SMART Board 600i
™

نظام اللوحة التفاعلية

التعليم المثير
مع توفر نظام اللوحة التفاعلية  SMART Board 600iفي حجتك الدراسية،
سيكون بإمكانك التركيز على التعلم أكثر من إدارة التكنولوجيا .وبذلك ستكون
الشخص الذي يتحكم في مزكر متكامل من اإلبتكارية الذي يجعل عملية تعلم
مجرد خبرة ديناميكية لطلبتك .واآلن بإمكان طلبتك االستماع إلى خطبة تارخية،
أومتابعة فلما وثائقيا من خالل  DVDأو  ،VCRأو التجول في معرض فني صفحات
اإلنترنت .أفضل األمور ،أن تجعل يتم كل شئ باستخدام نظام واحد فقط -نظام
السبورة التفاعلية .SMART Board 600i

المركز والوسط
يجمع نظام السبورة التفاعلية  SMART Board 600iبين جهاز عرض خزائن
التثبيت في الحائط ™ ،Unifiونظام صوت ضمني ،والسبورة التفاعلية .SMART

�انتهت فترة جدولة فريع  AVإلعداد مكونات الوسائط.
يجمع نظام السبورة التفاعلية  SMART Board 600iبين جهاز عرض خزائن
التثبيت في الحائط ™ ،Unifiونظام صوت ضمني ،والسبورة التفاعلية .SMART
وبتثبيت جهاز العرض على الحائط أعلى السبورة التفاعلية  SMARTبطريقة آمنة،
تقل كمية الظالل المتكونة وعلية ال تستدعي الضروروة لمد كابالت عبر األرض.

سهل االستخدام
تم وضع عناصر تحكم مناسبة على العارض وجهاز الصوت على السبورة التفاعلية
 ،SMARTوعليه ال تستدعي الضرورة للبحث عن جهاز التحكم من بعد لبدء
درسك .وإذا كنت بحاجة لتوصيل أجهزة إضافية مثل كاميرا عرض الوثائق ،أو حاسوب
آخر ،أو مشغل  ،DVDعليك فقط بتوصيل وصلة قريبة.

سهل الشراء ،سهل التثبيت
إن شراء نظام السبورة التفاعلية  SMART Board 600iوتثبيته أمرا بسيطا .فالنظام
يصاحبه قوالب تعليق لكل من السبورة التفاعلية والعارض .وما إن قمت بتثبيت المكونات،
فعليك فقط بمحاذاتهم مرة واحدة .وحيث أن عملية التثبيت تمت بشكل نهائي ،فقلما ما
تحدث عملية سرقة.

التركيز على عملية التدريس عوضا عن إدارة التكنولوجيا.

الخصائص

نظام الصوت
جهاز العرض Unifi

السبورة التفاعلية .SMART Board

منطقة الشاشة
النشطة (قطرية)

سطح شاشة حساس للمس

الموديل

SB680i )cm 238.8( ”94

لوحة التوصيل

SB660i )cm 238.8( ”94
نموذج تحكم
Stylus

لوحة  SMART Boardالتفاعلية -تتصل الشاشة الحساسة للمس بحاسوبك وجهاز اإلسقاط  Unifiمن
أجل عرض الصور الموجودة على حاسوبك .بإمكانك إذا التحكم في تطبيقات الحاسوب مباشرة من الشاشة ،وكتابة
�المالحظات بالحبر الرقمي ،وحفظ عملك للمشاركة به فيما بعد .يصاحب سبورة  SMART boardا
لتفاعلية برمجيات  SMART Boardذات الخصائص العديدة.
جهاز اإلسقاط  - Unifiنظام اإلسقاط الخلفي  )XGA (1024 x 768الذي يتسم بحماية الغلق الفائقة
™ .Vikuitiيعمل قفل التثبيت على حفظها في مكانها.
نظام صوتي  -إثنان 20 ،وات ،يتم تحكم في صوت السماعات المكبرة للصوت االستيريو من لوحة األرقام.
نموذج التحكم -تشغيل جهاز اإلسقاط  Unifiعلى واجهة الشاشة والتحكم في الصوت ومفتاح الغلق والفتح
الخاص بجهاز اإلسقاط من لوحة األرقام.
واجهة الشاشة - Unifiانتق مصادر جهاز اإلسقاط ،وعدل إعدادات جهاز اإلساقاط وادخل إلى شاشات المساعدة  ،كل
ذلك من سبورة  SMART Boardالتفاعلية.
لوحة االتصال – ببساطة قم بتوصيل كل من الحاسوب ،VCR ،وكاميرا عرض الوثائق ،ومشغل الـ  ،DVDوكل األجهزة
الملحقة األخرى.
يمكنك إضافة تعليق ألي مصدر  -التقط قلما واكتب فوق أي مصدر للطاقة ،بما في ذلك الفيديو ولقطة جهاز
تخزين .USB
الضمان  -سنتين ضمان لجهاز اإلسقاط  ،Unifiو 90يو ًما أو  500ساعة ضمان على اللمبة .تصل مدة ضمان سبورة
 SMART Boardالتفاعلية إلى خمسة سنوات وفقا تسجيل المنتج ،والفترة القياسية عامين.
متطلبات النظام ألنظمة تشغيل Windows

معالج ® Pentium2سرعة  450ميجاهرتز • ذاكرة عشوائية  128ميجابايت (ينصح بـ  256ميجابايت) • يتطلب مساحة خالية من القرص الصلب تبلغ
 136ميجابايت كحد أقل( ،لتثبيت تام مع مجموعات المعرض  115ميجابايت) • أنظمة تشغيل  ،)Windows NT® 4.0 (SP6و  Windows 98أو ما بعد
ذلك •  Microsoft Internet Explorer 6.0أو ما بعد ذلك • ® Macromedia ® Flashإصدار 8

يتطلب النظام برمجيات نظام تشغيل Mac OS

معالج  700ميجاهرتز (ينصح بـ  1جيجاهرتز أو أسرع) • ذاكرة عشوائية  128ميجابايت (ينصح بـ  256ميجابايت) • إصدارات  Mac OS X 10.3.9و 10.4
• يتطلب مساحة خالية من القرص الصلب تبلغ  148ميجابايت كحد أقل( ،لتثبيت تام مع مجموعات المعرض  423ميجابايت مع SMART Essentials
 :for Educatorsومجموعات المعرض لبرمجيات  • )Notebookإصدار  9.5من برمجيات  SMART Boardيدعم معالجات ®( Intelالنظام الثنائي
العالمي) •  Safari 1.3.2أو ما بعد ذلك •  Macromedia Flash playerإصدار 8
مالحظة :توجد إصدارات أخرى من برمجيات  SMART Boardمتاحة إلنظمة ® UNIXو ® ،Linuxكما يوجد أيضا إصدارات إلنظمة تشغيل  Windowsو
 Macintoshالسابقة .نظامي تشغيل  Windowsو . Macintosh

ممحاة

برمجيات SMART Board

إن إمكانية الحصول على برمجيات  ™Notebookبالمنزل مجانا تجعل مشاركة الملفات مع أي فرد
أمرا سهال .إن عمليات التنزيل غير المحدودة تعني أن المدرسن والطالب يمكنهم استخدام البرنامج في
المرسة أو المنزل.
• يمكنك إنشاء ،إدارة وتدريس المناهج من خالل برمجيات :Notebook
• قم باستخدام كلمة مفتاحية لتبحث عن آالف من عناصر التعليم المجانية في المعرض ،وذلك
يشمل الصور ،والخلفيات ،Macromedia® Flash® ،والفيديو ،و صوت .ويمكنك إضافة محتوى
خاص بك.
• يمكنك الوصول إلى أنشطة الدروس لدولة معينة ،ومعايير المناهج الدراسية ،و موارد الحجرات
الدراسية من داخل المعرض
• يمكنك إلحاق ارتباط تشعبي إلى عنصر ما لتربطه بصفحات وب ،صفحات  whiteboardداخل
الملف ،ومرفقات ومستندات على الحاسوب
• يمكنك تتضمين رمز مرتفع ورمز منخفض في النص الخاص بك ،أو إضافة رموز علمية و تدوين
• يمكنك تدوير ،و تحريك ،و قلب ،وإعادة ضبط حجم العناصر ،و تضمين المالحظات ولقطات الشاشة
• يمكنك جعل العناصر شفافة
• يمكنك تنظيم الصفحات في Page Sorter
• يمكنك سحب العناصر بين الصفحات ومن تطبيقات أخرى
• يمكنك حفظ الملفات بنسق متعددة (مثل)PDF، HTML ،
• يمكنك حفظ الصفحات كملفات صور منفصلة (مثل)JPEG، PNG، GIF ،
• يمكنك مشاركة الملفات عبر البرامج (مثل ،برمجيات نظام تشغيل ® ،Windowsونظام
تشغيل )Mac) operating system software
• يمكنك تحريك أشرطة األدوات إلى أسفل الشاشة
• يمكنك اختيار أدوات الرسم للروابط ،واألسطر المنقوطة ،وأنماط القلم والمزيد
• يمكنك استيراد وتصدير ملفات ®Microsoft® PowerPoint
• يمكنك تحويل الكتابة اليدوية إلى نص
• يمكنك الكشف عن المعلومات بتظليل الشاشة أو اإلضاءة
• يمكنك الكتابة فوق الفيديو المتحرك والمتوقف
• يمكنك التحكم في جهاز جوال السلكي من شاشة  whiteboardأو القلم التفاعلية
• يمكنك الوصول إلى التطبيقات الشائعة من مركز البداية
• يمكنك تسجيل كافة أنشطة الشاشة كفيديو ،ويمكنك تضمين صوت من ميكروفون
• يمكنك تعديل منصة األدوات المتنقلة
• يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة
• يمكنك كتابة وحفظ المالحظات في تطبيقات من إنتاج شركات أخرى*
• يمكنك الكتابة فوق شرائح  ،PowerPointوملفات  ،Wordو ® ،Excelوحفظ مالحظاتك في
هذه الملفات
• يمكنك الكتابة والحفظ في  ،Paintو ®,CorelDRAWوبرماجيات ®AutoCADوتطبيقات
المؤتمرات مثل برماجيات ®SMART’s Bridgit
• يمكنك االختيار من  31لغة*
*نظام تشغيل  Windowsفقط

قم بزيارة www.smarttech.com/smartboard
موزع  SMARTمفوض
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