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1. Введення
 Практична електронна ручка і ластик, ефект плавного і точного написання 

анотацій.
 Повністю підтримуються жести мультитач при написанні і редагуванні 

багатьох елементів, також для декількох людей одночасно.
 Підтримка сенсорних жестів мультитач, вільне переміщення, поворот і 

масштабування будь-якої графіки.
 Сумісний з РРТ, зручний для користувачів замість традиційних навчальних 

комп'ютерних програм.
 Багатий навчальними ресурсами, в тому числі включає понад 1600 файлів 

для навчання.
 Підтримка функції затемнення певних областей, підсвітки певної ділянки та 

інші функції; легко виокремити ключові точки при мультимедійному 
навчанні.

 Сенсорній дизайн простий та легкий у використанні і налаштуванні.



2. Робоче середовище
 Мінімальна конфігурація:

Операційна система: Windows XP чи Windows 7 

Процесор: Intel G645 чи краще

Оперативна пам’ять: 2 Гб

Роздільна здатність екрану: 1024×768

 Рекомендована конфігурація: 

Операційна система: Windows 7 чи краще 

Процесор: Intel I3 чи краще

Оперативна пам’ять: 4 Гб

Роздільна здатність екрану: 1600×900 чи краще

3. Інсталяція та видалення програми

3.1. Інсталяція програми

Якщо ви вже встановлювали програму Touchboard та  вона зараз працює на

комп’ютері,  то  потрібно  вигрузити  та  видалили її.  Після  цього інсталяція  буде

проводитися як показано нижче. 

1. Вставте  диск  з  програмою,  відкрийте  Touchdev  та  здійсніть  подвійне
натискання на «Touchboardsetup.exe», виберіть пункт «Інсталяція» та слідуйте
за  діалоговим  вікном  встановлення.  Натисніть  «Вперед»  після  того,  як  ви
вибрали шлях установки програми:



2. Натисніть «Встановити» для завершення процесу інсталяції Touchboard і після цього 
«Завершити»:

3. Після успішної інсталяції, у вас у треї з’явиться нова іконка. Якщо рука на ній синя, то

це значить, що пристрій був підключений, якщо сіра – то ні.

 

3.2. Видалення програми

Якщо Touchboard зараз працює на комп’ютері, то потрібно вигрузити її. Для цього, 
відчиніть «Контрольну панель» та оберіть «Встановлення та видалення програм», знайдіть 
у списку Touchboard (або «Пуск» → «Всі програми» → «Touchdev» → «Видалити») як 
показано нижче:
1. При появі діалогового вікна, натисніть «ОК».

2. Після процесу видалення, натисніть кнопку «Завершити» для завершення.



4. Опис інтерфейсу програми

4.1. Головний інтерфейс
Відкрийте Touchboard щоб увійти у повноекранний режим. Є три модуля на

інтерфейсі дисплея, як показано нижче.

Скріншот головного інтерфейсу Touchboard 

Зелений фон є робочою областю поточної сторінки, інтерфейс панелі 

інструментів в прозорій оболонці знаходиться знизу, корзина знаходиться в 

нижньому правому куті.

Як правило, «Звичайна ручка» знаходиться в стані за замовчуванням, тому 

користувач може безпосередньо працювати у межах зеленої зони. У більшості 

випадків робоча зона Touchboard зелена. У випадку з низькою роздільною 

здатністю екрана, до 1024×768, робоча зона є білою.

4.2. Панель інструментів

Запустіть  Touchboard,  щоб  увійти  у  основний  інтерфейс.  Панель

інструментів знаходиться в нижній частині екрану. Панель інструментів вміщає

все у 1 рівень та проста для розуміння, з 15 кнопками загалом (показано нижче).



Порада: користувач може натиснути і перетягнути панель інструментів догори екрану 

або униз, щоб йому було комфортно.

Іконка 
кнопки

Ім’я кнопки Опис

Файл

Операція відкриття файлу. Натисніть щоб відкрити 

більше опцій: «Відрити», «Новий файл», «Зберегти», 

«Імпорт файлу, зображення чи мультимедійного файлу»,

«Експорт файлу» і «Роздрукувати».

Ресурс
Відкриває «Провідник», щоб мати доступ до Мого 

комп'ютеру, Моїх ресурсів і улюблених інтернет-

ресурсів.

Пристрій

Поєднання інструментів, пов'язаних з програмним 

забезпеченням інтерактивної дошки. Натисніть щоб 

отримати більше опцій: «Скриня зі скарбами», 

«Навчальні посібники», «Системні налаштування» 

тощо.

ІРС

ІРС має функції входу користувача до системи, 

Тестування дзвінку, Редагування тестового питання, 

Проголосувати, Випробовування і Результат Оцінки, 

Статистичний Запит і Вставити Тест.

Електронна 
книга (е-книга)

Електронна книга має функції перемкнення модуля, 

настройки фонового зображення і голосові функції.

Ручка

Натисніть кнопку «Тип ручки» щоб відкрити вторинну 

панель інструментів: тип ручки, товщина ручки, колір.

Текст

Функція написання тексту і розпізнавання рукописного 

тексту.

Ластик

Ластик відкриває вторинну панель інструментів, де є 5 

видів ластиків.

Графіка

Натисніть на Графіку, щоб отримати більше опцій: тип 

графіки, колір та фарбування.

Вибрати
Натисніть, щоб вибрати об’єкт.



Відмінити Натисніть, щоб скасувати попередню дію.

Повторити Натисніть, щоб повторити відмінену дію.

Попередній 
огляд

Натисніть, щоб відкрити / сховати вікно попереднього 
перегляду

Контроль Натисніть, щоб перейти у режим керування.

Вихід Вихід.

4.3. Плаваюча панель інструментів
Плаваюча  панель  інструментів  знаходиться  на  правій  частині  екрану  та

перемикає інтерфейс у режим основної або плаваючої (прозорої) панелі управління.

Має простий і зрозумілий дизайн. Має 4 кнопки за замовчуванням. При натисканні на

, з’являються 10 кнопок, як показано нижче:



Іконка Назва Опис

Повноекранний 
режим

Натисніть, щоб перейти у повноекранний 
режим.

Режим керування Натисніть, щоб перейти у режим керування.

Ручка
Натисніть  кнопку  «Тип  ручки»  щоб

отримати  більше  опцій:  тип  ручки,

товщина, колір.

Графіка

Натисніть на Графіку, щоб отримати більше

опцій: тип графіки, колір та фарбування.

Ластик

Ластик відкриває більше опцій, де є 5 видів

ластиків.

Вибрати Натисніть, щоб вибрати об’єкт.



Відмінити та 
повторити

Натисніть, щоб скасувати попередню дію 
або повторити відмінену дію.

Малювання Натисніть, щоб вибрати різні кольори 
малювання.

Налаштування

Натисніть  «Налаштування»  щоб  отримати

більше  опцій  з  десятками  інших

функціональних кнопок.

5. Базові операції

5.1. Робочий режим

5.1.1. Повноекранний режим

При  відкритті  Touchboard,  робочий  режим  за  замовчуванням

використовується задля редагування документів і демонстрації. У цьому режимі,

програмне забезпечення знаходиться у повноекранному режимі, якщо інше не

буде встановлено іншим програмним забезпеченням.

Для  перемикання  у  повноекранний  режим  з  іншого  режиму,  просто

натисніть  на плаваючій панелі інструментів.

Скріншот повноекранного режиму Touchboard

5.1.2. Режим роботи

Робочий режим у Touchboard вмикається на плаваючій панелі інструментів,



тому користувачам легко користуватися функціями нотаток.

Для  перемикання  у  робочий  режим  з  іншого  режиму,  просто  натисніть

 на плаваючій панелі інструментів.

Скріншот робочого режиму

5.1.3. Режим прозорої сторінки

Режим прозорої сторінки в Touchboard схожий з робочим режимом, проте з

функцією  «Прозорі  анотації».  У  цьому  режимі  користувач  може  також

використовувати «Ручку» або інші функції, щоб зробити динамічну анотацію до

поточної роботи.

Для  перемикання  у  режим  прозорої  сторінки  з  іншого  режиму,  просто

натисніть  на плаваючій панелі інструментів.



Скріншот режиму прозорої сторінки

5.2. Вибір та переміщення елементів на робочому столі

5.2.1. Вибір
Виконуючи  дотик  до  інтерфейсу  Touchboard,  перемикайте  між

«Малюванням»  та  «Вибором»,  щоб  розрізнити  для  системи,  чи  ви  хочете

зробити  малюнок,  чи  вибір  елементу.  Натисніть   на  головній  чи
плаваючій панелі інструментів щоб здійснити вибір.

5.2.2. Переміщення елементів на робочому столі

Інтерфейс Touchboard розроблено як «нескінченну сторінку». Користувач 

може переміщувати елементи щоб отримати собі більше робочого простору.

Натисніть   щоб увійти до режиму перетягування елементів у 
повноекранному режимі.

Підказка: Кнопка  не знаходиться у інтерфейсі за замовчуванням. 
Натисніть «Інструменти» та «Налагодження» щоб додати кнопку 
«Перетягнути» на ваш інтерфейс.



5.3. Писання жестами мультитач
Touchboard розроблений на базі мульти-сенсорного методу введення даних на

екран,  повністю  підтримує  функцію  мультитач  у  письмі.  Користувач  може

реалізувати  мультитач малюнки,  живопис,  навіть  з  використанням  декількох

ластиків одночасно.

Написання декількома руками одночасно

5.4. Жести мультитач

Touchboard підтримує такі жести як перетягування, вибір розміру та поворот.

Опція «Вибір» дозволяє користувачу довільно застосовувати мультитач до ліній чи

малюнків на дисплеї.



Схематичне зменшення чи збільшення об’єктів мультитач

Схе
матичне зображення повороту об’єктів мультитач

6. Детальне функціонування

6.1. Початок та вихід
Програмне забезпечення інтерактивної дошки Touchboard потребує пристрою,

на  якому  воно  буде  підтримуватися,  для  запуску.  До  того  ж,  Touchboard  є

програмою з обмеженим використанням без активації. У цьому випадку воно може

бути використане тільки протягом певного періоду часу. Коли воно активовано,

програмне забезпечення може бути використовуватися без будь-яких обмежень.

Вікно з попередженням про обмеження



Натисніть на кнопку  щоб вийти з програми.

6.2. Керування сторінкою

Запустіть  програму  і  увійдіть  у  режим  повного  екрану.  Натисніть  кнопку
«Попередній перегляд» на правій стороні панелі інструментів, щоб відобразити або
приховати вікно попереднього перегляду. Вікно також можна перетягнути до правої
межі  екрану.  За  замовчуванням,  воно  буде  приховуватися  автоматично.  Вікно
попереднього  перегляду  у  програмі  розроблено  в  якості  основного  інтерфейсу
управління  сторінками  у  Touchboard.  У  порівнянні  з  традиційним  вікном
попереднього перегляду, воно реагує на дотик.

Інтерфейс вікна попереднього перегляду виглядає наступним чином:



6.2.1. Редагування сторінки за допомогою жестів дотику



При виборі попереднього перегляду, активуються 4 кнопки у нижньому правому 
куті:

：Вставити нову сторінку;

：Клонувати поточну сторінку;

 ：Перетягнути сторінку;

 ：Видалити вибрану сторінку.

6.2.2. Редагувати сторінки за допомогою спеціальних кнопок на панелі 
інструментів

Touchboard може працювати навіть коли немає сенсорного екрану. Ви можете

додати  функцію редагування  сторінки  на  панель  інструментів,  щоб  реалізувати

більш широкий набір функцій редагування сторінки.

До того ж, функція редагування сторінки може бути реалізована за допомогою

функціональних клавіш на клавіатурі, як показано на малюнку нижче:

Клавіші Опис

Ctrl + I Нова сторінка

PageUp Донизу

PageDown Доверху

End На початок

Home На кінець

6.3. Управління документами
Управління  документами  у  Touchboard  здійснюється  через  натиск  кнопки

«Файл»  на  панелі  інструментів,  яка  включає  управління  трьома  типами  файлів:



WBD, PPT і мультимедіа.

Панель інструментів при натисканні іконки «Файл»

6.3.1. Управління файлами WBD

WBD – це є основний формат файлів програми Touchboard. Так зберігаються усі

картинки та звуки що відображаються на інтерфейсі Touchboard.



Натисніть «Інструменти» –> «Файл» щоб визвати допоміжні опції – потім

натисніть  «Відкрити  документ», «Новий документ»,  «Зберегти  документ»  чи

«Зберегти як». Таким чином, ви виконуєте управління документами WBD.

Відкритий файл WBD виглядає як на малюнку:



6.3.2. Зберегти та вставити одну сторінку

Натисніть «Панель інструментів» –> «Файл» щоб визвати допоміжні опції –

потім  натисніть  «Вставити  сторінку» чи  «Зберегти  сторінку»,  як  показано

нижче:

Кожна сторінка може бути збережена в файл у вигляді файлу з розширенням «.page».

Натисніть «Імпорт», щоб додати нову сторінку до кінця вашого поточного файлу.

6.3.3. Управління файлами PPT 

Touchboard – це програмне забезпечення, сумісне з PPT-файлами MS Office.

Натисніть  «Панель  інструментів»  –>  «Файл»,  відкрийте  наступну  панель

інструментів  з  опціями  «Імпорт»  та  «Експорт».  Управління  файлами  РРТ

робиться за допомогою цих кнопок.

При  імпорті,  користувач  може  вибрати  файл  з  розширенням  «.ppt»  або

«.pptx». При експорті, користувач може експортувати поточний файл (як файл

РРТ або як інший файл, не РРТ).

Імпорт та експорт PPT-файлів залежить від наявності Office на комп’ютері.

Операції з PPT файлами у Touchboard гарно сумісні з Office 2003, Office 2007 та

Office 2010, та можуть бути зовсім не сумісні з попередніми чи більш пізніми

версіями Office.

Імпортований файл РРТ виглядає як на малюнку:



6.3.4. Імпорт файлів мультимедіа

Touchboard підтримує імпорт файлів багатьох форматів. Натисніть «Панель

інструментів» –> «Файл», а потім – «Імпортувати мультимедіа».

Мультимедіа Формати, що підтримуються

Картинка bmp/jpg/png/wmf

Відео avi/mpeg/mpg/wmv

Flash-анімація swf

Звук wav/wma/mp3/mid/midi
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Як виглядають одночасно вставлені відео, flashі-анімація, звук та картинка

6.3.5. Друкування

Touchboard підтримує друк файлів. Натисніть «Файл» → «Друк», щоб 

увійти у інтерфейс друку, як показано нижче:

У діалозі «Друк» користувач може надрукувати всі сторінки або 

тільки необхідну сторінку за номером.

У діалозі «Метод друку», користувач може надрукувати декілька 

сторінок на одній (як показано на малюнку з двома сторінками на одному 
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аркуші).

У діалог «Налаштування» можна вставити будь-який заголовок під 

час друку сторінок. Користувач може додати «Тема лекції», «Лектор», і 

«час» на сторінки. Результат показаний нижче:

6.4. Слайд-шоу

Під час демонстрації РРТ, користувач може робити коментарі та інші операції

з РРТ, дотикаючись до екрану.

Натисніть «Файл» → «Відкрити РРТ» на панелі інструментів, виберіть файл PPT

і натисніть «Відкрити», щоб увійти у інтерфейс показу слайдів, показаний на малюнку

нижче:
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При вході у режим слайд-шоу, ви побачите панель інструментів Touchboard з
обох сторін дисплею.  Натискаючи на кнопки на панелях інструментів,  користувач
може перемикатися між анотаціями та іншими функціями. Панель інструментів має
такі кнопки:

Іконка Назва Опис

Стрілка
Натисніть щоб переключитися на ліву 

або праву клавіші мишки на сенсорному 

екрані.

Ручка Натисніть щоб малювати лінії або робити 
нотатки.

Колір Виставити колір ручки.

Ластик
Функція ластику, щоб стерти зроблені 

лінії або нотатки.

Повноекранний 
ластик

Повністю очистити увесь дисплей разом.

Попередній Повернутися на попередню сторінку.

Наступний Перейти на наступну сторінку.

Обновити
При натисканні ви побачите перелік усіх

сторінок файлу PPT та зможете перейти

на ту, що вам потрібна.

Чорний екран
При натисканні, ви перемикаєтесь між 

білим та чорним екранами.
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Вихід Вихід зі слайд-шоу.

Програвати звук 
на задньому 
плані

Натисніть щоб програвати звук на 
задньому плані.

Перемкнутися на
головний 
інтерфейс

Натисніть щоб перемкнутися на головний 
інтерфейс.

6.5. Повтор

Натисніть «Панель інструментів»  →  «Повтор»  на панелі інструментів, та 

вам буде показано інтерфейс як на малюнку нижче:

При  функції  повтору  ви  можете  вибрати  поточну  сторінку, усі,  чи  вказати

номер сторінки для повтору.

Повтор з Touchboard працює тільки з намальованими лініями, геометричними

фігурами і зображеннями (і не працює з мультимедіа, навчальними посібниками та

іншими подібними).

6.6. Управління ресурсами сховища

6.6.1. Використання сховища, що йде разом з програмним забезпеченням
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Інтерфейс «Сховища»
Ресурси  сховища  поставляються  з  програмним  забезпеченням  і  мають

вигляд папки або файлів з зображеннями, відео та Flash-анімацією. Як правило,

сховище  може  бути  встановлено  окремо  від  основного  програмного

забезпечення.  Після  установки  з'являється  одна  папка  в  галереї  в  директорії

установки Touchboard.

Всі  файли  знаходяться  в  системі  Windows.  Їх  можна  проглянути  за

допомогою  стандартної  файлової  системи.  Всі  файли,  що  підтримуються

Touchboard, можуть бути імпортовані. Ви також можете управляти улюбленими

файлами у ОС Windows та через браузер, якщо улюблені не тільки файли, але й

лінки на сайти.
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Двічі натисніть та тягніть зображення щоб додати на поточку сторінку

6.6.2. Управління сховищем користувача

Користувач  може  додавати  зовнішні  зображення,  відео,  Flash-анімацію,

звукові файли до сховища. Операція проста – натисніть і перетягніть об'єкт, який

ви хочете додати, на сховище.



Натисніть на файл та тягніть його мишею до сховища щоб додати.

6.6.3. Загальний доступ до ресурсу

6.6.3.1 Публічний доступ до ресурсу
Натисніть «Інтернет файли», щоб увійти в Інтернет, як показано на 
малюнку:

Робота з Інтернетом є такою ж, як й з локальним ресурсом. Користувач може

відкрити папку або файл, натиснувши на іконку «Папка» сенсорним жестом або

мишею. Залежно від швидкості  вашого Інтернету, час відкриття сторінок може

змінюватися.



6.6.3.2 Реєстрація та вхід

Натисніть на іконку логіну  у верхньому лівому куті он-лайн ресурсу й
вам буде відображено наступне діалогове вікно, у якому введіть ім’я користувача
та пароль щоб увійти до персональної папки користувача.

При використанні інтернет-ресурсу Touchboard у перший раз, користувачеві

необхідно  зареєструвати  власний  обліковий  запис.  Натисніть  на  кнопку

«Реєстрація» на вікні входу в систему, введіть ім'я користувача, пароль і адресу

електронної пошти, як на малюнку:

Після реєстрації, на адресу електронної пошти користувача буде отримано

код підтвердження. Вам необхідно скопіювати символи з коду і  вставити їх у



діалог аутентифікації для завершення реєстрації, як показано на малюнку:



6.6.3.3 Змінити інформацію користувача
a. Якщо ви забули пароль
Натисніть на значок «Забув пароль» в правому нижньому кутку вікна входу до системи.

Ви  побачите  діалог  «Забув  пароль».  Введіть  ім'я  користувача  і  зареєстровану  адресу

електронної пошти у діалогове вікно, а потім натисніть на значок «Забув пароль».

Система скине ваш старий пароль та призначить випадковий пароль, що надійде вам на

електронну пошту. Увійдіть у власну електронну пошту, щоб отримати новий пароль.

b. Змінити дані користувача

Зміна даних користувача – це може бути зміна паролю чи e-mail адреси. Увійдіть до

системи та натисніть на іконку   щоб змінити власні дані:



Натисніть «Змінити пароль» чи «Змінити користувацькі дані» задля заповнення даних 

про новий пароль чи email адресу.

6.6.3.4 Завантажити, вивантажити чи видалити дані зі сховища користувача

Після того як ви ввійшли до системи, то іконка  стане активною з неактивної. Й

вам буде показано інтерфейс як на малюнку нижче:

При відкритті папки користувача, ви можете завантажувати, вивантажувати

та видаляти дані в папці.

Натисніть  на  значок  «Завантажити»  у  інтерфейсі  щоб  відкрити  діалог

завантаження. Вам буде відображено наступним чином:
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6.7. Використання типу ручки
Ручка  є  часто  використовуваним  інструментом  під  час  презентацій.

Touchboard  має  загальну  ручку  і  ручку  зі  спеціальними  ефектами  (5  типів).

Користувачі можуть вибрати персоналізовані типи ручки чи ескіз до своїх власних

потреб.

Натисніть «Тип ручки» в панелі інструментів, щоб увійти в інтерфейс вибору

типу  ручки.  Якщо  ви  не  натиснете,  то  будете  користуватися  ручкою  за

замовчуванням.

6.7.1. Різні типи ручки

Тип Ефект
Звичайна кулькова ручка
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Писання щіточкою

Писання м’якою ручкою

Писання фломастером

Писання олівцем

6.7.2. Колір та товщина надпису
У Touchboard, крім використання різних варіантів ручки, також можна 
встановити товщину і колір, як на малюнку:

Забезпечуються 11 видів найбільш часто використовуваних кольорів. У той же 
час, користувач може встановити інший колір, натиснувши праву нижню кнопку 
кольору, як показано на малюнку.
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6.8. Вставка тексту

6.8.1. Текстове поле

Натисніть кнопку  для виклику опцій. Використовуйте дану функцію

задля написання та редагування тексту.

Натисніть і  перетягніть ручку мишею чи жестом, щоб створити текстове

поле для редагування. Одразу ж з'явиться віртуальна клавіатура і  відкриється

вікно атрибутів тексту. Використовуйте дану функцію, щоб вибрати підходящий

текстовий шрифт, колір і ін., як показано на малюнку нижче:

6.8.1. Розпізнання тексту, написаного від руки

Натисніть  кнопку  для  виклику  опцій. Потім  натисніть  задля

розпізнання тексту, написаного від руки. Після написання параграфу, вам буде

показано  меню.  За  замовчуванням,  якщо  користувач  перестає  писати

щонайменш на 3 секунди, система переведе його рукописний текст у машинний,
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як на малюнку нижче, самостійно:

6.8.2. Розпізнання голосу та переклад

Натисніть на іконки  в меню, та система буде читати текст вголос. Ці опції
для чоловічого та жіночого голосу, відповідно.



Натисніть   щоб відкрити вбудований перекладач. У нього є функція перекладу

між англійською та китайською:

6.9. Малювання геометричних фігур
Малювання  геометричних  фігур  є  корисним  і  практичним  динамічним

засобом навчання цього програмного забезпечення, що показує 3D геометричні

форми і математичні функції. Це творчий і зручний для викладання і навчання

математики в середній і початковій школи інструмент.

Функціональність  може  бути  широко  використана  для  плоскої  геометрії,

стереометрії, аналітичної геометрії, функцій та кривих. У той же час, вона тісно

пов'язана  з  динамікою  викладання  геометрії  у  малюнку,  для  динамічної

демонстрації досліджень та питань.

6.9.1. Використання  креслярської  дошки  щоб  намалювати
просторову діаграму

Перший урок  стереометрії  –  це  пізнання  геометрії  простору  на  прикладі
багатограннику, ротатору і сфери, як традиційної моделі навчання, або моделей у
3D з навчальних комп'ютерних програм,  щоб показати одновимірні  презентації
для школярів. 



У той же час, вчитель може використовувати програмне забезпечення, щоб
зробити  різні  моделі  форм  разом  з  учнями.  Таким  чином,  вчення  приваблює
школярів вчитися геометрії простору.

Натисніть  «Фігура» у панелі  інструментів  креслярської  дошки,  і  виберіть
якусь одну форму і перетягніть її у панель інструментів, як показано нижче:

Створюємо просторовий багатогранник

6.9.2. Використання креслярської дошки щоб намалювати динамічний
малюнок

1. Перспектива:

Виберіть ваш багатогранник, який ви щойно намалювали та натисніть «Перспектива» 

під кнопкою «Фігура», як на малюнку:



2. Вид з трьох сторін:

Динамічний погляд на композицію з трьох геометричних кутів.

Виберіть ваш багатогранник що ви щойно намалювали, та натисніть «Вид з трьох 

сторін» під кнопкою «Фігура», як на малюнку:

6.9.3. Використання креслярської дошки щоб створити динамічну 
функцію

Натисніть «Функція» на панелі інструментів та виберіть потрібну вам математичну 

функцію:

Натисніть «Так» щоб отримати графік, відповідний до вашої функції:



6.10. Геометричні фігури та їх наповнення
Touchboard має часто використовувані функції малювання, та може бути 

використаний задля геометричної побудови графіків із заповненням.
Натисніть «Геометрія» на панелі інструментів щоб отримати вторинне вікно 

інструментарію.
Зображення і заповнення геометричної фігури діляться на 3 етапи:

6.10.1. Вибір фігури

Натисніть «Геометрія» → «Фігура» на меню щоб отримати більше опцій 
Виберіть ту фігуру, яка вам потрібна:

6.10.2. Колір границі фігури

Натисніть «Геометрія» → «Границя» на меню щоб отримати більше опцій.



Виберіть потрібний вам колір.

Touchboard забезпечує 11 найбільш часто використовуваних кольорів. 

Користувач може також встановити власний колір, натиснувши кнопку вибору 

знизу справа, як показано на малюнку.

6.10.3. Заповнення кольором 

При  малюванні  геометричних  фігур,  користувач  може  вибрати  один  колір
заливки, щоб наповнити графічну область.

Натисніть  «Геометрія»  →  «Заповнити»  на  панелі  інструментів.  В  нижній
частині наступного вікна, встановіть колір заливки.

За замовчуванням програма автоматично займе перший колірний блок, що не
заповнений  кольором.  Якщо  користувач  хоче  скасувати  заливку  блоку  цим
кольором, потрібно натиснути на перший колірний блок і встановити інший колір.

Аналогічним чином, користувач може також встановити свій власний колір,
натиснувши кнопку вибору знизу справа, як показано на малюнку.



6.10.4. Заповнення кольором вручну

Натисніть «Інструменти» на панелі інструментів. Натисніть  щоб 

заповнити кольором за вашим бажанням.

6.11. Як користуватися ластиком
Ластик може використовуватися для стирання написаного, вставлених 

малюнків, та інших даних, що були вставлені під час презентації. Touchboard має 

5 видів ластиків:

Іконка Назва Опис

Малий ластик Витирає малий обсяг

Середній ластик Витирає середній обсяг

Великий ластик Витирає великий обсяг

Ластик для стирання 

певних великих регіонів 

екрану

Прибирає об’єкти в області даного 

квадрату

Ластик задля очищення 

всього екрану разом

Прибирає об’єкти на всій сторінці



6.11.1. Стирати намальовані лінії

Усі намальовані під час презентації лінії можуть бути стертими за допомогою
5 ластиків.

Щоб  стерти  намальоване  чисто  та  акуратно,  зазвичай  використовуються

«Малий ластик», «Середній ластик» чи «Великий ластик».

Використовуйте «Великий ластик» щоб стерти великі примітки

6.11.2. Щоб стерти усі об’єкти

Щоб  видалити  усі  зображення  або  об'єкти,  вставлені  на  сторінку,
використовуйте Ластик для стирання певних великих регіонів екрану чи Ластик
задля  очищення  всього  екрану  разом.  Три  інших  типи  ластиків  можуть  бути
використані  тільки  для  стирання  рядків  запису, бо  їх  використання  для  цілого
екрану буде довге за часом.

Робота ластику для стирання певних великих регіонів

6.11.3. Витирання жестами

Touchboard  підтримує «Витирання жестами».  Коли ви торкаєтесь  об'єкту

розмірами біль ніж 5×5 см, сенсорний екран розуміє такий дотик як витирання

жестами,  тобто  великий  ластик.  Ця  функція  потребує  підтримки  базового

драйвера сенсорного екрану.



6.11.4. Сміття
Щоб видалити малюнок, графік, вставлений файл мультимедіа і т. ін., користувач

повинен натиснути «Вибрати» і перетягнути вибрані об'єкти у «Корзину» в правому

нижньому кутку.

Натисніть та перетягніть об’єкти у корзину

Натисніть  щоб  отримати  перелік  додаткових  функцій.  Натисніть

«Сміття» щоб відобразити чи сховати корзину.

6.12. Налаштування системи

Натисніть  «Налаштування» щоб  отримати  перелік  додаткових  функцій –

кнопок налаштування системи.



6.12.1. Налаштування користувацького інтерфейсу

Натисніть   щоб  отримати  перелік  додаткових  опцій.

Користувачі  можуть  вільно  додавати  або  видаляти  кнопки  на  поточному

інтерфейсі. Натисніть одну кнопку у додаткових опціях і ця функція з'явиться

на панелі інструментів. Натисніть кнопку на панелі інструментів – і функція

зникне з панелі інструментів.

Зверніть увагу, що не всі функції будуть з'являтися в панелі інструментів

одночасно. Для користувачів, у яких роздільна здатність екрану, наприклад,

1366 × 768, тільки 8 кнопок можуть бути розміщені на панелі інструментів

якнайбільше.



 містить усі ці кнопки. Натисніть  щоб прокрутити.

6.12.2. Інші системні налаштування

Натисніть   щоб перемикатися між мовами
– Англійська, Спрощена Китайська, Традиційна Китайська.

Натисніть щоб змінити колір екрану чи поточної сторінки чи
перемкнутися  між  двома  кольорами,  наприклад,  зелений,  білій,  червоний,

жовтий і т.п. чи натисніть  щоб визвати опцію налаштування кольору
задля встановлення будь-якого кольору за вашим бажанням.

Натисніть   щоб  отримати  інформацію  про  версію  програмного
забезпечення Touchboard.

«Інформація про версію», як видно, поточна – R02B041.5.

6.12.3. Зберегти конфігурацію користувацького інтерфейсу



Виберіть  жовту  ручку  максимального  розміру  у  Touchboard  й  вийдіть  з
програми. Знову відкрийте програмне забезпечення та натисніть кнопку «Ручка»
– і вона буде жовта з максимальним розміром. Це не той тип ручки, що стоїть за
замовчуванням, це той, що ви обрали останній раз.

Так само здійсніть операцію з фоном і ви побачите що він змінений. І так
само  з  панелями інструментів,  додаючи чи  видаляючи  кнопки і  всі  ці  зміни
будуть збережені.

6.13. Інструменти для навчання
Touchboard має загальний навчальний інструментарій, який ділиться на дві 

категорії: «скарбниця» та «Навчальні посібники».

Натисніть «Інструменти» в панелі інструментів, щоб отримати список опцій 

щоб побачити всі навчальні інструменти, як показано на малюнку.

6.13.1. Затемнення

Натисніть   щоб активувати функцію затемнення.



Натисніть і тягніть   (доверху, донизу, направо чи наліво)  щоб 

перемістити зону затемнення. Натисніть щоб вийти з режиму 
затемнення.

6.13.2. Підсвітка

Натисніть  щоб активувати підсвітку.

Натисніть і перетягніть область на екрані, щоб перемістити освітлену область.
Натисніть «Вихід» щоб вийти з режиму.



6.13.3. Лупа

Натисніть  щоб отримати лупу екрану:



Лупа буде збільшувати все, що буде у білій пунктирній лінії. Користувач 
може встановити збільшення самостійно:

 - вибрати зону для збільшення і все, що у ній, буде збільшуватися.

      - зафіксувати зону збільшення, щоб вона не рухалася з рухом лупи.

 Збільшити, зменшити чи вийти з інструменту.

6.13.4. Скріншот
Знімок екрану використовується для захоплення прямокутної ділянки зображення на

дисплеї,  і  вставки  його  на  поточну  сторінку. Це  не  є  дієвим у  режимі  повного екрану  чи

управління у повноекранному режимі.  Натисніть  щоб отримати перелік опцій (або
натисніть на плаваючу панель у режимі управління).

При скріншоті дисплею, дисплей Touchboard приховуватиметься автоматично. Область

екрану вибирається прямокутною формою дотиком або мишєю.

Кордони області екрану можуть бути скориговані. Щоб змінити, натисніть на  та

зробіть скріншот. Або натисніть на  щоб відмовитися від нього.



Скріншот

Поточна сторінка зі скріншотом

6.13.5. Запис
З функцією запису, користувачі можуть записувати все що коїться на екрані в

форматі WMA.
Є три кнопки для запису:



Натисніть  для старту запису.  Для припинення запису натисніть на . 
Після зупинення запису, відкриється діалогове вікно.

Виберіть шлях для зберігання файлу, а потім натисніть .

6.13.6. Навчальні інструменти з математики

 Калькулятор

Натисніть  «Інструменти» задля отримання іконки з калькулятором. Натисніть 

«ВИКЛ» на калькуляторі щоб закрити його.



Опції калькулятора включають:

Основні арифметичні операції: додавання, віднімання, множення, ділення, 

відсоток і зведення у ступінь.

Математичні формули: тригонометричні функції, логарифми, абсолютні 

значення, число пі та натуральні логарифми.

Одиниці виміру та перетворення систем числення: кут, радіани, двоїчна 

система числення, вісімкова, десяткова, шістнадцяткова.

 Лінійка

Натисніть «Інструменти» щоб отримати додаткові опції. Малювання ліній з

лінійкою  розпочнеться  одразу  і  що  ви  малюєте,  автоматично  стає  прямою

лінією.

 Трикутник

Є два типи трикутників у системі. Один є прямокутним трикутником, а 

інший – рівнобедреним. Вони можуть бути використані для вимірювання 

довжини і для малювання ліній.



Рівнобедрений трикутник



Прямокутний трикутник

 Транспортир

Натисніть  «Інструмент»  щоб  отримати  список  опцій  з  транспортиром.

Перетягніть білу точку на інструмент і поверніть його, щоб отримати нахил кута

при збіганні сторін з інструментом. Натисніть  щоб намалювати потрібний

вам кут, як показано на малюнку:

 Циркуль

Натисніть «Інструмент» щоб отримати список опцій з циркулем. Натисніть і 



тягніть ручку циркулю та повертайте його щоб намалювати круг.

6.14. Зйомка

У  деяких  випадках,  для  зйомки  потрібне спеціальне  обладнання.  Але
користувач може використовувати звичайну камеру комп’ютера.

Натисніть «Інструменти» → «зйомка», щоб увійти в призначений інтерфейс,
як на малюнку:

6.14.1. Панель інструментів для зйомки

У нижній частині інтерфейсу зйомки, є ряд кнопок, що показують різні функції камери:



приближення та віддалення.

 зліва – функція скріншоту, а справа – зйомки.

натисніть щоб зафіксувати поточний інтерфейс для зйомки. Натисніть на
кнопку знову один раз щоб розфіксувати.

натисніть що повертайте інтерфейс наліво та направо.

Натисніть щоб відкрити інтерфейс налаштувань, задля:

 вибору іншої камери (якщо на вашому комп’ютері декілька камер);

 налаштування роздільної здатності;

 налаштування яскравості;

 налаштування контрасту;

 налаштування насиченості.



натисніть для виходу з камери.

6.14.2. Нотатки на екрані

При відкритті інтерфейсу камери відкривається плаваюча панель з правої стороні, як 

показано на малюнку:

Кнопки на панелі інструментів «Ручка», «Ластик», «Вибір», «Скасувати» і «Повторити» 

виконують ті ж функції що й у главі 3.3.

Тож ви можете робити нотатки на нерухомих чи рухомих об’єктах, взятих з камери.

6.15. Електронна книжка

6.15.1. Використання шаблонів задля створення електронних книжок

За допомогою цієї  функції,  користувач може створити електронну книгу з  шаблону

дуже швидко.  Виберіть  на  панелі  інструментів  «Режим редагування» з  крайньої  правої

сторони. Сторінка перемкнеться між режимами (перемикання між режимом редагування і

презентації) як показано на малюнку:



Натисніть «Режим» щоб вибрати між 9 шаблонами для електронної книги, як на 
малюнку нижче:

Вибираючи шаблон, фон сторінки встановлюється такий же, як у шаблоні. Натисніть

«+» на тлі сторінки, вставте певне зображення, як показано на малюнку:

6.15.2. Вставка звуку

У  режимі  редагування,  необхідно  натиснути  кнопку  «Вибір»,  щоб  відкрити  вікно

редагування  на  сторінці.  Потім  натисніть  кнопку   під  вікном  редагування,  щоб
вибрати звукову доріжку. Прив'яжіть цю доріжку у вікні редагування, що з'явиться як значок



в лівому нижньому кутку, як показано на малюнку: 
Прив'язуючи доріжку, натисніть на поле редагування щоб записати голос. Натисніть ще

раз, щоб зупинити запис.

При роботі з голосом у шаблоні, користувач може створити електронну книгу з 

текстом, голосом і графікою.



7. Найчастіші питання
1  ） Чому у мене не працює «Ластик жестами»?

Вам потрібно встановити останню версію драйверу Touchdev та упевнитися, що

процес Touchdev працює на комп’ютері.

2）Чому геометричні фігури, що я малюю, я не може стерти?

Touchboard  має  5  ластиків  на  вибір.  Як  правило,  користувачі  можуть

використовувати  маленький,  середній  та  великий  ластики,  щоб  стирати

малювання точно. Щоб очистити графіки, зображення, відео або флеш-анімацію,

вставлені  на  сторінку,  потрібно  використовувати  тільки  два  самих  великих

ластики.

3） Чому колір заднього фону завжди білій при ввімкненні Touchboard?

При запуску Touchboard,  колір фону за замовчуванням залежить від поточної

роздільної  здатності  вашого  дисплею.  Якщо  воно  дорівнює  або  менше  ніж

1024×768, колір за замовчуванням буде білим. У іншому випадку, він зелений.

4  ） Чому немає ніякої  реакції  на натискання  кнопок у плаваючій панелі
інструментів?

Більшість  кнопок  у  плаваючій  панелі  інструментів  в  Touchboard  може

використовуватися  тільки  в  стані  прозорої  сторінки  –  такі  як  «Графіка»,

«Ластик», «Вибір», «Налаштування» тощо. Користувачі можуть перемикатися на

прозорий режим, натиснувши на «Ручку» в плаваючій панелі інструментів.

5  ） Чому з обох сторін при імпорті презентації формату PPT сірі зони?



Для того, щоб зберегти нормальне масштабування зображення при імпорті PPT,

Touchboard  встановив масштаб відображення  4:3.  Таким чином,  можуть  бути

сірі області з обох сторін екрану. У цій сірій зоні, ви не можете малювати лінії.
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