Razr User Manual New Version 2.8

คู่มือการใช้ งานกระดานอินเตอร์ แอคทีฟบอร์ ด
โปรแกรม Razr i-Board เวอร์ ชนั่ 2.8 นี ้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้ งานให้ สะดวกและง่ายต่อการเรี ยนการ
สอนและการประชุม ด้ วยการเพิม่ ฟั งก์ชนั่ ต่าง ๆ เข้ ามาในระบบรวมถึงกระบบการแปลงลายมือจากตัวเขียนเป็ นตัวพิมพ์
เพื่อความรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องกดคีย์บอร์ ดขึ ้นมาพิมพ์ โดยรองรับการอ่านลายมือทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ อีกทังยั
้ งมี
ระบบเครื อข่ายผู้ใช้ งานเพื่อให้ สามารถโต้ ตอบกันระหว่างกระดานในสถานที่ที่ตา่ งกันได้ ด้วยระบบ Network
Conference Board ซึง่ สามารถรองรับการพูดคุยผ่านกล้ องเว็ปแคมอีกด้ วย โดยโปรแกรมออกแบบมาให้ ใช้ กบ
ั กระดาน
I-Board Razr ทุกรุ่ น

การติดตัง้ โปรแกรม
โปรแกรม Razr i-Board รองรับระบบปฏิบตั ิการ Widows XP , Vista , Seven และระบบปฎิบตั ิการของ Mac
OS ซึง่ มีการพัฒนาตลอดเวลาดังนันผู
้ ้ ใช้ งานสามารถดาวโหลดได้ ที่ www.chinavut.com ข้ อ Download แล้ วไปที่

ผลิตภัณฑ์ Razr ในหัวข้ อของกระดาน ซึง่ การติดตังโปรแกรมกระดานนั
้
นหากมี
้
โปรแกรมเวอร์ ชนั่ เก่าจะต้ องทาการลบออก
ก่อนซึง่ วิธีการลบให้ ดใู นหัวข้ อการลบโปรแกรม โดยวิธีการติดตังมี
้ ดงั นี ้
1.การติดตังจากแผ่
้
นซีดี และ การติดตังจาก
้
File ที่ทาการ Download มา

แบบไฟล์ที่โหลดมาจากเว็ป

แบบจากแผ่นซีดี

2.

ให้ ดบั เบิ ้ลคลิก๊ ที่ไฟล์ที่โหลดมา หรื อ

เพื่อเข้ าสูข่ นตอนการติ
ั้
ดตัง้

3. จากนันจะเข้
้
าสูห่ น้ าจอของการติดตังโปรแกรมให้
้
กดปุ่ ม

ขันตอนการเลื
้
อกโฟเดอร์ ในการติดตังให้
้ กด

ได้ ทนั ที

เมื่อถึงขันตอนที
้
่จะให้ เลือกไฟล์ที่จะติดตังไดร์
้ เวอร์ อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ให้ คลิก๊

จากนันโปรแกรมก็
้
จะเข้ าสูก่ ารติดตังตามรู
้
ปด้ านล่าง

4.

ขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการติดตังโปรแกรมจะท
้
าการรี สตาร์ ทเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดงั นันควรระวั
้
งข้ อมูลหรื อไฟล์ตา่ งๆ ที่

ทางานอยูแ่ ละยังไม่ได้ ทาการบันทึก โปรดตรวจสอบก่อนทาการกดปุ่ ม

5. หลังจากรี สตาร์ ทกลับมาแล้ วก็จะได้ โปรแกรมกระดานปรากฎบนหน้ าจอ Windows

การลบโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
การลบโปรแกรม Whiteboard ออกจากคอมพิวเตอร์ นนจะต้
ั ้ องทาการปิ ด Digital Pen Server ก่อน

ด้ วยการกด

ไปที่สญ
ั ลักษณ์ด้วยเม้ าส์ซ้ายแล้ วเลือก ออก ทาหลังจากนันจึ
้ งเข้ าสูก่ ระบวนการลบโปรแกรมซึง่ ทาได้ 2 วิธี คือ
1.

กดที่ปมุ่ Start บนแถบเมนูคอมพิวเตอร์ เลือกที่ All Program > Whiteboard > Uninstall Whiteboard

2.

กดทีป่ มุ่ Start บนแถบเมนูคอมพิวเตอร์ เลือกที่ Control Panel แล้ วไปที่

แล้ ว

คลิก๊ เม้ าส์ขวาที่โปรแกรม Whiteboard เลือก Uninstall
หลังจากเสร็ จสิ ้นการลบโปรแกรมจะมีข้อความขึ ้นมาบอกตามรูปด้ านล่างกดปุ่ ม OK เป็ นการเสร็ จขันตอนการลบ
้

แนะนาแถบเมนูข้างกระดาน

ฟั งก์ชนั่ คีย์ลดั ใช้ สาหรับ ตั ้ งค่าให้ ปมุ่ K1 , K2 , K3
เป็ นฟั งก์ชั่ น, โปรแกรม , หรื อ เว็บต่าง ๆ ได้ ตาม
ต้ องการดู ข้ อมูลเพิ่มเติมจากการปรับค่าอุปกรณ์ใน
หน้ า 22
แทรกหน้ าใหม่ สีขาว
สลับโหมด : หากต้ องการกลับไปที่หน้ า วินโดว์
แทรกหน้ าแผ่นใส
ย้ ายตาแหน่งข้ อความ
ปากกา
ขนาดตัวอักษร
กล่องข้ อความ
คีย์บอร์ ด
บันทึกรูป : กรณีต้องการคัดลอกรูปจากหน้ าเดสท๊ อป
แทรกรูปภาพภายนอก

ยางลบ
ย้ อนกลับกรณีที่ทาผิด
เดินหน้ าสไลด์
ถอยหลังสไลด์
คัดลอก
ตัด
วาง
Enter
Tab
ESC
Backspace
Calibrate

การใช้ งานโปรแกรมกระดาน Razr i-Board โปรแกรม Version 2.8.xxx
ก่ อนการเริ่มต้ นใช้ งาน
ในการเริ่ มต้ นการใช้ งานให้ ทาการเสียบสาย USB ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ก่อนเพื่อทาการเชื่อมต่อกระดานกับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของเรา ให้ เชื่อมต่อสาย USB ก่อนติดตั ้ งโปรแกรม โดยช่องพอร์ ท USB ที่กระดาน i-Board จะอยูท่ ี่ มุมซ้ าย
ด้ านล่าง ของ i-Board และ อีกด้ านให้ เชื่อมต่อที่เครื่ องคอมพิวเตอร์

(ตัวอย่างการเชื่อมต่อสาย USB)

หลังจากติดตังโปรแกรม
้
เสียบสาย USB แล้ วนันโปรแกรม
้
จะค้ นหากระดาน i-Board เองโดยอัตโนมัติ ซึง่ สามารถใช้ งาน
กระดานได้ ทันที หากเชื่อมต่อสาย USB เรี ยบร้ อย สัญลักษณ์ จะเป็ นสีเขียว และเมื่อเอาเม้ าส์ไปชี ้ จะมีข้อความแสดงให้
ทราบว่า Board Connected หรื อถ้ าหากไม่เชื่อมต่อจะขึ ้นสัญลักษณ์เป็ นสีแดง และจะมีข้อความเมื่อ เอาเม้ าส์ไปชี ้ ว่า
Board Disconnected สังเกตได้ จากรูปตัวอย่าง

ในกาณีทกี่ ารสัมผัสของเม้ าส์ไม่ตรงนันให้
้ ผ้ ใู ช้ งานทาการปรับโหมดการทัชสรี นของกระดานให้ ตรงกับการจดจาค่าในเครื่ อง
ของคอมพิวเตอร์ ของเราด้ วยขันตอนที
้
่เรี ยกว่าการ Calibate
การ Calibrate
เลือกที่ Calibrate จะปรากฏรูปแบบให้ Calibrate ของตัวกระดานซึง่ ถ้ าใช้ ซอฟแวร์ เวอร์ ชนั่ ใหม่สามารถ ใช้ งานร่วมกับ
ระบบปฏิบตั ิการ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และยังสามารถใช้ กบั กระดาน i-Board (12 icon) และ
กระดาน i-Board (25 icon) ได้ อย่างดีตามรูปภาพประกอบดังต่อไป
1. เลือกที่สญ
ั ลักษณ์

แล้ วเลือก Calibrate

1

2

2. เลือกที่ Calibrate

3. จากนันให้
้ กดตามสัญลักษณ์ที่กระพริ บ โดยกดค้ างตรงกลางจุดจนกว่าจะเปลีย่ นไปตามจุดถัดไปทัง้ 13 จุด หาก
ต้ องการยกเลิกให้ กด ESC ที่คีย์บอร์ ด

ตัวอย่างตาแหน่งบนกระดานที่รูปด้ านล่าง

การใช้ งานโปรแกรม i-Board
ศูนย์ปฏิบตั ิการของโปรแกรม

โปรแกรมกระดานเมื่อเข้ าสูโ่ หมดของโปรแกรม Whiteboard นันจะเป็
้
นดังรูปตัวอย่างซึง่ ในเวอร์ ชนั่ 2.8 นี ้จะสามารถ
เปลีย่ นเมนูได้ 3 แบบดังนี ้

วินโดว์ โหมด

ปุ่ มสาหรับสวิชโหมด

เฟรมโหมด

ปุ่ มสาหรับสวิชโหมด

ฟูลสกรี นโหมด

ปุ่ มสาหรับสวิชโหมด

เมนูตา่ ง ๆ บนเมนูกระดาน

ตัวเลขแสดงจานวนหน้ า
หน้ าต่างแสดงคุณสมบัติ

เมนูคาสัง่

เมื่อกดปุ่ มหน้ าต่างแสดงคุณสมบัติ
จะแสดงจานวนหน้ าสไลด์ตา่ ง ๆ ที่มี
การใช้ งานรวมถึงเมนู คลังข้ อมูล ,
หน้ าต่างการกระทา

ฟั งก์ ช่ นั ต่ าง ๆ บนเมนูคาสั่ง
ไม่วา่ จะใช้ งานโปรแกรม Whiteboard ในรูปแบบ วินโดว์โหมด เฟรมโหมด ฟูลสกรี นโหมด ผู้ใช้ งานสามารถสลับ
กลับไปยังหน้ าวินโดว์ได้ อย่างง่ายด้ วยด้ วยปุ่ มฟั งก์ชนั่ สลับ

บนเมนูคาสัง่ หรื อบนไอคอนด้ านข้ าง

คาสัง่ ต่าง ๆ บนเมนูบาร์ ในเดสท๊ อปโหมด

ชื่อและรูปปุ่ มฟั งก์ ช่ นั

ปุ่ มตัวเลือก

คุณสมบัติ
ใชสาหรับเลือกวัตถุตา่ ง ๆ ที่อยูบ่ นหน้ าโปรแกรม Whiteboard สาหรับ
ปรับค่าวัตถุตา่ ง ๆ
ปุ่ มสาหรับใช้ ฟังก์ชนั่ เม้ าส์

ปุ่ มเม้ าส์
ปุ่ มฟั งก์ชนั่ ปากกา
ปุ่ มปากกา
ปุ่ มฟั งก์ชนั่ แปรง
ปุ่ มแปรง
ปุ่ มเลือกฟั งก์ชนั่ สีของปากกามีสขี องปากกาให้ เลือกถึง 16 ล้ านสี
ปุ่ มสีปากกา

ปุ่ มขนาดเส้ น

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ สาหรับเลือกขนาดเส้ นของปากกา ซึง่ มีให้ เลือกทังแบบ
้
บาง
กลางและหนา หรื อ เลือ่ นปรับขนาดเอง

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ สาหรับลบหน้ าสไลด์ที่ไม่ต้องการออก
ปุ่ มลบสไลด์

ปุ่ มอันดู

ปุ่ มบันทึกวีดีโอ

ปุ่ ม ยกเลิกการกระทา สามารถยกเลิกการกระทาทีเ่ กิดขึ ้นก่อนหน้ าได้ ใน
กรณีที่ทาผิด
ฟั งก์ชนั่ สาหรับการบันทึกการสอนใสรูปแบบวีดีโอ โดยจะบันทึกสิง่ ที่
เขียนและเสียงที่พดู ( ต้ องต่อสัญญาณเสียงเข้ ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ )
ฟั งก์ชนั่ การเรียกใช้ งานคีย์บอร์ ด On Screen ขึ ้นมาใช้ งานในกรณีที่
ต้ องการพิมพ์

ปุ่ ม Keyboard

ปุ่ ม New Slide

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ เพิ่มหน้ าสไลด์ใหม่ สามารถเพิ่มหน้ าใหม่ได้ 4 รูปแบบ สไลด์
ใหม่จากหน้ าจอ , สไลด์ขาว , สไลด์น ้าเงิน , สไลด์ดา

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ เครื่ องมือ ซึง่ จะมีเมนูเครื่ องมือต่างๆ ให้ เลือกใช้ อกี มากมาย
ปุ่ ม Tool

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ หลักที่ใช้ สาหรับการเข้ าถึงเมนู ต่าง ๆ เช่น การบันทึกผลงาน
การส่งเมล์ การสัง่ พิมพ์ ฟั งก์ชนั่ เครื่ องมือ เปลีย่ นรูปแบบเมนู

ปุ่ ม File

ปุ่ ม Switch Mode

ฟั งก์ชนั่ สาหรับการกลับไปมาระหว่างโปรแกรมกระดานและหน้ าจอ
วินโดว์ ทางานเหมือนกับฟั งก์ชนั่ ย่อหน้ าต่าง ๆ ในโปรแกรมวินโดว์ทวั่ ไป

เมนูฟังก์ชนั่ หลักเมื่อเข้ าใข้ งานโปรแกรม Whiteboard
สาหรับการใช้ งานโปรแกรม White board เมื่อสลับโหมดเข้ าใช้ งานโปรแกรม ผู้ใช้ งานสารถเลือกใช้ งานฟั งก์ชนั่
ต่าง ๆ ในโปรแกรมให้ ตรงกับความต้ องการในการนาเสนอ ประชุม หรื อ ด้ านการเรียนการสอนซึง่ จะมีฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ ที่
ออกแบบมาเพื่อทาให้ การนาเสนอน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น

เมนูหลัก
เมื่อเข้ าใช้ งานโปรแกรม White Board จะพบเมนูคาสัง่ Start หรื อ เมนูเริ่ มต้ น เป็ นชุดคาสัง่ ชุดแรกดังรูป ซึง่ มี
ฟั งก์ชนั่ ต่าง ๆ ดังนี ้

แถบเมนูเริ่ มต้ น
ชื่อฟั งก์ชนั่

คุณสมบัติ
ใช้ สาหรับเลือกวัตถุที่ต้องการปรับแต่งเปลีย่ นแปลงหรื อกาหนดค่าวัตถุที่ต้องการ

ฟั งก์ชนั่ ตัวเลือก
เขียนด้ วยปากกาปกติ

ฟั งก์ชนั่ ปากกาอัจฉริ ยะ

เป็ นฟั งก์ชนั่ ปากกาที่
เมื่อเขียนแล้ วจะเปลีย่ น
รูปทรงให้ สวยงามซึง่
ปากกาธรรมดาไม่
สามารถเขียนรูปร่าง
ต่าง ๆ ให้ สวยงามได้
ดังนี ้

เขียนด้ วยปากกาอัจฉริยะ

ใช้ สาหรับเขียนที่มีลกั ษณะเส้ นเหมือนปากกาเมจิกทัว่ ๆ ไป

ฟั งก์ชนั่ ปากกา
ใช้ สาหรับการเขียนที่ต้องการให้ เส้ นมีน ้าหนักที่ไม่เท่ากันเหมือนใช้ แปรงหรื อภูกนั จีนเขี ยน
ฟั งก์ชนั่ แปรง

ปุ่ มเลือกฟั งก์ชนั่ สีของปากกามีสขี องปากกาให้ เลือกถึง 16 ล้ านสี

ฟั งก์ชนั่ สีปากกา

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ สาหรับเลือกขนาดเส้ นของปากกา ซึง่ มีให้ เลือกทังแบบ
้
บาง กลางและหนา หรื อ
เลือ่ นปรับขนาดเอง
ฟั งก์ชนั่ เลือกขนาดเส้ น

ใช้ สาหรับลบเส้ นหรื อวัตถุรูปทรางต่าง ๆ ที่ได้ เขียนเพิ่มมาในกระดาน มียางลบให้ เลือก 2
แบบ
 ลบตามพื ้นที่ ใช้ สาหรับลบเป็ นบริ เวณกว้ าง
 ลบทีละพิกเซล ใช้ เหมือนกับยางลบดินสอ
ฟั งก์ชนั่ ยางลบ

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ สาหรับลบหน้ าสไลด์ที่ไม่ต้องการออก
ฟั งก์ชนั่ ลบสไลด์

ฟั งก์ชนั่ Undo

ปุ่ ม ยกเลิกการกระทา สามารถยกเลิกการกระทาทีเ่ กิดขึ ้นก่อนหน้ าได้ ในกรณีที่ทาผิด

ปุ่ ม ยกเลิกการกระทาของ Undo ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ คาสัง่ Undo นันแล้
้ ว
ฟั งก์ชนั่ Redo

ฟั งก์ชนั่ แผ่นใส

ฟั งก์ชนั่ เพิ่มหน้ าใหม่

ฟั งก์ชนั่ แผ่นใสใช้ สาหรับเขียนอธิบายหรื อบรรยายภาพหรื อโปรแกรมที่แสดงอยูบ่ นหรื อเดส
ท๊ อปของวินโดว์ ซึง่ สามารถเขียนได้ บนทุกโปรแกรม และ เขียนในขณะที่วีดีโอเคลือ่ นไหวอยู่
ก็สามารถเขียนอธิบายได้ เช่นกัน

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ เพิ่มหน้ าสไลด์ใหม่ สามารถเพิ่มหน้ าใหม่ได้ 4 รูปแบบ สไลด์ใหม่จากหน้ าจอ ,
สไลด์ขาว , สไลด์น ้าเงิน , สไลด์ดา

ฟั งก์ชนั่ ย้ าย

ฟั งก์ชนั่ Video Playback

ฟั งก์ชนั่ ถอยหลังสไลด์

ฟั งก์ชนั่ เดินหน้ าสไดล์

ฟั งก์ชนั่ ย้ ายในหนึง่ หน้ าสไลด์นนโปรแกรมไม่
ั้
ได้ จากัดพื ้นที่ที่ใช้ งาน ซึง่ ผู้ใช้ งานสามารถเลือก
ที่ฟังก์ชนั่ ย้ ายแล้ วผลักสิง่ ที่เขียนทิ ้งไปด้ านใดก็ได้ อย่างไม่จากัดและสามารถดึงกลับมาได้
เมื่อต้ องการ

ฟั งก์ชนั่ วีดีโอของหน้ านันเป็
้ นฟั งก์ชนั่ ที่จะทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเกิดความสะดวกในการกลับไป
อธิบายสิง่ ที่ได้ เขียนอีกครัง้ โดยไม่ต้องเขียนอีกครัง้ โดยในแต่ละหน้ าสไลด์โปรแกรมจะบันทึก
การเขียนเป็ นอนิเมชัน่ เอาไว้ โดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิก๊ ที่ปมโปรแกรมก็
ุ่
จะเล่นย้ อนหลังใน
หน้ าสไลด์นนให้
ั ้ ทนั ที

ใช้ สาหรับถอยหลังไปยังหน้ าสไลด์ที่ผา่ นมาแล้ ว

ใช้ สาหรับเดินหน้ าไปยังสไลด์ที่อยูถ่ ดั ไป

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ หลักที่ใช้ สาหรับการเข้ าถึงเมนู ต่าง ๆ เช่น การบันทึกผลงาน การส่งเมล์ การสัง่
พิมพ์ ฟั งก์ชนั่ เครื่ องมือ เปลีย่ นรูปแบบเมนู

ฟั งก์ชนั่ ไฟล์

ฟั งก์ชนั่ สาหรับการกลับไปมาระหว่างโปรแกรมกระดานและหน้ าจอวินโดว์ ทางานเหมือนกับ
ฟั งก์ชนั่ ย่อหน้ าต่าง ๆ ในโปรแกรมวินโดว์ทวั่ ไป

ฟั งก์ชนั่ Switch Mode

ฟั งก์ชนั่ ตัวเลือก

เมื่อต้ องการปรับเปลีน่ ค่าหรื อรูปภาพให้ ใช้ ฟังก์ชนั่ ตัวเลือกโดยการลากผ่านวัตถุหรื อภาพที่

ต้ องการแก้ ไขจะได้ เมนูดงั รูปตัวอย่างด้ านล่าง

เคลื่อนย้ ายภาพ

หมุนภาพ

ตังค่
้ าภาพ

ย่อ ขยายภาพ

เมนนูสไลด์
แถบเมนูที่ 2 สไลด์ จะเป็ นเมนูที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการสไลด์ตา่ ง ๆ และยังเพิ่มเพิ่มด้ านการใส่ภาพพื ้นหลังซูม
เข้ าซูมออก

แถบเมนูสไลด์
ชื่อฟั งก์ชนั่

คุณสมบัติ
ใช้ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มหน้ าสไลด์ปมฟั
ุ่ งก์ชนั่ เพิม่ หน้ าสไลด์ใหม่ สามารถเพิ่มหน้ าใหม่ได้ 4
รูปแบบ สไลด์ใหม่จากหน้ าจอ , สไลด์ขาว , สไลด์น ้าเงิน , สไลด์ดา

ฟั งก์ชนั่ เพิ่มสไลด์

ฟั งก์ชนั่ ลบไสด์

ฟั งก์ชนั่ ลบทังหมด
้

ฟั งก์ชนั่ สาหรับลบสไลด์ที่ไม่ต้องการทิ ้ง

ฟั งก์ชนั่ สาหรับการลบสิง่ ที่เขียนบนสไลด์ทงหมด
ั้

ใช้ สาหรับถอยหลังไปยังหน้ าสไลด์ที่ผา่ นมาแล้ ว
ฟั งก์ชนั่ ถอยหลังสไลด์

ใช้ สาหรับเดินหน้ าไปยังสไลด์ที่อยูถ่ ดั ไป
ฟั งก์ชนั่ เดินหน้ าสไดล์

ฟั งก์ชนั่ หน้ ากระดาษทังหมด
้

กรณีที่ต้องการย่อสิง่ ทีเ่ ขียนทังหมดรวมถึ
้
งสิง่ ที่ผลักออกไปยังด้ านข้ างหรื อด้ านบนสไลด์ให้
มารวมอยูใ่ นหน้ าเดียวกัน กรณีนี ้ต้ องใช้ ฟังก์ชนั่ หน้ ากระดาษทังหมดหรื
้
อ Bird’s Eye View

ฟั งก์ชนั่ เคลือ่ นย้ าย

ฟั งก์ชนั่ ย้ ายในหนึง่ หน้ าสไลด์นนโปรแกรมไม่
ั้
ได้ จากัดพื ้นที่ที่ใช้ งาน ซึง่ ผู้ใช้ งานสามารถเลือก
ที่ฟังก์ชนั่ ย้ ายแล้ วผลักสิง่ ที่เขียนทิ ้งไปด้ านใดก็ได้ อย่างไม่จากัดและสามารถดึงกลับมาได้
เมื่อต้ องการ
ฟั งก์ชนั่ วีดีโอของหน้ านันเป็
้ นฟั งก์ชนั่ ที่จะทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเกิดความสะดวกในการกลับไป
อธิบายสิง่ ที่ได้ เขียนอีกครัง้ โดยไม่ต้องเขียนอีกครัง้ โดยในแต่ละหน้ าสไลด์โปรแกรมจะบันทึก

ฟั งก์ชนั่ Video Playback

ฟั งก์ชนั่ ซูมเข้ า

ฟั งก์ชนั่ ซูมออก

การเขียนเป็ นอนิเมชัน่ เอาไว้ โดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิก๊ ที่ปมโปรแกรมก็
ุ่
จะเล่นย้ อนหลังใน
หน้ าสไลด์นนให้
ั ้ ทนั ที

ใช้ เมื่อต้ องการขยายภาพหรื อสิง่ ที่เขียนให้ ใหญ่ขึ ้น

ใช้ เมื่อต้ องการย่อภาพหรื อสิง่ ที่เขียนให้ เล็กลง

ใช้ สาหรับกรณีทตี่ ้ องการเปลีย่ นสีพื ้นหลังที่นอกเหนือจากสีที่มีให้ ในปุ่ มเพิม่ หน้ าใหม่โดย
สามารถเลือกสีได้ ตามความต้ องการ

ฟั งก์ชนั่ สีพื ้นหลัง

ใช้ สาหรับกรณีทตี่ ้ องการเพิม่ รูปภาพเป็ นพื ้นหลังในหน้ าสไลด์ที่ต้องการโดยการเพิ่มสามารถ
เลือกจากรูปที่โปรแกรมมีไว้ หรื อรูปที่ได้ เตรี ยมไว้ เองให้ กดที่ อื่น ๆ ก็สามารถเลือกที่ทจี่ ดั เก็บ
ไฟล์รูปภาพพื ้นหลังเพื่อนามาใช้ งานได้

ฟั งก์ชนั่ รูปภาพพื ้นหลัง

ใช้ ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ ภาพพื ้นหลังให้ กดฟั งก์ชนั่ ลบภาพพื ้นหลังภาพพื ้นหลังก็จะหายไป
ทันที
ฟั งก์ชนั่ ลบภาพพื ้นหลัง

เมนนูแทรก
แถบเมนูที่ 3 แทรก เป็ นแถบเมนูที่ใช้ สาหรับฟั งก์ชนั่ ทีใ่ ช้ ในการแทรกวัตถุ ภาพ หรื อ อุปกรณ์ที่จะมาใช้ งาน
ร่วมกันกับโปรแกรมกระดานให้ นา่ สนใจมากขึ ้น

แถบเมนูแทรก
ชื่อฟั งก์ชนั่

คุณสมบัติ
เมื่อต้ องการแทรกรูปภาพ คลิป๊ อาร์ ท หรื อแฟรช ให้ กดที่ฟังก์ชนั่ คลังข้ อมูล เมนูด้านข้ างจะ
ปรากฏออกมา ให้ เลือกรูปภาพเพื่อแทรกเข้ ามาในกระดาน

เลือก โฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์

เลือกภาพที่ต้องการ
ฟั งก์ชนั่ คลังข้ อมูล

เมื่อได้ ภาพที่ต้องการแล้ ววิธีการแทรกให้ ลากมือจากซ้ ายไปขาวเมื่อปล่อยมือก็จะได้ ขนาด
ตามทีต่ ้ องการ

ใช้ สาหรับการแทรกสือ่ ต่าง ๆที่จะนามาใช้ ประกอบการบรรยาย โดยโปรแกรมรองรับไฟล์
หลายชนิด คือ *.wmv; *.avi; *.mov; *.mpeg; *.mpg; *.dat; *.rm; *.rmvb; *.asf; *. mp4; *. flv;
ฟั งก์ชนั่ มีเดียร์

*.mkv; *.vob; *.swf; and following audio formats: *.mp3; *.wav; *.wma; *.mid; *.ra.

โดยเลือกยังไฟล์ที่ต้องการจากนันก็
้ ใช้ นิ ้วมือลากจากซ้ ายไปขวามตามขนาดที่ต้องการ

ในกรณีที่เป็ นการแทรกไฟล์วีดีโอจะสามารถสัง่ เล่น หยุด เดินหน้ า ถอยหลัง หรื อไปยังแทรก
ที่ต้องการได้ ทนั ที รวมถึงการเพิ่ม ลด ปิ ด เสียงจากเมนูได้ ทนั ทีไม่ต้องออกไปใช้ คาสัง่ ในหน้ า
Windows หรื อเมื่อต้ องการเขียนทับวีดีโอให้ เลือก

ฟั งก์ชนั่ กล่องข้ อความ

ฟั งก์ชนั่ กราฟเวคเตอร์

เมื่อต้ องการเขียนทับไฟล์วีดีโอ

ใช้ สาหรับต้ องการแทรกกล่องข้ อความแบบตัวพิมพ์บนหน้ ากระดาน

ฟั งก์ชนั่ กราฟเวคเตอร์ สามารถเรียกใช้ สญ
ั ลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายเพื่อมาใช้ งานร่วมการการ
นาเสนอ

ฟั งก์ชนั่ กราฟทัว่ ไปจะมีกราฟหรื อสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ให้ เลือกใช้ งานในการนาเสนอ
ฟั งก์ชนั่ กราฟทัว่ ไป

ฟั งก์ชนั่ Visualizer ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างกระดานอินเตอร์ แอ็คทีฟและเครื่ อง
ถ่ายทอดภาพวัตถุสามมิติโดยการนาเอาภาพจากเครื่ องถ่ายทอดภาพวัตถุสามมิติมาแสดง
และใช้ งานร่วมกันบนกระดานได้ ทนั ที(เครื่ องถ่ายทอดภาพวัติถุ 3 มิติต้องรองรับระบบนี ้ด้ วย)

ฟั งก์ชนั่ Visualizer

ในเครื่ องมือของ Visualizer ก็ยงั มีคาสัง่ เพิ่มเติมโดยการเข้ าไปทีสญ
ั ลักษณ์การปรับค่าโดย
การใช้

เลือกไปยัง

เมนูแล้ วเลือกคาสัง่ แสดงแถบเครื่ องมือ จะมีเมนูแถบเครื่ องมือ

ของ Visualizer ปรากฎขึ ้นมาดังรูป
หยุดภาพ
สลับอุปกรณ์
บันทึกรูป

ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้

เครื่องมือในการปรับแต่ งรูปภาพ
ในกรณีที่ต้องการปรับคุณสมบัตขิ องภาพที่ได้ ทาการแทรกมา ผู้ใช้ งานสามารถปรับค่าตังค่
้ ารูปภาพด้ วยตัวเอง
โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ ตัวเลือก

เพื่อเลือกภาพที่ต้องการปรับค่าโดยวิธีการเอานิ ้วลากผ่านรูปภาพจากซ้ ายไปขวา

จากนันจะมี
้ ไอคอนปรากฏขึ ้นมาทัง้ 4 มุม โดย มุมบนซ้ าย

เป็ นสัญลักษณ์ของการเลือ่ นตาแหน่งภาพ ด้ านบนขวา

ของภาพ

สาหรับย่อขยายภาพให้ เล็กหรื อใหญ่ขึ ้น และสัญลักษณ์ใน

ไว้ สาหรับหมุนภาพ สัญลักษณ์มมุ ขวาล่าง

การปรับค่ารูปภาพอยูด่ ้ านมุมซ้ ายล่าง

เป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการปรับค่าโดยจะมีเมนูเพิ่มเติม

เมนูในการปรับค่า

หากต้ องการปรับค่าความสว่างของภาพให้ เข้ าไปที่
ของภาพ

ซึง่ สามารถเลือกปรับภาพให้ โปรงใสมากขึ ้น

จะแสดงเมนูภาพสาหรับปรับความสว่าง

แถบเครื่องมือการเขียน
ฟั งก์ชนั่ แถบเครื่ องมือทีใ่ ช้ สาหรับการใช้ งานเกี่ยวกับการ เขียนการลบ การเทสี และสัญลักษณ์ลกู ศรต่าง ๆ

ชื่อฟั งก์ชนั่

คุณสมบัติ
ใช้ สาหรับเขียนที่มีลกั ษณะเส้ นเหมือน
ปากกาเมจิกทัว่ ๆ ไป

ฟั งก์ชนั่ ปากกา

ฟั งก์ชนั่ แปรง

ใช้ สาหรับการเขียนที่ต้องการให้ เส้ นมี
น ้าหนักที่ไม่เท่ากันเหมือนใช้ แปรงหรื อ
ภูกนั จีนเขียน

ใช้ สาหรับการเขียนที่ต้องการให้
ฟั งก์ชนั่ ปากกาไม้ ไผ่ ลักษณะเส้ นเป็ นเส้ นหัวตัด

ฟั งก์ชนั่ ปากกาไฮไลด์

ฟั งก์ชนั่ ปากกา
เลเซอร์

ใช้ สาหรับการเขียนทับเพื่อเน้ น
ข้ อความเหมือนกับปากกาเน้ น
ข้ อความที่ใช้ บนโต๊ ะทางานทัว่ ไป

ใช้ เน้ นเพื่อสร้ างจุดสนใจโดยมีลกั ษณะ
เส้ นกระพริ บเป็ นจังหวะ

เป็ นปากกาที่สามารถเอาลายเส้ นหรื อ
ฟั งก์ชนั่ ปากกาลายเส้ น รูปภาพมาแทนสีของปากกาได้

รูปแบบ

เขียนด้ วยปากกาปกติ

เขียนด้ วยปากกาอัจฉริยะ

เป็ นฟั งก์ชนั่ ปากกาทีเ่ มื่อเขียนแล้ วจะ
เปลีย่ นรูปทรงให้ สวยงามซึง่ ปากกา
ธรรมดาไม่สามารถเขียนรูปร่างต่าง ๆ
ฟั งก์ชนั่ ปากกาอัจฉริยะ
ให้ สวยงามได้ ดังนี ้

ฟั งก์ชนั่ ปากกา
สารพัดประโยชน์

เป็ นฟั งก์ชนั่ ที่ออกแบบมาเพื่ออานวย
ความสะดวกด้ านการเขียน ลบ เลือ่ น
หน้ าสไลด์ และ เลือกในตัวเดียวกัน

ลากมือจากซ้ ายไปขวา
แล้ วทาหัวลูกศรจะเลือ่ น
หน้ าสไลด์ไปหน้ าถัดไป
ลากมือจากขวาไปซ้ าย
แล้ วทาหัวลูกศรจะเลือ่ น
สไลด์ย้อนกลับ
ถูเส้ นใกล้ ตรงจุดที่ต้องการ
ลบจะเป็ นฟั งก์ชนั่ ยางลบ

เขียนเส้ นตามรูปจะได้
สัญลักษณ์ตวั เลือก

ชื่อฟั งก์ชนั่

คุณสมบัติ
ปุ่ มเลือกฟั งก์ชนั่ สีของปากกามีสขี องปากกาให้ เลือกถึง 16 ล้ านสี

ฟั งก์ชนั่ สีปากกา

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ สาหรับเลือกขนาดเส้ นของปากกา ซึง่ มีให้ เลือกทังแบบ
้
บาง กลางและหนา หรื อ
เลือ่ นปรับขนาดเอง
ฟั งก์ชนั่ เลือกขนาดเส้ น

ฟั งก์ชนั่ เทสี
ฟั งก์ชนั่ ลายเส้ นปากกา
ฟั งก์ชนั่ เทสีลวดลาย
ฟั งก์ชนั่ หัวเส้ น

ในกรณีที่ต้องการเทสีไปยังวัถตุทวี่ าดขึ ้นมาให้ เลือกทีถ่ งั สีแล้ วเทสีไปยังวัตถุที่ต้องการ
ฟั งก์ชนั่ สาหรับเปลีย่ นสีของปากกาลายเส้ น
เป็ นฟั งก์ชนั่ สาหรับเทลวดลายลงบนวัตถุที่ต้องการ
ฟั งก์ชนั่ สาหรับเปลีย่ นหัวปลายลูกศรด้ านซ้ าย

ฟั งก์ชนั่ สาหรับเปลียนรูปแบบเส้ น
ฟั งก์ชนั่ ลักษณะเส้ น
ฟั งก์ชนั่ สาหรับเปลีย่ นหัวลูกศรด้ านขวา
ฟั งก์ชนั่ ปลายเส้ น

ฟั งก์ ช่ ันพิเศษสาหรับการหมุนภาพการขยายภาพในโมเดล Q ซีร่ ี

การหมุนภาพ

การย่ อขยายภาพ

การซูมโดยใช้ มือ

ก่ อนทาการซูม

ฟั งก์ ช่ ันเครื่องมือ
เป็ นเมนูการใช้ งานเครื่ องมือเพิ่มเติมเพื่อให้ การนาเสนอและการเรี ยนการสอนให้ นา่ สนใจยิ่งขึ ้นโดย
มีเครื่ องมือต่าง ๆ ให้ เลือกใช้ งานอย่างครบถ้ าน

ชื่อฟั งก์ชนั่

คุณสมบัติ
เมื่อเลือกเข้ ามาที่ฟังก์ชนั่ คณิตศาสตร์ จะมีอปุ กรณ์คณิตศาสตร์ ให้ เลือกใช้

ฟั งก์ชนั่ คณิตศาสตร์

เมื่อเลือกฟั งก์ชนั่ เครื่ องมือฟิ สกิ ส์จะมีเครื่ องมือเกี่ยวกับฟิ กสิกส์ให้ ใช้ งาน
ฟั งก์ชนั่ เครื่ องมือฟิ สกิ ส์

ฟั งก์ชนั่ อุปกรณ์เคมีจะมีอปุ กรณ์เกี่ยวกับวิชาเคมีให้ ผ้ ใู ช้ งานเลือกใช้
ฟั งก์ชนั่ เครื่ องมือเคมี

เครื่ องมือนาฬิกาสาหรับดูเวลาและจับเวลา
ฟั งก์ชนั่ นาฬิกา

ฟั งก์ชนั่ เครื่ องคิดเลข

ฟั งก์ชนั่ ม่านบัง

ฟั งก์ชนั่ ม่านจะมีไว้ บงั เพื่อไม่ให้ มองเห็น
เป็ นฟั งก์ชนั่ สาหรับแปลงลายมือเป็ นตัวพิมพ์ได้ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ โดยการแปลง
จะต้ องเลือกส่วนทีจ่ ะใส่ข้อความก่อนที่จะเรี ยกใช้ ฟังก์ชนั่ หลังจากนันกรณี
้
ที่ยงั ไม่สามารถ
แปลงภาษาไทยได้ ให้ เลือกที่สญ
ั ลักษณ์รุปดาว และเลือก Range และเปลีย่ นเป็ นภาษาไทย
การเขียนต้ องเรี ยนทีละ 1 ตัว หลังจากการใช้ งานเสร็ จให้ เลือก Exit เพื่อปิ ดการแปลงลายมือ

ฟั งก์ชนั่ แปลงลายมือ

ฟั งกัชนั่ บันทึกภาพ

การบันทึกภาพนันสามารถท
้
าได้ 3 แบบด้ วยกัน คือ

1. ทังหน้
้ าจอ คือ บันทึกทังหน้
้ าทีว่ ินโดว์แสดงอยู่
2. พื ้นที่ คือ การตัดเฉพาะที่ต้องการเป็ นพื ้นที่สเี่ หลีย่ ม
3. กาหนดเอง คือ การตัดภาพแบบไม่จากัดโดยลากจากจุดเริ่มต้ นจนมาบรรจบทีเดิม
อีกทังยั
้ งสามารถเลือกว่าจะบันทึกเป็ นไฟล์รูปภาพได้ อีกด้ วย

ฟั งก์ชนั่ คีย์บอร์ ด

จะเป็ นการบังเฉพาะที่เหมือนมีไฟสปอร์ ทไลด์สอ่ ง

ฟั งก์ชนั่ สปอร์ ทไลท์

ผู้ใช้ งานสามารถเลือกเปิ ดไฟล์ทตี่ ้ องการนาเสนอมาพร้ อม ๆ กับกระเปิ ดใช้ กระดานได้
ฟั งก์ชนั่ หน้ าต่างเล่นไฟล์

จะทาการบังหน้ าจอและสามารถเลือ่ นลงมาเพื่อแสดงในส่วนที่ต้องการนาเสนอได้
ฟั งก์ชนั่ คลุมหน้ าจอ

ใช้ สาหรับจดโน๊ ตย่อ ๆ ไว้ บนหน้ าจอ
ฟั งก์ชนั่ โน๊ ต

ผู้ใช้ งานสามารถขยายส่วนที่ต้องการให้ มีภาพใหญ่ขึ ้นเหมือนกับแว่นขยาย
ฟั งก์ชนั่ ซูม

ฟั งก์ชนั่ บันทึกวีดีโอ

ใช้ สาหรับบันทึกการสอนหรื อบันทึกการประชุมเป็ นไฟล์วีดีโอโดยการกดปุ่ มบันทึกสีแดง
โปรแกรมจะทาการบันทึกสิง่ ทีเ่ ขียนกับเสียงที่พดู ( เสียงต้ องต่อหรื อเปิ ดไมค์เข้ าที่
คอมพิวเตอร์ ) การบันทึกจะบันทึกไฟล์ .avi

ใช้ สาหรับล๊ อคหน้ าจอเพื่อไม่ให้ ใครมาใช้ งานต่อ
ฟั งก์ชนั่ ล๊ อคหน้ าจอ

การบันทึกไฟล์
การบันทึกไฟล์งานโปรแกรมสามารถบันทึกไฟล์งานได้ หลายรูปแบบโดยการเลือกบันทึกเป็ นไฟล์
กระดานนันท
้ าได้ โดยเลือกที่ File > Save โดยจะบันทึกเป็ นไฟล์ .hht

การบันทึกไฟล์เป็ นไฟล์อื่น ๆ
การบันทึกไฟล์เพื่อนาไปใช้ งานต่อนันสามารถบั
้
นทึกไฟล์ได้ หลายรูปแบบเพื่อให้ สามารถนาไปใช้
งานต่อได้ อย่างสะดวก โดยบันทึกไฟล์ ในรูปแบบรูปภาพ เพาเวอร์ พ้อย , PDF , HTML , DOC

การส่งเมล์
โปรแกรมสามารถส่งไฟล์งานที่ได้ เขียนบนกระดานไปยังอีเมล์ได้ ทนั ที โดยการส่งสามารถส่งได้ 3
แบบ ดังนี ้ คือ .HHT, .PDF , .PPT

การสัง่ พิมพ์
โปรแกรมสามารถสัง่ พิมพ์ผลงานออกได้ เหมือนกับโปรแกรมทัว่ ๆ ไปผ่านการต่อเครื่ องพิมพ์

การเปลียนภาษา
โปรแกรมรุ่นพื ้นฐานสามารถเปลี่ยนได้ 2 ภาษา คือ เมนูภาษาไทย และเมนูภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนรูปแบบเมนูการใช้ งาน
การเปลี่ยนรูปแบบเมนูการใช้ งานสามารถเปลี่ยนได้ 3 รูปแบบ คือ เฟรมโหมด วินโดโหมด ฟูล
สกรี นโหมด สามารถเปลียนดังดังรูป

การปิ ดโปรแกรม
การปิ ดโปรแกรมเมื่อเลิกการใช้ งานให้ เลือกที่

แล้ วเลือก

การเขียนพร้ อมกันสองคน (Double Pen)
กระดาน i-Board สามารถทาการเขียนได้ พร้ อมกันสองคนโดยทาการคลิกไปที่
ด้ านมุมขวาล่างของหน้ าจอภาพแล้ วเลือกที่ Double Pen จากนันให้
้ ทาการเลือกฟั งก์ชนั่ ปากกาแล้ วลองทาการ
เขียนพร้ อมกันสองคนที่ตวั กระดาน i-Board
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