Stručný popis funkcí programu DwellClick:
DwellClick je freewareový produkt společnosti Sensory Software International a můžete si
Jej zdarma stáhnout na adrese: http://www.sensorysoftware.com/software/dwellclick/
Program také najdete na přiloženém CD ROM – Jednoduché programy zdarma, odkud si jej poklepáním na
příslušnou ikonu, můžete nainstalovat.
Tento program vám umožní ovládat prostředí Windows pomocí kurzoru myši, aniž byste museli klikat tlačítky
myši.
Princip programu je takový, že v jakékoliv aplikaci Windows stačí přemístit kurzor myši na oblast, kterou chcete
aktivovat a ponechat kurzor myši po nějakou (v programu nastavitelnou) dobu v klidu. Poté se automaticky
aktivuje kliknutí tlačítka myši - podle vaší předchozí volby:
- kliknutí levým tlačítkem
- kliknutí pravým tlačítkem
- dvojklik levým tlačítkem
- funkce klikni a táhni (Drag&Drop)
Program aktivujete poklepáním na ikonu programu umístěnou na ploše. Zobrazí se malé okno, které podle
nastavení programu může být na ploše umístěno v osmi různých pozicích.
Toto okno bude v každé situaci vždy viditelné (bude nad všemi okny).

Potřebnou funkci aktivujete tak, že přesunete kurzor myš na vybraný čtvereček okna programu a přestanete
kurzorem hýbat. Po určité (vámi nastavitelné) době se funkce aktivuje. Standardní funkce programu je kliknutí
levým tlačítkem.
Nyní si popíšeme funkce okna programu (směrem zleva doprava):
1. Pozice pro dočasné vypnutí programu. V případě aktivace této funkce se okno programu stáhne
do čtverce s červeným středem a funkce programu (automatické klikání) jsou pozastaveny.
V případě, že najedete kurzorem myši na takto stáhnuté okno programu, okno se po chvíli
znovu aktivuje a všechny funkce programu DwellClick jsou opět dostupné.
2. Kliknutí levým tlačítkem myši. Tato funkce je implicitní.
3. Kliknutí pravým tlačítkem myši.
4. Dvojklik levým tlačítkem myši.
5. Funkce „klikni a táhni“ (Drag & Drop) – po umístění přetahované komponenty a ukončení pohybu se
funkce „klikni a táhni“ ukončí.
6. Vstup do parametrů programu (viz dále).
Po jednom aplikování funkcí 3, 4 a 5 se program automaticky vrátí k funkci 2.
Nastavení parametrů programu je opět možné pomocí myši bez nutnosti klikání. Po vstupu do parametrů se
otevře tabulka, na které máte možnost (po ukázání
kurzorem myši na příslušnou šipku) zvyšovat nebo
snižovat velikost aktivní oblasti pro kurzor myši
(Target size), délku prodlevy mezi jednotlivými
kliky myši (Dwell time), vypnout nebo zapnout
zvukovou signalizaci kliknutí, nebo umístit okno
programu na plochu do osmi různých pozic.
Kliknutím na tlačítko „OK“ potvrdíte změny
v nastavení a po kliknutí na tlačítko „Exit“ a
následném potvrzení dotazu („Are you sure that
you want to quit?“ – „Jste si jistý že chcete
skončit?“) tlačítkem „OK“ program ukončíte.

