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Tablica interaktywna, budowa, zasada działania.
Rodzaje (typy) tablic interaktywnych. Obsługa
wstępna i przygotowanie do pracy. Kalibracja.
Podłączenie projektora i komputera. System audio.



Tablica interaktywna to urządzenie, które przypomina

dużą białą tablicę i umożliwia współdziałanie z

podłączonym do niej komputerem oraz projektorem

multimedialnym. Można ją porównać do wielkiego

monitora, który reaguje na dotyk. W zależności od

technologii, w której tablica została wykonana, można

używać specjalnego pióra, każdego innego przedmiotu lub

dłoni. Osoba korzystająca z tablicy może za jej pomocą

obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze.

Interaktywna tablica zazwyczaj dysponuje też własnym

specjalistycznym oprogramowaniem, które umożliwia

przygotowanie zasobów do wykorzystania podczas

wykładu, lekcji czy prezentacji



Działanie tablicy polega na przekazywaniu do komputera

przez moduł elektroniczny danych na temat położenia

względem osi X i Y tablicy specjalnego pisaka. Dane te są

następnie obrazowane w postaci położenia kursora myszy na

tablicy. W zależności od miejsca w którym znajduje się

wskaźnik, trybu pracy tablicy (wybieranego programowo) oraz

zdarzenia wywołanego wskaźnikiem następuje określone

działanie, które dzięki projektorowi multimedialnemu,

wizualizowany jest na tablicy.



Zajęcia można wcześniej zaplanować i zapisać w

komputerze. Oprogramowanie tablicy obejmuje

specjalnie opracowany zestaw elementów

graficznych oraz szablonów. Utworzone materiały,

mogą być zapisane na dysku komputera. Później

można je przesłać pocztą elektroniczną, ponownie

odtworzyć na kolejnych zajęciach lub wydrukować.





Obsługa: tablice dotykowe i na fale podczerwone używamy

PALCA, a tablice elektromagnetyczne za pomocą

specjalnego PISAKA.

Tablice dotykowe i elektromagnetyczne mają bardzo czułą

powierzchnię, dlatego łatwo je uszkodzić,

natomiast tablice na fale podczerwone działają nawet w

przypadku uszkodzenia powierzchni wyświetlania.
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Połączenie tablicy 
interaktywnej z 
projektorem i 
komputerem 
(przykład)



System audio



Ceramiczna powierzchnia tablicy umożliwia pisanie po niej
markerami suchościeralnymi. Powierzchnię należy regularnie
konserwować za pomocą ogólnie dostępnych płynów do
czyszczenia i konserwacji tablic suchościeralnych.
Nie należy używać markerów permanentnych.



W tablicy interaktywnej zastosowano technologię pozycjonowania w

podczerwieni. W połączeniu z projektorem i komputerem tablica może być

używana jako duży panel multimedialny. Za pomocą tablicy można

wprowadzać notatki na dowolny obraz wyświetlony na ekranie komputera.

Tablica interaktywna dostarcza zaawansowanych funkcji, co sprawia, że

prezentacja staje się efektywna jak nigdy dotąd a do obsługi wystarczy

palec lub dowolny wskaźnik.



Pisanie: użytkownik może pisać, rysować i wykorzystywać
funkcje myszy komputerowej posługując się tylko palcem.
Wszystkie zmiany (notatki, rysunki, itd.) pojawiają się na tablicy
w czasie rzeczywistym.

Notowanie: użytkownik może sterować każdą aplikacją na
komputerze i nanosić na nią swoje dopiski. Możliwe jest
zapisywanie ich bezpośrednio z poziomu oprogramowania
tablicy w formatach: PPT, PDF, graficznym lub strony
internetowej.



Interakcja: podczas np. wideokonferencji, obydwie strony
mogą dzielić dane i pisać w czasie rzeczywistym, jakby były w
jednej sali konferencyjnej. Integracja z systemem
wideokonferencyjnym umożliwia poprawienie rezultatów i
wzrost wydajności takich rozwiązań.

Rozpoznawanie dotyku: system rozpoznaje dotknięcie
jednym palcem, kilkoma placami, kliknięcie prawym i lewym
klawiszem, podwójne kliknięcie.



Możliwości oprogramowania

 Zaprojektowane pod kątem nauczania i systemów konferencyjnych
 Możliwość zapisywania obrazów w formacie wektorowym
 (zmniejszenie rozmiarów plików)
 Użytkownik może dowolnie wybierać rodzaj pióra, grubość linii i schematy kolorów wg

własnych potrzeb
 Bogaty zestaw funkcji dostępny z poziomu ekranu, umożliwia szybką edycję i

modyfikację wyświetlonej zawartości
 Narzędzia graficzne umożliwiają wybór tła, grafiki wejściowej i obrazków
 „Pędzel” jest wrażliwy na poziom nacisku
 Możliwy jest zapis plików do wielu popularnych formatów (pdf, jpg, gif, png, tiff, bmp

itp.)
 Symulacja/sterowanie wskaźnikiem myszy komputerowej
 Współpraca z popularnymi aplikacjami np. MS Office
 Dostępne skróty umożliwiają szybki dostęp do funkcji takich jak np.: Page Up/Down,

stworzenie nowej strony, wybór szerokości pióra, zapis obrazu, wyczyszczenie ekranu.



Uwaga: obszar, w którym powinien mieścić się obraz z projektora oznaczony jest
odpowiednimi ikonami: w lewym górnym (┌ ) i prawym dolnym (┘) rogu. Aby
osiągnąć najlepszy rezultat, należy dopasować obraz z projektora do powyższych
oznaczeń.



Menu „Kalibracja”  

Jeżeli punkt, w którym użytkownik dotyka tablicy nie jest zgodny z tym wyświetlanym,

należy skalibrować tablicę. Aby to zrobić, należy na wyświetlonym oknie użyć przycisku

„Kalibracja”. Na powierzchni tablicy powinno zostać wyświetlonych 9 punktów, które

należy zgodnie z poleceniami dotknąć najlepiej za pomocą wskaźnika (w celu uzyskania

większej dokładności). Należy kliknąć po kolei w centrum znaków “十” pisakiem tak, aby

wszystkie “十” przestały migać. Po tej czynności tablica jest skalibrowana. Informacje o

ich położeniu zostaną automatycznie zapisane w oprogramowaniu i pozostaną

niezmienione do następnej kalibracji.

Przyciśnięcie klawisza „Esc” w trakcie kalibracji spowoduje anulowanie tej czynności. Jeśli

tablica posiada klawisze skrótów to trzeba wykonać ją zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: jeżeli nie zmieniamy ustawienia projektora lub tablicy – kalibrację wykonujemy 
tylko przy pierwszym uruchomieniu



Menu „Wyjdź” 
W przypadku, gdy sterownik do współpracy z tablicą nie jest potrzebny, można go 
wyłączyć wykorzystując opcję „Wyjdź”. 



Klawisze skrótów 

Klawisze skrótów nie stanowią obszaru
projekcyjnego, ale można ich dotykać w celu
skorzystania z przypisanych do nich funkcji.
Na tablicy po obu stronach powierzchni
znajdują się ikony uruchamiające
następujące funkcje:



Klawisze skrótów 

Skróty są aktywne, tylko w 
przypadku, gdy uruchomione jest 
oprogramowanie firmowe tablicy. 



Pisanie i zmazywanie 

W zestawie znajdują się trzy kolorowe pisaki (ułożone na interaktywnej
półce w kolejności czerwony, czarny i niebieski) i jedna gąbka. Mają one
różne priorytety – pierwsza jest gumka, następnie niebieski, czarny i
czerwony pisak. Prosimy układać pisaki w odpowiadających im miejscach na
półce. Pisak może służyć do pisania kolorem, którym jest oznaczony lub
innym wybranym przez użytkownika z palety dostępnych kolorów.

Pisanie odbywa się za pomocą pojedynczego wskaźnika, palca – za pomocą
chwytu całą dłonią możemy przesuwać obraz.



Jak używać oprogramowania

Dostarczone oprogramowanie Qomo Flow!Works dostarcza wielu narzędzi

ułatwiających prowadzenie prezentacji.

Program Flow!Works umożliwia pracę na tablicy interaktywnej w trzech

trybach:

• Tryb pisania po tablicy

• Tryb pisania i obsługi aplikacji

• Tryb interaktywny

Do przełączania między trybem pisania i trybem interaktywnym 

wykorzystujemy przycisk z symbolem 



Tablica interaktywna – ułatwienia 

W przypadku, gdy szukamy konkretnej strony z większej ich ilości, należy wejść w tryb

„Indeks stron” i zlokalizować stronę w oknie podglądu. Używając kombinacji klawiszy

CTRL i strzałek możemy przesuwać obiekty w pożądane miejsce.

Aby zoptymalizować szybkość wyświetlania, obraz, który używamy nie powinien być

większy niż rozdzielczość ekranu.

Jeżeli jest to możliwe należy przekonwertować używane obrazy do formatu WMF

(Windows Metafile Format - format metaplików Windows). Ten Format może poprawić

szybkość wyświetlania i zredukuje zniekształcenia przy zbliżaniu lub oddalaniu obrazu.

Aby uzyskać optymalny obraz (wyraźny i ostry) należy używać obrazów w tej samej 
rozdzielczości, co ekran (np. przy rozdzielczości 1024x768 obraz powinien być rozmiaru 
1024x768). 



Rysowanie, edycja obiektów, pisanie ręczne, 
tryb samokopiujący, tryb interaktywny

Zaznaczanie, przesuwanie, zmiana rozmiaru obiektów, 
koloru wypełnienia, koloru linii obramowania i jej 
grubości oraz stopień przezroczystości samego obiektu

Definiowanie łączy dla obiektów, którymi mogą być 
strony www, pliki na naszym komputerze, dźwięki oraz 
inne slajdy, porządkowanie slajdów, podpinanie 
(dołączanie) plików lub skrótów do plików 



 Zaplanowanie prezentacji
 Stworzenie prezentacji, wstawianie materiałów
 Układ treści
 Animacje, przejścia, interakcje
 Prezentacja z tablicą interaktywną, zapis i wykorzystanie

Edukacja z tablicą




