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Σεκεηώζεης έθδοζες θαη αρτείο Readme γηα ηο Microsoft IntelliPoint 

Απηό ην άξζξν πεξηέρεη ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο γηα ην ινγηζκηθό IntelliPoint 8,2 ησλ Windows. Γηα πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε γηα Mac, αλαηξέμηε ζηε Βνήζεηα θαη ζηα αξρεία Readme ηνπ Microsoft Mouse, πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ινγηζκηθό ζαο. Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην άξζξν ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ αλά πάζα ζηηγκή.  

Σεκείσζε 

Αλ ρξεζηκνπνηείηε πνληίθη κε ζύλδεζε PS/2 αληί ζύλδεζεο USB, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεηε ηελ έθδνζε 7.1 ηνπ 
ινγηζκηθνύ IntelliPoint.  

Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες  

Γηα πιεξνθνξίεο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ινγηζκηθό IntelliPoint, 
αλαηξέμηε ζην αξρείν Βνήζεηαο ηνπ Microsoft Mouse πνπ εγθαηαζηάζεθε κε ην ινγηζκηθό IntelliPoint. Γηα λα αλνίμεηε 
ην αξρείν Βνήζεηαο ηνπ Microsoft Mouse κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ IntelliPoint, θάληε θιηθ ζην θνπκπί 
"Έλαξμε", επηιέμηε "Όια ηα πξνγξάκκαηα", θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Microsoft Mouse" θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ 
ζην ζηνηρείν "Βνήζεηα Mouse". 

Νέες δσλαηόηεηες 

Τν IntelliPoint 8.2 πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε γηα ην πνληίθη Microsoft Explorer Touch. Θα πξέπεη λα δηαζέηεηε 
αλάιπζε νζόλεο ηνπιάρηζηνλ 1024x600 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο εμάζθεζεο. 

Σεκείσζε 

Παξόιν πνπ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο (Pentium 3) επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο 
εθαξκνγήο εμάζθεζεο, ε εκπεηξία εξγαζίαο ζαο ζα είλαη θαιύηεξε εάλ ν ππνινγηζηήο ζαο δηαζέηεη επεμεξγαζηή 
Pentium 4 1,8 Ghz ή ηζρπξόηεξν. 

Πρόζθαηα θαη γλωζηά προβιήκαηα 

Περηετόκελα 

 Εεηήκαηα εγθαηάζηαζεο θαη δηακόξθσζεο  

 Πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ξύζκηζε παξακέηξσλ πιηθνύ 

 Πξνβιήκαηα ζπκβαηόηεηαο θαη ινγηζκηθνύ 

 Εεηήκαηα ηεθκεξίσζεο 

Ζεηήκαηα εγθαηάζηαζες θαη δηακόρθωζες 

Σεκείσζε 
Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ IntelliType Pro θαη IntelliPoint, ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πνληηθηνύ θαη ηνπ 
πιεθηξνινγίνπ ηεο Microsoft ζα πεξηνξίδεηαη ζε βαζηθό επίπεδν. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ, 
απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ.  

Αλ τρεζηκοποηείηε ποληίθη Microsoft Touch θαη οη θηλήζεης αθής δελ ιεηηοσργούλ θαζόιοσ (δελ κπορείηε 
λα θάλεηε θύιηζε ή λα τρεζηκοποηήζεηε θηλήζεης αθής ποιιώλ δατηύιωλ): 

 Απνζπλδέζηε θαη έπεηηα ζπλδέζηε μαλά ηνλ πνκπνδέθηε. 
 Απελεξγνπνηήζηε ην πνληίθη ρξεζηκνπνηώληαο ην δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ πεξίβιεκα 

θαη ελεξγνπνηήζηε ην μαλά. 
 Διέγμηε ηελ έλδεημε κπαηαξίαο. Δάλ είλαη θόθθηλε, αιιάμηε ηηο κπαηαξίεο. 
 Αλ ηα ρέξηα ζαο είλαη πνιύ θξύα, θαιό ζα ήηαλ λα πεξηκέλεηε κέρξη λα δεζηαζνύλ ώζηε λα αλαγλσξηζηνύλ 

νη θηλήζεηο αθήο πνπ πξαγκαηνπνηείηε. 
 Αλ ην πξνεγνύκελν κέξνο ζην νπνίν βξηζθόηαλ ην πνληίθη επηθξαηνύζε εμίζνπ αθξαία ζεξκνθξαζία κε ην 

ησξηλό, θαιό ζα ήηαλ λα πεξηκέλεηε κεξηθά ιεπηά γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαγλσξηζηνύλ νη θηλήζεηο αθήο 

πνπ πξαγκαηνπνηείηε. 
 Αλ δελ ιεηηνπξγεί ην δεμί θιηθ, δνθηκάζηε λα αλαζεθώζεηε ειαθξώο ην δείθηε ζαο από ην πνληίθη θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, θάληε θιηθ κε ην κεζαίν δάρηπιό ζαο. 
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Σεκείσζε  
Οη θηλήζεηο αθήο δελ ιεηηνπξγνύλ ζε εθαξκνγέο κε αλαβαζκηζκέλα δηθαηώκαηα θαη ζε κελύκαηα πξνηξνπήο.  

Αλ τρεζηκοποηείηε ποληίθη Microsoft Touch θαη οη θηλήζεης αθής δελ ιεηηοσργούλ ζωζηά (δελ 

ιεηηοσργούλ όηαλ ηο ζέιεηε ή/θαη εθηειούληαη όηαλ δελ θάλεηε θάποηα θίλεζε): 

 Βεβαησζείηε όηη ν αζύξκαηνο πνκπνδέθηεο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ίδην ύςνο κε ην πνληίθη. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ ρξεζηκνπνηείηε επηηξαπέδην ππνινγηζηή, ν νπνίνο βξίζθεηαη θάησ από ην γξαθείν ζαο, 
ζπλδέζηε ην θαιώδην επέθηαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηνπνζεηήζηε ην άθξν ηνπ πνκπνδέθηε πάλσ ζην 
γξαθείν ζαο.  

 Βεβαησζείηε όηη δελ γίλνληαη παξεκβνιέο από άιιεο αζύξκαηεο ζπζθεπέο ή κεηαιιηθά αληηθείκελα. 

Αλ τρεζηκοποηείηε ποληίθη Microsoft Touch θαη έλα παιαηόηερο κοληέιο ποληηθηού ζηολ ίδηο σποιογηζηή: 

Ζ ελαιιαγή αξηζηεξνύ/δεμηνύ θνπκπηνύ ζε παιαηόηεξν πνληίθη δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά αλ ππάξρεη ηαπηόρξνλα 
ζπλδεδεκέλν πνληίθη Microsoft Touch ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Απνζπλδέζηε ην πνληίθη Touch θαη δνθηκάζηε λα θάλεηε 
μαλά ελαιιαγή θνπκπηώλ ζην παιηό πνληίθη. 

Αλ τρεζηκοποηείηε ποληίθη Microsoft Touch ζε ιεηηοσργία πιήροσς οζόλες:  

Σε νξηζκέλεο εθαξκνγέο, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε έλα πνληίθη Microsoft Touch ζε ιεηηνπξγία πιήξνπο νζόλεο, νη 
θηλήζεηο αθήο ιεηηνπξγνύλ κόλν γηα πξαγκαηνπνίεζε θύιηζεο. Όιεο νη άιιεο θηλήζεηο αθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ιεηηνπξγίαο αγθύξσζεο ή ειαρηζηνπνίεζεο όισλ ησλ παξαζύξσλ, δελ ιεηηνπξγνύλ. Αλ δνθηκάζεηε λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε κηα θίλεζε αθήο, ζα εκθαληζηεί κηα κηθξή κπιε θηλνύκελε εηθόλα γηα λα ππνδείμεη όηη ε θίλεζε 
αθήο αλαγλσξίζηεθε, αιιά είλαη απελεξγνπνηεκέλε ζε απηήλ ηε ιεηηνπξγία. 

Αλ τρεζηκοποηείηε ηο ποληίθη Microsoft Touch θαη βρίζθεζηε ζε θαηάζηαζε θιεηδώκαηος/αλαζηοιής 
ιεηηοσργίας/αδραλοποίεζες ηωλ Windows: 

Ζ επαλαθνξά από ηελ θαηάζηαζε θιεηδώκαηνο/αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο/αδξαλνπνίεζεο ησλ Windows ελδέρεηαη λα 
δηαξθέζεη ιίγν πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε άιια πνληίθηα. 

Έλα πρόβιεκα ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο Windows Update ζηα Windows Vista ελδέτεηαη λα προθαιέζεη ηελ 

αποηστία ηες εγθαηάζηαζες ηοσ IntelliPoint 

Σηα Windows Vista, εάλ ππάξρνπλ εθθξεκείο ελεκεξώζεηο ησλ Windows ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνύ 
IntelliPoint από ην CD, ε εγθαηάζηαζε ζα απνηύρεη εκθαλίδνληαο ηνλ θσδηθό ζθάικαηνο 1603. 

Πεξηκέλεηε λα νινθιεξσζνύλ όιεο νη ελεκεξώζεηο ησλ Windows θαη, ζηε ζπλέρεηα, εγθαηαζηήζηε μαλά ην ινγηζκηθό 
IntelliPoint. 

Σηα Windows Vista, ηο Windows Update ελδέτεηαη λα προθαιέζεη ηελ αποηστία ηες ασηόκαηες 

ελεκέρωζες ηοσ IntelliPoint. 

Σηα Windows Vista, νη ελεκεξώζεηο ησλ Windows ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη λα απαηηείηαη ε 
επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Δάλ ην Windows Update πεξηκέλεη λα θάλεηε επαλεθθίλεζε θαη ην IntelliPoint 
πξαγκαηνπνηήζεη απηόκαηε ελεκέξσζε ζηελ ηειεπηαία έθδνζε, ε ελεκέξσζε ηνπ IntelliPoint ελδέρεηαη λα απνηύρεη 
εκθαλίδνληαο ην ζθάικα 1603. 

Πεξηκέλεηε λα νινθιεξσζνύλ όιεο νη ελεκεξώζεηο ησλ Windows θαη, ζηε ζπλέρεηα, εθηειέζηε μαλά ηελ απηόκαηε 
ελεκέξσζε ηνπ IntelliPoint. Δάλ ην ζθάικα εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη, αλαηξέμηε ζην άξζξν ηεο Γλσζηαθήο Βάζεο 
ζηε δηεύζπλζε http://support.microsoft.com/kb/946414.  

  

http://support.microsoft.com/kb/946414
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Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηοσ ιογηζκηθού, εκθαλίδεηαη ηο κήλσκα "δελ είλαη δσλαηή ε εγθαηάζηαζε ελός 

απαραίηεηοσ ζηοητείοσ" 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ IntelliPoint, κπνξεί λα ιάβεηε έλα κήλπκα ην νπνίν αλαθέξεη όηη δελ ήηαλ 
δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ελόο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ από ην πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε 
εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ από ην πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο, αθνινπζήζηε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο:  

 MSXML. Σην CD εγθαηάζηαζεο, κεηαβείηε ζην θάθειν Prereq\MSXML, αλνίμηε ην θάθειν πνπ αληηζηνηρεί 

ζηνλ ηύπν ηνπ επεμεξγαζηή ζαο (32-bit ή 64-bit) θαη, ζηε ζπλέρεηα, εθηειέζηε ην αξρείν MSI.  

 Δλεκέξσζε θώδηθα ηνπ MSXML. Σην CD εγθαηάζηαζεο, κεηαβείηε ζην θάθειν Prereq\MSXML, αλνίμηε ην 

θάθειν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηύπν ηνπ επεμεξγαζηή ζαο (32-bit ή 64-bit) θαη, ζηε ζπλέρεηα, εθηειέζηε ην 
αξρείν EXE.  

 Αλαθνξά ζθάικαηνο εθαξκνγήο ησλ Windows. Σην CD εγθαηάζηαζεο, κεηαβείηε ζην θάθειν 

Prereq\Watson, αλνίμηε ην θάθειν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηύπν ηνπ επεμεξγαζηή ζαο (32 bit ή 64 bit) θαη, 
ζηε ζπλέρεηα, εθηειέζηε ην αξρείν MSI.  

 Windows Installer. Σην CD εγθαηάζηαζεο, αλνίμηε ην θάθειν Prereq\WindowsInstaller3.1v2\x86 θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, εθηειέζηε ην αξρείν EXE.  

Δάλ εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη ζθάικα, κπνξεί λα ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα κε ην ίδην ην ζηνηρείν, ην νπνίν ζα 
πξέπεη λα δηνξζώζεηε πξηλ εγθαηαζηήζεηε ην ινγηζκηθό ηεο ζπζθεπήο ζαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κεηαβείηε 
ζηε δηεύζπλζε http://support.microsoft.com.  

Πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ξύζκηζε παξακέηξσλ πιηθνύ 

Προβιήκαηα ζτεηηθά κε ηε ρύζκηζε παρακέηρωλ σιηθού 

Το ποληίθη δελ εκθαλίδεηαη ζηολ θάθειο "Σσζθεσές θαη εθησπωηές" ζηα Windows 7 

Δάλ έρεηε ζπλδέζεη ην πνληίθη κέζσ δηαθόπηε επηινγήο, ελδέρεηαη λα κελ εκθαληζηεί ζηνλ θάθειν "Σπζθεπέο θαη 
εθηππσηέο" ησλ Windows 7. 

Γνθηκάζηε λα ζπλδέζεηε ην πνληίθη απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζηή. 

Προβιήκαηα ζσκβαηόηεηας θαη ιογηζκηθού 

Σηα Windows Vista, ηο ποληίθη δελ αποθρίλεηαη ιόγω προβιήκαηος ζηο Windows Update 

Σηα Windows Vista, εάλ ην Windows Update δηαθνπεί ελώ απαηηείηαη επαλεθθίλεζε, ην ζύζηεκα κπνξεί λα εηζέιζεη 
ζε κία θαηάζηαζε όπνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θόξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νδήγεζεο ηνπ πνληηθηνύ θαη ην πνληίθη 
δελ απνθξίλεηαη. Σε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην Windows Update θαη ην Microsoft Update ζα 
απνηύρνπλ εκθαλίδνληαο ηνλ θσδηθό ζθάικαηνο 8000FFFF θαη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εγθαηάζηαζε ηνπ Office 
2007. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην άξζξν ηεο Γλσζηαθήο Βάζεο ζηε δηεύζπλζε 
http://support.microsoft.com/kb/946414. 

Αθνύ νινθιεξώζεηε ηηο νδεγίεο, θαηαξγήζηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ IntelliPoint θαη εγθαηαζηήζηε ην 
μαλά. 

Ζεηήκαηα ηεθκερίωζες 

Το άλοηγκα ηοσ LegalInformation.chm οδεγεί ζε εκθάληζε ζθάικαηος 

Καηά ην άλνηγκα ηνπ αξρείνπ LegalInformation.chm, εκθαλίδεηαη ζθάικα “There is not enough memory available 
for this task. Quit one or more programs to increase available memory, and then try again. (Γελ ππάξρεη αξθεηή 
κλήκε δηαζέζηκε γηα απηήλ ηελ εξγαζία. Τεξκαηίζηε έλα ή πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα γηα λα απμήζεηε ηε δηαζέζηκε 
κλήκε θαη δνθηκάζηε μαλά.)”  

Γηα λα δείηε ηηο λνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην LegalInformation.chm, αλνίμηε πξώηα ην iphelp.chm θαη 

έπεηηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Legal Information (Ννκηθέο Πιεξνθνξίεο) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ.  
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