คู่มือการใช้ งานโปรแกรม Drawview

V4.31

โปรแกรม Drawview เป็ นโปรแกรมที่ใช้ งานร่วมกับ Vertex Interactive Multimedia LCD Display(IL) ซึง่ สามารถใช้
การสัมผัสบนหน้ าจอแทนการใช้ ปากกาเพื่อเขียนหรื อวาดภาพ และยังสามารถทาการบันทึกการทางานในรูปแบบของ
ภาพนิ่งและภาพเคลือ่ นไหว

คลิกที่ ไอคอน

1.

เพื่อเปิ ดโปรแกรม Drawview V4.31 จะปรากฏเมนูดงั รูป

เมนูลดั

เลือ่ นตาแหน่งเมนู
สลับโหมดการทางาน
ทาซ ้า
ไม่ทา
เมนู

เลือ่ นตาแหน่งของหน้ าต่างเมนูไปตาแหน่งทีต่ ้ องการ
สลับโหมดการทางานระหว่างโหมดโปรแกรม
Drawview และ windows
ทาซ ้า เมื่อมีการใช้ คาสัง่ ไม่ทา แล้ วเมื่อไม่ต้องการ
สามารถยกเลิกคาสัง่ ไม่ทา ด้ วย ทาซ ้า
ยกเลิกการกระทา
เลือกเพื่อเปิ ดหน้ าต่างเมนูทาสัง่ ต่างๆ

เปิ ดไฟล์ใหม่
เปิ ดไฟล์
เรี ยกไฟล์อื่น
บันทึกไฟล์เป็ นนามสกุลอื่น
บันทึกไฟล์
บันทีกไฟล์ไปที่...
พิมพ์หน้ านี ้
ส่งอีเมล
ภาษา
บันทึกเฉพาะผู้ใช้
ตังค่
้ า
ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับ
ออก

โหมดหน้ ากระดาษ

หน้ ากระดานขาว
หน้ ากระดานเขียว
หน้ า Windows
หน้ ากระดานดา
หน้ ากระดานใส
เลือกภาพจากไฟล์

สร้ างเอกสารใหม่
เปิ ดเอกสารที่สร้ างไว้
เปิ ดรูปภาพ หรื อภาพเคลือ่ นไหว
ตังชื
้ ่อและนามสกุลของไฟล์เอกสาร
บันทึกเอกสารตามค่าทีต่ งไว้
ั้
เลือกตาแหน่างทีจ่ ะทาการบันทึกเอกสาร
พิมพ์เอกสารหน้ าปั จจุบนั
ส่งเอกสารทางอีเมล์
เปลีย่ นภาษา
บันทีกการตังค่
้ าสาหรับแต่ละผู้ใช้
การตังค่
้ าการใช้ งาน
ช่วยเหลือในการให้ คาอธิบายการใช้ งาน
อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม
ออกจากโปรแกรม

ใช้ เพื่อเลือกสีพนื ้ ของหน้ ากระดาษและสร้ างหน้ าใหม่

เลือกหน้ าจอเป็ นกระดานสีขาว
เลือกหน้ าจอเป็ นกระดานสีเขียว
เลือกหน้ าจอเป็ นหน้ าจอคอมพิวเตอร์
เลือกหน้ าจอเป็ นกระดานสีดา
เลือกหน้ าจอเป็ นแผ่ นใส
เลือกภาพจากไฟล์ เป็ นภาพพืน้ หลัง

โหมดปากกา

ใช้ เลือกรูปแบบของปากกาเพื่อใช้ ในการเขียน
เลือกการทางานเป็ นปากกา

ปากกา

เลือกการทางานเป็ นปากกาเน้ นข้ อความ

ปากกาไฮไลท์

เลือกการทางานเป็ นปากกาหมึกซึม

ปากกาหมึกซึม

เลือกการทางานเป็ นสัญญาลักษณ์หรื อรูปภาพ

ปากการูปภาพ
ปากกาปากหัวตัด

เลือกการทางานเป็ นปากกาลายพื ้น

ปากการูปภาพ

เลือกการทางานเป็ นปากกาปากกาอัจฉริ ยะ

ปากกาอัจฉริ ยะ

เลือกการทางานเป็ นปากกาเลเซอร์ กระพริ บแสง

ปากกาเลเซอร์

เลือกสีพื ้นหลังของหน้ าจอ

สี

เลือกปรับความโปร่งแสงของภาพและตัวอักษร

ใส

เลือกขนาดของเส้ น

กว้ าง

เลือกรูปแบบของเส้ น

รูปแบบ

โหมดเลขาคณิต

ใช้ สร้ างรูปทรงเลขาคณิต

เส้ น
สามเหลีย่ มมุมฉาก
วงรี

เลือกการทางานเป็ นปากกาหัวตัด

สร้ างเส้ นตรง
สร้ างรูปสามเหลีย่ มมุมฉาก
สร้ างรูปวงรี

สร้ างรูปห้ าเหลีย่ ม

ห้ าเหลีย่ ม

สร้ างรูปหกเหลีย่ ม

หกเหลีย่ ม

สร้ างรูปลูกศร

ลูกศร

สร้ างรูปทรงลูกบาศก์

ลูกบาศก์

สร้ างรูปทรงกรวย

กรวย
สีเ่ หลีย่ มด้ านขนาน

สร้ างรูปสามเหลีย่ ม

สามเหลีย่ ม

สร้ างรูปสีเ่ หลีย่ ม

สีเ่ หลีย่ ม

สร้ างรูปวงกลม

วงกลม

สร้ างรูปดาว

ดาว
สีเ่ หลีย่ มขนมเปี ยกปูน
ลูกศรสองทาง

สร้ างรูปสีเ่ หลีย่ มขนมเปี ยกปูน
สร้ างรูปลูกศรสองทาง
สร้ างรูปทรงกระบอก

กระบอก
สีเ่ หลีย่ มหัวมน

โหมดยางลบ

สร้ างรูปสีเ่ หลีย่ มด้ านขนาน

สร้ างรูปสีเ่ หลีย่ มหัวมน

ใฃ้ ลบข้ อความและภาพ

ลบวัตถุ
ยางลบบางส่วน(เล็ก)

ลบได้ ทงลายเส้
ั้
น ภาพ และตัวอักษร
ลบได้ เฉพาะลายเส้ นและตัวอักษร พื ้นที่ในการลบมีขนาด
เล็ก

ยางลบบางส่วน(กลาง)
ยางลบบางส่วน(ใหญ่)
ตัวครอบแปรงลบ

ลบได้ เฉพาะลายเส้ นและตัวอักษร พื ้นที่ในการลบมีขนาด
กลาง
ลบได้ เฉพาะลายเส้ นและตัวอักษร พื ้นที่ในการลบมีขนาด
ใหญ่
ลบได้ เฉพาะบางโหมดเช่น แทรกปก

โหมด

Word\Excel Note

โหมด

แทรกวัตถุ สามารถเพิม่ รูป ตัวอักษร และภาพเคลือ่ นไหว

แทรกภาพ
แทรกไฟล์วีดีโอ
แทรกไฟล์ออฟฟิ ต

บันทีกเอกสาร Word/Excal

แทรกรูปภาพลงในหน้ าจอ
แทรกไฟล์วีดีโอลงในหน้ าจอ
แทรกไฟล์ออฟฟิ ตลงในหน้ าจอ
แทรกตาราง

Insert Table

แทรกข้ อความ
แทรกไฟล์แฟลช
แทรกปก
Datagraph

แทรกข้ อความตัวอักษร
แทรกภาพเคลือ่ นไหว สกุลแฟลช
แทรกภาพเพื่อปิ ดพื ้นหลัง และสามารถลบได้ ด้วย ตัวครอบ
แปรงลบ
สร้ างกราฟข้ อมูล

โหมดเครื่ องบันทึก

สามารถบันทึก การกระทาบนอุปกรณ์ได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง เพื่อใช้ ในการนาเสนอครัง้ ต่อไป

บันทึก
เล่น
หยุดชัว่ คราว
หยุด
บันทึก
เปิ ด

เริ่ มต้ นการบันทึก
เล่นไฟล์ที่บนั ทึก
หยุดเล่นไฟล์ที่บนั ทึกชัว่ คราว
หยุดเล่นไฟล์ที่บนั ทึก
เลือกที่เก็บไฟล์ที่จะทาการบันทึก
เลือกไฟล์ที่ทาการบันทึกเพื่อเล่น

โหมดการจัดการหน้ ากระดาษ
ขยาย
ย่อ
เคลือ่ นย้ าย
ย้ อนกลับ
หน้ าที่แล้ ว
หน้ าถัดไป
ลบหน้ านี ้

ขยายหน้ าจอ
ย่อหน้ าจอ
สามารถเคลือ่ นย้ ายไปส่วนใดส่วนหนึง่ ของหน้ าจอ
สามารถย้ อนกลับไปที่กลางหน้ าจอ
ย้ อนกลับไปหน้ าที่แล้ ว
ไปหน้ าถัดไป
ลบหน้ าจอปั จจุบนั

โหมดเครื่ องมือ/อุปกรณ์เสริ ม

ไฟส่อง
ผ้ าม่าน
แว่นขยาย
กล้ อง
ไม้ บรรทัด
ไม้ ครึ่งวงกลม
ไม้ สามเหลีย่ ม
วงเวียน
บันทึกวีดีโอ
กล้ องวีดีโอ
เติมสี
ลูกเต๋า
สูตรคณิตศาสตร์
เครื่ อง Visual

โหมดเลือกแหล่งข้ อมูล

ใช้ เน้ นเฉพาะจุดที่สาคัญ
แผ่นปิ ดหน้ าจอ ใช้ ปิดหน้ าจอ และสามารถเคลือ่ นย้ ายได้
แว่นขยาย ใช้ เพื่อทาการขยายภาพหน้ าจอ
ใช้ ในการบันทึกหน้ าจอในแบบรูปภาพ ซึง่ สามารถบันทึกทัง้
หน้ าจอหรื อเฉพาะส่วน
เลือกใช้ ไม้ บรรทัด
เลือกใช้ ไม้ ครึ่งวงกลม
เลือกใช้ ไม้ สามเหลีย่ ม
เลือกใช้ งานวงเวียน
บันทึกภาพหน้ าจอในรูปแบบของภาพเคลือ่ นไหว
เปิ ดการใช้ งานกล้ องวีดีโอ
ใส่สใี นบริ เวณช่องว่าง
ทอยเพื่อสุม่ ค่าคะแนน
ใช้ ใส่สตู รคณิตศาสตร์
ฉาพภาพจากเครื่ อง Visual หรื อกล้ อง บนหน้ าจอ

ซึง่ สามารถเพิ่มรูปหรื อตัวหนังสือโดยดึงข้ อมูลจากHDDหรื ออินเตอร์ เน็ต
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