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     Кіріспе 

Whiteboard интерактивті тақтасы – «Whiteboard» компаниясы құрастырған, 

интерактивті экранымен бірге қолданылатын оқытушы құралы болып табылады.  

Бағдарлама - қолдануға ыңғайлы, жазуға оңай және кез-келген мұғалім сабаққа дайындалу 

кезінде, пәндік сабақтар үшін және кез-келген пән бойынша сабақ беруге арналған мықты 

функциялармен қамтылған. Тақта оқушылар үшін көрнекті әрі интерактивті ортаны 

қалыптастырып, оқу үрдісін түрлендіріп, қызықты қыла түседі. 
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Whiteboard V3.0 интерактивті тақтасының 
жаңа функциялары 

1. Әртүрлі экран режимдері қосылған. 

Терезе режимі, толық экран режимі, ескертпелер режимі қарастырылған. 

2. Жаңа оқу ресурстары, пәндік құралдар панелі қосылған. 

«Математика», «Физика», «Химия» құралдары қарастырылған.  

3. Жаңа шеңбер диаграмма мен Гистограмма қосылған. 

Пайдаланушының тиісті бетке әртүрлі шеңбер диаграммалар мен гистограммаларды 
қоюуына мүмкіндік береді. 

4. Жаңа формула қосылған. 

Пайдаланушының тиісті бетке формула қоюуына мүмкіндік береді. 

5. Жаңа химиялық теңдеу қосылған. 

Пайдаланушының тиісті бетке химиялық теңдеу қоюуына мүмкіндік береді. 

6. Әртүрлі беттерді ауыстыру эффектілері қосылған. 

Пайдаланушының әртүрлі беттерді ауыстыру эффектілерін таңдауына мүмкіндік береді. 

7. Жаңа сиқырлы қаламұш (Magic pen) қосылған. 

Пайдаланушы сызуға арналған сиқырлы қаламұшты қолданған кезде, беттегі жазу баяу 

өшіріледі де, бет біртіндеп тазара бастайды; шеңбер сызу кезінде «Прожектор» функциясы 

қосылады; тікбұрыш сызу кезінде «Ұлғайтқыш» құралы іске қосылады да, төртбұрыш 

ұлғайтылады. 

8. Объектіні теңестіру функциясы қосылған. 

Пайдаланушының теңестіруге арналған әртүрлі объектілерді таңдауына мүмкіндік береді. 

9. Екі пайдаланушы бірнеше мәрте басу (Multitouch) режимінде бір уақытта жазып жатқан кезде 

тиісті объектілерді қолмен ұлғайту немесе кішірейту функциясы қосылған. 

Екі пайдаланушының Multitouch панелінде бір уақытта жазуына мүмкіндік береді. 
Пайдаланушы нұсқағыштың көмегімен Multitouch режимінде таңдалған объектілерді 
кішірейте немесе ұлғайта алады. 

10. Жаңа «беттің тақырыбын өзгерту» функциясы қосылған. 

Пайдаланушылардың сабақтың немесе пәннің тақырыбын өзгертулеріне мүмкіндік береді. 

11. Жаңа «беттің фонын көрсету» функциясы қосылған.  

Пайдаланушыға беттің фонын көрсетуге және фонның стилін таңдауға мүмкіндік береді. 

12. Әртүрлі байланыстыру сызықтары қосылған. 
Пайдаланушының әртүрлі байланыстыру сызықтарын қолдануына мүмкіндік береді. 

13. Жаңа экранды бұғаттау кілті қосылған. 

Пайдаланушының экранды бұғаттауына мүмкіндік береді. 

14. Жаңа диктофон, сағат, виртуалды пернетақта, калькулятор функциялары қосылған.  

Оқу үрдісіне қажетті әртүрлі керек-жарақтар қосылған. 
15. Жаңа сыртқы құралдар қосылған. 

Пайдаланушының компьютердегі құралдарды тақтаға қосуына мүмкіндік береді. 

16. Жаңа «бапталмалы құралдар панелі» функциясы қосылған. 

Пайдаланушының толық экран режимінде тиісті құралдардың батырмаларын қосуына 
немесе алып тастауына мүмкіндік береді. 

17. Жаңа «құралдар панелін біріктіру» функциясы қосылған. 
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Пайдаланушының толық экран режимінде құралдар панелін үстіңгі немесе төменгі шетке 
жылжытуына мүмкіндік береді. 

18. Сызықтар сызу кезінде оларды математикалық тәсілмен кесу құралы қосылған. 
Пайдаланушының математикалық құралдарды қолдану арқылы сызықтар сызуына мүмкіндік 

береді. 

19. Жаңа «сырттан алынған суреттерді қосу» жылдам пернесі қосылған. 

Пайдаланушының «Ctrl+V» жылдам пернесін басу арқылы тақтаның бетіне сырттан алынған 
суреттерді қоюына мүмкіндік береді. 

20. Тиісті бетке оралу функциясы қосылған. 
Пайдаланушының көрсетілген бетке оралуына мүмкіндік береді. 

21. GOOGLE дереккөзіндегі кескіндерді тікелей іздеу және оларды тақтаның бетіне жылжыту 
функциясы қосылған. 
Пайдаланушының GOOGLE дереккөзіндегі кескіндерді тікелей іздеуіне және оларды тақтаның 

бетіне жылжытуына мүмкіндік береді. 

22. Интеллектуалды іздеу (Smart search) функциясы қосылған. 

Сіз қарапайым қаламның көмегімен қандай да бір сөзді таңдаған кезде, Smart search 

функциясы таңдалған сөзді автоматты түрде іздей бастайды, бұдан кейін іздеу нәтижесін 

тақтаның бетіне оңай жылжыта аласыз. 

23. «Мәтінді дыбыстау» функциясы қосылған. 

Бұл функция тиісті мәтінді белгілеп, «Дыбыстау» батырмасын басқан кезде, мәтінді автоматты 
түрде дыбыстауға мүмкіндік береді. 
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Жүйеге қойылатын талаптар 
 
 

Элементтің атауы   Сипаттамасы 

Процессор Pentium III 800MHz немесе одан жоғары 

Жад 1 ГГц немесе одан жоғары 

DirectX V9.0c немесе одан жоғары  

Операциялық жүйе Windows XP / Windows Vista / Windows 2003 / 
Windows 7 

Айыру қабілеті 
(ұсынылатын) 

1024 x 768 60 Гц 

Microsoft Office нұсқасы Office XP / 2002 / 2003 / 2007 

Веб-браузер Internet Explorer, Firefox 

Бейнежабдық DirectX 9.0 немесе одан деңгейі жоғары VGA бейне 
интерфейсі 

Аудиожабдық Кіріктірілген дыбыстық карта және динамиктер 
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Бағдарламалық жасақтаманы  

орнату және жою 
Орнату 
 
1. 1-1.1 суретте көрсетілгендей, Setup Whiteboard V3.0.exe файлына екі рет басып, оны 

ашыңыз да, бағдарламалық жасақтамада қолданылатын  тілді таңдаңыз. 1-1.2 суретті 

қараңыз: 

 
 1-1.1 сурет 

 
 

 1-1.2 сурет 

2. Тілді таңдағаннан кейін «ОК» батырмасына басыңыз да, ары қарай жалғастыру 

үшін пайда болған терезеде «Келесі қадам» (Next Step) пәрменін таңдаңыз. 

 
 

 
1. Бағдарлама орнатылатын орынды таңдаңыз: 

 1-1.3 сурет 

 

 

1-1.4 сурет 
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2. Бағдарламалық жасақтама орнатылуда, жалғастыру үшін «Келесі» (next) батырмасын 
басыңыз: 

1-1.5 сурет 

3. Орнату аяқталғаннан кейін, «Старт» мәзірі мен Жұмыс үстелінде жылдам іске қосу таңбасы 
пайда болады. 

1-1.6 сурет 

Жою 
 

1. «Старт» мәзіріне кіріп, Whiteboard құралын табыңыз да, 1-2.1 суретте көрсетілгендей, 
«Жою» (Uninstall) батырмасына басыңыз; немесе бағдарламаны орнату орнын таңдап, 
«uninst.exe» жазуын табыңыз да, 1-2.2 суретте көрсетілгендей, оның үстіне екі рет 
басыңыз. 

             1-2.1 сурет                                                1-2.2 сурет 
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2. «Жою» (Uninst) батырмасын бассаңыз, 1-2.3 суреттегідей терезе шығады, ал «Келесі 

қадам» (Next Step) батырмасын бассаңыз, 1-2.4 суреттегідей Whiteboard құралын 

жоюға арналған бет шығады. Егер бағдарламаны жоюды қаламасаңыз, «Болдырмау» 

(Cancel) батырмасын басыңыз. Егер бағдарламаны жоюды қаласаңыз, «Жою» 

(Uninstall) пәрменін таңдаңыз. Жасыл индикатор соңына дейін жеткен кезде 

бағдарламалық жасақтама жойылады, 1-2.5 суретті қараңыз. 

1-2.3 сурет 1-2.4 сурет 

  

1-2.5 сурет     1-2.6 сурет 
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Бағдарламалық жасақтаманың                  
жұмыс режимдері 

 
Whiteboard V3.0 интерактивті тақтасының бағдарламалық жасақтамасы терезе 

режимінен, толық экран режимінен және ескертпелер режимінен тұрады. Пайдаланушы 

құралды қолдану кезінде осы режимдердің кез-келгенін еркін түрде таңдай алады. 

 

Терезе режимі 
 

Терезе режимі бағдарламалық жасақтаманы ашқаннан кейін бірден қосылатын 

дисплейдің әдепкі қалыптағы режимі болып табылады. Ол Бас мәзір панелінен, жұмыс 

бетінен, бетті алдын ала қарау функциясынан, алдын ала қарау аймағынан, құралдар 

панелінен, параметрлерді баптау құралдарынан, элементтерді жоюға арналған себеттен 

тұрады. Құралдар панелінің орналасу қалпын жоғары-төмен жылжытуға, алдын ала қарау 

панелі мен желілік ресурстарды оң немесе сол жаққа орналастыруға болады. Негізгі 

интерфейс төмендегі 2-1.1 суретте көрсетілген: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-1.1 сурет 

 

Толық экран режимі 

 
Толық экран режимін таңдау кезінде бағдарламалық жасақтама жұмыс бетінің 

максималды өлшемдерін қолдана отырып, бүкіл экранға ашылады. Толық экран режимінің 

интерфейсі жұмыс бетінен, бетті алдын-ала қарау ресурсы мен желілік ресурстардан, 

элементтерді жоюға арналған себеттен және еркін жылжытуға болатын құралдар 

панелінен тұрады. Негізгі интерфейс 2-1.2 суретте көрсетілген: 
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     2-2.1 сурет 
 

Ескертпелер режимі 
 
 

 
Экрандарды ауыстыру режимі 

 

1. Терезе режиміндегі «Мәзір» панелінде 2-4.1 суретте көрсетілгендей, толық экран 

режиміне ауысу үшін «Қарау» (View) → «Толық экран режимі» (Full screen mode) 

пәрменін орындаңыз, немесе ескертпелер режиміне ауысу үшін «Қарау» (View) → 

«Ескертпелер режимі» (Annotation mode) тармағын таңдаңыз. «Құралдар панелі» 

батырмасына бассаңыз                            , 
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келесідей терезе ашылады: , мұнда Пайдаланушы Толық экран 
режимін немесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ескертпелер режимін 
таңдай алады. 

 

 
       
    2-4.1 сурет 

2. Толық экран режимін немесе ескертпелер режимін ашылмалы құралдар панелінен де 
таңдауға болады: 

«Терезе режимі» (Window mode) батырмасы Терезе режиміне 

ауысуға арналған; суретте көрсетілгендей, ашылмалы панельдегі «Толық экран 

режимі» (Full   screen   mode) батырмасына басыңыз.   

 «Ескертпелер режимі» (Annotation mode) батырмасы 

Ескертпелер режиміне ауысуға арналған; суретте көрсетілгендей, ашылмалы 

панельдегі Ескертпелер режимі (Annotation mode) батырмасына басыңыз.  

 «Толық экран режимі» (Full screen mode) батырмасы Толық экран 

режиміне ауысуға арналған. 
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Бет 
Жаңа бет 

 
Бұл функция ағымдағы файлда жаңа бет құруға мүмкіндік береді, жаңа бет ақ, жасыл, қара 
түсті болуы немесе фон суретінен тұруы мүмкін. 
 
1. Терезе режимін қолдану кезінде келесі нұсқауларды басшылыққа алыңыз: 

 «Мәзір» (Menu) → «Бет» (Page) → «Жаңа бет» (New Page) → «ақ бет/жасыл бет 
немесе қара бет немесе фондық бет батырмасына басыңыз. 
 

 
Фондық беттер экранда келесідей тәртіпте кескінделеді: 

 

          Қалаған суретті таңдаңыз. 

 Құралдар панеліндегі «Жаңа бет» (New page) батырмасын     басыңыз, 
бұдан кейін мынадай терезе шығады: 
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бұдан кейін қалаған бетті таңдаңыз. 

2. Толық экран режимінде немесе ескертпелер режимінде келесі әрекеттерді орындаңыз: 

 ашылмалы панельде  «Мәзір» → «Бет» →  «Жаңа бет» → «Ақ бет/жасыл 
бет немесе қара бет немесе фондық бет» тармақтарын таңдаңыз. 

 Ашылмалы панельде  «Жаңа бет» батырмасын басыңыз, келесі терезе 
шығады: 

 
бұдан кейін қалаған жаңа бетті 
таңдаңыз. 

 

 
 
 
 

Бетті тазарту 
 

Ағымдағы бетті тазартуға мүмкіндік береді, келесі әрекеттерді орындаңыз: 

 Суретте көрсетілгендей «Мәзір» → «Бет» → «Бетті тазарту» (Clear page) батырмаларын 
басыңыз: 

  Толық экран режимінде немесе ескертпелер 
режимінде мәзір батырмасының кескіні мынадай болады: 

. 

 Себетке  екі рет басыңыз. 
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Бетті жою 

 
Ағымдағы бетті жоюға мүмкіндік береді, келесі нұсқауларды басшылыққа алыңыз: 

 «Мәзір» → «Бет» → «Бетті жою» (Delete page) тармақтарын таңдасаңыз, бет жойылады. 

 Ағымдағы бетті жою үшін құралдар панелінде  «Бетті жою» батырмасын  
басыңыз. 

 Суретте көрсетілгендей, қажетті бетті жою үшін «Бетті қарау»    

батырмасына басыңыз да, «Х» тармағын таңдаңыз. 

                                                       
 

Ескертпе: егер бағдарламалық жасақтамада бір бет таңдалса және бұл бетте жазулар 

болмаса, «Бетті жою» функциясы жұмыс істемейді. 

 

Бетті ауыстыру 
 

Беттерді ауыстыруға, соның ішінде алдыңғы бетке өтуге, келесі бетке өтуге, негізгі 

бетке өтуге, соңғы бетке өтуге және т.с.с. әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. 

Құралдың тиісті бетінің үстіңгі оң жақ бұрышында бет нөмірі/жалпы бет саны және масштаб 

көрсетіледі: 

 Толық экран режимінде немесе ескертпелер режимінде «Мәзір»  → «Бет» 
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→ «Алдыңғы бет», «Келесі бет», «Негізгі бет» немесе «Соңғы бет» батырмаларына басыңыз. 
 

 Құралдар панелінде «Алдыңғы бет»                 немесе «Келесі бет»                   батырмасын 
басыңыз. 

 Бетті қарау  батырмасын басып, бетті қарау терезесін экранның 

сол жақ бөлігіне жылжытыңыз, пайдаланушы қажетті беттердің кез келгенін 

таңдай алады. 

 

Парақтау эффектісі 
 

Беттің өңін ашу және визуалды әсерін күшейту үшін бетті парақтау кезінде қалаған анимацияны 

қосуға мүмкіндік береді. Whiteboard V3.0 нұсқасында парақтау эффектілерінің келесідей 8 түрі 

ұсынылады: айналдыру бұрышы, бетті жая ашу, бұру, біртіндеп өшіру, бетті иілту, төңкеру, үш 

өлшемді айналдыру, градиент. Әдепкі қалыпта бетті ашу кезінде қандай да бір эффект 

қолданылмайды. 

 Терезе режимінде «Қарау» → «Парақтау эффектісі» батырмаларына бассаңыз, келесі терезе 

шығады, осы терезеде өзіңіз қалаған эффектіні таңдау қажет.
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Беттің масштабын ұлғайту/кішірейту және бетті жылжыту 

 
Беттің масштабын толығымен (беттің өлшемін және беттегі элементтердің 

өлшемін қоса алғанда) ұлғайтуға немесе кішірейтуге мүмкіндік береді. Бетті жылжыту 

әрекеті оны қандай да бір бағытқа ығыстыруды білдіреді. 

 Бетті кішірейту үшін құралдар панелінен  элементін немесе бетті ұлғайту үшін 

 элементін таңдаңыз. Әлде «Мәзір» → «Бет» → тармағына басып, «кішірейту» 

немесе «ұлғайту» пәрменін таңдаңыз. 

 Егер бет толып кетсе және сіз осы беттегі жазуларды өшірместен онда жазуды 

жалғастырғыңыз келсе, «Бетті жылжыту» тармағын қолдану арқылы ағымдағы бетте 

жазу әрекетін жалғастыра аласыз. Бұл үшін келесі қадамдарды орындаңыз: құралдар 

панелінде              батырмасын басыңыз немесе «Мәзір» панелінде «Бет» → «Бетті 

жылжыту» пәрменін таңдаңыз, бұл ретте меңзердің пішіні             түрінде өзгереді. 

Бұдан кейін бетті жылжыту үшін тінтуірдің сол жақ батырмасын басыңыз.  

 

Бетті ойнату 
 

Ағымдағы бетте орындалған қадамдардың барлығын ойнатуға мүмкіндік береді. 
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 Ағымдағы бетті ойнату үшін құралдар панеліндегі                                       батырмасын 
басыңыз немесе 

«Мәзір» панелі → «Бет» → «Ағымдағы бетті ойнату» пәрменін таңдаңыз.  

 Пайдаланушы «таңдалған бетті ойнату» тармағын таңдау 
арқылы да кез келген бетті ойната алады, мұндайда экранда 3-7.1 суретте көрсетілген терезе 
шығады. Пайдаланушы келесідей үш ауыстырып-қосу батырмасын көреді: «Ағымдағы бет», 
«Барлық беттер», «Бетті таңдау». Пайдаланушы «Бетті таңдау» батырмасына басу арқылы 
ұсынылатын 5 беттің ішінен өзі ойнатуды қалаған бетті таңдай алады. Бірінші бет соңғы беттен 
(реті бойынша) үлкен болмауы тиіс екендігіне назар аударыңыз, кері жағдайда «Бет қате 
таңдалған» жазуы шығады. Сондай-ақ мұндайда сіз «ОК» батырмасын қолдана алмайсыз, 3-
7.2 суретті қараңыз. 

                    3-7.1 сурет                                                                3-7.2 сурет 

 Бетті ойнату функциясы таңдалғаннан кейін бағдарламалық жасақтама оны автоматты 

түрде ойната бастайды, экранда төменде көрсетілген ауыстыру батырмаларынан 

тұратын панель шығады: 
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      3-7.3 сурет 

 

Ескертпе: Бетті ойнату кезінде бағдарламалық жасақтаманың өзге 

құралдарын қолданбаңыз; ойнатуды тоқтату үшін «Ойнатуды тоқтату» 

батырмасына басыңыз. 

Бетті қарау 
 

Егер бағдарламалық жасақтамада бірнеше бет ашылған болса, бетті қарау 

функциясы тиісті бетті, сондай-ақ басқа да ілеспе операцияларды (мысалы, тиісті бетке 

ауысу, бетті жылдам жою және т.б.) жылдам қарауға мүмкіндік береді. 

«Бетті қарау» (Page preview) терезесін ашыңыз: «мәзір» панелі арқылы «қарау» → 

«бетті қарау» пәрменін орындаңыз,  

 

 

 не болмаса бағдарламалық қосымшаның сол немесе оң 

жағындағы «Бетті қарау»  батырмасын басыңыз. 

3-8.1 суретте көрсетілгендей, беттің астыңғы жағында «Бетті қарау» батырмасы пайда 
болады. 

                                                                                3-8.1 сурет
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 Бетті қарау функциясы: 3-8.1 суретті қараңыз, мұнда бетті қарау режимі терезесінің оң 

жақ бөлігінде бетті жылдам қарау үшін жоғары-төмен жылжытуға болатын жүгірткіні 

көруге болады. Төмендегі суреттерде бетті қарау функциясы егжей-тегжейлі 

сипатталған. Бұл суреттерден екінші беттің ағымдағы сәтте қаралып жатқан бет екенін 

және қызыл түсті шаршымен белгіленгенін көреміз. «Бетті жою» тармағына қарсы 

тараптан қаралып жатқан әрбір бетті көреміз, үстіңгі оң жақ бұрыштан бетті жоюға 

арналған «Бетті жою» батырмасын байқауға болады. Енді бетті реттеу функциясын 

қарастырайық. Егер пайдаланушы 2-бет пен 3-беттің орындарын ауыстыруды қаласа, 

ол тінтуірдің меңзерін ағымдағы сәтте қаралып жатқан бетке орналастырып, тінтуірдің 

сол жақ батырмасының көмегімен терезедегі 3-бетті 2-бетке жылжытуы тиіс, мұндайда 

2-бет 3-8.2 суретте көрсетілгендей, 3-беттің орнына ығыстырылады. Бұдан кейін 

тінтуірдің түймесін жіберсеңіз, 2-бет пен 3-бет 3-8.3 суретте көрсетілген тәртіпте бір-

бірімен орын алмастырады. 

  

3-8.2 сурет 3-8.3 сурет 
 

Беттің үлгісі 
 
 Беттің үлгісін өзгерту 

Функция: беттің үлгісін өзгерткен жағдайда, беттердің барлығына осы үлгіні қолдануға 
мүмкіндік береді.  

Қадамдар: «Мәзір» → «Формат» → «Беттің үлгісі» → «Үлгіні өзгерту» қадамын орындаңыз,  

 бұдан кейін қажетті терезе шығады. Бұл терезеде 
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беттің үлгісін өзгертіңіз де, «ОК» батырмасына басыңыз. Осының нәтижесінде, мысалы, біз 
беттің үстіңгі сол жақ бөлігіне  

 

деп жазып, «ОК» батырмасына басатын болсақ, қалған беттердің барлығы да төменде 
көрсетілгендей, осы үлгіні қабылдайды: 

 

 Үлгіні жою үшін: «Мәзір» → «Формат» → «Беттің үлгісі» → «Үлгіні жою» пәрменін 
орындаңыз.  

 

Фонның түсі 
 

 Фонның түсін көрсету: «Мәзір» → «Формат» → «Фон суреті» → «Фонның түсін көрсету» 

 Фонның түсінің стилі: «Мәзір» → «Формат» → «Фон суреті» → «Фон түсінің стилі» 

 

Ресурстарды басқару 

Ресурстарды басқару құралы негізінен бетті қарау, ресурстарды қарау 

функциясынан және желілік ресурстардан тұрады. «Бетті қарау» функциясы алдыңғы 
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тарауларда сипатталғандықтан, осы тарауда қарастырылмайды. 

Ресурстар терезесін экранға шығару, жабу, орын ауыстыру 
 Экранға шығару және жабу. «Мәзір» → «Қарау» → «Бетті қарау» немесе «Ресурстарды қарау»  

(Resources preview) пәрменін орындаңыз, не болмаса «Желілік ресурстар» (Network resources) 
батырмасын басыңыз, 4 - 1.1 суретті қараңыз. Сондай-ақ тікелей ресурстар терезесін экранға 
шығару немесе жабу әрекетін орындауға болады. 

           Бетті қарау терезесі мен ресурстарды қарау терезесінің 

астыңғы бөлігінде  батырмасы бар. Бұл батырманы таңдаған жағдайда, 

тиісті терезе автоматты түрде жасырылады. 

 
 
 
 
 
 

    4-1.1 сурет 

 Орын ауыстыру. Бағдарламалық жасақтаманы іске қосқаннан кейін терезенің сол 

жағында ресурстарды басқару панелі шығады, сондай-ақ терезенің оң жағында  

батырмасы қарастырылған. Бұл батырма оң немесе сол жақтағы ресурстарды бір-

бірімен ауыстыруға мүмкіндік береді. Аталған функция интерактивті тақтаны қолдану 

кезінде ыңғайлы болып табылады және ресурстар панелінде орындалатын 

әрекеттердің уақытын қысқартуға жағдай жасайды. 

 

Ресурстарды қарау 
 
 Бағдарламалық жасақтаманың ресурстары: ресурстарды қарау құралдары 4-2.1 

суретте көрсетілген. Whiteboard V3.0 нұсқасында оқу пәндерінің кең таңдауы 

ұсынылады, бұлардың қатарында математика, қытай тілі, химия, физика, ағылшын тілі, 

тарих, география, биология және т.б. пәндер бар. Сонымен қатар, пайдаланушы өзінің 

дербес компьютеріндегі ресурстарды қосу немесе жою батырмаларын қолдану 

арқылы тиісті ресурстарды қоса немесе жоя алады. 

4-2.1 сурет 
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 Бағдарламалық жасақтаманың ресурстарымен жұмыс істеу: бұл функцияның 

көмегімен әдетте, 4-2.2 суретте көрсетілгендей, элементтерді жылжыту әрекеті жүзеге 

асырылады. Бұл ретте, 4-2.3 суретте көрсетілгендей, тиісті кескінді бағдарламалық 

жасақтамаға немесе тиісті бейнефайлды қажетті бетке жылжытып әкелуге болады. 

Whiteboard V3.0 нұсқасында кескіндердің әртүрлі форматтарын, Microsoft Office, Word, 

Excel, PPT, PDF, Flash бағдарламаларын, сондай-ақ көптеген бейне және 

аудиоформаттарды қолдануға болады, осының арқасында тиісті элементтерді қажетті 

бетке жылжытуға немесе ойнатуға болады. 

                           4-2.2 сурет 
 

4-2.3 сурет 
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Желілік ресурстар 
 
 Пайдаланушы қажетті ақпараттар мен ресурстарды желіден іздей алады, ол «Желілік 

ресурстар» (Network resources) функциясының көмегімен қажетті кескіндерді суретте 

көрсетілгендей жылжытып әкеліп, тиісті бетке қоя алады: 

 
 
 

Файлмен жұмыс істеу 
 

Файлмен жұмыс істеуге «Жаңа файл» (New file), «Файлды сақтау» (Save file), «Файлды импорттау» 

(Import file), «Файлды экспорттау» (Export file), «Басып шығару» (Print), «Пошта арқылы жіберу» 

(Send email) әрекеттері кіреді. 

 

Жаңа файл 
 
 Жаңа файл құру және сурет салу немесе жазу үшін «Мәзір» → «Файл» → «Жаңа файл» 

пәрменін орындаңыз. Бағдарламалық жасақтамада арнайы хабарлама шығады. Егер 

пайдаланушыға ағымдағы сәтте алдыңғы файлды сақтау қажет болса, «Иә» тармағын 

таңдаңыз да, файл сақталатын орынды көрсетіңіз. Егер файлды сақтау қажет болмаса, 

сақтаудан бас тарту үшін «Жоқ» батырмасына басыңыз. 

 

Файлды ашу 
 
 Әдеттегі файлды ашу үшін «Мәзір» → «Файл» → «Файлды ашу» пәрменін орындаңыз, ал 

интерактивті тақтаның файлын немесе құралдың осы нұсқасында қолжетімді өзге 

файлдарды ашу үшін құралдар панеліндегі             батырмасына басыңыз. Файлды ашу 

кезінде бағдарламалық жасақтамада Жаңа файлды ашу кезіндегідей хабарлама шығады. 
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Файлды сақтау 
 
 Файлды сақтау үшін «Мәзір» → «Файл» → «Файлды сақтау» пәрменін орындаңыз 

немесе құралдар панеліндегі             батырмасына басыңыз. Файл Whiteboard 

форматында сақталады.  

 Автоматты түрде сақтау: «Мәзір» → «Файл» → «Автоматты түрде сақтау» (Auto save) 

пәрменін орындаңыз, мына терезе шығады: 

   Пайдаланушы «файлды автоматты 
түрде сақтау қажет емес» тармағын таңдай алады немесе «файлды (1-100) интервалында 
сақтау қажет емес» тармағын таңдап, тиісті уақытты белгілей алады. Бұдан кейін файлды 
тиісті орынға сақтап, «ОК» батырмасына басу қажет. 

 

Файлды импорттау 
 
 Файлды импорттау үшін «Мәзір» → «Файл» → «Файлды импорттау» пәрменін 

орындаңыз, 5-4.1 суретті қараңыз, бұдан кейін файлдың форматын (PPT, Word, Excel, 

PDF) таңдап, «Ашу» батырмасына басыңыз да, файлды бағдарламалық жасақтамаға 

импорттаңыз. 

5-4.1 сурет 

Файлды экспорттау 
 

 Файлды экспорттау үшін «Мәзір» → «Файл» → «Файлды экспорттау» пәрменін 

орындаңыз да, қажетті орынды көрсетіңіз және файлдың атауын жазыңыз, бұдан кейін 

құжатты сақтау форматын (PPT, Word, Excel, PDF) таңдаңыз. 
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Пошта арқылы жіберу 
 
 Файлды тиісті электронды мекенжайға пошта арқылы жіберу үшін «Мәзір» → «Файл» → 

«Пошта арқылы жіберу» (Send email) пәрменін орындаңыз, төмендегі суретті қараңыз: 

    бұдан кейін файлды Жіберушінің 
электронды мекенжайы мен құпиясөзін, файлды Қабылдаушының электронды 
мекенжайын, сондай-ақ хабарламаның тақырыбын жазыңыз да, файлды Қабылдаушыға 
жіберу үшін «Жіберу» (Send) батырмасына басыңыз. 

 

Басып шығару 
 
 Егер компьютер принтерге жалғанған болса, пайдаланушы файлды «Мәзір» → «Файл» 

→ «Басып шығару» пәрменін орындау арқылы басып шығара алады, мұндайда 

параметрлер терезесі ашылады да, пайдаланушы өзіне қажетті параметрлерді таңдай 

алады. Файлды басып шығару үшін «OK» батырмасын басыңыз. 
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Сызу және жазу 
 

Атрибут параметрлері 
 

Сызылатын және жазылатын элементтердің түсі, ені, ашықтығы, стилі сияқты өзіндік 

параметрлері болады. Кейде пайдаланушы дайын файлды өзгертуді қалауы мүмкін, осыған 

байланысты біз төменде аталған параметрлерді жан-жақты сипаттаймыз: 

Терезе режимінде параметрлерді баптау:   

Толық экран режимінде және ескертпелер режимінде параметрлерді баптау: 

 

 Түстер: Штрихтердің көбісіне қажетті түстерді баптауға болады; егер ағымдағы 

штрихтердің түстерін баптауды немесе бағдарламалық жасақтаманың тиісті бетінде 

таңдалған түсті өзгертуді қаласаңыз, палитра терезесін ашу үшін түс батырмасын 

басыңыз. 

  Қажетті түсті таңдаңыз. Жеке штрихтерді өзгерту, соның ішінде 

«Көркем қаламұш», «Текстуралы қаламұш» элементтерінің кескіндегі түстерін өзгерту 

мүмкін емес, мұндай жағдайда палитра батырмасы белсенді болмайды. 

 

 Сызықтың қалыңдығы: Қарапайым пішіндер мен тегіс пішіндерді сызу кезінде 
пайдаланушы сызықтың қалыңдығын баптай алады. 

 

Сызықтың әдепкі қалыптағы қалыңдығы -  4  , 
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Сызықтың қалыңдығын таңдағаннан кейін таңдалған қалыңдық көрсеткішінің жанына √ 

таңбасы қойылады. Егер ағымдағы штрихте «сызықтың ені» параметрі қарастырылмаса, 

сызықтың қалыңдығы батырмасы белсенді емес болады. 

   Ашықтық: Ашықтық параметрі қарастырылған штрих қолданылған жағдайда, 

пайдаланушы осы батырманы басу арқылы тиісті пайызды таңдап, ағымдағы штрихтің 

қалыңдығын белгілей алады. Мұндайда пайдаланушы ашықтық көрсеткішінің сол жақ 

шетінен ағымдағы сәтте таңдалған мәнді білдіретін қанат белгісін көреді. 

 
 
 
 
 
 

Жалпы алғанда, ашықтық көрсеткіші 100-ге тең. Егер ағымдағы штрихте ашықтық параметрі 
қарастырылмаса, ашықтық батырмасы белсенді емес болады. 

   Сызықтың және бағыт белгісінің стилі: Сызықтардың «тегіс сызық», «дөңгелек 

нүктелі сызық», «шаршы нүктелі сызық», «қосарлы тегіс сызық», «нүктелі сызық» сияқты 

стильдері болуы мүмкін. Бағыт белгілері сызықтың басталар және аяқталар тұсын 

білдіреді. Егер бағыт белгілерінің стилін баптауды қаласаңыз, «Бағыт белгілері» 

батырмасына басып, өзіңіз қалаған сызық стилін таңдаңыз. Арнайы ажыратылып 

көрсетілген сызық оның ағымдағы сәтте қолданылып жатқанын білдіреді. 

Әдепкі қалыптағы стиль түрінде тегіс сызық қолданылады, бағыт белгісінің арнайы түрлері 

қарастырылмаған.  

Егер ағымдағы штрих қандай да бір сызық немесе бағыт белгісі түрінде болмаса, стиль 

батырмасын қолдану мүмкін емес. 

 

Сурет салуға арналған қаламұштар 
 

Whiteboard V3.0 нұсқасында қарапайым қаламұш, маркер, бояу жаққыш, жұмсақ 

қаламұш, текстуралы қаламұш, интеллектуалды қаламұш (Smart pen), көркем қаламұш 

және сиқырлы қаламұш (Magic pen) қарастырылған. Пайдаланушы қажетті қаламұшты 

таңдау үшін «Мәзір» → «Сурет салу» → «қарапайым қаламұш, маркер, бояу жаққыш, 

жұмсақ қаламұш, текстуралы қаламұш, интеллектуалды қаламұш (Smart pen), көркем 

қаламұш және сиқырлы қаламұш (Magic pen)» пәрмендерін орындауы тиіс. Осы мақсатта 

пайдаланушы құралдар панеліндегі         батырмасын да қолдана алады, мұнда   

«қарапайым қаламұш» бірінші кезекте тұрады.  



Whiteboard V3.0 интерактивті тақтасын пайдалану нұсқаулығы 

29 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Қаламұшты таңдағаннан кейін, сызықтың 
стилін таңдаңыз. Төменде әр қаламұштың 
сипаттамасы берілген. 

 

 Қарапайым қаламұш: ең жиі қолданылатын, үшкірленбеген тегіс сызықтар (әдетте 
күңгірт түсті) сызатын қаламұш. Whiteboard құралында ең жиі қолданылатын келесі 4 
түс ұсынылады: қызыл, қара, жасыл және көк. Пайдаланушы басқа түстерді де таңдай 
алады.  

   Маркерлер: жартылай ашық түсті қаламұш. Ең жиі қолданылатын келесі 4 түс 

ұсынылады: сары, жасыл, көгілдір және қызғылт, бірақ пайдаланушы басқа 

түстерді де таңдай алады. 

  Бояу жаққыш: кәдімгі бояу жаққышты елестетеді. 

  Жұмсақ қаламұш: қалыңдығы өзгермейтін, ұшы үшкір, біркелкі сызық. 

 

   Текстуралы қаламұш: штрих сызығы бедерлі қаламұш. Whiteboard Құралында 
текстуралы қаламұштардың 10 түрінің бірін таңдауға болады, олардың кейбірі төменде 
көрсетілген: 

  
 

 Интеллектуалды қаламұш (Smart pen): қарапайым геометриялық фигуралар сыза 
алады, қолмен салынған суретті анықтап, оны бағыт белгісі, тікбұрыш, үшбұрыш, 
эллипс сияқты стандарт формалардың біріне айналдырады. 

 

    Көркем қаламұш: көркем қаламұштардың келесідей 6 түрі қарастырылған: 
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  Сиқырлы қаламұш (Magic pen): Сызығы біртіндеп автоматты түрде өшірілетін 

бояу жаққыштың бір түрі. Сиқырлы қаламұшпен эллипс салу кезінде «Прожектор» 

функциясы іске қосылады, тікбұрыш пішінді фигуралар салу кезінде «Ұлғайтқыш» 

функциясы іске қосылады. 

 

Графика 

 

   Штамп: Пайдаланушының бағдарламалық жасақтамадағы кез келген штампты       
таңдауына мүмкіндік береді. Riotoudio әртүрлі 10 штамптың қалағанын таңдауды 
ұсынады. 

                                          «Мәзір» → «Сурет салу» → 

«Штапм» пәрменін орындап, қалаған штампты таңдаңыз. Әлде құралдар панеліндегі 

штампты таңдауға арналған   батырмасына басыңыз. 

  Қос өлшемді кескіндер: «Мәзір» → «Сурет салу» → «Қос өлшемді кескіндер» 
пәрменін орындап, әртүрлі қарапайым фигураларды таңдаңыз. Әлде құралдар 

панеліндегі әртүрлі қарапайым фигураларды таңдауға арналған  батырмасына 
басыңыз. 

. 

  Үш өлшемді кескіндер: «Мәзір» → «Сурет салу» → «Үш өлшемді кескіндер» 

пәрменін орындаңыз да, ұсынылатын форма түрлерін таңдаңыз немесе құралдар 

панеліндегі әртүрлі үш өлшемді кескіндерді таңдауға арналған  батырмасына 

басыңыз. 
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 . 
 
 Қырғыш және бұдыр бет: «Мәзір» → «Сурет салу» → «Бұдыр бет» пәрменін орындаңыз 

да,  
 
 

 
тікбұрыш формалы, бұдыр бетті кескін                                 салыңыз. Егер «бұдыр бетті» 

өшіргіңіз келсе, «Мәзір» → «Сурет салу» → «Қырғыш» пәрменін орындаңыз. Мұндайда 

тінтуірдің меңзері бояу жаққышқа айналады да, бұдыр бетті өшіре бастайды:  

. 

          Шеңбер диаграмма және            гистограмма: «Мәзір» → «Сурет салу» → 
«Шеңбер диаграмма» немесе «Гистограмма» пәрменін орындаңыз, әлде толық экран 
режимінде немесе ескертпелер  

режимінде болған кезде, құралдар панеліндегі               батырмасына басыңыз 
(Ескертпе: Пайдаланушы бағдарламалық жасақтамаға «Шеңбер диаграмма» 
батырмасын қосуы тиіс, себебі Whiteboard нұсқасында әдепкі қалыпта мұндай батырма 
жоқ). Гистограммада келесідей параметрлер тағайындалады:  

  Өзгерту енгізгіңіз немесе 
диаграммадан алып тастағыңыз келген параметрлерді таңдаңыз. 

Параметрлерді тағайындағаннан кейін «OK» батырмасына бассаңыз, бағдарламалық 
жасақтамада келесідей диаграмма пайда болады: 
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              Түспен тұтас бояу: жабық кеңістіктерді түспен тұтас бояуға мүмкіндік береді, бұл 
үшін «Мәзір» → «Сурет салу» → «Түспен тұтас бояу» пәрменін орындаңыз немесе құралдар  

         панеліндегі  батырмасына басып, қажетті түсті таңдаңыз                 . Түспен тұтас 
боялуы тиіс жабық форманың үстіне басыңыз. Мысалы, түспен тұтас бояғанға 

дейін , түспен тұтас бояғаннан кейін .  

Бір немесе бірнеше қос өлшемді кескінді бояу қажет болған жағдайда, оларды таңдап, 
«Түспен тұтас бояу» батырмасына басыңыз: 

→                 →                                                                

Суреттер қою: 1. «Қою» → «Сурет қою» → «Галереядан» пәрменін орындаңыз да, тиісті 
суретті бағдарламалық жасақтамаға жылжытып әкеліңіз. 2. «Қою» → «Сурет қою» → 
«Файлдан» пәрменін орындаңыз да, компьютерден қажетті суретті таңдаңыз. 3. Сырттағы 
дереккөзден қажетті суретті көшіріп алыңыз да, оны бағдарламалық жасақтамаға қою үшін 
«Ctrl + V» батырмасына басыңыз.  

   Кесте қою:  Мәзір панелінде «Қою» → «Кесте қою» пәрменін орындаңыз, немесе 

құралдар панеліндегі  батырмасына басып, тінтуірдің сол жақ батырмасының 
көмегімен кестені жылжытыңыз. Жылжыту кезінде бағандар мен жолдар саны туралы 
хабарлама шығады. Төменде 3 жолдан және 4 бағаннан тұратын кестенің үлгісі көрсетілген 

.  

 

Тінтуірдің сол жақ батырмасымен кестені жылжытыңыз,                                          бұдан кейін 
«ОК» жазуы пайда болған кезде оны жіберіңіз                                                             
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Кестеге екі рет басу арқылы оның ішіне жазу жазуға болады. 

 Мультимедиялық файл қою: мәзір панелінде «Қою»  → «Мультимедиялық файл қою» 

пәрменін орындап, компьютерден мультимедиялық файлды таңдаңыз. Whiteboard 

бағдарламасы аудио, бейне және флеш форматтағы құжаттардың көбісін аша алады. 

Әлде ресурстар терезесінен қажетті файлды қойыңыз, «Ресурстарды қарау» бөлімін 

қараңыз. 

 Гиперссілтеме қою: мәзір панелінде «Қою»  → «Гиперссілтеме қою» пәрменін 

орындаңыз немесе таңдалған объектідегі мәзір батырмасына басыңыз да, 

«Гиперсілтеме» немесе «дыбыстық байланыс» функциясын таңдаңыз. Төмендегідей 

гиперсілтемелерді баптау терезесі ашылады: 

 Бұдан кейін гипер-
сілтемені қойыңыз. Суретте көріп отырғанымыздай, сіз тек веб-сайттарға ғана емес, 
бағдарламалық жасақтаманың тиісті бетіне және локалды дискілердегі файлдарға да 
гиперсілтеме қоя аласыз.  

Біз төменде көрсетілгендей, сілтемені қолдану арқылы сайтқа кіре аламыз, мұндайда 
гиперсілтемені белсендіру үшін «бұрыштық таңбаны» таңдап, www.Google.com 
сілтемесінің тұсынан «ОК» батырмасын басу қажет. 

Мысалы: 
 
 
 

Терезеге                                               гиперсілтемесі қосылды. 
Гиперсілтемені белсендіріп, веб-сайтты ашу үшін сілтеменің сол жақ 
бөлігіндегі кішігірім таңбаға басыңыз.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 

Smart search интеллектуалды іздеу құралы 
 
 
   Интеллектуалды іздеу құралы (Smart search): Интеллектуалды іздеу құралында 

арнайы құралдың көмегімен сөздің бойымен айналдырсаңыз, жүйе осы кілт сөзге 

қатысты барлық ресурстарды іздестіре бастайды. Арнайы қадамдар: Қарапайым 

қаламұшты  

қолдану кезінде тиісті сөзді жазыңыз да, құралдар панеліндегі                                                       

батырмасын басыңыз. Сондай-ақ мәзір панелінен «Сурет салу» → «Интеллектуалды іздеу 

(Smart search)» пәрменін орындап, кілт сөзді енгізсеңіз, бағдарламалық жасақтама оны 

іздей бастайды. 

http://www.google.com/
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                Мысалы, біз ақ бетке                            деп жазып, интеллектуалды іздеу құралын қолдану                      

             арқылы осы сөздің бойымен шеңбер сызсақ  , диалогтық терезеден іздеу                    

             нәтижелерін көре аламыз. Бұдан кейін қажетті ресурстарды бағдарламалық жасақтаманың   

             бетіне жылжытуға болады. 

 
 

Өшіргіш 
 

  Өшіргіш: Whiteboard бағдарламалық жасақтамасында өшіргіштердің 4 түрі 

ұсынылады: үлкен, орташа, кіші және тікбұрышты. Мәзір панелінде «Сурет салу»  →  

«Өшіргіш» пәрменін орындап, өшіргіштің қажетті түрін таңдаңыз. 

  
Әлде әртүрлі өшіргіштердің бірін таңдау үшін құралдар панеліндегі             батырмасына    
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басыңыз . 

    Себет: себетке екі рет бассаңыз, ағымдағы беттегі элементтердің барлығы 

жойылады; қажетсіз элементтерді себетке жылжытсаңыз, олар беттен өшіріледі.  

 

 

Мәтін және жұмыс құралдары 
 
 
 

Мәтін қою 
 

 Мәтін: Мәзір панелінде «Қою» → «Мәтін қою» → «Мәтін» пәрменін орындап, мәтін өрісін 
бетке жылжытыңыз да, өріске қажетті мәтінді жазыңыз. 

Суретте көрсетілгендей, мәтінді құралдар панелі   арқылы реттей 

аласыз. 

Суретте көрсетілгендей, «Мәтін» өрісін таңдаңыз:      

Бұдан кейін «Дыбыстау» батырмасына                бассаңыз, мәтін автоматты түрде 

дыбысталады. 

 

 Қолмен жазылған мәтін: Мәзір панелінде «Қою» → «Мәтін қою» → «Қолмен жазылған 

мәтін» пәрменін орындасаңыз, бағдарламалық қосымшада қолмен жазу режимі 

қосылады.  

                                           
 

        Ескерту: «Қолмен жазылған мәтін» функциясы тек Windows7 немесе одан жоғары   

операциялық жүйелерге ғана арналған, егер сізде Windows7 операциялық жүйесінен 

төмен болса, мәзір панеліндегі         таңбасына басыңыз, әдепкі қалыпта «Мәтін» 

функциясы қолданылады. 
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Оқу құралдары 
 
 

Мәзір панелінде         батырмасына басып, «Оқу құралдары» (Disciplinary Tools) 
терезесін ашыңыз, бұл терезеде математикаға, физика мен химияға арналған құралдарды 
көресіз. 

 Математикалық құралдар:  

 

Транспортир: бұл құралдың көмегімен сіз транспортирдің  

шетіне басып, транспортир формасындағы арка сала аласыз. 

Транспортирдің үстінен басып, оны жылжытуға болады. 

Транспортирдегі шеңберге  басып, транспортирді жылжыту  

арқылы оны төңкеруге болады. Функциядан шығу үшін «Х»  

батырмасына басыңыз:  

 

 
 

Сызғыш: Сызғыштың шетіне басып, оның бөліктерге бөлінген жағымен сызық сызыңыз.  

Сызғыштың үстінен басып, оны жылжытуға болады. Сызғыштағы шеңберге  басу  

арқылы оны төңкеруге болады. Функциядан шығу үшін «Х» батырмасына басыңыз.  

Суретте көрсетілгендей,   батырмасына басу арқылы сызғышты созуға болады: 

 

  Циркуль: «Циркуль» құралын ашыңыз, шеңбер сызу үшін   элементін  
 
айналдырыңыз. Шығу үшін            батырмасына басыңыз. Циркульдің тіреулерін созу  
арқылы тиісті элементтің ауданын арттыруға болады, бұл үшін             батырмасына басыңыз. 
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    Үшбұрыш сызғыш:  

 
 

Үшбұрыш сызғыштың шетіне басып, оның бөліктерге бөлінген жағымен сызық сызыңыз.  

Үшбұрыш сызғыштың үстіне басу арқылы оны жылжытуға болады. Үшбұрыш сызғыштағы 

шеңберге  басу арқылы оны төңкеруге болады. Функциядан шығу үшін «Х» батырмасына  

басыңыз. Аталған әрекеттер төмендегі суретте көрсетілген: 

 
 
 

Математикалық формула: «Математикалық формула» таңбасына басып, оны тиісті 

бетке жылжытсаңыз, формула терезесі шығады. Тиісті терезенің мәзірінен өзіңізге қажетті 

символдарды таңдаңыз, мысалы, бетке x2+y2=1 теңдеуін енгізу үшін                  тізіміндегі «=» 

батырмасына басыңыз да,   элементінің сол жақ бөлігін таңдаңыз, бұдан кейін 

                  тізіміндегі «+» батырмасына басыңыз да,  элементінің сол жағына 

      таңбасын қойыңыз.  суретінде көрсетілгендей, ұяшыққа «х» және 

«y» әріптерін, бұдан кейін «2» санын жазыңыз. Сондай-ақ формула қарібінің түсі мен  
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өлшемін баптауға болады. Бұл үшін формулаға екі рет басып, терезені қайтадан ашыңыз. 

  

 

Математикалық функция: Тиісті белгіге бассаңыз, әртүрлі математикалық функциялардан 
тұратын терезе ашылады, 

  өзіңізге қажетті функцияны таңдап, бетке жылжытып әкеліңіз. 
 
 
 
 
 

 Физикаға қатысты құралдар : 
 
 

Физика-механикалық құралдар: Тиісті белгіге бассаңыз, механикаға қатысты 
құралдардан тұратын терезе ашылады, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              өзіңізге қажетті функцияны таңдап, бетке жылжытып әкеліңіз.
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Физика-оптикалық құралдар: Тиісті белгіге бассаңыз, оптикаға қатысты құралдардан 
тұратын терезе ашылады, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 өзіңізге қажетті функцияны таңдап, бетке жылжытып әкеліңіз. 
 
 

 
Физика-электр саласындағы құралдар: Тиісті белгіге бассаңыз, электрикаға қатысты 
құралдардан тұратын терезе ашылады, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Химия 

құралдары 

 
 өзіңізге қажетті функцияны таңдап, бетке жылжытыңыз. 

 
 
 

 
: 

 
 

 
Химиялық теңдеулер: тиісті белгіге басып, элементті қажетті бетке жылжытсаңыз, суретте 
көрсетілгендей, химиялық теңдеулерден тұратын терезе ашылады. 
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Терезе

де «CaO+H2O && Ca(OH)2» түріндегі формуланың үлгісі көрсетіледі. Басқа теңдеуді енгізген 

жағдайда, сізге суретте көрсетілгендей «&» және «&» арасындағы реакцияның шарттарын 

нақтылау қажет: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Терезедегі ашылмалы мәзірден реакцияның жалпы шарттарын таңдауға болады. «OK»  

 

батырмасын бассаңыз, тиісті бетте                                              теңдеуі шығады. 
 
 
 

Химиялық жабдықтар: Тиісті белгіге бассаңыз, химияға қатысты құралдардан 
тұратын терезе ашылады, 
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  өзіңізге қажеттісін таңдап, бетке жылжытыңыз. 

 
 

Құралдар 
 
 

 Созу 
 

Функция: Белгілі бір аумақты жабу мақсатында экранның бетін еркін жылжытуға мүмкіндік 

береді. Экран бетінің пішінін өзгерту үшін    батырмасын басыңыз, функциядан 

шығу үшін осы батырманы тағы бір рет басу қажет. 

 

Мәзір панелінде «Құралдар» → «Созу» пәрменін орындаңыз немесе құралдар панеліндегі   
белгісіне басыңыз. 
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Қадамдар: Әдепті қалыпта «шеттен центрге қарай» бағыты таңдалған, «центрден  

жоғары және төмен» бағытын , сондай ақ «центрден оңға және  

 

солға» бағытын   таңдау үшін             батырмасына басыңыз. 

 

      Прожектор 

 Функция: Таңдалған объектіні жарық қылып көрсетіп, қалған кеңістікті қараңғылайды. 

 Мәзірден «Құралдар» → «Прожектор» тармақтарын таңдаңыз немесе құралдар панеліндегі 

 белгісіне басыңыз.  

 Қадамдар: Жарық түсірілген бөлік шегінен тыс орналасқан, тікбұрыштың оң жақ төменгі 
бұрышындағы кішігірім шеңберге басыңыз. 

                                                                   Ажыратылатын 
кеңістіктің өлшемін өзгертуге болады. Сондай-ақ оң жақ төменгі бұрыштағы 
батырмалардың бірін басып, суретте көрсетілгендей, ажыратылатын кеңістіктің 
кескінін өзгертуге болады.  
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Интерактивті тақтадағы 

«Multitouch» панелінің көмегімен прожектор ажыратып көрсеткен кеңістікті ұлғайтуға 

немесе кішірейтуге болады. 

 

    Easy-Doc құжаттарды оқу камерасы 

 Функция: Ұсынылатын бейнежабдықты қолдану арқылы «Суреттер көрмесі» 

терезесіндегі суреттерді оқып, оларды бетке шығарыңыз. 

 Мәзірдегі «Құралдар» → «Easy-Doc құжаттарды оқу камерасы» тармақтарын таңдаңыз 

немесе құралдар панеліндегі  белгісіне басыңыз. 

 Қадамдар: easy-doc камерасын іске қосыңыз,  терезесі шығады. 

Меңзерді жан-жаққа жылжыту арқылы өзіңізге қажетті терезелер санын таңдаңыз, 

мысалы суретте көрсетілген 2 X 2 терезесін таңдауға болады: 

                                                                                      Бұдан кейін тінтуірдің батырмасын 

жіберсеңіз, келесі суретте көрсетілгендей төрт терезе пайда болады. Егер сіздің 

бейнежабдығыңыз дайын болса, «Суреттер көрмесі» терезесіне екі рет басып, оны 

ашыңыз. 
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 Экраннан жазу 
 
 Функция: Дыбысталған элементтерді экраннан жазып, сақтауға мүмкіндік береді. 

 Мәзірдегі «Құралдар» → «Экраннан жазу» тармақтарын таңдаңыз немесе құралдар 

панеліндегі  белгісіне басыңыз. 

 Қадамдар: Жазуды бастау үшін  бірінші белгіге басыңыз, кідіріс жасау 

үшін  екінші белгіге басыңыз, жазбаны сақтап, функциядан шығу 

үшін  соңғы белгіге басыңыз. Сақтар алдында *.avi  file форматын 

таңдау қажет. 

 

   Микрофон 

 Функция: Дыбысты жазып, оларды аудиофайл форматында сақтаңыз. 

 Мәзірдегі «Құралдар» → «Микрофон» тармақтарын таңдаңыз немесе құралдар панеліндегі 

 белгісіне басыңыз. 

 Қадамдар: Қадамдар реті «Экраннан жазу» функциясымен бірдей. 

 

 Бос экран 

 Функция: оқушыларға аудиторияда тыныштық сақтауды ескертеді. 

 Мәзірдегі «Құралдар» → «Бос экран» тармақтарын таңдаңыз немесе құралдар панеліндегі 

 белгісіне басыңыз. 

 Қадамдар: функциядан шығу үшін экранның кез келген жеріне немесе «бос орын» пернесіне 
немесе «ESC» пернесіне басыңыз.
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Камера 

 Функция: скриншот 

 Мәзірдегі «Құралдар» → «Камера» тармақтарын таңдаңыз немесе құралдар панеліндегі  

  белгісіне басыңыз. 

 Қадамдар:  Тікбұрыш пішінді скриншот жасау 

үшін «Тікбұрыш» тармағын, кез келген пішіндегі скриншот жасау «Кез келген пішін» 

тармағын, бүкіл бетті көшіру үшін «Толық экран» тармағын таңдаңыз. 

 

 Ұлғайтқыш 
 
 Функции: беттегі объектіні ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

 Мәзірдегі «Құралдар» → « Ұлғайтқыш» тармақтарын таңдаңыз немесе құралдар 

панеліндегі   белгісіне басыңыз, бұдан кейін объектіні бетке жылжытып әкеліңіз. 

 Қадамдар: әдепкі қалыптағы ұлғайту көрсеткіші 2Х (2 есе), Ұлғайту, кішірейту немесе 

«Ұлғайтқыш» функциясынан шығу үшін  басыңыз. 2-ден 8 есеге дейін 

ұлғайту мүмкіндігі қарастырылған. 
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Виртуалды пернетақта 
 

 Мәзірдегі «Құралдар» → «Виртуалды пернетақта» тармақтарын таңдаңыз немесе құралдар 
панеліндегі          батырмасына басыңыз. 

 

   Калькулятор 

 Мәзірдегі «Құралдар» → «Калькулятор» тармақтарын таңдаңыз немесе құралдар 

панеліндегі  батырмасына басыңыз. 

     Сандық сағаттар 

 Мәзірдегі «Құралдар» → «Сандық сағаттар» тармақтарын таңдаңыз немесе құралдар 

панеліндегі   батырмасына басыңыз. 

Өзге құралдар 

 
 Функция: Бағдарламалық жасақтамаға өзге құралдарды қосу. 

 Мәзірдегі «Құралдар» → «Өзге құралдар» тармақтарын таңдаңыз. 

 Қадамдар: Терезені ашып, ондағы «Қосу» батырмасына басыңыз. Атаудың дұрыс 

екендігін тексеру және құралдардың тиісті орналасу орнын таңдау қажет. Өзге 

құралдарды қосқаннан кейін, оларды мәзірдегі «Құралдар» тармағына басу арқылы 

таба аласыз.  
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Редакциялау 
 

Белгілеу 
 

Объектілер мен формаларды жылжыту, өзгерту, айналдыру немесе жою үшін 
белгілеуге болады. 

 

 Мәзірдегі «Редакциялау» → «Таңдау» тармақтарын таңдаңыз немесе нажмите құралдар 
панеліндегі       батырмасына басыңыз да, беттегі объектіні белгілеп, жылжытыңыз. Беттегі 
объектілердің барлығын таңдау үшін «Редакциялау» → «Барлығын таңдау» пәрменін 
орындаңыз. Объект таңдалған жағдайда, ол суретте көрсетілгендей нүктелерден құралған 
жақтаумен қоршалады: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жақтаудың ішкі кеңістігіне басу арқылы объектіні жылжытуға болады. Жақтаудың төрт 
бұрышында 4 кішігірім щеңбер бар, олардың кез келгеніне басып, тарту арқылы белгіленген 
объектіні ұлғайта немесе кішірейте аласыз. Объектіні жылжыту үшін сары шеңберге 
басыңыз. Суретте көрсетілген басқа да функцияларды таңдау үшін «Мәзір» батырмасына 
басыңыз. 

.  
 

Болдырмау және қайталау 
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 Болдырмау: Алдыңғы әрекетке оралу. «Редакциялау» → «Болдырмау» тармақтарын 

таңдаңыз немесе құралдар панеліндегі            батырмасына басыңыз  

 
 Қайталау: Соңғы әрекетті қайталау. «Редакциялау» → «Қайталау» тармақтарын 

таңдаңыз немесе құралдар панеліндегі            батырмасына басыңыз. 

 

Көшіру және қою 

 
 Көшіру: Белгіленген объектіні бағдарламалық жасақтаманың бетіне көшіріңіз. 

Қадамдар: Объектіні таңдап, мәзірдегі «Редакциялау» → «Көшіру» тармақтарын орындаңыз 
немесе құралдар панеліндегі            белгісіне басыңыз. 

 
 
 Кесу: Белгіленген объектіні кесіп алып, бағдарламалық жасақтаманың бетіне 

қойыңыз. Қадамдар: Объектіні таңдап, негізгі мәзірдегі «Редакциялау» → «Кесу» 

пәрмендерін орындаңыз немесе объектінің мәзіріндегі «Кесу» батырмасына басыңыз. 

      Қою: Белгіленген объектіні бағдарламалық жасақтаманың бетіне қойыңыз. 

Қадамдар: Объектіні таңдап, мәзірдегі «Редакциялау» → «Қою» пәрмендерін 

орындаңыз немесе құралдар панеліндегі  белгісіне басыңыз, әлде объектінің 

мәзіріндегі «Қою» батырмасына басыңыз. Сондай-ақ бағдарламалық жасақтамадағы 

«Ctrl + V» пернелер комбинациясын қолдануға болады.  

 Клондау: белгіленген объектіні бағдарламалық жасақтаманың бетіне клондау. 

Қадамдар: Объектіні таңдап, мәзірдегі «редакциялау» → «Клондау» пәрмендерін 

орындаңыз немесе объектінің мәзірінен «Клондау» тармағын таңдаңыз. 

 

                Жою: белгіленген объектілерді жою. Қадамдар: Объектіні таңдап, мәзірдегі 
«Редакциялау» → «Жою» пәрмендерін орындаңыз немесе объектінің мәзірінен «Жою» 
тармағын таңдаңыз, не болмаса белгіленген объектілерді себетке жылжытыңыз. 

 Айнадан қарағандағыдай көрініс жасау: Белгіленген объектілердің айнадан 

қарағандағыдай тік немесе көлденең көріністерін жасау. Қадамдар: Объектіні таңдап, 

«Айнадан қарағандағыдай көрініс жасау» тармағына басыңыз, сондай-ақ объектінің 

мәзірінен «Айнадан қарағандағыдай көлденең көрініс жасау» немесе «Айнадан 

қарағандағыдай тік көрініс жасау» пәрмендерін де таңдауға болады. Мысалы:  

 

Түпнұсқа объект                , оның көлденең көрінісі                               , тік көрінісі                  . 
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Объектіні бекіту 

 
 Объектіні бетке бекіту. Қадамдар: объектінің мәзірінен «Бекіту» пәрменін таңдаңыз. 

 
Төңкеру және айналдыру 

 
 Төңкеру: Белгіленген объектіні тігінен немесе көлденеңінен төңкеру. Қадамдар: 

Объектіні таңдап, «Төңкеру» пәрменін орындаңыз. Сондай-ақ объектінің мәзірінен 

«Көлденеңінен бұру» немесе «Тігінен төңкеру» пәрмендерін де таңдауға болады. 

Мысалы:  

Түпнұсқа объект , оның көлденеңінен бұрылған көрінісі , 

тігінен төңкерілген көрінісі  . 

 Айналдыру бұрышы: Белгіленген объектіні әртүрлі бұрышпен айналдыру. Қадамдар: 

Объектіні таңдап, объектінің мәзіріндегі «Айналдыру бұрышы» батырмасына басыңыз. 

45o, 90o , 135o және 180o түріндегі айналдыру бұрыштары қарастырылған. Объектіні 

басқа бұрышпен бұру үшін сары шеңберге басу керек: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинациялау функциялары 

 
 Комбинация: бірнеше объектіні өзара комбинациялауға мүмкіндік береді. Қадамдар: 

Объектінің мәзірінен «Комбинация» → «Комбинациялау» пәрмендерін таңдаңыз. 

 Комбинациялауды болдырмау: Комбинациялау әрекетін болдырмайды. Қадамдар: 
Объектінің мәзірінен «Комбинация» → «Комбинациялауды болдырмау» пәрмендерін 
таңдаңыз. 
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Теңестіру функциялары 
 

Беттегі бірнеше объектіні (кем дегенде екі объектіні) теңестіру үшін мына әрекеттер тәртібін 
басшылыққа алыңыз:  

 Сол жақ шет бойынша теңестіру: «Формат»→«теңестіру»→«сол жақ шет бойынша»; 

 Оң жақ шет бойынша теңестіру: «Формат»→«теңестіру»→«оң жақ шет бойынша»; 

 Үстіңгі шет бойынша теңестіру: «Формат»→«теңестіру»→«үстіңгі шет бойынша»; 

 Астыңғы шет бойынша теңестіру: «Формат»→«теңестіру»→«астыңғы шет бойынша»; 

 Жолдың ені бойынша теңестіру: «Формат»→«теңестіру»→«жолдың ені бойынша»; 

 Бағанның ені бойынша теңестіру: «Формат»→«теңестіру»→«бағанның ені бойынша»; 

 

 
Қабаттардың реті 

 
 Объектілерді бір-біріне қабаттастыруға болады, бұл ретте пайдаланушы оларды бетке 

шығару ретін анықтай алады. Қадамдар: тиісті объектілерді таңдап, «Қабаттардың 

реті» батырмасына басыңыз. Осы мақсатта «Үстіге», «Үстіге жылжыту», «Астыға 

жылжыту» немесе «Түбіне» батырмаларын қолдана аласыз. 

 
 

Жылдам қатынау батырмасы 

 
 Функция: Толық экран режимінде немесе ескертпелер режимінде қолдануға арналған. 

Пайдаланушылар құралдар панеліне өздері қалаған жылдам қатынау белгілерін қоя 

алады.   

 Қадамдар: Суретте көрсетілгендей, толық экран режимінде немесе ескертпелер 

режимінде «Жылдам қатынау батырмасы» тармағына басыңыз , 

бетте төмендегі терезе пайда болады: 
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, сол 

жақтағы тізімде құралдар панеліне енбеген барлық құралдар көрсетілген, ал оң жақ 

тізімде құралдар панеліндегі құралдар көрсетілген. Өзіңізге қажетті құралдарды 

таңдап, оларды құралдар панеліне қосу үшін «>>» батырмасына басыңыз. Ал 

құралдарды панельден алып тастау үшін «<<» батырмасына басыңыз. Бұдан кейін 

растау үшін «OK» батырмасына басыңыз. Әдепкі қалыптағы құралдар панелін қайтару 

үшін «әдепкі қалыпта» тармағын таңдауға болады.  
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(1) Құрылғыны қосу 

 

     Бағдарламалық жасақтаманы орнатқаннан кейін, компьютеріңіздің 

құралдар панелінің төменгі оң жақ бөлігінде                    белгісі пайда болады, 

осы белгінің үстіне тінтуірдің оң жақ батырмасын басқан жағдайда келесі 

терезе ашылады: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгінің үш статусы болады, олардың түстері келесідей: 

 

A. Сұр түс компьютеріңіздің интерактивті тақтаға 

қосылмағанын немесе байланыстың нашар екенін білдіреді. 

 

 

 

B. Қызғылт сары түс компьютеріңіздің интерактивті тақтаға «Бір рет 

басу (Single touch)» режимінде қосылғанын білдіреді. 

C. Жасыл түс компьютеріңіздің интерактивті тақтаға «Көп рет басу 

(Multitouch)» режимінде қосылғанын білдіреді. 

 

(2) Мәзір функциялары

A. Тіл: ағымдағы уақытта ағылшын, португал, жеңілдетілген қытай, түрік 

тілдері қолжетімді. Келешекте пайдаланушылар үшін басқа тілдерді де 

қосуымыз мүмкін. 

Whiteboard сервері 



Whiteboard V3.0 интерактивті тақтасын пайдалану нұсқаулығы 

53 

 

 

  

 
 

B. Калибрлеу: Интерактивті тақта келесі жағдайларда калибрлеуді қажет етеді: 

a. Интерактивті тақтаны проекторға және компьютерге қосқаннан кейін, 

онымен жұмыс істеуді бастар алдында калибрлеу әрекетін орындаңыз.  

b. Айыру қабілетін өзгерткеннен кейін 

c. Проекторды баптағаннан кейін 

d. Интерактивті тақтаның орналасқан орнын баптағаннан кейін. 

«Бір рет басу» және «көп рет басу» режимдерінде калибрлеу әрекеттерін 

орындаудың өзіндік ерекшеліктері бар (win7 нұсқасындағы «көп рет басу» 

режиміне қатысты толығырақ ақпараттар алу үшін win7 нұсқасының «көп рет 

басу» режимі бойынша Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз). 

 

Бір рет басу режимі Көп рет басу режимі 

 

 

 

 



Whiteboard V3.0 интерактивті тақтасын пайдалану нұсқаулығы 

54 

 

 

 

 
 

C. Баптау: Бір рет басу және көп рет басу режимдері арасында ауысу кезінде 

сервердің белгісі түсін өзгертеді. 

«Баптаулар» батырмасына басу кезінде экранда диалогтық терезе шығады, мұнда бір 

рет басу және көп рет басу режимдерінің бірін таңдай аласыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құрылғыны баптау әрекетін орындағаннан кейін, бір рет басу және көп рет басу 

режимдерінің серверлерінде аздаған өзгешеліктер болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір рет басу режимі Көп рет басу режимі 
 

 
 

Ескерту: «оң жақ батырманы өшіру» 

және «ppt ескертпелерін өшіру» 

функциялары қара түсті болса, бұл 

аталған қос функцияның  

Ескерту: «оң жақ батырманы өшіру» 

және «ppt ескертпелерін өшіру» 

функциялары сұр түсті болса, бұл 

аталған қос функцияның  
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қолжетімді екенін білдіреді. Олардың 

кез келгеніне басқан жағдайда, бағыт 

белгісі пайда болады. 

 

қолжетімсіз екенін білдіреді (себебі 

олар сіз қолданып отырған Win7 

жүйесімен автоматты түрде өңделеді).  

 

??7?? 

 

 

D. Оң жақ батырманы өшіру: тінтуірдің оң жақ батырмасын қолдануға 

болмайды 

E. PPT ескертпелерін өшіру: PPT ескертпелерін қолдануға болмайды 

Жылдам қатынау таңбашаларын қарау: Интерактивті тақтаның қос 

жағында көлденеңінен орналасқан екі жылдам пернені баптау. 

 

 

F. Сынау: Тақтаның жұмыстық күйін сынау және ақауларды анықтау: 
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a. СК-экранды сынау: 

 

Жақсы Ақаулы 

 

 

 

 

Ескертпе: Ескертпе: терезенің ақ өрісі экранның 

ақаулы екенін көрсетеді. 

 

b. Сурет салу сипаттарын сынау: Сурет салу сипаттарын сынау үшін үш бет 

қарастырылған. 
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Бет 1 3 3 

 
 

 

G. Көмек: Whiteboard интерактивті тақтасын пайдалану нұсқаулығы 

H. Шығу: Серверден шығу 

 

 

(3) «Бір рет басу» және «көп рет басу» режимдерінің сипаттарындағы 

айырмашылықтар 

 

 Көп рет басу Бір рет басу 

Операциялық 

жүйе 

Windows7 Ultimate (32/64 

бит), windows7 Professional 

(32/64 

бит) 

Windows XP, Vista 

(32/64 бит), windows7 

(32/64 бит) 

Тінтуір 

функциялары 

Иә Иә 

Екі рет басу Иә Жоқ 

Экранның оң немесе сол жақ 

бөлігі ақаулы болуы мүмкін 

 

Экранның астыңғы немесе 

үстіңгі бөлігі ақаулы болуы 

мүмкін 

Интерактивті тақта ақаулы 

  

Ескертпе 

Ақаулы 

Жақсы 

Бос 
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Ымды анықтау 

мүмкіндігі 
Масштабты 

ұлғайту/кішірейту, 

айналдыру, қолмен мәтін 

жазу 

Масштабты 

ұлғайту/кішірейту

, айналдыру 

PPT ескертпелері Жоқ Иә 

Жылдам пернелер Жоқ Иә 
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Whiteboard интерактивті тақтасын 
пайдалануға қатысты жиі қойылатын  

сұрақтар (FAQ): 

 
1. Сұрақ: «Көп рет басу» режимінде құрылғыны қайтадан калибрлеу 

кезінде калибрлеу интерфейсі неліктен жұмыс істемей қалады? 

Жауап: window7 жүйесі «Көп рет басу» режиміне арналған соңғы калибрлеу 

деректерін сақтайды. Егер жаңа калибрлеу деректері соңғы сақталған 

деректерден қатты өзгешеленетін болса, калибрлеу деректері жарамсыз 

болады. Шешімі: калибрлеу интерфейсінен шығу үшін Esc батырмасын 

басыңыз да, суретте көрсетілгендей, соңғы калибрлеу деректерін тазалау.  

үшін басқару панелін ашыңыз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сұрақ: Интерактивті тақтада жылдам пернелер қолжетімсіз бе? 

 

Жауап: интерактивті тақтаны калибрлеу және жылдам пернелерді баптау 

әрекеттерін аяқтағаныңызға көз жеткізіңіз. Келесі суретте интерактивті 

тақтаның жылдам пернелерін калибрлеу әрекеті көрсетілген: 
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3. Сұрақ: Неліктен кейде «Бір рет басу» режимі мен «Көп рет басу» режимі 

арасында ауысу кезінде қиындық туындайды? 

Жауап: «Бір рет басу» режимі мен «Көп рет басу» режимі арасында ауысу 

үшін қатқыл дискінің растауы талап етіледі, кейде растау әрекеті 

орындалмай қалады. Шешімі: ауыспастан бұрын USB құрылғысының 

баусымын шығарып, қайтадан сұғыңыз.  

 

Whiteboard интерактивті тақтасын пайдаланғаныңыз үшін алғысымызды 

білдіреміз, сізге біздің құрылғымен жұмыс істеу ұнайды деп үміттенеміз. 


	Кіріспе
	Whiteboard V3.0 интерактивті тақтасының жаңа функциялары
	Бағдарламалық жасақтаманы
	орнату және жою
	Орнату
	1. Бағдарлама орнатылатын орынды таңдаңыз:
	2. Бағдарламалық жасақтама орнатылуда, жалғастыру үшін «Келесі» (next) батырмасын басыңыз:
	3. Орнату аяқталғаннан кейін, «Старт» мәзірі мен Жұмыс үстелінде жылдам іске қосу таңбасы пайда болады.

	Жою


	Бағдарламалық жасақтаманың                  жұмыс режимдері
	Whiteboard V3.0 интерактивті тақтасының бағдарламалық жасақтамасы терезе режимінен, толық экран режимінен және ескертпелер режимінен тұрады. Пайдаланушы құралды қолдану кезінде осы режимдердің кез-келгенін еркін түрде таңдай алады.
	Ескертпелер режимі

	Бет
	Жаңа бет
	Бетті тазарту
	Бетті жою
	Бетті ауыстыру
	Парақтау эффектісі
	Беттің масштабын ұлғайту/кішірейту және бетті жылжыту
	Бетті ойнату
	Бетті қарау
	Беттің үлгісі
	Фонның түсі

	Ресурстарды басқару
	Ресурстарды қарау
	Желілік ресурстар

	Файлмен жұмыс істеу
	Жаңа файл
	Файлды ашу
	Файлды сақтау
	Файлды импорттау
	Файлды экспорттау
	Пошта арқылы жіберу
	Басып шығару

	Сызу және жазу
	Атрибут параметрлері
	Сурет салуға арналған қаламұштар
	Графика
	Smart search интеллектуалды іздеу құралы
	Өшіргіш

	Мәтін және жұмыс құралдары
	Мәтін қою
	Оқу құралдары

	Құралдар
	Созу
	Экраннан жазу
	Бос экран
	Камера
	Ұлғайтқыш
	Виртуалды пернетақта
	Өзге құралдар

	Редакциялау
	Белгілеу
	Болдырмау және қайталау
	Көшіру және қою
	Объектіні бекіту
	Төңкеру және айналдыру
	Комбинациялау функциялары
	Теңестіру функциялары
	Қабаттардың реті
	Жылдам қатынау батырмасы
	(1) Құрылғыны қосу
	A.  Сұр түс компьютеріңіздің интерактивті тақтаға қосылмағанын немесе байланыстың нашар екенін білдіреді.

	D. Оң жақ батырманы өшіру: тінтуірдің оң жақ батырмасын қолдануға болмайды
	Жауап: window7 жүйесі «Көп рет басу» режиміне арналған соңғы калибрлеу деректерін сақтайды. Егер жаңа калибрлеу деректері соңғы сақталған деректерден қатты өзгешеленетін болса, калибрлеу деректері жарамсыз болады. Шешімі: калибрлеу интерфейсінен шығу ...

	3. Сұрақ: Неліктен кейде «Бір рет басу» режимі мен «Көп рет басу» режимі арасында ауысу кезінде қиындық туындайды?
	Жауап: «Бір рет басу» режимі мен «Көп рет басу» режимі арасында ауысу үшін қатқыл дискінің растауы талап етіледі, кейде растау әрекеті орындалмай қалады. Шешімі: ауыспастан бұрын USB құрылғысының баусымын шығарып, қайтадан сұғыңыз.




