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Εισαγωγή 
Το Talk & Play είναι ένα σύστημα που επιτρέπει σε ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας 
και εκφοράς λόγου να: 

● επικοινωνούν με το περιβάλλον τους 

● αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους με μεγαλύτερη ανεξαρτησία 

● εκπαιδεύονται ή και να ασκούνται για αποκατάσταση και στο σπίτι, με την καθοδήγηση 

του εργοθεραπευτή τους. 

Έτσι, θα μπορούν να επικοινωνούν, να ακούνε μουσική, να βλέπουν ταινίες και να εξασκούνται 
για να επιταχύνουν την αποκατάστασή τους. 

Το παρόν έγγραφο είναι το ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Η χρήση του             
πρέπει να συμφωνηθεί με τον ειδικό επιστήμονα (π.χ. εργοθεραπευτή) με τον οποίο/α            
συνεργάζεστε. 
 

Το έργο αναπτύχθηκε από τη SciFY (Science For You) 
με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
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Οδηγίες για τον εργοθεραπευτή / φροντιστή 
Όλη η παρακάτω λειτουργικότητα απευθύνεται στον εργοθεραπευτή ή/και τον φροντιστή του           
ανθρώπου με τα κινητικά προβλήματα που θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. 

Αρχική Οθόνη 
 

 
 
Μόλις ξεκινήσετε την εφαρμογή, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε το υπάρχον προφίλ, να             
προσθέσετε ένα καινούριο προφίλ χρήστη ή να φορτώσετε ένα προφίλ χρήστη από αρχείο. 

Κάτω από κάθε υπάρχον προφίλ, υπάρχουν οι επιλογές “Προτιμήσεις” και “Διαγραφή” που            
εκτελούν τις αντίστοιχες ενέργειες. 

Πατώντας διπλό κλικ πάνω σε ένα προφίλ χρήστη (εικόνα προσώπου), ξεκινάει το Talk&Play             
για τον χρήστη (άτομο με κινητικά προβλήματα), ο οποίος μπορεί να πλοηγηθεί στα συστήματα              
Επικοινωνίας, Ψυχαγωγίας και Παιχνιδιών. 

Επιλέγοντας την προσθήκη νέου χρήστη, θα εμφανιστεί ένα νέο προφίλ χρήστη με τα             
προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά και λέξεις που θα είναι όμοιος με το χρήστη που βλέπετε κατά              
την πρώτη φορά εκκίνησης της εφαρμογής. 

Επιλέγοντας “Φόρτωση χρήστη” μπορούμε να φορτώσουμε ένα αρχείο που έχουμε ήδη           
αποθηκεύσει. Δείτε στο κεφάλαιο “Αποθήκευση χρήστη” σχετικά). 
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Δημιουργία προφίλ 
 

 
Στην περίπτωση όπου δεν μπορεί να βρεθεί το αρχείο με τον προκαθορισμένο χρήστη θα              
πρέπει να δημιουργηθεί ένας χρήστης από την αρχή. Για τη δημιουργία νέου προφίλ χρήστη,              
χρειάζονται τα παρακάτω πεδία: 

● Όνομα χρήστη (υποχρεωτικό) 
● Φωτογραφία χρήστη (προαιρετικό) 
● Τρόπος πλοήγησης ή/και επιλογής. Πατήστε πάνω στα πεδία και στη συνέχεια το            

πλήκτρο που επιθυμείτε, π.χ enter, ή το διακόπτη (κουμπί). Μπορείτε επίσης να ορίσετε             
σαν κουμπί επιλογής και τα πλήκτρα του ποντικιού, πχ 2 αριστερά κλικ. 

○ Στην αυτόματη πλοήγηση, γίνεται αυτόματη πλοήγηση ανάμεσα στις εικόνες         
ανάλογα με την ταχύτητα εναλλαγής που ορίσατε, και ο χρήστης μπορεί να            
επιλέξει κάποια λέξη με το κουμπί επιλογής. 

○ Στη χειροκίνητη πλοήγηση, μπορείτε να ρυθμίσετε το ένα κουμπί για πλοήγηση           
και το άλλο για επιλογή. 

○ Σημειώστε ότι ο διακόπτης (κουμπί) που συνοδεύει το Talk and Play έχει αρχικά             
ρυθμιστεί να δίνει σήμα “Spacebar” (το πλήκτρο του “κενού” στο πληκτρολόγιο) 

● Ταχύτητα εναλλαγής σε δευτερόλεπτα. 
● Μέγεθος πίνακα, γενικό για το σύνολο του συστήματος επικοινωνίας, αλλά μπορεί να            

ρυθμιστεί και ανεξάρτητα για κάθε κατηγορία λέξεων στη συνέχεια. 
● Εμφάνιση λέξεων, δηλαδή αν θα εμφανίζεται το λεκτικό της εικόνας και αν θα ακούγεται              

ο ήχος της. 
 
Πατώντας “Αποθήκευση και συνέχεια”, το προφίλ αποθηκεύεται και προχωράτε στις ρυθμίσεις           
του προφίλ. 
Πατώντας “Πίσω”, το προφίλ δεν αποθηκεύεται και γυρνάτε στην αρχική οθόνη. 
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Ρυθμίσεις Επικοινωνίας 

 
 
Επιλέγοντας την καρτέλα “Επικοινωνία”, μπορείτε να δείτε το υπάρχον σύστημα επικοινωνίας,           
να προσθέσετε νέα λέξη, να τροποποιήσετε και να διαγράψετε λέξεις και λέξεις-κατηγορίες. 

Ως λέξη-κατηγορία ορίζουμε τη λέξη που “περιέχει” άλλες λέξεις (π.χ. το “Φαγητό” περιλαμβάνει             
τις λέξεις: Μακαρόνια, Πατάτες τηγανητές κ.λπ.). 
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Πατώντας το κουμπί “Νέα Λέξη”, μπορείτε να προσθέστε μια καινούρια λέξη συμπληρώνοντας            
τα παρακάτω πεδία: 

● Όνομα Λέξης, υποχρεωτικό και μοναδικό στο σύστημα επικοινωνίας 
● Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λέξης. Οι απενεργοποιημένες λέξεις δεν         

εμφανίζονται στο σύστημα επικοινωνίας, αλλά παραμένουν διαθέσιμες για επεξεργασία,         
ή για να τις εμφανίσετε ξανά όποτε το επιθυμείτε. 

● Φωτογραφία. Πατώντας πάνω στο σύμβολο “+”, μπορείτε να πλοηγηθείτε στους          
φακέλους του υπολογιστή και να επιλέξετε μια εικόνα 

● Ηχητικό: Πατώντας πάνω στο σύμβολο “+”, μπορείτε να πλοηγηθείτε στους φακέλους           
του υπολογιστή και να επιλέξετε έναν ήχο 

● Πού ανήκει η λέξη (π.χ. Στην κατηγορία “Φαγητό”) 
 
Πατώντας “Αποθήκευση”, η λέξη αποθηκεύεται και λίστα ανανεώνεται. 
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Πατώντας πάνω σε μια λέξη ή κατηγορία λέξης, η λέξη φωτίζεται και εμφανίζονται οι επιλογές               
“Επεξεργασία” και “Διαγραφή” που απεικονίζονται με τα σύμβολα μολύβι και κάδο απορριμάτων            
αντίστοιχα. 
Πατώντας “Διαγραφή”, διαγράφεται οριστικά η λέξη. Προσοχή: αν πρόκειται για λέξη -            
κατηγορία, διαγράφονται και οι λέξεις που “ανήκουν” σε αυτή. 
 
Πατώντας στην “Επεξεργασία”, εμφανίζονται οι πληροφορίες της λέξης. 
Αν πρόκειται για λέξη-κατηγορία, εμφανίζεται ακόμα η ρύθμιση για το μέγεθος πίνακα όπως             
ορίστηκε στην προηγούμενη οθόνη, και την οποία μπορείτε να αλλάξετε για την συγκεκριμένη             
κατηγορία μόνο. 
 
Παράδειγμα: Γενικό μέγεθος πίνακα: 3x3 
Μέγεθος κατηγορίας Φαγητό: 4x4, εφαρμόζεται μόνο στην συγκεκριμένη κατηγορία 
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Μπορείτε να κλείσετε την καρτέλα “Δημιουργία Λέξης” ή “Επεξεργασία Λέξης” πατώντας το            
σύμβολο “x” στο πάνω δεξιά μέρος της καρτέλας. 

Ρυθμίσεις Ψυχαγωγίας 

 
Επιλέγοντας την καρτέλα “Ψυχαγωγία”, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα ψυχαγωγίας ως           
εξής: 
 

● Επιλογή φακέλου μουσικής για τα μουσικά αρχεία 
● Επιλογή φακέλου βίντεο για τα αρχεία βίντεο 
● Πλήθος αρχείων που θα φαίνονται ανά σελίδα 
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Ρυθμίσεις Παιχνιδιών 
 

 
 
Επιλέγοντας την καρτέλα “Παιχνίδια”, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα παιχνιδιών. 
Επιλέγοντας μία από τις κατηγορίες παιχνιδιών, εμφανίζεται η λίστα με τα διαθέσιμα παιχνίδια.  
Για κάθε παιχνίδι, μπορείτε να ρυθμίσετε τα παρακάτω: 

● Την εικόνα που θα φαίνεται. Πατώντας πάνω σε μια εικόνα, έχετε τη δυνατότητα να              
επιλέξετε μια εικόνα από το σύστημα αρχείων του υπολογιστή. 

● Το επίπεδο δυσκολίας. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι “Αυτοκίνητο”, απενεργοποιώντας         
τη δεύτερη εικόνα, το επίπεδο δυσκολίας κατεβαίνει στο 3 από 4, καθώς ο χρήστης θα               
βλέπει μόνο 3 εικόνες. 

● Τη διαθεσιμότητα του παιχνιδιού, δηλαδή αν θα μπορεί να το παίξει ο χρήστης. 

● Τον ήχο επιβράβευσης. Πηγαίνοντας τον κέρσορα πάνω από το εικονίδιο του ήχου, το             
εικονίδιο φωτίζεται και παίζει ο προεπιλεγμένος ήχος (π.χ. Ακούγεται ένα αυτοκίνητο στο            
παιχνίδι “Αυτοκίνητο”). Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τον ήχο. 
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Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν ήχο επιβράβευσης και σφάλματος ανά κατηγορία παιχνιδιού            
(π.χ. ένα “Μπράβο!” από μία οικεία φωνή - έναν γονιό ή φροντιστή). 
Αν δεν ορίσετε αυτούς τους ήχους, ακούγονται είτε οι προεπιλεγμένοι ήχοι επιβράβευσης και             
σφάλματος (ίδιοι για όλες τις κατηγορίες παιχνιδιών), είτε ο ήχος που έχει οριστεί για κάθε               
παιχνίδι. 
 
Τέλος, μπορείτε να δημιουργήσετε και τα δικά σας παιχνίδια. Τα παιχνίδια αποτελούνται            
από 4 εικόνες. Για να ανεβάσετε την πρώτη κατά σειρά εικόνα, κάνετε κλικ στον πρώτο από                
τους τέσσερις κύκλους που βρίσκονται αριστερά από το πλήκτρο “Πρόσθεσέ το”, και επιλέξτε             
την εικόνα που θέλετε (κατά προτίμηση τετράγωνες). Συνεχίστε ανεβάζοντας και τις άλλες 3             
εικόνες στις υπόλοιπες θέσεις με τον ίδιο τρόπο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σειρά των εικόνων έχει ιδιαίτερη               
σημασία, καθώς υποδηλώνει και τη χρονική τους αλληλουχία. Αυτό σημαίνει ότι στο παιχνίδι             
“Ερέθισμα - Αντίδραση” και “Χρονική Αλληλουχία”, το Talk and Play, θα θεωρεί ότι η εικόνα στα                
αριστερά είναι η πρώτη χρονικά, η αμέσως δεξιά της είναι η δεύτερη χρονικά κ.ο.κ. Επίσης,               
έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε κι έναν δικό σας ήχο επιβράβευσης. Μόλις ολοκληρώσετε τη              
δημιουργία του παιχνιδιού σας, θα πρέπει να το αποθηκεύσετε πατώντας το πλήκτρο            
“Πρόσθεσέ το”. 
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Αποθήκευση ρυθμίσεων χρήστη 
Στο Talk and Play υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ενός προφίλ που έχει δημιουργηθεί, για              
να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε κάποιον άλλο υπολογιστή. 
 

 
 
Σε ένα ήδη δημιουργημένο προφίλ, επιλέγουμε “Προτιμήσεις” και το κουμπί “Αποθήκευση σε            
αρχείο”. Η εφαρμογή ζητάει να ορίσουμε σε ποιο φάκελο θέλουμε να το αποθηκεύσουμε (π.χ.              
σε ένα memory stick). Το προφίλ αποθηκεύεται εκεί που ορίσαμε με το όνομα             
[ΌνομαΧρήστη].xml (π.χ. “Χριστίνα.xml”). 

Εικόνες και ήχοι: Θέση αρχείων 
Όλες οι εικόνες και οι ήχοι βρίσκονται στον φάκελο TalkandPlay/resources.  
 
Αν κάποιες εικόνες δεν μπορούν να βρεθούν, για παράδειγμα λόγω μετακίνησης ή            
μετονομασίας των αρχείων, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα στην αρχική οθόνη, ώστε ο           
εργοθεραπευτής ή φροντιστής να δει και να διορθώσει το πρόβλημα πριν ξεκινήσει το             
Talk&Play για το χρήστη. 
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Οδηγίες για τον χρήστη (άνθρωπος με κινητικά       
προβλήματα) 
 

 
 
Πατώντας διπλό κλικ πάνω στο προφίλ ενός χρήστη, ξεκινάει το Talk&Play για τον χρήστη              
(άτομο με κινητικά προβλήματα).  

Σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί η αυτόματη πλοήγηση, επιλέγεται κάθε καρτέλα στην οθόνη             
με την ταχύτητα που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την καρτέλα που                
επιθυμεί πατώντας το κουμπί επιλογής. 

Σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί η χειροκίνητη πλοήγηση, ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στις              
καρτέλες με το κουμπί πλοήγησης και να επιλέξει μια καρτέλα με το κουμπί επιλογής. 
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Σύστημα Επικοινωνίας 

 
Στο σύστημα επικοινωνίας εμφανίζονται όλες οι λέξεις και κατηγορίες λέξεων που έχουν οριστεί             
και είναι ενεργοποιημένες. 

Όταν πατηθεί το κουμπί επιλογής πάνω σε μια καρτέλα, ακούγεται το ηχητικό της, εφόσον έχει,               
και αν πρόκειται για λέξη-κατηγορία, εμφανίζονται οι λέξεις που υπάρχουν από κάτω της. 

Η καρτέλα “Περισσότερα” δείχνει περισσότερες εικόνες, και η καρτέλα “Πίσω” γυρίζει στην            
προηγούμενη σελίδα. 
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Σύστημα Ψυχαγωγίας 

 
Στο σύστημα ψυχαγωγίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ της Μουσικής και του Βίντεο. 
 

Μουσική 

 
 
Επιλέγοντας τη Μουσική, εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα τραγούδια που υπάρχουν στο φάκελο              
που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις του συστήματος. Το μέγεθος της λίστας επίσης εξαρτάται από τις               
ρυθμίσεις. 
Τα κουμπιά “Προηγούμενα τραγούδια” και “Επόμενα τραγούδια” δείχνουν τις προηγούμενες και           
επόμενες σελίδες με τραγούδια, και το κουμπί “Χειριστήριο”, επιτρέπει στον χρήστη να            
πλοηγηθεί στα 5 κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης, και να αλλάξει τραγούδι, να το               
σταματήσει ή να βγει από το σύστημα μουσικής. 
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Επιλέγοντας ένα τραγούδι, το τραγούδι ξεκινάει να παίζει και το όνομά του φαίνεται πάνω από 
τη μπάρα διάρκειας. Επίσης, ξεκινάει η πλοήγηση στα 5 κουμπιά ελέγχου. 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρχεία στο φάκελο, εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα και κουμπί 
για έξοδο από το σύστημα μουσικής/βίντεο. 
 

Βίντεο 

 
 
Το Βίντεο έχει παρόμοια λειτουργικότητα με τη Μουσική. Επιλέγοντας ένα αρχείο, ανοίγει ένα             
δεύτερο παράθυρο στο οποίο γίνεται η αναπαραγωγή. 
 

 
 
Η πλοήγηση γίνεται στα 4 κουμπιά ελέγχου, με δυνατότητα επιλογής προηγούμενου και            
επόμενου βίντεο, παύσης/αναπαραγωγής και εξόδου από το σύστημα. 
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Σύστημα Παιχνιδιών 

 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των τριών παιχνιδιών που περιγράφονται παρακάτω. 
 

Ερέθισμα - Αντίδραση 
Στο παιχνίδι αυτό, εμφανίζεται μια μη ολοκληρωμένη εικόνα. Όσο ο χρήστης πατάει το κουμπί, η               
εικόνα συμπληρώνεται μέχρι να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα. 
Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει το παιχνίδι, ακούγεται ο ήχος επιβράβευσης και εμφανίζονται τα             
κουμπιά “Νέο παιχνίδι”, “Παίξε το ίδιο ξανά”, “Έξοδος”. 
 

Χρονικής Αλληλουχίας 
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Ο χρήστης καλείται να βάλει σε σειρά έναν αριθμό εικόνων που περιγράφουν ένα σενάριο, ώστε               
να βγαίνει νόημα. 
Σε περίπτωση λάθους, ακούγεται ήχος σφάλματος και εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα. 
Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει το παιχνίδι, ακούγεται ο ήχος επιβράβευσης και εμφανίζονται τα             
κουμπιά “Νέο παιχνίδι”, “Παίξε το ίδιο ξανά”, “Έξοδος”. 

Βρες το όμοιο 

 
 
Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την εικόνα που είναι όμοια με την εικόνα που εμφανίζεται στο                 
κάτω μέρος της οθόνης. 
Σε περίπτωση λάθους, ακούγεται ήχος σφάλματος και εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα. 
Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει το παιχνίδι, ακούγεται ο ήχος επιβράβευσης και εμφανίζονται τα             
κουμπιά “Νέο παιχνίδι”, “Παίξε το ίδιο ξανά”, “Έξοδος”. 
 

Ευχαριστίες 
Το έργο αναπτύχθηκε από τη SciFY 

με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  
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