
 

 
 

 

 

 یبررکا هنمایرا

 پارس هوشمند برد

 کاربره ده
 

 

 

 
 

  دانش آورانتوسعه تکنولوژی آموزشی شرکت 
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اري مناسب نگهدي جاي در بعدت جعاامراي برده و قت مطالعه كردبه را هنما راين ه استگاده از دستفااز الطفاً قبل ار: هشد 

 .نماييد

 دد:ئه مي گراران مجموعه ياه اير به همرات زتجهيز

 USB  كابل  .1

 مشكي ، قرمز، زرد، بيي آنگهارقلم به د عدر چها .2

  ر گازموب آچو .3

4. CDده ستفاي اهنمااه رابه همراز ندراه ا  

  ار يوه روي دندارنگهدي پايه ها .5

 نشابلوو نصب شامل پيچ ت متعلقا .6
 

 بررکای راهنما

 ست:اير ح زهنما به شرراين ايف رتعاو نشانهها 

 ارفزم انررد مودرضافه اتوجه: تفاسير 

 ارد.ين موافع ي رهاه و روشستگاد دعملكررد مور درمكري هااديرط: احتياا

رف غير متعاده ستفارت اصودر يا ه و مدارد آد وجسمي به فرت ست صدمااممكن ه ستگاده از دستفااحين ار: در هشد 

 د.شووارد سيب ه آستگادبه 

 ار:هشد 

 نماييد داري دخو دلوآ مه و بمرطو مناطق درهوشمند ي نصب تابلو، از لكتريكيك اشووز خطر بري از پيشگيرر به منظو. 

 ندهيد ارقر بفتاآ مستقيم تابش ضمعر در طوالني تمد به و شتهدا نگه دور يسيتهلكترا وتش را از آهوشمند ي تابلو. 

 محكم كنيد.د خوي جارا در هوشمند ي لطفاً تابلو 

 

 ار:هشد

  هوشمند بپرهيزيد.ي تابلون از مازهم ده ستفام اهنگار در كتووژپرر مستقيم به پرتو نودن كره نگااز 

 مهم:ي دآوريا

  حاصل كنيد.ن طميناايانه و راهوشمند ي تابلون ميال تصااز الطفا 

 م:جسارد ابرخورد مودآوري دريا

 ل تصاار ايودبا ازي كامالً مو)حاصل نماييد.ن طميناآن انصب صحيح ار از يوروي دهوشمند بر ي تابلول تصارت اصودر

 .(يابد

  بپرهيزيد.دن آن كردار يا خدشهد تيز با سطح برك نوي شيارد ابرخواز 

 

 کلی نمای -1

 .مديدش آهوشمند خوي تابلواي جرر اافزم ابه نر
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 ؟چيست هوشمند یتابلو -1-1

 

ه رـ ز بهـ قرمدون اـ اتريس مـ كن مـ سژي اوـ تكنولاز ي ـ نيكولكترامند ـ هوشي ابلوـ ت، يـ شزموي آاـ هدبري از دـ ل جديـ نسان وـ ه عنـ ب

ه تفاـ سروي آن ار ـ تن بـ نوشاي رـ م بـ ا قلـ ت يـ نگشاز اتقيم ـ مس مي تواند. وـ ي شـ مده رـ بر اـ بكر وـ كتوژپرو يانه ار اهرـ همه ـ بده و رـ ب

اك ترـ شاه ـ به را دـ يس شردـ ب تـ ن مطالـ ناليرت آوـ ه صـ بد و رـ كل رـ كنتآن را ه ـ پرينتر متصل بوه ـ يانان راوـ يتـ ين مـ همچند رـ ك

ايش ـنمو اهنگي ـهماي، انه ـسرد ـنس چنارـكنفزش، وـم، آيسرتداي بري جديدان روشوـه عنـ بان وـ يتـ مرا  دستگاهن ـ يات. ـ شاگذ

ند.  ـ ي باشـ مده اـ سن و اـ سآبر راـ كده تفاـ ساي ارـ بآن فيكي اگرياـ منوهده و وـ بن اـ سر آياـ بسد آن برراـ كوه الـ بعد. برراـ ه كـ ي بـ محل

ه  ـ نچآهر از تا زد مي سادر قارا شما ه و شدل ـ صوما ـ ه شـ يانراه ـ ه بـ د كـ يباشـ مند مـ ي هوشـ نيكولكترد ارـ ك بـ مند يـ هوشي ابلوـ ت

بط  ـ ضرا هوشمند ي بلوتا ياـ تهـ عاليفم اـ مند تمـ هوشي ابلوـ تار زـ فم ارـ د. نـ بگيريري وـ س فـ د عكـ يهايدـ وير كشـ ه تصـ ا بـ يو ته ـ نوش

يع زتو اـ يپ و اـ چرا ا ـ نهار داده آرـ قده تفاـ سرد اوـ مدي برراـ كي اـ ه هـ اير برنامـ سده، در رـ كه رـ خيرا ذا ـ نهآد ـ نياما بتوـ ا شـ د تـ يكنـ م

 كنيد.

 
 ركتووژيدئو پرو وتابلو هوشمند به كامپيوتر ل تصاه انحو

 

 هوشمندتابلو از ه دستفای اياامز -1-2

 

  يين تابلواخت. داها پرهيدو اشتها ددابه ثبت ياان يا نشست ميتوو ئه مطلب ارايك ل طودر هوشمند ي تابلوار فزم انرده از ستفاابا 

 يهااز روشيكي ارد. گذشما مير ختيارا در اتابلو داري از روي رب كپيا يو پرينت گرفتن دن، كرك پا، نوشتناي برزم الار بزاهوشمند 

 يدئووه كمك ــــبروش ين است كه روي آن ا ربئه اراحين ف در هر جسم غير شفا ابنوشتن ن مكااهوشمند ي تابلوده از ستفااساسي ا

وير ـ ه تصـ ا بـ يو  تهنوشرا نچه آر ـ هوشمند هي تابلواز رـ فم اه نرـ نجايي كآن از آبر وه الـ عد. مي گيررت يانه صواه رابه همرر كتووژپر

ه  ـ ل بـ ه متصـ يانده از راتفاـ ساا ـ مند بـ هوشي ابلوـ تروي ر ـ بد وـ خي اـ تهـ شدداياد از وـ د بـ هياخودر اـ شما ق، ضبط ميكندد ـ يه ايدـ كش

 .دـبگيريري وـس فـعكد رـب

، انيـمزر ـهدر مند ـابلو هوشـتار زـفم ارـني اـي هـيژگده از وتفاـساا ـبري را وـس فـه عكـد كـهدي ـمن را مكااين ايژگي به شما وين ا

ع  ـ يزا توـ يو ه ـ ت گرفتـ ا پرينـ نهده، از آرـ كه رـ خيده، ذرـ ك پاكا ـ افه يـ ضاد ـ يار داررـ يانه قاز راضعيت قطع در و كه اميـ ي هنگـ حت

ديل  ـ يم تبـ ي عظـ سايش لمـ فحه نمـ ك صـ ه يـ ما بـ مند شـ هوشي تابلو، صل كنيدد ويانه خورا هـ بري وـ كتوژتيكه پرروـ صدر د. ـ كني
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ان وـ ه عنـ د. بـ كنيده تفاـ سد اوـ ه خـ ياناز راد ـ يا دهتاـ يسد اوـ تابلو هوشمند خ راـ كندر ه ـ مانيكزد زاـ ي سـ مدر اـ قرا ما ـ ه شـ كد وـ ي شـ م

ن وـ همچاري زـ فم ارـ نده از تفاـ ساا ـ ب)را ب ـ ه مطلـ ئارا دـ يده اتاـ يسد اوـ مند خـ هوشي ابلوـ تر اـ ه كنـ حاليكدر د ـ نيايتوـ ما مـ شل اـ مث

power points )كنيد.ل كنترد، مي گيره برعهد وس رااـه مـظيفوه ـي كـا قلمـيو ت ـنگشاك ـا كمـبو ه ـيانروي رارـب 

 

 راهنماين اه ربادر -1-3

 

ا  ـ هنمران ـ يدازد. ارـ ي پـ مند مـ هوشي ابلوـ تار زـ فم ارـ ك نـ ا كمـ ي بـ مند لمسـ هوشي ابلوـ تد برراـ ونگي كـ هنما به توضيح چگراين ا

 .هددتوضيح مي را هوشمند ي تابلوار فزاسخت ار و فزم انصب نر ونگيـين چگـهمچن

 

 ستگاهر دبه کاوع چگونگی شر -2

 

 کند؟ می رکا چگونه هوشمندی تابلو -2-1

ر ـيگدتي راـه عبـت. بـه شماسـيانس راوـا مـيو د ـفحه كليـصد كرراـابه كـمشد آن برراـت. كـسن اسار آهوشمند بسياي تابلور كاز طر

 .كنيدل كنترد را يانه خو، راهوشمندي تابلوده از ستفاا اـد بـنياما ميتوـش
 

 زنيارد يانه موت رامشخصا -2-2

 

 intel G1620  هنددازبا پري يانه را

 2GB DDR3حافظه رت كا

 USB رتشتن پودا

 7 )البته ويندوز 8 بسيار مناسب تر هست(وز يندو
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 ؟کنيم نصب را هوشمندی تابلوار فزم اچگونه نر -2-3

 

 د.ميشوداده ير نمايش زكليك كنيد. سپس صفحه  ParsBoardSetup.exe گزينهروي بر  -2-3-1

 
 

 :دميشوداده ير نمايش زحه صفو كليك كنيد را  "يبعدNext" گزينه -2-3-2
 

 
 

 :دشو مي داده نمايش يرز صفحه و كنيد كليك را "ي بعدNext " گزينه  -2-3-3    
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 :دمي شوداده ير نمايش زصفحه و كليك كنيد را  "ي بعدNext " گزينه  -2-3-4      

 
 

 :دمي شوداده ير نمايش زصفحه و كليك كنيد  را "ي بعدNext " گزينه  -2-3-5

  شدم نجا، اعمل نصب با موفقيت. 

  گزينه  finishشويدرج برنامه نصب خا ازكنيد تا ب نتخارا ا. 
 

 .دشوResart  ه ستگا، دنصبم تمااز اپس 
 

 .كنيد صلو يانهار به را تابلو هوشمندUSB كابل  -2-3-6
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دوبار چپ كليك )دابل كليك(  Desktopدر صفحه   parsboardServerبر روي آيكن  -2-3-7

 ParsBoardServerن بر روي آيك  در مي آيد. نمايشدر گوشه راست و پايين رايانه به  آيكن برنامهسپس اين نماييد. 

 .كنيدب نتخارا ا (calibrate) "دنكره كاليبر"گزينه كليك راست نماييد و 

 

 

 ود.شم نجااگوشه صفحه ر چهار در كاين المس كنيد. را يا قلم عالمت + و نگشت ابا كمك  -2-3-8

 
 كنيد. ازي ندراه اروي آن ر ـك بـكلير اـبدوا ـبرا ParsBoard ار زـفم ارـن+، ت ـت عالمـموقعي تعييناز پس  -2-3-9

 ست .اافته ين نصب پايان كنوا
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 هوشمندی تابلواز ه دستفاا طرز -3

 
 هوشمند یتابلو ارفزا منر یبررکا لصوا -3-1

 

 برنامهاي جري ايژگيهاو -3-1-1

  ميباشد.را دارا لي اچندين لمس متوو نگشت اچند ، نگشتانايي تشخيص لمسي يك اتو ست:دتشخيص حرکت 

 :را دارد.نگشت يا قلم انوشتن با اي بر برركا ده دوستفاانايي اتو نوشتن 

 :ما ـشري تاـنوشار زـباا ـت يـنگشد. اوـي شـمب وـاال محسـت بـقدا ـباي سيله وهوشمند ي تابلوده، ستفام اهنگادر  لمس

شما اي حتي بررابه را مختلف ت عملياء و شيان اكشيدو جابجايي و نتيجه كليك د در شو سوـايگزين مـد جـناي توـم

 هد.دميم نجاا

  ارد.ندا مجزق بره به تامين كنندزي نياو شته وات دا 5/0از هوشمند مصرفي كمتر ي تابلو ژی:نردر اصرفه جويی 

 مي توانا ض ررـيش فـايش پـفحه نمـي صـنقاشي وـم مـقلو تن ـمدرج م ـقل، هـمينزس ـپ بر:راـکاه وـلخدبه ازی ندراه ا 

 د.بر تنظيم كرركا تـساخو اساسر ـب

 

ا ـي بـمحيطرا در مند ـهوشي ابلوـت ،يـبين يشـپ لـقاب رـغي كلـمش و ناـنقص هـگون رـه از يگيرـپيش روـمنظ هـب :ركا يطحم -3-1-2

 كنيد.ده ستفااير ز يطارـش

 کار محدوده موضوع

تا ℃40− حمل و نگهداري براي استاندارد دماي + 40℃ 

 %93 تا %20 كار محيط رطوبت

+ تا ℃5− كار محيط دماي 60℃ 

 

ر ـثار ـبوارده دمه ـصاز ا ـتد وـشاری دـك نگهـخشو ب ـه مناسـا تهويـانی بـمكدر بايد ل ين محصواتوجه: 

 ماند.دور به ب فتار آتابش مستقيم نوت و مايعاا، غذر، غبادو گر ،تـطوبر

 

 يانهرا و هوشمندی تابلون مياط تباد اريجاا -3-2

شته ز داست نيااقع ممكن ابرخي مول، در ين حااهد. با دتشخيص مي را يانه رامتصل به USB رت پور كادخورهوشمند بطوي تابلو

PDA دم، مون يك قطعه همچول اسريف يا حذل و نتقادن، اضافه كرامانند )هوشمند بشناسانيد ي ستي به تابلود ربطورت را باشيد پو

 يانه:و راهوشمند ي تابلون مياط تبااري اربرقراي بر( ه وروديستگاديا و 

 صل كنيد.د ويانه خوراصحيح به ر وبه طرا نها و آحاصل نماييد ن طمينااUSB كابل و هوشمند لمسي ي تابلون ميال تصااز ا .1

 كنيد.ا جررا اهوشمند ي تابلوار زفم انر .2

را ه تابلو بل تصارت اپوار، فزم اكنيد. نرب نتخارا ا ParsBoardServerگزينه د يانه خور راميز كااز روي  .3

 تغيير يابد.آن ضعيت ومنتظر بمانيد تا و كليك كنيد ر بادو هد.دمي نمايشده و كر شناسايي

د يانه خور راميز كاار بزار است پايين نوراگوشه سمت   نيكوروي آبر د، يانه خورامي تابلوها به تمال تصااي ابر .4

 ببنديد .ه را پنجرده و آن ست كليك كررا
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 و كرده كليك راست خود رايانهكار ميز ابزار نوار پايين راست سمتگوشه   نآيكو برروي ،شدار برقرل تصااكه  مانيز

 .ببنديد را پنجره آن

 

 هوشمند یتابلو دنکر کاليبره -3-3

 

ست كليك س رامووي بر؛ يد آميدر هوشمند به نمايش ي ست پايين تابلوراگوشه سمت در  در صورت نصب نرم افزار، آيكن 

 .دشون نمايا زير يهنمارا تا دهكر

 

 گزينهدن: كره كاليبر(calibrate) داده مي شود نمايشر يزهوشمند شكل ي تابلوبر ده،كليك كررا. 

 
 كنيد.ه قت كاليبردبه آن را موقعيت و نگ + كليك كنيد رنقطه قرمز روي نگشت برايا و قلم ده از ستفاابا 

 توجه:

 . ميستالزي امراها ارفزايا ساير سخت و هوشمند ي تابلوده از ستفار الين بااز اوقبل ه ستگادن دكره كاليبر( 1)

 د دارد.جوونيز ي بعدت فعادر دتر قت بيشد ديجااي ابره ستگاد دمجددن كره كاليبرن مكاا( 2)

 وج خر(Exit) 

راه اندازي مجدد اي يا برده و كليك كررا "وجخر "هوشمند نمي باشيد گزينه ي تابلوده از ستفاايگر مايل به دماني كه ز

 را اجرا كنيد. ParsBoardServerبرنامه  را كليك كرده و دوباره "خروج"برد هوشمند گزينه 

 د:ميشوداده ير نمايش رت زيانه به صوراتابلو هوشمند به ل تصااضعيت و توجه:

 ست.ايانه و راهوشمند ي تابلون ميال تصادر اقفه وز وبيانگر برد، شوداده نمايش  ن يكوآين ا ( وقتي1)
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 ست. ايانه و راهوشمند ي تابلون ميال تصاد اجووبيانگر   نيكوآين ا (2)

 :هوشمندتابلو ار فزم انرازی نداه را -3-4

 

 را اجرا و تابلوي هوشمند آماده استفاده مي شود.ار فزم انر    آيكن روي كليك بر ر بادوبا ان مي تودن كره كاليبراز پس 
 

 ؟چيست Softpen) ( نازکقلم د بررکا -3-5

 

 ست .اخت اين قلم غير يكنواتوسط ه قطر خط نوشته شدرود. مي ر سي به كارنوشتن فااي معموال بر مقلم نر

 

 ؟ه کنيم دستفاا multitouch () سیملگزينه چند از چگونه  -3-6

 

 د.ميشوي م بندتقسيت تشخيص حركاع نودو گزينه چند لمسي به د برركا

 

.Iگنمايیربز()Zooming 

 د:ميپذيرم نجارت اصودو به د كه خو

 فقياجهت در گنمايي ر. بز1

سانتي متر  01از نگشت كمتر ن دو اميادي فاصله عمود، مي گيرار نظر قررد تصوير موروي فقي بر رت انگشت به صودو ا

 يك كنيد.ديا نزدور به هم ن را نگشتاا ين حالتدر است. ا

 ديجهت عمودر گنمايي ر. بز2

 ست .اسانتي متر  16از نگشت كمتر ن دو افقي مياانظر فاصله رد شئ موروي بر دي عمورت نگشت به صودو ا

. II چرخش))Rotation 

 .دميشوم نجارت اصودو به د كه خو

 .دـر باشـسانتي مت 16از نگشت بايد كمتر ن دو افقي مياافاصله د. ميگيرار نظر قررد تصوير موروي بر رب مورت نگشت به صو. دو ا1

 ار دارد. ضعيت چرخش قرو درنظر رد شي مورت ين صودر است. اسانتي متر  10از ين فاصله بيش افقي امسير ل، در عين حادر 

چرخش بر پايه ن مكااحاضر ل حادر  )د.مشخص شوآن ست مركز زم اال، ضعيت چرخشدر ونظر رد گرفتن شي موار قراز . پس 2

نگشت بر ايك ، حالت گوشه پايين سمت چپل، در مثاان به عنو .(د داردجووست شي رايا گوشه سمت و چپ  گوشه پايين سمت

رت به صوو اعت سي جهت حركت عقربه هاد در برروي يگر بر دنگشت احاليكه د؛ در گيرميار گوشه پايين سمت چپ قرروي 

 .حركت مي كندرب مو

حاطه مي كند را اتصوير دري كازده، تصوير ضربه و روي كنيد ب انتخاتابلو روي  (select) بنتخااگزينه ا بتدانيد اضمناً مي تو

 .د داردجودر وقسمت فوقاني كااز  ن تصويرچرخاندن مكااكه 
 

 ؟ بنويسيم هوشمندی تابلوروی چگونه بر  -3-7

 

اي يانه ميفرستد. بررابه ا رشما ري نوشتاي هار، داده نوس نعكاابا كمك و نقطه دو يا و هوشمند لمسي با تشخيص يك ي تابلو

نگ ركنيد. ده ستفاف اجسم غير شفاع يا حتي هرنود و نگشت خوايا و گر ره شاايا و  (سبد قلمدر هوشمند  يقلمها)قلم ، از نوشتن

 كند.ميه خيرذنتخابي شما انگ ربا را هوشمند نوشته ي تابلوار فزم اكنيد. نر بنتخاالمسي د بري هااربزار انورا از روي قلم 
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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.

 

 
 

 نرم افزار تابلوی هوشمند: منوی نوشتارالف( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرم افزار تابلوی هوشمند: مديريت صفحاتمنوی ( ب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و اشکال  رهر نوع نوشتا

و یا تصویر را به حالت 

 انتخاب در می آورد

امکان ترسیم 

اشکال هندسی 

 را فراهم می کند

امکان استفاده 

از ابزار پاک کن 

 فراهم می کند را

امکان تشخیص 

 (OCR)دست خط 

 را فراهم می کند

امکان تایپ توسط 

صفحه کلید رایانه 

 را فراهم می کند

امکان رنگ آمیزی 

داخل اشکال را 

 فراهم می شود

امکان جابجایی و کوچک 

نمایی و بزرگ نمایی در 

صفحه جاری را فراهم 

 می کند

امکان ایجاد 

 خط راست را

 فراهم می کند

امکان ایجاد 

خط راست را 

 فراهم می کند

امکان انجام حرکت قبلی یا 

(Undo) را فراهم می کند 

 

امکان انجام حرکت بعدی یا 

(Redo) را فراهم می کند 

امکان نمایش صفحات و 

 صفحه جاری را فراهم می کند 

ان ایجاد صفحه امک

 جدید را فراهم می کند
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 نرم افزار تابلوی هوشمند: اصلی و ابزار ها و ذخيره سازی صفحات منوی( ج

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه:

 حاصل نماييد .ن طميناايانه را هوشمد لمسي بهد برل تصاده، از استفام اهنگا .1

يانه روي راهوشمند بر ي تابلوار فزم اتيكه نررصودر كنيد. ا جرار را افزم انر، نهياراهوشمند لمسي به ي تابلول تصااز اپس  .2

 نهچگو" شبه بخ، هوشمد لمسي نباشدد به شناسايي بردر قار كادخور به طوار فزم اتيكه نررصودر يا ، و ه باشددنصب نش

 نماييد. مراجعه "؟يمـنصب كنرا هوشمند ي وتابل

 
 

 كنيدب نتخاارنگ و نوع قلم و تقسيم بندي تخته و اندازه قلم را       با كليك برروي گزينه    .3

با جابجايي نقطه قرمز رنگ برروي نوار اندازه قلم، اندازه ضخامت قلم خود را انتخاب                                        الف( 

 ماييد.ن

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

 متفاوت تقسيم مي شود.

صفحه قبلی را 

 نمایش می دهد

 

منوی اصلی برنامه را نمایش داده و 

امکان ذخیره سازی و تغییر تنظیمات 

 پیش فرض برنامه را فراهم می کند

 

صفحه بعدی را 

 نمایش می دهد

برنامه را به حداقل اندازه رسانده و امکان 

 استفاده از برنامه دیگر را فراهم می کند

 

جعبه ابزار برنامه را در 

 اختیار کاربر قرار می دهد

فایلی را  از  امکان وارد نمودن

 منابع رایانه را فراهم می کند
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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(
 

 دد.مي گرن هوشمند نماياي تابلوار فزم انره پنجرروي د. مطالب شما بر حي كنيايا طرو بنويسيد د برروي بر  .4

 
 

 

 :هوشمندتابلو از روی مطالب دن کرک پا  -3-8

 كن پاكاز ه ـد. هميشـيكنـم عملص اـه خـك نقطـيدور ه ـبه دـش تعيينيش ـپه از رـيداك ـي اساسمطالب بر دن كرك پات عمليا

 . شما مي توانيد پاك كن هاي زير را از مسير زير انتخاب نماييد.كنيدده ستفااهوشمند لمسي ي تابلود خوه شد هـتعبيي اـه

  Point Eraser))يك نقطه دن کرک پا -3-9
 

 .ييدنماك پا تابلوي هوشمند كافيست يكي از گزينه هاي داخل قسمت پاك كن را انتخاب و نقطه مورد نظر رادن كرك پااي بر

این گزینه می توانید قسمتی از طراحی و یا قسمتی خاص از نوشتار خود را با دقت فراوان پاک تخاب ا انب  الف( 

 نمایید.

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.

 در صفحه جاری پاک می گردد. یه نوشتارها و اشکال و نقاط انتخاب این گزینه کل با   ج( 
 

 

 ؟ کنيم پچا را هوشمندی چگونه مطالب تابلو -3-11

 

پ اـچرا ابلو ـتروي ر ـي بـر مطلبـا هـيو وير ـت تصـسه ادـل شـه متصـيانراه ـه بـكي اپگرـق چـطرياز نيد امي تون مازهر در شما 

سپس در پنجره باز شده زير مي توانيد با انتخاب  .كنيدب نتخاا و سپس برروي گزينه  پرينت گزينه هـتهياي رـد. بـكني

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

 بخش تبادل نظر:

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ابزارهای نظم و انظباطی ش بخُ  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذره بین را نمایش می دهد

 

 چراغ قوه را نمایش می دهد

 

امکان ضبط صدا 

 را فراهم می کند

 

صفحه سکوت را جهت پوشاندن موقت 

 صفحهه جاری را نمایش می دهد

 
امکان رسم 

ریاضی را نمودار 

 فراهم  می کند

 

پرده نمایشی را 

روی صفحه 

 نمایش می دهد

 

تصویر وب 

کم را نمایش 

 می دهد

 

امکان ذخیره سازی تصویری) ضبط 

 ویدیویی( را فراهم می کند

 

ساعت را 

 نمایش می دهد

 

امکان بازپخش 

 را فراهم می کند

 

امکان عکس 

گرفتن از 

دستک تاپ را 

 فراهم می کند

 

امکان پخش فیلم 

 را فراهم میکند

 

 ماشین حساب را نمایش می دهد

 

 نقاله را نمایش می دهد

 

آزمایشگاه فیزیک را 

 نمایش می دهد

 

 جدول ایجاد می کند

 

 را نمایش می دهدآزمایشگاه شیمی  

 

 

 گونیا را نمایش می دهد

 

گونیا را نمایش 

 می دهد

 

پرگار را نمایش 

 می دهد

 

خط کش را 

 نمایش می دهد
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 :ابزارهای شخص ثالث بخش 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 : حداقل سازی برنامه
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : برنامه منوی اصلی و ذخيره سازی و تنظيمات
 

 :منوی اصلی بخش  

 

 

 

 

 

 

 

امکان جابجایی نوع 

موس با قلم بودن صفحه 

 لمسی را فراهم می کند

امکان انتخاب نوع قلم و  

 ضخامت قلم را فراهم می کند

 

تصویر دوربین کالس را 

 نمایش می دهد

مترجم برنامه را  

 نمایش می دهد

 

آزمایشگاه فیزیک را 

 نمایش می دهد

 

پنجره مرورگر اینترنتی 

 را نمایش می دهد

 

تنظیمات ابزار های ارتباطی 

 را نمایش می دهد

 

 کان اضافه کردن گزینه شخصی سازی شده را فراهم می کندام

 

تصویر وب کم را 

 نمایش می دهد

 

رنگ های قلم را نمایش 

 می دهد

 

ا نمایش جعبه ابزار ر

 می دهد

 

به محیط اصلی برنامه 

 بر می گردد

 

امکان استفاده از ابزار 

 پاک کن را فراهم می کند

 

امکان ذخیره سازی به صورت 

 عکس را فراهم می کند

 

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 

 
 مکان ذخیره تدریس را فراهم می کندا
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 :منوی اصلی گزینه تنظیمات بخش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
نامه را فراهم می امکان تغییر چینش منوهای بر

 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

 

 اطالعات تماس شرکت دانش آوران را نمایش می دهد

 

 تنظیمات اصلی برنامه را نمایش می دهد

 

 امکان تعیین اندازه ضخامت قلم نوشتار را فراهم می کند

 

امکان تعیین میزان زمان مورد 

نیاز برای نمایش منوی کلیک 

 م می کندراست را فراه

 

امکان تعیین زمان تاخیر ابزار 

 بازپخش را فراهم می کند

 

برای تایید تنظیمات برروی 

 این گزینه کلیک نمایید

 

امکان تعیین میزان زمان مورد نیاز برای نمایش 

 ابزارهای برنامه را فراهم می کند

 

امکان پیکربندی وب کم را برای 

 برنامه را فراهم می کند

 

 

 ی برنامه را فراهم می کندامکان پیکربندی اسکنر را برا

 

امکان تعیین رنگ پیش 

 فرض قلم را فراهم می کند

 

تعیین آیکن شخصی سازی در 

 جعبه ابزار را فراهم می کند
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 اول متد هایپرسش  -5

 ؟يدآنمي در صفحه به نمايش روي ر مطالبي كه مي نويسيم با چر (1

  نيد.كده ستفاامينه زپس وت از تفانگ مرقلمي با از 

 در صفحه برد قرار نگرفته نباشد. اطمينان حاصل نماييد كه بيش از پنج نقطه )كاربر(نوشتن م هنگادر 

 كنيد. ا جررا اهوشمند ي تابلوار فزم الطفاً برنامه نر 

 

 د؟مي شوداده پايين صفحه نمايش و ست راظيفه گوشه سمت ار ونوروي بر زن چشمكرت به صون يكوآين ا اچر( 2

 يابيد.ن طميناا اجزار سايويانه و راهوشمند ي قيق تابلول دتصااز اطفاً ل 

  ًيابيدن طميناانظر رد يو مودراصب ناز لطفا. 

  به نصب برنامه كنيد.ام قددا امجدده و شن كررويگر ر دبارا يانه ،رامد آپيش دي يط غير عااحين نصب شردر تيكه رصودر 

  رت پون ميال تصااست اممكن USBانه صحيح نباشديو را. 

 يد.درآست پايين صفحه به نمايش راگوشه سمت در ظيفه ار ونودر آيكننصب كنيد تا را اير برنامه ها سونوشتن ار فزم الطفاً نر 

 

 د دارد؟جود ومجددن كره به كاليبرزي نيا، برنامهد نصب مجداز يا پس آ( 3

 .ستده اكره خيرو ذبت ثر اول بارا دن كره كاليبري مترهاراخير. سيستم پا

 

 ؟بيابيم ع طالاهوشمند ي تابلودن ركر ست كااز درچگونه  (4

ه ـت كـسان ـشروتن ـنوشن اـمل زوـطدر مند ـهوشي ابلوـتب اـت قـسرامت ـه سـايين گوشـپدر ه ـي كـنگري ـبآLED گر ـنمايش

 ست .اقرمز دي عا حالتدرين نمايشگر است. د ابرد كررطبيعي كا عيتـضاز واكي ـح

 

 د؟ نمي شوداده نمايش زش موآمينه صفحه زنگ پس رقع ابرخي موا چر (5

 د.نمي شوداده مينه نمايش از زنگ پس ، رلوشن صفحه باشدازه رزونداز اگتر ريا بزده و بوف تيكه تصوير غير شفارصودر 

 

 ؟يدآمي درنقه به نمايش رت ذوزصفحه به صور، كتووژپرد كرركان ماا درزچر( 6

 يد.آميدر به نمايش اي نقهرت ذوزوبه صدن مستطيل شكل بوي صفحه به جاارد، ندار فقي قرابه حالت ر كتووژمانيكه پرز 

 شونده فيك بايد كاليبررناموآير وتصا. 

  ل از راه دور كنتر دستگاه با كمك انمي تورا  (لتصوير با شكل غير معمو)شكل اي نقه ذوزير وتصا، حالت كليدر

 .جعه نماييدامرر كتووژپرد برركاي هنمارابه ر ين منظواي ابرد؛ تنظيم كرآن را فقي ايا بايد سطح د؛ و كر هكاليبرر كتووژپر
 

 ؟ست انيكي مناسب ولكتراهوشمند ي تابلواي برري كتووژپرع چه نو( 7

  يانه باشد. رالوشن رزومطابق با 

 ق تاي امتناسب با فضاو لومن  500 ازبيشتر رت قد 

 

 ؟كنيم ك پارا هوشمند ي سطح تابلوچگونه ( 8

 .كنيدك پاب مرطوو چه تميز ريك پا سيلهوبه را هوشمند ي سطح تابلور غبادو گر
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 .دتابلو نشوآب وارد بكشيد تا را چه رپاآب توجه: لطفاً كامالً 

 فنیت مشخصا -6
 

 اپارامتره

 داده های پايه لوازم جانبی

 آلومينيوم النه زنبوری مواد برد بله قلم و اشاره گار

Cd سیستم عامل تمام  سیستم اجرایی بله نرم افزار محصول

 ویندوزها

 مادون قرمز نوع القا بله USBکابل 

 انگشت و قلم نوع نوشتار بله دفترچه راهنمای کاربر

بست قابل نصب بر روی 

 دیوار

 0.2mm دقت در مکان یابی بله

 86723*86723 دقت لمسی اختیاری پایه

 نقطه بر ثانیه 561 سرعت حرکت مکان نما ويژگيهای سخت افزاری

 m/s 12 سرعت انتقال DL-USB نسخه درایو دستگاه

شروع به کار خودکار،  شکل اسکن

 همیشه در حال اسکن

نقطه   25m/sنقطه اول  درجه اسکن

 8m/sبعدی 

آخرین مدل قابل  نسخه

 دسترسی

 100MA میزان مصرف فعلی

 USB/wireless پورت داده ها
RF2.4G/RS232 

 USB 6mطول بابایی 

 زیر تابش مستقیم آفتاب محیط کار  
 

 

 

 
 
 

 (برره کادستفارد امو)ت نكا -7

ست اكر ذبه زم .ال صفحه نباشد 100ترجيحا بيش از ه شدد يجات اصفحااد تعد، ParsBoard ارفزم انرد علمكرد بهبواي . بر1

 دارد .بستگي  به سرعت كامپيوتر نيزار فزم انرد عملكر

ط نماييد. نقاب جتناد ابري يگر قسمت هادبا د خوس ست يا لباس دتماو از لمس كنيد را  )+(ط فقط نقاد، بردن كره كاليبرم . هنگا2

 هر نقطه بپرهيزيد.ره چند باس تمااز نها باشد. همچنين آبين دي يازماني زنبايد فاصله و ترتيب لمس شوند  بهو بايد تك تك  )+(

 ييد.قت مطالعه نمادبه  ي آن راهنماراتابلو هوشمند ده از ستفااز ا. قبل 3

 .نماييده خيرد را ذخوت صفحا، ميكنيدده ستفاد ابراز نيم ساعت از ست هنگامي كه بيش ا. بهتر 4
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را USB ين حالت كابل ، درانكندر كاار فزم است نراممكن ، نماييدده ستفاد ابراز هيد اقفه طوالني ميخوويك از ه پس . هنگامي ك5

 نماييد.ز سپس باو ببنديد را امه صل كنيد يا برنو دادـمجده و وـنما جد

پنل كامپيوتر بايد ل كنترت تنظيمادر منطقه ن و بازبه ط ربومي گزينه هام تما، سيرفان باار در زفزم اصحيح نرد عملكرر. به منظو6

 د. شو بنتخاان ايرو اسي رفا


