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1. Предговор 

Какво предлага TouchBoard? 

 Лесен за използване дигитален молив и гума с разнообразни 

възможности за писане и поставяне на коментари. 

 Възможност за въвеждане и промяна на информация едновременно от 

няколко души. 

 Идентифициране на многоточкови жестове, придърпване на обекти, 

завъртане и промяна на пропорциите. 

 Поддържка на PowerPoint презентации – подходящо за свикналите да 

преподават с това приложение. 

 Налични специални фукнции като завеса, фенерче и други, предлагащи 

възможността за открояване на ключови части от представеното на 

екрана. 

 Опростен дизайн, допринасящ за лесното му усвояване и работа с него. 

 

2. Операционна среда 

 Минимални системни изисквания: 

OS: Windows XP или Windows 7 

Процесор: над Intel G645 

RAM: 2G 

Резолюция: 1024x768 

 Препоръчителни системни изисквания: 

OS: Windows 7 или по-добър 

Процесор: над Intel I3 

RAM: 4G 

Резолюция: 1600x900 или по-висока 
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3. Инсталация и деинсталация на софтуера 

3.1. Инсталация на софтуера 

1) След зареждане на диска, отворете папката Touchdev и щракнете два пъти 

върху TouchBoardsetup.exe.  Ако желаете, можете да изберете директория за 

инсталация чрез бутона Browse. След като сте готови, щракнете бутона 

Next, за да започне инсталацията. 

 

2) Щракнете бутона Finish, за да завършите инсталацията. 

 

 

3) След приключване на инсталацията, в долния десен ъгъл на работния плот 

трябва да се появи иконка с ръчичка, ако инсталацията е успешна. 
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(Забележка: когато тя е синя означава, че е дъската/рамката е свързана с 

компютъра, а когато е сива – не е.) 

  

3.2. Деинсталация на софтуера 

Ако в момента Touchdev е зареден, ще трябва да го затворите, като щракнете с 

десен бутон върху иконата в системното меню и изберете съответната команда 

(Exit или Изход). 

След това отворете Control panel и изберете Add or remove programs (или от 

Start → All programs → Touchdev Folder→ Uninstall), след като сте намерили 

TouchBoard го деинсталирайте с бутона Uninstall по следният начин: 

1) От появилия се прозорец, изберете ОК. 

 

2) След като се появи прозореца по-долу, щракнете бутона Finish, за да 

завършите деинсталацията . 
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4. Въведение към интерфейса на програмата 

4.1. Избор на език за интерфейса 

Програмата позволява да работите на различни езици, в това число и на 

български. Ако сте в английския вариант, за да промените езика за работа от 

бутона Tools изберете Settings. В появилия се прозорец задайте Български в 

полето Language. 

4.2. Основен интерфейс 

Заредете TouchBoard, за да влезете в режим на цял екран. 

 

Зеленият фон е работният плот, а лентата с инструменти е прозрачна и се 

намира отдолу. Кошчето се намира в долният десен ъгъл.  

В повечето случаи работният плот е в зелен цвят. В случаите на ниска 

резолюция (1024x768), работният плот е в бяло. 

4.3. Лента с инструменти 

Лентата с инструменти се намира в долния край на екрана. Представлява 

опростена система от 14 бутона, както е показано на картинката. 

 

Съвет: чрез избор и влачене можете да преместите лентата и в горния край. 
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Бутон Име на бутона Описание 

 

Файл 
При избор на бутона се отварят  

функции като: Oтвори, Нов, Запази,  
Запази като ..., Изнеси , Вмъкни и Печат. 

 

Ресурси 
При избор на бутона можете да търсите  

ресурси в компютъра или в Интернет. 

 

Средства 
При избор на бутона се показват групи от бутони за 

различни допълнителни функции 

 

EBook 
При избор на бутона се появяват функциите за 
създаване и използване на електронна книга. 

 

Молив 
При избор на бутона се появяват опции за молива, 

за избор на широчина и цвят на следата му. 

 

Текст 
При избор на бутона се появяват  

опции за въвеждане на текст. 

 

Гума 
При избор на бутона се появяват различни опции 

за изтриване на създаденото на екрана. 

 

Фигури 
При избор на бутона се появяват опции за 

изчертаване на различни геометрични фигури, като 
може да се определя цвят на контур и пълнеж. 

 

Избери 
При избор на бутона се преминава в режим на 

избор на обекти от екрана. 

 

Отмени 
При избор на бутона се отменя последната 

направена промяна в екрана. 

 

Откажи 
При избор на бутона се отказва отменена  

преди това промяна в екрана. 

 

Преглед 
При избор на бутона се отваря панел с всички 

страници на проекта. 

 

Контрол 
При избор на бутона се преминава в режим 

Управление. 

 

Изход 
При избор на бутона  

се излиза от програмата. 
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4.4. Плаваща лента с инструменти 

При превключване на режим Управление или Прозрачна страница, 

плаващата лента с инструменти ще се покаже от дясната страна на 

екрана. На нея са представени 4 бутона.  

Натиснете , за да преминете към режим на писане, в който се 

показват десет бутона.  

 

 

 

 

 

 

5. Основни понятия 

5.1. Режими на действие 

5.1.1. Режим на цял екран 

Основният работен режим на TouchBoard е този на цял екран, в който се 

извършват повечето действия, като рисуване, чертане и използване на различни 

Бутон Име на бутона Описание 

 
Цял екран 

Щракнете, за да се върнете към  
цял екран на програмата. 

 
Контрол 

Щракнете, за да се върнете  
в режим на Управление. 

 
Молив 

Щракнете, за да отворите  
опциите за молива 

 
Фигури 

Щракнете, за да отворите опциите за 
изчертаване на геометрични фигури. 

 
Гума 

Щракнете, за да изберете  
опция за изтриване. 

 
Избери 

Щракнете, за да се премине в режим за 
избор на обекти от създадените на екрана. 

 
Отмени 

Щракнете, за да премахнете 
последното действие. 

 
Откажи 

Щракнете, за да откажете  
премахването на последното действие. 

 
Запълване 

Щракнете, за да изберете цвят за  
запълване на контурно изображение. 

 
Потребител 

Щракнете, за да вмъкнете  
допълнителни инструменти в лентата. 
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инструменти. Докато е в режим на цял екран не получавате пряк достъп до 

други програми! 

За да включите режим на цял екран при включен различен режим, изберете 

върху плаващото меню с инструменти. 

 

Режим на цял екран 

5.1.2. Режим на управление на инструментите 

Минималният режим на работа с TouchBoard е този на управление на 

инструментите, който представлява плаващо меню с основните инструменти, 

както и функциите за добавяне на коментар и маркиране. 

За да превключите в режим на управление щракнете на бутона 

намиращ се на основната лента с инструменти или на 

плаващото меню. 

 

 

5.1.3.  Режим на Прозрачност на страницата 

Работният режим Прозрачност на страницата е подобен на този на режима на 

контрол, но притежава по-съвършена система за добавяне на коментари. В този 

режим на работа може да използвате молива както и други функции свързани с 

поставяне на коментари, запазвайки функционалната цялост на интерфейса. 
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Можете да превключите и излезете от този режим като щракнете на бутона 

намиращ се на плаващата лента с инструменти.  

 

Режим Прозрачност на страницата 

5.2.  Избиране на обекти и управление на страница 

5.2.1.  Избиране на обекти 

За да манипулирате предмети, докато работите с TouchBoard се нуждаете от 

индикация, която да различава между това дали желаете да изпишете нещо или 

да работите с вече съществуващи обекти. 

За да направите това, от главното или плаващо меню щракнете на бутона  

за да влезете в режим на избор.  

5.2.2. Придвижване в страница 

TouchBoard е проектиран като една безкрайна страница.   

Можете да се движите в страницата, щраквайки на бутона  

*За да го намерите, щракнете на , а след това на  и го потърсете в менюто. 

5.3. Многоточково изписване 

TouchBoard е проектиран на метода на многоточково въвеждане, чрез който 

може да се осъществи работа на няколко души едновременно. 
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5.4. Многоточкова манипулация 

TouchBoard поддържа основни жестови функции, като приплъзване на обекти, 

уголемяване, завъртане и др. Тази функция може да бъде използвана, след избор 

на бутона Избери и директно използвайки дъската/екрана с ръце. 

 

 

 

6. Подробно описание на понятията 

6.1. Стартиране и изход 

За да използвате пълноценно програмата, компютърът 

трябва да бъде свързан към интерактивна бяла дъска или 

рамка. В противен случай системата ще позволява 

единствено временното му ползване. 

За да излезете от програмата, щракнете на бутона   
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6.2. Управление на работните страниците 

Стартирайте програмата. В режим на цял екран, щракнете на бутона 

от лентата с инструменти, намиращ се в долния десен ъгъл на екрана, 

за да се покаже или скрие прозорецът за Преглед.  

Прозорецът може също така да се премести в дясната страна на 

екрана. 

Прозорецът Преглед е предназначен, като основна функция за 

управление на работните страниците. 

6.2.1. Редактиране чрез жестове 

Изберете една от работните страници, за да видите четири 

бутона в десният долен ъгъл: 

 - Вмъкни нова страница 

 - Създай копие на страницата 

 - Премести страницата 

 - Изтрий страницата 

 

6.2.2. Редактиране чрез бързи бутони 

TouchBoard притежава лента с бързи бутони, които улесняват работата 

свързана с редактиране на страниците.  

 

В допълнение на лентата с бързи бутони, редактирането на страници 

може да се извършва чрез комбинация от клавишите на клавиатурата. 

Комбинация Описание 

Ctrl + I Нова страница 

Page Up Нагоре 

Page Down Надолу 

End Край 

Home Начало 
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6.3. Управление на документи 

Командите за управление на документи стават достъпни 

чрез бутона Файл в лентата с инструменти. Те са 

свързани главно с обработката на PPT, WBD и мулти-

медийни  файлове.  

6.3.1. Управление на WBD файлове 

WBD файловете са основния формат за работа в TouchBoard. Чрез него 

се запазват изображенията и звуците от интерфейса на програмата. 

Щракнете на бутона Файл от лентата с 

инструменти за да се отвори меню със 

следните команди: Отвори, Нов, Запази и 

Запази като...  

6.3.2. Управление на файлове на MS PowerPoint 

TouchBoard поддържа файловете на MS PowerPoint. 

Щракнете на Файл, за да отворите менюто, откъдето се осъществява 

работата с този тип файлове чрез Отвори.  

Когато вмъквате файлове, създадени с MS Office трябва да изберете от 

падащото меню за тип на файла Office File. 

 

След избор на файла, видът на работния екран се променя, като в 

лявата и дясната част се разполагат специализирани инструменти за 

управление на презентацията. 
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Вмъкнат учебен материал от .ppt формат 

За да се върнете към стандартния екран на програмата изберете бутона  

TouchBoard разполага с вградени версии на MS Office 2003, 2007 и 

2010 за управление на презентационните файлове. Възможно е да се 

получи грешка при по-нова или по-стара версия. 

6.3.3. Вмъкване на мултимедийни файлове 

TouchBoard притежава възможноста да вмъква голямо разнообразие от 

файлове. За да вмъкнете мултимедиен файл, щракнете на Файл, след 

което на Вмъкни медия. 

Форматите, които се поддържат са: 

 

 

 

 

Вид на файла Поддържан формат 

Изображение bmp/jpg/png/wmf 

Видео avi/mpeg/mpg/wmv 

Флаш swf 

Аудио wav/wma/mp3/mid/midi 
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Вмъкване на видео, флаш, аудио и изображение 

6.3.4. Отпечатване 

За да стартиране отпечатване, щракнете на бутона Файл, а след това на 

Печат. 

 

В частта Страница определяте кои екранни страници ще се отпечатват: 

всички или избрани. 

В частта Режим на печат, може да се зададе отпечатване на няколко 

екранни страници на един лист. 
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В частта Колонтитул, може да се зададе колонтитул за отпечатване на 

всяка страница, за който има определени три полета: Автор, Тема и 

Дата  

6.4. PowerPoint слайдшоу 

Когато е зареден файл на PowerPoint, можете да вмъквате пояснителни 

коментари по темата. 

 

С бутоните от двете страни на екрана можете да извършвате различни действия 

върху , като например: 

Бутон Име Описание 

 
Стрелка 

Щракнете върху бутона,  
за да преминете към режим на избор 

 
Молив 

Щракнете върху бутона, за да преминете 
към режим на писане с молив 

 
Цвят 

Щракнете на палитрата,  
за да смените цвета на молива 

 
Изтриване на обект 

Щракнете върху бутона,  
за да изтриете направена бележка 

 
Изтриване на всичко 

Щракнете върху бутона,   
за да изтриете всичко върху слайда 

 
Предишен 

Щракнете върху бутона,  
за да се върнете страница назад 

 
Следващ 

Щракнете върху бутона,  
за да преминете към следваща страница 
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6.5. Повторение на страница 

Щракнете на Средства , след което на Изпълнение, за да 

влезете в менюто за повтаряне на страници. Опциите, от 

който може да избирате за повтаряне са за избор на текуща 

страница, всички страници  или определени: от - до. 

6.6. Управление на съдържанието 

6.6.1. Използване на съществуващото съдържание 

В TouchBoard съдържанието се дели на три основни групи: Локални, 

Мрежа и Любими.  

Чрез Локални става достъпа до ресурси, които се намират на различни 

дялове на компютъра. 

Чрез Мрежа става достъпа до ресурси, които се поддържат от 

разработчика на програмата. 

Чрез Любими се зареждат уеб страници във външен браузър, които са 

зададени като любими в Internet Explorer. 

 
Към слайд 

Щракнете върху бутона,  
за да се зареди определен слайд 

 
Черен екран 

Щракнете върху бутона,  
за да влезете в режим черен екран 

 
Фонова музика 

Щракнете върху бутона,  
за да заредите фонова музика 

 
Назад 

Щракнете върху бутона,  
за да се върнете към основния интерфейс. 

 
Изход 

Щракнете върху бутона,  
за да излезете от слайдшоуто 
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Щракнете два пъти на изображението, за да го добавите 

6.6.2. Добавяне на съдържание 

Може да добавяте външни за програмата изображения, флаш, аудио, 

видео и др. файлове към вече съществуващото съдържание.  

Това може да го направите като поставите съответните файлове в 

подпапката Pocket на папката Gallery в папката WhiteBoard, където е 

инсталирана програмата. 

6.7. Използване на молива 

Моливът е най-често използвания инструмент по време 

на презентациите, поради което TouchBoard притежава 

общо 6 вида моливи, с който може да се работи. 

За да можете да персонализирате молива щракнете на 

Молив намиращ се в лентата с инструменти. 

6.7.1. Видове молив 

Вид молив Почерк 

 

Обикновен молив 
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Маркер

 

 

Четка 

 

 

Маркер за подчертаване 

 

 

Умен молив 

 

 

6.7.2. Цвят и размери на молива 

Широчината на молива може да се корегира в много степени. 

 

А отнасяйки се до цветовете, TouchBoard предоставя 11от най-често 

използваните цветове. Също така, бихте могли да добавяте цветове, 

щраквайки на последния бутон от палитрата. 
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6.8. Въвеждане на текст 

След избор на бутона Текст от лентата с инструменти всяко щракване върху 

работния екран ще отвори поле за текст, заедно с виртуална клавиатура и 

прозорец с опции.  

 

Създаденият по този начин текст, става самостоятелен обект, който може да се 

манипулира, като всички останали на екрана. 

 

6.9. Геометрични фигури и запълването им с цвят 

TouchBoard притежава основни функции за рисуване на фигури, тяхното 

комбиниране и запълване с цвят. 
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6.9.1. Избиране на фигура 

Щракнете върху бутона Фигури от лентата с инструменти, за да се 

появи прозореца с набора от фигури и избор на цветове. 

 

6.9.2. Избиране на цвят за контур 

Избирането на цвят за контур на фигурата се прави в прозореца 

Фигури, като се посочи цвят от лявата палитра. 

6.9.3. Избиране на фигура със запълнен цвят 

Преди изчертаване на фигурата, можете определите цвят за пълнеж. 

Това бихте могли да направите щраквайки на Фигури и избирайки цвят 

от дясната палитра.  

6.9.4. Допълнително запълване с цвят 

За да запълните допълнително дадена фигура или обект, щракнете 

върху Средства, а след това на Запълване. След избора на цвят 

щракнете вътре във фигурата. 
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Създаденото така запълване е самостоятелен обект и ако е необходимо 

то да се премества заедно с фигурата, трябва да се обединят двата 

обекта. 

6.10. Как да използваме гумата? 

Гумата може да бъде използвана за премахване на вече написано, вмъкнато 

изображение и други обекти от работния екран. 

Вид гума Име Описание 

 

Малка гумичка Трие в малка зона 

 

Средна гума Трие в средно голяма зона 

 

Голяма гума Трие в голяма зона 

 

Частично изтриване 
Трие всички обекти в 

пространството след като се 
обградят с правоъгълник 

 

Изтриване на всичко 
Трие създаденото на целия 

екран 

6.10.1. Изтриване на нарисувано 

Премахването на вече нарисуваното върху работния екран се 

извършва с помоща на 5-те гуми посочени по горе. 

 

6.10.2. Триене на обекти 

Премахване на изборажения и други обекти от работният плот се 

извършва само с Частично изтриване и Изтриване на всичко. 

6.10.3. Триене с жестове 

TouchBoard разчита сложни жестови движения, които бихте могли да 

използвате и при триене. Така поставяйки ръка върху дъската бихте 

могли да определяте размера на гумата в зависимост от заетата площ. 
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6.10.4. Кошче 

Кошчето е универсално средство за триене, което се използва, като при 

избор на инструмент Избери, обектът се премести върху иконата му. 

 

За да скриете кошчето, щракнете върху Средства и след появата на 

прозореца с бутоните изберете Кошче. 
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6.11.  Системни опции 

Системните опции се зареждат, като се избере бутона Опции в частта 

Опции на бутона Средства от лентата с инструменти. 

 

6.11.1. Промяна на потребителският интерфейс 

Чрез бутона Потребител от прозореца показан по горе можете свободно 

да добавяте и премахвате бутони и инструменти въху потребителския 

интерфейс.  

Щракването на бутон от менюто добавя инструмент към лентата, а 

щракването на инструмент от лентата, докато сте в тази опция, го 

премахва. 

Ще забележите, че не всички инструменти излизат на екрана, затова 

използвайте стрелките в долната част на прозорчето. 

 

6.11.2. Други системни опции 

    

Щракнете срещу Language, за да смените езика. 
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Щракнете върху бутона Фон, за да смените цвета на фона на 

страницата с определен цвят или картинка. 

 

Щракнете върху бутона Версия в частта Опции, за да видите 

информацията за вашата версия на TouchBoard. 

Прозорецът с информация за версията на софтуера показва сегашната 

версия под формата на номер, например R02B057.9. 

6.12. Инструменти на преподавателя 

TouchBoard притежава всички основни инструменти необходими на 

преподавателите разделени на две категории: Обект и Размер. 

Щракнете върху бутона Средства от лентата с инструменти, за да имате достъп 

до тях. 
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6.12.1. Завеса 

За да активирате завесата, щракнете върху бутона . 

 
За да отворите част от завесата провлачете една от четирите стрелки 

по протежение на екрана. 

За да премахнете завесата, щракнете върху   

6.12.2. Фенерче 

За да активирате фенерчето, щракнете върху . 

 
Преместването на зрителното петно става като щракнете върху 

тъмната част и провлачите в избрана от Вас посока. За да излезете от 

фенерчето, щракнете върху стрелкичката на мини иконката за да се 
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появи  меню с опциии, от която се избира Изход. 

Чрез командите от това меню можете да промените 

вида на фигурата за фенерчето и прозрачността на 

черната обвивка. 

6.12.3. Запис 

Чрез функцията Запис можете да запишете всички извършени 

действия и съдържание върху екрана във видео формат. 

Има 5 бутона свързани с записа. 

За да започнете записът, щракнете върху бутона , а когато 

свършите със записа щракнете върху бутона .  

Въведете име и запишете файла в директория по свой избор с бутона 

. 

 

Допълнително може да използвате бутона , за да настроите 

режима и формата на записа. 
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6.12.4. Размер 

  Калкулатор 

Можете да намерите калкулатора в частта 

Средства. Щракнете върху бутона OFF 

изключва калкулатора. 

Функции на калкулатора: 

Основни алгебрични функции: събиране, 

изваждане, умножение, делене, процент и 

степенуване. 

Математически функции: тригонометрични функции, логаритми, 

абсолютни стойности, Пи и натурални логаритми. 

Мерни единици и преобразуване на цифри: ъгли, радиан, двоична, 

осмична, десетична и шестнайсетична бройни системи. 

  Линия 

Можете да намерите линията в частта Размер на менюто на бутона 

Средства. Допирайки молива близо до ръбовете на линията, движението 

ще бъде прихванато и ще може да начертаете права линия с нейна 

помощ. 

 
 

 

 Триъгълник 

Триъгълникът може да намерите в частта Размер на менюто на бутона 

Средства, като има възможност да избирате от два вида: равнобедрен и 

правоъгълен триъгълник 
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 Транспортир 

Транспортир може да намерите в частта Размер на менюто на бутона 

Средства. За да измерите ъгъла на желаният от Вас обект, преместете 

топчето на махалото. 

 

 Пергел 

Пергел може да намерите в частта Размер на менюто на 

бутона Средства. За да изрисувате окръжност, трябва да 

захванете пергела в зоната на молива с иконка за 

въртене, а за да го разтворите и затворите, върху 

иконката за разтваряне. 
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6.13. Документ камера 

В повечето случаи, камерата ще бъде свързана към специализираното 

оборудване. При ваше желание може да използвате вградената камшра на 

компютъра Ви. 

За целта натиснете „Средства“ и след това „Документ камера“ и ще достигнете 

до интерфейса. 

 

6.13.1. Лента с инструменти на камерата 

 

В долната част ще видите редица с бутони, показващи множеството функции на 

камерата 

 

 за да приближавате и отдалечавате. 

 правене на снимка и заснемане на видео. 
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 Щракнете бутона за да заключвате и отключвате интерфейса. 

 кликнете на бутоните за да завъртате интерфейса  

 

  

Натиснете върху бутона „Опции“ за да излязат допълнителните настройки на 

камерата 

1.Избор на камерата (в случаите на включенни множество камери) 

2.Промяна на резолюцията на камерата 

3.Настройки на осветеността 

4.Настройки на контраста 

5.Настройки на наситеността 

 

 Натиснете този бутон за да излезете от интерфейса на камерата. 
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6.14. EBook 

  

Кликнете на бутона „Макет“ за да изберете една от деветте тематики. 

 

Когато вмъкнете един макет, то той се превръща в фон на страницата.  При 

натискането на „+“ на страницата в заден план можете да вмъкнете 

изоображение в прозорчето, както е показано в картинката. 

6.15. Вмъкване на звук 

Кликнете на бутона избери, селектирайте и след това натиснете на за да 

вмъкнете звуков файл. 

Тогава ще излезе тази иконка  

При натискането ѝ тя позволява пускането и спирането на звуковия файл. 


