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شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران

ﻫﺸﺪار :ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪي در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 .1ﻛﺎﺑﻞ USB
 .2ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﻗﻠﻢ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي آﺑﻲ ،زرد ،ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺸﻜﻲ
 .3ﭼﻮب آﻣﻮزﮔﺎر
CD .4راه اﻧﺪاز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده
 .5ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه روي دﻳﻮار
 .6ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻧﺼﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﭻ و ﺷﺎﺑﻠﻮن
راهنمای ﮐارﺑﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺗﻮﺟﻪ :ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ درﻣﻮرد ﻧﺮم اﻓﺰار
اﺣﺘﻴﺎط :اﻳﺮادﻫﺎي ﻣﻜﺮر درﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه و روشﻫﺎي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻮارد.
ﻫﺸﺪار :در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد وارد آﻣﺪه و ﻳﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺐ وارد ﺷﻮد.
ﻫﺸﺪار:



ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،از ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﻪ آﻟﻮد ﺧﻮد داري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.



ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را از آﺗﺶ و اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ.



ﻟﻄﻔﺎً ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺸﺪار:


از ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﭘﺮوژﻛﺘﻮر در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ زﻣﺎن از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.

ﻳﺎدآوري ﻣﻬﻢ:


ﻟﻄﻔﺎ از اﺗﺼﺎل ﻣﻴﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و راﻳﺎﻧﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻳﺎدآوري درﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺴﺎم:


درﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ روي دﻳﻮار از ﻧﺼﺐ ﺻﺤﻴﺢ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮازي ﺑﺎ دﻳﻮار اﺗﺼﺎل
ﻳﺎﺑﺪ).



از ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﻴﺎي ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮد ﻳﺎ ﺧﺪﺷﻪدار ﻛﺮدن آن ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.

 -1نمای ﮐلی

ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺟﺮاي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮش آﻣﺪﻳﺪ.
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شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران
 -1-1ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ـﻮان ﻧﺴ ـﻞ ﺟﺪﻳ ـﺪي از ﺑﺮدﻫ ـﺎي آﻣﻮزﺷ ـﻲ ،ﺗ ـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷ ـﻤﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ـﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟ ـﻮژي اﺳ ـﻜﻦ ﻣ ـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣ ـﺎدون ﻗﺮﻣ ـﺰ ﺑﻬ ـﺮه
ﺑ ـﺮده و ﺑ ـﻪ ﻫﻤ ـﺮاه راﻳﺎﻧﻪ و ﭘﺮوژﻛﺘ ـﻮر ﺑﻜ ـﺎر ﺑ ـﺮده ﻣ ـﻲ ﺷ ـﻮد .ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺴ ـﺘﻘﻴﻢ از اﻧﮕﺸ ـﺖ ﻳ ـﺎ ﻗﻠ ـﻢ ﺑ ـﺮاي ﻧﻮﺷ ـﺘﻦ ﺑ ـﺮ روي آن اﺳ ـﺘﻔﺎه
ﻛ ـﺮد ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ ﻣ ـﻲﺗ ـﻮان راﻳﺎﻧ ـﻪ وﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑ ـﻪ آن را ﻛﻨﺘ ـﺮل ﻛ ـﺮد و ﺑ ـﻪ ﺻ ـﻮرت آﻧﻼﻳ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟ ـﺐ ﺗ ـﺪرﻳﺲ ﺷ ـﺪه را ﺑ ـﻪ اﺷ ـﺘﺮاك
ﮔﺬاﺷـﺖ .اﻳـﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روشﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ،آﻣـﻮزش ،ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﭼﻨـﺪ رﺳـﺎﻧﻪ اي ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻤـﺎﻳﺶ
ﻣﺤﻠ ـﻲ ﺑ ـﻪ ﻛ ـﺎرﺑﺮد .ﺑﻌ ـﻼوه ﻛ ـﺎرﺑﺮد آن ﺑﺴ ـﻴﺎر آﺳ ـﺎن ﺑ ـﻮده و ﻣﻨﻮﻫ ـﺎيﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ آن ﺑ ـﺮاي اﺳ ـﺘﻔﺎده ﻛ ـﺎرﺑﺮ آﺳ ـﺎن و ﺳ ـﺎده ﻣ ـﻲ ﺑﺎﺷ ـﻨﺪ.
ﺗ ـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷ ـﻤﻨﺪ ﻳ ـﻚ ﺑ ـﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ـﻲ ﻫﻮﺷ ـﻤﻨﺪ ﻣ ـﻲﺑﺎﺷ ـﺪ ﻛ ـﻪ ﺑ ـﻪ راﻳﺎﻧ ـﻪ ﺷ ـﻤﺎ وﺻ ـﻞ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﻫﺮ آﻧﭽ ـﻪ
ﻧﻮﺷ ـﺘﻪ و ﻳ ـﺎ ﺑ ـﻪ ﺗﺼ ـﻮﻳﺮ ﻛﺸ ـﻴﺪﻫﺎﻳ ـﺪ ﻋﻜ ـﺲ ﻓ ـﻮري ﺑﮕﻴﺮﻳ ـﺪ .ﻧ ـﺮم اﻓ ـﺰار ﺗ ـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷ ـﻤﻨﺪ ﺗﻤ ـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴ ـﺖﻫ ـﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺿ ـﺒﻂ
ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴـﺪ آﻧﻬـﺎ را ذﺧﻴـﺮه ﻛـﺮده ،در ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار داده آﻧﻬـﺎ را ﭼـﺎپ و ﻳـﺎ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و وﻳﺪﺋﻮ ﭘﺮوژﻛﺘﻮر
 -2-1ﻣﺰاﻳای اﺳﺘﻔادﻩ از ﺗاﺑﻠﻮ هﻮشمند

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻃﻮل ﻳﻚ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ و ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎ و اﻳﺪهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮي
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﭘﺎك ﻛﺮدن ،ﭘﺮﻳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻳﺎ ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري از روي ﺗﺎﺑﻠﻮ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﺬارد .ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي
اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎف در ﺣﻴﻦ اراﺋﻪ ﺑﺮ روي آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑــــﻪ ﻛﻤﻚ وﻳﺪﺋﻮ
ﭘﺮوژﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﻳﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻋ ـﻼوه ﺑﺮ آن از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛ ـﻪ ﻧﺮم اﻓ ـﺮاز ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫ ـﺮ آﻧﭽﻪ را ﻧﻮﺷﺗﻪ و ﻳ ـﺎ ﺑ ـﻪ ﺗﺼ ـﻮﻳﺮ
ﻛﺸـﻴﺪه اﻳـﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻗـﺎدر ﺧﻮاﻫﻴـﺪ ﺑـﻮد از ﻳﺎدداﺷـﺖﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺑـﺮ روي ﺗـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧـﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ
ﺑـﺮد ﻋﻜـﺲ ﻓـﻮري ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ.
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻜـﺲ ﻓـﻮري را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ در ﻫـﺮ زﻣـﺎﻧﻲ،
ﺣﺘ ـﻲ ﻫﻨﮕ ـﺎﻣﻲ ﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻄﻊ از راﻳﺎﻧﻪ ﻗ ـﺮار دارﻳ ـﺪ اﺿ ـﺎﻓﻪ ﻳ ـﺎ ﭘﺎك ﻛ ـﺮده ،ذﺧﻴ ـﺮه ﻛ ـﺮده ،از آﻧﻬ ـﺎ ﭘﺮﻳﻨ ـﺖ ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ و ﻳ ـﺎ ﺗﻮزﻳ ـﻊ
ﻛﻨﻴ ـﺪ .در ﺻ ـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺮوژﻛﺘ ـﻮري ﺑ ـﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷ ـﻤﻨﺪ ﺷ ـﻤﺎ ﺑ ـﻪ ﻳ ـﻚ ﺻ ـﻔﺤﻪ ﻧﻤ ـﺎﻳﺶ ﻟﻤﺴ ـﻲ ﻋﻈ ـﻴﻢ ﺗﺒ ـﺪﻳﻞ
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ﻣ ـﻲ ﺷ ـﻮد ﻛ ـﻪ ﺷ ـﻤﺎ را ﻗ ـﺎدر ﻣ ـﻲ ﺳ ـﺎزد زﻣﺎﻧﻴﻜ ـﻪ در ﻛﻨ ـﺎر ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧ ـﻮد اﻳﺴ ـﺘﺎده اﻳ ـﺪ از راﻳﺎﻧ ـﻪ ﺧ ـﻮد اﺳ ـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴ ـﺪ .ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ـﻮان
ﻣﺜ ـﺎل ﺷ ـﻤﺎ ﻣ ـﻲﺗﻮاﻧﻴ ـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜ ـﻪ ﻛﻨ ـﺎر ﺗ ـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷ ـﻤﻨﺪ ﺧ ـﻮد اﻳﺴ ـﺘﺎده اﻳ ـﺪ اراﺋ ـﻪ ﻣﻄﻠ ـﺐ را (ﺑ ـﺎ اﺳ ـﺘﻔﺎده از ﻧ ـﺮم اﻓ ـﺰاري ﻫﻤﭽ ـﻮن
 )power pointsﺑـﺮروي راﻳﺎﻧـﻪ و ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ اﻧﮕﺸـﺖ و ﻳـﺎ ﻗﻠﻤـﻲ ﻛـﻪ وﻇﻴﻔـﻪ ﻣـﺎوس را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.
 -3-1درﺑارﻩ اﻳﻦ راهنما

اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭼﮕ ـﻮﻧﮕﻲ ﻛ ـﺎرﺑﺮد ﺗ ـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷ ـﻤﻨﺪ ﻟﻤﺴ ـﻲ ﺑ ـﺎ ﻛﻤ ـﻚ ﻧ ـﺮم اﻓ ـﺰار ﺗ ـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷ ـﻤﻨﺪ ﻣ ـﻲ ﭘ ـﺮدازد .اﻳ ـﻦ راﻫﻨﻤ ـﺎ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ.
 -2ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ شﺮوع ﺑﻪ ﮐار دﺳﺘﮕاﻩ
 -1-2ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐار ﻣﯽ ﮐند؟

ﻃﺮز ﻛﺎر ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳـﺖ .ﻛـﺎرﺑﺮد آن ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد ﺻـﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴـﺪ و ﻳـﺎ ﻣـﻮس راﻳﺎﻧـﻪ ﺷﻤﺎﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ دﻳﮕـﺮ
ﺷـﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.
 -2-2ﻣﺸﺨﺼات راﻳاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴاز

راﻳﺎﻧﻪ ي ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه intel G1620
ﻛﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ 2GB DDR3
داﺷﺘﻦ ﭘﻮرت USB
وﻳﻨﺪوز ( 7اﻟﺒﺘﻪ وﻳﻨﺪوز  8ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺖ)
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 -3-2ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند را ﻧﺼﺐ ﮐنﻴﻢ؟

 -1-3-2ﺑﺮ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ  ParsBoardSetup.exeﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد.

-2-3-2ﮔﺰﻳﻨﻪ  "Nextﺑﻌﺪي" را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد:

 -3-3-2ﮔﺰﻳﻨﻪ  " Nextﺑﻌﺪي " را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد:
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 -4-3-2ﮔﺰﻳﻨﻪ  " Nextﺑﻌﺪي " را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد:

 -5-3-2ﮔﺰﻳﻨﻪ  " Nextﺑﻌﺪي " را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد:


ﻋﻤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.



ﮔﺰﻳﻨﻪ  finishرا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ.

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﺼﺐ ،دﺳﺘﮕﺎه  Resartﺷﻮد.
 -6-3-2ﻛﺎﺑﻞ  USBﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
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در ﺻﻔﺤﻪ  Desktopدوﺑﺎر ﭼپ ﻛﻠﻴﻚ (داﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ)

 -7-3-2ﺑﺮ روي آﻳﻜﻦ parsboardServer

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ اﻳﻦ آﻳﻜﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮔﻮﺷﻪ راﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻲ آﻳﺪ .ﺑﺮ روي آﻳﻜﻦ ParsBoardServer
ﻛﻠﻴﻚ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ "ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن" ) (calibrateرا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

 -8-3-2ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻧﮕﺸﺖ و ﻳﺎ ﻗﻠﻢ ﻋﻼﻣﺖ  +را ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷود.

 -9-3-2ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻋﻼﻣـﺖ  ،+ﻧـﺮم اﻓـﺰار  ParsBoardرا ﺑـﺎ دوﺑـﺎر ﻛﻠﻴـﻚ ﺑـﺮ روي آن راه اﻧﺪازي ﻛﻨﻴﺪ.
اﻛﻨﻮن ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
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 -3طﺮز اﺳﺘﻔادﻩ از ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند
 -1-3اﺻﻮل ﮐارﺑﺮی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند

 -1-1-3وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ


ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ :ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻤﺴﻲ ﻳﻚ اﻧﮕﺸﺖ ،ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻟﻤﺲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.



ﻧﻮشﺘﻦ :ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده دو ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻳﺎ ﻗﻠﻢ را دارد.



ﻟمﺲ :در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ،ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑـﺎﻻ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد .اﻧﮕﺸـﺖ ﻳـﺎ اﺑـﺰار ﻧﻮﺷـﺘﺎري ﺷـﻤﺎ
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣـﻮس ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻴﻚ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻛﺸﻴﺪن اﺷﻴﺎء و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ




اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در اﻧﺮژی :ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  0/5وات داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق ﻣﺠﺰا ﻧﺪارد.
راﻩ اﻧدازی ﺑﻪ دﻟﺨـﻮاﻩ ﮐـارﺑﺮ :ﭘـﺲ زﻣﻴﻨـﻪ ،ﻗﻠـﻢ درج ﻣـﺘﻦ و ﻗﻠـﻢ ﻣـﻮي ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﭘـﻴﺶ ﻓـﺮض را ﻣﻲ ﺗﻮان
ﺑـﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳـﺖ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد.

 -2-1-3ﳏﻴﻂ ﻛﺎر :ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻘﺼـﺎن و ﻣﺸـﻜﻞ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ،ﺗـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ را در ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺎ
ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻮضﻮع

ﻣحدودﻩ ﮐار

دﻣﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ

℃ + 40ﺗﺎ ℃−40

رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر

 93%ﺗﺎ 20%

دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر

℃ + 60ﺗﺎ ℃−5

ﺗﻮﺟﻪ :اﻳﻦ ﻣحﺼﻮل ﺑاﻳد در ﻣﻜـاﻧﯽ ﺑـا ﺗﻬﻮﻳـﻪ ﻣناﺳـﺐ و ﺧﺸـﻚ ﻧﮕﻬـداری شـﻮد ﺗـا از ﺻـدﻣﻪ واردﻩ ﺑـﺮ اﺛـﺮ
رطﻮﺑـﺖ ،ﮔﺮدو ﻏﺒار ،ﻏﺬا ،ﻣاﻳﻌات و ﺗاﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر آﻓﺘاب ﺑﻪ دور ﻣاﻧد.
 -2-3اﻳﺠاد ارﺗﺒاط ﻣﻴان ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند و راﻳاﻧﻪ

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻄﻮرﺧﻮدﻛﺎر ﭘﻮرت  USBﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﻮرت را ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻴﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ،اﻧﺘﻘﺎل و ﻳﺎ ﺣﺬف ﺳﺮﻳﺎل ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮدمPDA ،
و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ورودي) ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و راﻳﺎﻧﻪ:
 .1از اﺗﺼﺎل ﻣﻴﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻤﺴﻲ و ﻛﺎﺑﻞ  USBاﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
 .2ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.
 .3از روي ﻣﻴﺰ ﻛﺎر راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪ  ParsBoardServerرا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﭘﻮرت اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.دو ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.
 .4ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺮ روي آﻳﻜﻮن
راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و آن ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .
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زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،ﺑﺮروي آﻳﻜﻮن

ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﻴﺰﻛﺎر راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و

آن ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
 -3-3ﮐاﻟﻴﺒﺮﻩ ﮐﺮدن ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند

در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ،آﻳﻜﻦ

در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻲآﻳﺪ ؛ ﺑﺮوي ﻣﻮس راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ

ﻛﺮده ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎي زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد.



ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن :ﮔﺰﻳﻨﻪ)(calibrateرا ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده،ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ و ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮروي ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ  +ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
( )1ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.


( )2اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺧﺮوج )(Exit
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ " ﺧﺮوج" راﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻣﺠﺪد
ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ "ﺧﺮوج" را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ParsBoardServerرا اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ :وﺿﻌﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد:
( )1وﻗﺘﻲ اﻳﻦ آﻳﻜﻮن

ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮوز وﻗﻔﻪ در اﺗﺼﺎل ﻣﻴﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و راﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
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( )2اﻳﻦ آﻳﻜﻮن

ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﻣﻴﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و راﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

 -4-3راﻩ اﻧدازی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗاﺑﻠﻮ هﻮشمند:

ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ دوﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي آﻳﻜﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را اﺟﺮا و ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -5-3ﮐارﺑﺮد ﻗﻠﻢ ﻧازک ) (Softpenﭼﻴﺴﺖ ؟

ﻗﻠﻢ ﻧﺮم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود .ﻗﻄﺮ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻗﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ .
 -6-3ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﺰﻳنﻪ ﭼند ﳌﺴﯽ ( ) multitouchاﺳﺘﻔادﻩ ﮐنﻴﻢ ؟

ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﻤﺴﻲ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮد.
.Iﺑﺰرﮔنماﻳﯽ()Zooming

ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد:
 .1ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﻘﻲ
دو اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدي ﻣﻴﺎن دو اﻧﮕﺸﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ دور ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻴﺪ.
 .2ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي
دو اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﺑﺮ روي ﺷﺊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﻲ ﻣﻴﺎن دو اﻧﮕﺸﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  16ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .
. IIﭼﺮﺧﺶ ))Rotation

ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
 .1دو اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرب ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﻲ ﻣﻴﺎن دو اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  16ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﺴﻴﺮ اﻓﻘﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺶ از  10ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮار دارد.
 .2ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﭼﺮﺧﺶ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد (.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﭼپ و ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻲ وﺟﻮد دارد ).ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﭼپ ،ﻳﻚ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ
روي ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﭼپ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺮد در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻮرب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ) (selectروي ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺿﺮﺑﻪ زده ،ﻛﺎدري ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻛﺎدر وﺟﻮد دارد.
 -7-3ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ روی ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند ﺑنﻮﻳﺴﻴﻢ ؟

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻤﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﻚ و ﻳﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻧﻌﻜﺎس ﻧﻮر ،داده ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺑﺮاي
ﻧﻮﺷﺘﻦ ،از ﻗﻠﻢ (ﻗﻠﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺒﺪ ﻗﻠﻢ) و ﻳﺎ اﺷﺎره ﮔﺮ و ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﺮﻧﻮع ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .رﻧﮓ
ﻗﻠﻢ را از روي ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮد ﻟﻤﺴﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺎ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻨﻮ ﻫﺎدر ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻣﻨﻮﻫﺎ و آﻳﻜﻦ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟف) ﻣنﻮی ﻧﻮشﺘار ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند:

امکان رنگ آمیزی
داخل اشکال را
فراهم می شود

امکان استفاده
از ابزار پاک کن
را فراهم می کند

امکان تشخیص
دست خط )(OCR
را فراهم می کند

امکان ایجاد
خط راست را
فراهم می کند

هر نوع نوشتار و اشکال
و یا تصویر را به حالت
انتخاب در می آورد

امکان جابجایی و کوچک
نمایی و بزرگ نمایی در
صفحه جاری را فراهم
می کند

امکان تایپ توسط
صفحه کلید رایانه
را فراهم می کند

امکان ترسیم
اشکال هندسی
را فراهم می کند

امکان ایجاد
خط راست را
فراهم می کند

ب) ﻣنﻮی ﻣدﻳﺮﻳﺖ ﺻﻔحات ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند:

امکان نمایش صفحات و
صفحه جاری را فراهم می کند

امکان انجام حرکت بعدی یا
) (Redoرا فراهم می کند

امکان ایجاد صفحه
جدید را فراهم می کند

امکان انجام حرکت قبلی یا
) (Undoرا فراهم می کند
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صفحه بعدی را
نمایش می دهد

صفحه قبلی را
نمایش می دهد

ج) ﻣنﻮی اﺻﻠﯽ و اﺑﺰار ها و ذﺧﻴﺮﻩ ﺳازی ﺻﻔحات ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند:

جعبه ابزار برنامه را در
اختیار کاربر قرار می دهد

منوی اصلی برنامه را نمایش داده و
امکان ذخیره سازی و تغییر تنظیمات
پیش فرض برنامه را فراهم می کند

امکان وارد نمودن فایلی را از
منابع رایانه را فراهم می کند

برنامه را به حداقل اندازه رسانده و امکان
استفاده از برنامه دیگر را فراهم می کند

ﺗﻮﺟﻪ:
 .1ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ،از اﺗﺼﺎل ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﺪ ﻟﻤﺴﻲ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
 .2ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻤﺴﻲ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ،ﻧﺮم اﻓﺰار را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ روي راﻳﺎﻧﻪ
ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﺪ ﻟﻤﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﺼﺐ ﻛﻨـﻴﻢ؟" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 .3ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮروي ﮔﺰﻳﻨﻪ
اﻟﻒ)

رﻧﮓ و ﻧﻮع ﻗﻠﻢ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﺨﺘﻪ و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ رااﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺮروي ﻧﻮار اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ ،اﻧﺪازه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ب)

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ  2اﻟﻲ  10ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي و رﻧﮕﻲ

ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﺑﺎاﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

پ)

رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ت)

 .4ﺑﺮ روي ﺑﺮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 -8-3ﭘاک ﮐﺮدن ﻣﻄاﻟﺐ از روی ﺗاﺑﻠﻮ هﻮشمند:

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳـﻚ داﻳـﺮه از ﭘـﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑـﻪ دور ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ ﺧـﺎص ﻋﻤﻞ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ .ﻫﻤﻴﺸـﻪ از ﭘﺎك ﻛﻦ
ﻫـﺎي ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻤﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎك ﻛﻦ ﻫﺎي زﻳﺮ را از ﻣﺴﻴﺮ زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
-9-3

ﭘاک ﮐﺮدن ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ((Point Eraser

ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻛﺮدن ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي داﺧﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎك ﻛﻦ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﺎك ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
الف)
نمایید.

با انتخاب این گزینه می توانید قسمتی از طراحی و یا قسمتی خاص از نوشتار خود را با دقت فراوان پاک

با انتخاب این گزینه می توانید محدوده ای را مشخص کنید ،سپس هر نوع نوشتاری که در این محدوده قرار
ب)
داشته باشد پاک می گردد.
ج)

با انتخاب این گزینه کلیه نوشتارها و اشکال و نقاط در صفحه جاری پاک می گردد.

 -11-3ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄاﻟﺐ ﺗاﺑﻠﻮی هﻮشمند را ﭼاپ ﮐنﻴﻢ ؟

ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭼـﺎﭘﮕﺮي ﻛـﻪ ﺑـﻪ راﻳﺎﻧـﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﺼـﻮﻳﺮ و ﻳـﺎ ﻫـﺮ ﻣﻄﻠﺒـﻲ ﺑـﺮ روي ﺗـﺎﺑﻠﻮ را ﭼـﺎپ
ﻛﻨﻴـﺪ .ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب

و ﺳﭙﺲ ﺑﺮروي ﮔﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻳﺎﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎري را اﻧﺘﺨﺎب و ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار :
بخش تبادل نظر:

ساعت را
نمایش می دهد

امکان عکس
گرفتن از
دستک تاپ را
فراهم می کند

امکان بازپخش
را فراهم می کند

امکان پخش فیلم
را فراهم میکند

امکان ذخیره سازی تصویری( ضبط
ویدیویی) را فراهم می کند

ذره بین را نمایش می دهد

صفحه سکوت را جهت پوشاندن موقت
صفحهه جاری را نمایش می دهد

چراغ قوه را نمایش می دهد

تصویر وب
کم را نمایش
می دهد

پرده نمایشی را
روی صفحه
نمایش می دهد

امکان رسم
نمودار ریاضی را
فراهم می کند

امکان ضبط صدا
را فراهم می کند

ُبخش ابزارهای نظم و انظباطی :
گونیا را نمایش
می دهد

پرگار را نمایش
می دهد

خط کش را
نمایش می دهد

گونیا را نمایش می دهد

ماشین حساب را نمایش می دهد

آزمایشگاه فیزیک را
نمایش می دهد

نقاله را نمایش می دهد

جدول ایجاد می کند

آزمایشگاه شیمی را نمایش می دهد

04

شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران

بخش ابزارهای شخص ثالث :
تصویر وب کم را
نمایش می دهد

تنظیمات ابزار های ارتباطی
را نمایش می دهد

پنجره مرورگر اینترنتی
را نمایش می دهد

تصویر دوربین کالس را
نمایش می دهد
مترجم برنامه را
نمایش می دهد

آزمایشگاه فیزیک را
نمایش می دهد
امکان اضافه کردن گزینه شخصی سازی شده را فراهم می کند

امکان جابجایی نوع
موس با قلم بودن صفحه
لمسی را فراهم می کند

ﺣداﻗل ﺳازی ﺑﺮﻧاﻣﻪ :
امکان انتخاب نوع قلم و
ضخامت قلم را فراهم می کند

امکان استفاده از ابزار
پاک کن را فراهم می کند

رنگ های قلم را نمایش
می دهد

جعبه ابزار را نمایش
می دهد

امکان ذخیره سازی به صورت
عکس را فراهم می کند
به محیط اصلی برنامه
بر می گردد

ﻣنﻮی اﺻﻠﯽ و ذﺧﻴﺮﻩ ﺳازی و ﺗنظﻴمات ﺑﺮﻧاﻣﻪ :
بخش منوی اصلی :
امکان ایجاد کالس جدید را
فراهم می کند

امکان باز کردن فایل ذخیره شده برنامه تابلوی هوشمند
را فراهم می کند
امکان وارد نمودن عکس و نوشتاری را فراهم می کند
امکان ذخیره تدریس را فراهم می کند
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امکان ذخیره سازی و خروجی گرفتن از برنامه به
صورت تصویر،فیلم،اسنادی را فراهم می کند
امکان تنظیم برنامه برای ذخیره سازی به صورت
خودکار را فراهم می کند
امکان تغییر زبان برنامه را فراهم می کند
امکان تغییر چینش منوهای برنامه را فراهم می
کند
امکان خروج از برنامه را فراهم می کند

امکان ارسال صفحات برروی ایمیل را فراهم می کند

امکان چاپ صفحات را فراهم می کند

تنظیمات اصلی برنامه را نمایش می دهد

اطالعات تماس شرکت دانش آوران را نمایش می دهد

بخش منوی اصلی گزینه تنظیمات :

امکان تعیین اندازه ضخامت قلم نوشتار را فراهم می کند

امکان پیکربندی اسکنر را برای برنامه را فراهم می کند

امکان تعیین زمان تاخیر ابزار
بازپخش را فراهم می کند
امکان تعیین میزان زمان مورد
نیاز برای نمایش منوی کلیک
راست را فراهم می کند

امکان پیکربندی وب کم را برای
برنامه را فراهم می کند

امکان تعیین رنگ پیش
فرض قلم را فراهم می کند

برای تایید تنظیمات برروی
این گزینه کلیک نمایید

تعیین آیکن 06
شخصی سازی در
جعبه ابزار را فراهم می کند

امکان تعیین میزان زمان مورد نیاز برای نمایش
ابزارهای برنامه را فراهم می کند

شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران

 -5ﭘﺮﺳﺶ های ﻣﺘداول
 )1ﭼﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻧﻤﻲ آﻳﺪ؟




از ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
درﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨج ﻧﻘﻄﻪ (ﻛﺎرﺑﺮ) در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.

 )2ﭼﺮا اﻳﻦ آﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻚزن ﺑﺮ روي ﻧﻮار وﻇﻴﻔﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد؟


ﻟﻄﻔﺎً از اﺗﺼﺎل دﻗﻴﻖ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و راﻳﺎﻧﻪ وﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰا اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ.



ﻟﻄﻔﺎً از ﻧﺼﺐ دراﻳﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ.





در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،راﻳﺎﻧﻪ را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ روﺷﻦ ﻛﺮده و ﻣﺠﺪدا اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﺼﺎل ﻣﻴﺎن ﭘﻮرت  USBو راﻳﺎﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻟﻄﻔﺎً ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻮﺷﺘﻦ وﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻳﻜﻦ درﻧﻮار وﻇﻴﻔﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻳﺪ.

 )3آﻳﺎ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد وﺟﻮد دارد؟
ﺧﻴﺮ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن را ﺑﺎر اول ﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده اﺳﺖ.
 )4ﭼﮕﻮﻧﻪ از درﺳﺖ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻃﻼع ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ؟
ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺮ  LEDآﺑـﻲ رﻧﮕـﻲ ﻛـﻪ در ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﮔﻮﺷـﻪ ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ ﻗـﺎب ﺗـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﻧﻮﺷـﺘﻦ روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺣـﺎﻛﻲ از وﺿـﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺮد اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ درﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .
 )5ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻣﻮزش ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؟
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه رزوﻟﻮﺷﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﻧﮓ ﭘﺲ از زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
 )6ﭼﺮا درزﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﺮوژﻛﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذوزﻧﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درﻣﻲ آﻳﺪ؟


زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭘﺮوژﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ذوزﻧﻘﻪاي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻲآﻳﺪ.



ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﻧﺎﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﻮﻧﺪ.



در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ذوزﻧﻘﻪ اي ﺷﻜﻞ (ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل) را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل از راه دور
ﭘﺮوژﻛﺘﻮر ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮد؛ و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ آن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد؛ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوژﻛﺘﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 )7ﭼﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوژﻛﺘﻮري ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ؟


ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.



ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ از  500ﻟﻮﻣﻦ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي اﺗﺎق

 )8ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﻢ ؟
ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰ و ﻣﺮﻃﻮب ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ.
07

شرکت توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران

ﺗﻮﺟﻪ :ﻟﻄﻔﺎً ﻛﺎﻣﻼً آب ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ آب وارد ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺸﻮد.
 -6ﻣﺸﺨﺼات ﻓنﯽ
ﭘاراﻣﺘﺮها
ﻟﻮازم ﺟاﻧﺒﯽ
قلم و اشاره گار

دادﻩ های ﭘاﻳﻪ
بله

ﻣﻮاد ﺑﺮد

بله

سیستم اجرایی

کابل USB

بله

نوع القا

دفترچه راهنمای کاربر

بله

نوع نوشتار

بست قابل نصب بر روی

بله

دقت در مکان یابی

Cdنرم افزار محصول

آﻟﻮﻣﻴنﻴﻮم الﻧﻪ زﻧﺒﻮری
سیستم عامل تمام
ویندوزها
مادون قرمز
انگشت و قلم
0.2mm

دیوار
پایه

اختیاری

وﻳژﮔﻴﻬای ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
نسخه درایو دستگاه
شکل اسکن

دقت لمسی

86723*86723

سرعت حرکت مکان نما

 561نقطه بر ثانیه

DL-USB

سرعت انتقال

12 m/s

شروع به کار خودکار،

درجه اسکن

نقطه اول  25m/sنقطه
بعدی 8m/s

همیشه در حال اسکن
نسخه

آخرین مدل قابل

میزان مصرف فعلی

100MA

دسترسی
پورت داده ها

USB/wireless
RF2.4G/RS232

طول بابایی USB
محیط کار

6m
زیر تابش مستقیم آفتاب

 -7ﻧﻜات (ﻣﻮرد اﺳﺘﻔادﻩ ﮐارﺑﺮ)
 .1ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻠﻤﻜﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار ، ParsBoardﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﻴﺶ از  100ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .
 .2ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ﺑﺮد ،ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺎط ( )+را ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻴﺪ و از ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﻳﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺮد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻧﻘﺎط
( )+ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻚ ﺗﻚ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻤﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﻤﺎس ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.
 .3ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎي آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 .4ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد را ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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 .5ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻳﻚ وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ از ﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎر ﻧﻜﻨﺪ ،دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﺑﻞ  USBرا
ﺟﺪا ﻧﻤـﻮده و ﻣﺠـﺪدا وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 .6ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺮم اﻓﺰار در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ،ﺗﻤﺎم ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺎرﺳﻲ و اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
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