman Microsoft Ses Kaydedicisi 
programı çalıştırılır. Kaliteli bir mikrofon kullanarak sembole ait konuşmayı 
kaydediniz. Kayıt bittikten 
sonra, bir dosya ismi 
vererek kaydınızı 
saklayınız. HAYDİ:Switch 
.wav ve .wma türü ses dosyası format tiplerini kullanır. 

*2 Ses Dosyasını Aç düğmesi ile yukarıda kaydettiğiniz dosyayı açınız. 

 

İlk Kuruluma Dön (Seçili Ses) düğmesi, seçili sembolün seslendirmesini, 
HAYDi:Switch yazılımının ilk kurulduğu andaki durumuna getirir. Bütün 
sembollerin seslendirmelerini ilk hallerine döndürmek isterseniz, İlk Kuruluma 
Dön (Tüm Sesler) düğmesini kullanın. 

 

6.2. Sembol Değiştirme 

Sembol  değiştirme için aşağıdaki adımları uygulayınız. 

 

 

 

*1 Yeni Sembol Yarat düğmesine bastığınız zaman Microsoft Paint programı 
çalıştırılır. Paint programı 
otomatik olarak 
HAYDiSymbolBase.png resim 
dosyasını açar. Bu dosya 
üzerine istediğiniz yazıyı 
yazabilir ve resimleri 
çizebilirsiniz. İsterseniz resim 
de yapıştırabilirsiniz. 
Sembolünüzü hazırladıktan 
sonra Paint programının 
Farklı Kaydet seçeneği ile 

Sembol Değiştirme 

*1 Yeni Sembol Yarat  

*2 Sembol Seç 

Sembol Değiştir 

Kullanıcı Seç 

Sembol Seç 
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dosyanıza yeni bir isim vererek, PNG resim formatında kaydediniz.  
HAYDİ:Switch 48x48 boyutlarında .PNG  türü resim dosyası format tipini 
kullanır. 

*2 Sembol Seç düğmesi ile yukarıda kaydettiğiniz dosyayı açınız. 

 

İlk Kuruluma Dön (Seçili Sembol) düğmesi, seçili sembol resmini, HAYDi:Switch 
yazılımının ilk kurulduğu andaki durumuna getirir. Bütün sembolleri ilk hallerine 
döndürmek isterseniz, İlk Kuruluma Dön (Tüm Semboller) düğmesini kullanın. 

 

 

7. Kelime Listesi Yöneticisi 

Kelime listeleri, kelime tahmin/tamamlama ve kullanıcı kelimelerinin 
bulunduğu veri dosyalarıdır. Bu dosyaların içeriklerini değiştirebilir, yeni 
kelimeler ekleyip, var olanları çıkarabilir ve yedeklerini alabilirsiniz. Bütün bu 
işlemleri Kelime Listesi Yöneticisi’ni kullanarak kolayca yapabilirsiniz.  

HAYDi:Switch menüsü Yardımcı Programlar seçeneğinden wordlistmanager’ı 
çalıştırın. Aşağıdaki pencere ekrana gelecektir.  

 

Bu programda yapılan bütün işlemler, HAYDi:Switch programı yeniden 
çalıştırıldığında geçerli olacaktır. 
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7.1. Kullanıcı Kelime Listesi Yöneticisi 

Kelime Tahmin/Tamamlama fonksiyonu açık iken, yazdığınız kelimeler ana 
kelime listesinden kontrol edilir. Eğer yazdığınız kelime iki harften fazla ise ve 
ana kelime listesinde bulunmuyorsa, otomatik olarak kullanıcı kelime listesine 
kaydedilir. Bu işlem her kullanıcı için ayrı ayrı takip edilir. Daha sonra aynı 
kelimeyi yazmak istediğinizde bu kelime, ekrana gelen kelime öneri listesinin en 
başında gösterilir. 

Kullanıcı kelime listesindeki kelimeler üzerinde düzeltme yapmak, eklemek, 
silmek veya ana kelime listesine aktarmak istediğinizde Kullanıcı Kelime Listesi 
Yöneticisi’ni kullanmalısınız. 

 

Bir kullanıcı seçtiğiniz zaman, kullanıcıya ait kaydedilmiş kelime listesi sol 
taraftaki Kullanıcı Kelime Listesi’ne yüklenir. Bu listedeki kelimeleri fare ile 
seçtikten sonra F2 tuşuna basarak düzeltebilirsiniz. Sil düğmesi ile seçmiş 
olduğunuz kelimeleri listeden kaldırabilirsiniz. Tamam düğmesine bastığınız 
zaman yapmış olduğunuz değişiklikler kullanıcı kelime listesine geri kaydedilir. 

Eğer kullanıcı kelime listesindeki bazı kelimeleri veya tamamını ana kelime 
listesine aktarmak isterseniz, bu kelimeleri seçin ve Gönder düğmesi ile sağ 
taraftaki Ana Kelime Listesine Eklenecekler listesine gönderin. Tamam 
düğmesine basarak işlemi bitirin. 

Vazgeç düğmesini seçerek yaptığınız bütün değişiklikleri iptal edip, Kelime 
Listesi Yöneticisine geri dönebilirsiniz. 

Bir kelimeyi ana kullanıcı kelime listesine eklediğiniz zaman, eklediğiniz kelime 
artık yazı yazarken kelime öneri listesinin en başında gelmez. 
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7.2. Dış Kelime Listesi Yöneticisi 

Ana kelime listesi sadece genel kullanımdaki kelimeleri içerir. Mesleğinize ait 
özel jargonları veya belirli bir konuya ait kelimeleri devamlı kullanacaksanız, bu 
kelimeleri tek tek yazılıma öğretmek yerine toplu olarak ana kelime listesine 
ekleyebilirsiniz. Eklenecek kelime listesi her satırda bir kelime olmak üzere .txt 
formatında olmalıdır.  

 

Dosya Aç düğmesi ile eklenecek dış kelime listesini sol taraftaki listeye yükleyin. 
Gerekli gördüğünüz düzenlemeleri yaptıktan sonra, hepsini seçerek sağ 
taraftaki listeye geçirin. Tamam düğmesini seçerek dış kelime listesinin, ana 
kelime listesine eklenmesini sağlayın. 

 

7.3. Kelime Tamamlama Listesi Yöneticisi 

Kelime Tamamlama Listesi (Word Completion) ana kelime listesidir. Bütün 
kullanıcılar tarafından ortak olarak kullanılır.  

Kelime Tamamlama Listesi Yöneticisi’ni kullanarak ana kelime listesi içinde 
düzenlemeler yapabilirsiniz.  

Liste Yükle düğmesini tıklayarak, ana kelime listesini sol taraftaki listeye 
yükleyin. Listedeki kelimeleri düzeltebilir veya Yeni Kelime Ekle düğmesini 
kullanarak istediğiniz kadar kelime ekleyebilirsiniz. Kelime Sil düğmesi ile 
istemediğiniz kelimeleri kaldırabilirsiniz. Kelime Ara düğmesi, eğer listede 
mevcut ise sizi hemen o kelimenin olduğu satıra götürür.  
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Yaptığınız düzenlemelerin geçerli olması için listenin hepsini seçerek sağ 
taraftaki listeye gönderin. 

Tamam düğmesine tıklayarak düzenlenmiş ana kelime listesi veri dosyasının 
oluşturulmasını sağlayın. 

Bu işlemi yaptığınız zaman otomatik olarak eski liste yedeklenir. Dolayısıyla 
hatalı bir işlem yaparsanız, her zaman yedeklerden geri dönebilirsiniz. 

Yeni eklediğiniz kelimeler incelenir ve büyük-küçük harf duyarlı olarak, aynı 
olanlar elenerek aktarılır. 

 

7.4. Kelime Tahmin Listesi Yöneticisi 

Kelime Tahmin Listesi (Word Prediction), yazdığınız kelimenin olası devam 
kelimelerinin bulunduğu listedir. Bütün kullanıcılar tarafından ortak olarak 
kullanılır. 

Kelime Tahmin Listesi Yöneticisi’ni kullanarak, kelime listesi içinde 
düzenlemeler yapabilirsiniz. 

Liste Yükle düğmesini tıklayarak, kelime tahmin listesini sol taraftaki listeye 
yükleyin. Listedeki kelimeleri düzeltebilir veya Yeni Kelime Ekle düğmesini 
kullanarak istediğiniz kadar kelime ekleyebilirsiniz. Kelime Sil düğmesi ile 
istemediğiniz kelimeleri kaldırabilirsiniz. Kelime Ara düğmesi, eğer listede 
mevcut ise sizi hemen o kelimenin olduğu satıra götürür. 
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Yaptığınız düzenlemelerin geçerli olması için listenin hepsini seçerek sağ 
taraftaki listeye gönderin. 

Tamam düğmesine tıklayarak düzenlenmiş kelime tahmin listesi veri dosyasının 
oluşturulmasını sağlayın. 

Bu işlemi yaptığınız zaman otomatik olarak eski liste yedeklenir. Dolayısıyla 
hatalı bir işlem yaparsanız, her zaman yedeklerden geri dönebilirsiniz. 

Yeni eklediğiniz kelimeler incelenir ve büyük-küçük harf duyarlı olarak, aynı 
olanlar elenerek aktarılır. 

 

7.5. Yedekleme Yöneticisi 

Yedekleme Yöneticisi sayesinde Kelime Tamamlama ve Kelime Tahmin veri 
dosyalarının yedeğini alabilir veya eski tarihli bir yedekten geri dönebilirsiniz.  

Hemen Yedekle düğmesi o anda kullanılan kelime tamamlama ve tahmin 
listelerinin yedeğini alır. 

Geçmiş tarihli bir yedekten geri dönmek için bir tarih aralığı ve kelime liste tipini 
seçin. Geri Dönüş Dosyalarını Bul düğmesine tıklayarak geri dönülebilecek 
dosyaları bulun. Düğmenin hemen altındaki listeden geri dönülecek dosyayı 
seçtikten sonra, Seçilen Yedeklemeyi Yükle düğmesine tıklayarak işlemi bitirin. 
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İhtiyaç duymadığınız eski tarihli yedekleri Çöp Kutusuna Gönder düğmesi ile 
silebilirsiniz. 

 

 

8. Tuş Yöneticisi 

HAYDi:Switch’in daha kolay kullanım için sunduğu Internet, Media Player, E-
Posta, E-Kitap ve Hesap Makinesi ekran klavyeleri tuşlarının işlevlerini 
değiştirebilirsiniz. 

HAYDi:Switch menüsü Yardımcı Programlar seçeneğinden keymanager’ı 
çalıştırın. Aşağıdaki pencere ekrana gelecektir. 

Tuş Yöneticisi penceresinde önce değişiklik yapacağınız klavyeyi seçin. Ardından 
değişiklik yapmak istediğiniz tuşa ait sembolü seçin. Sembol Komutu düzenleme 
hücresinde seçmiş olduğunuz sembole ait komutu göreceksiniz. 

Komutlar genel olarak kullandığınız programa ait kısayol tuşlarıdır. Her hangi bir 
programa ait komut kısayol listesini, o programın yardım menülerinden veya 
Internet’ten sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Kısayollar genelde F4, Alt-k, Shift-8, 
Alt-Tab  gibi değişik kombinasyonlardan oluşur ve kullandığınız programda bir 
işlevi yerine getirirler.  

Sembol Komutunu tamamen silerek, yandaki klavye yardımı ile yeni komutu 
yazabileceğiniz gibi, var olan komut üzerinde doğrudan da değişiklik 
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yapabilirsiniz. Değişiklik yaparken komuta ait kombinasyonu tam olarak 
girmeye çalışın. Aksi takdirde komut programda doğru çalışmayacaktır.  

 

Yeni komutu girdikten sonra KAYDET tuşuna basarak değişikliği onaylayın. Her 
hangi bir anda tuşa ait komutun orijinal haline dönmek isterseniz, önce Orijinal 
Komut seçeneğini seçin, daha sonra KAYDET ile kayıt altına alın. Bu şekilde 
değişiklik yaptığınız bütün tuş komutlarını orijinal haline geri döndürebilirsiniz. 

Sağ taraftaki komut giriş klavyesinde NP ile başlayan tuşlar nümerik klavyedeki 
tuşları simgeler. Bu nedenle Home tuşu ile NP Home tuşu tamemen farklı 
tuşlardır. 

Ayrıca ! , # , + , ^ , { ve } tuşları özel kullanımı olan tuşlardır. Örneğin komut giriş 
klavyesindeki Shift tuşuna bastığınızda komut penceresinde bunun + olarak 
gözüktüğünü göreceksiniz. Bu nedenle komutlarınızda gerçekten + işaretini 
kullanmak istediğinizde en aşağıdaki tuşları kullanın. Bu tuşları kullandığınız 
zaman komut penceresinde tuşun görünümü {+} gibi parantez içinde olmasına 
rağmen HAYDi:Switch bunu parantez olmadan, yalın olarak kullandığınız 
programa gönderir. 

Yazılım üreticileri bazen programın yeni versiyonlarında yıllardır kullandıkları 
kısayolları değiştirebilirler. Tuş yöneticisi ile HAYDi:Switch’i güncellemeye gerek 
kalmadan, komutun yeni kombinasyonunu girerek, kullanmaya devam 
edebilirsiniz. Tuş Yöneticisi ile farklı programların kısayollarını girerek, 
istediğiniz programı kullanabilirsiniz. Örneğin Microsoft Internet Explorer yerine 
Firefox veya Google Chrome tarayıcısını kullanabilir, Microsoft Live E-Mail 
yerine Gmail programını kullanabilirsiniz. 
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9. Sensör Pozisyonlandırma 

HAYDi:Switch EyeTouch’ın sensörünü gözlük çerçevesi üzerinde en uygun 
pozisyonda konumlandırmalısınız. Bunun için LED ışığından yararlanabilirsiniz. 
LED ışığı sensörün etkili olduğu mesafe içinde bir nesne göremediği zaman 
devamlı yanık durumdadır. LED ışığı sönünceye kadar, sensörü gözlük çerçevesi 
üzerinde ve kullanıcı gözlüğü takıyor iken, ileri-geri hareket ettirin. LED ışığı 
söndüğü zaman, sensörün iki plastik vidasını yumuşakça sıkarak sabitleyin.  

                                                   

Zorunlu olmamakla beraber sensörün ideal pozisyonu LED ışığının söndüğü iki 
noktanın tam ortasına sabitlemektir. 

  

10. Temizlik ve Bakım 

HAYDi:Switch EyeTouch’ı sadece kuru bez veya pamuk ile temizleyiniz. Alkol 
veya benzeri likit ürünler asla kullanmayınız. 

 

Sensör kısmını ise sadece kuru kulak 
temizleme pamuğu ile ve yumuşak 
hareketlerle temizleyiniz. 

Sensör üzerinde pamuk liflerinin 
kalmamasına özen gösteriniz. Aksi 
takdirde sensör düzgün tetikleme 
yapamaz.   

 

 

 

İdeal sensör 
pozisyonu için, 
LED sönünceye 
kadar sensörü 

ileri-geri oynatın. 


