Használati útmutató
CamBoard 1.0

Az interaktív készlet tartalma:
1. LifeCam webkamera
2. Háromlábú állvány – a kamera biztonságos elhelyezéséhez
3. Infratoll
4. Telepítő CD, mely tartalmazza az interaktív eszköz működéséhez
szükséges programokat
5. Használati útmutató
Teendők a CamBoard 1.0 használata előtt:
Ha a telepítő CD nem indul el automatikusan, akkor a CD gyökér
könyvtárában található Kezdje velem.exe fájl elindításával tudja el
kezdeni a telepítést.
Mielőtt bedugná a kamerát:
Ha még nem használta a kamerát, akkor ne dugja be addig a számítógépbe, amíg a LifeCam programot nem telepítette a számítógépre.
A telepítés menete:
1. lépés: Helyezze be a CamBoard CD-t a meghajtóba!
2. lépés: Válassza az automatikusan elinduló bejelentkező képernyő 1.
LifeCam kamera telepítése gombot!
3. lépés: Ha Önnek magyar nyelvű Windows Xp van telepítve a számí
tógépére, akkor megjelenik a következő felirat:

Kérem, válassza az OK gombot!

4. lépés: Ezután elindul a telepítés, melynek során megkérdezi a program,
hogy szeretné-e telepíteni a Windows Life Messengert:

Válassza a „Do not install Windows Live Messenger” gombot, és
kattintson a Tovább gombra!
5. lépés: A következő lépésben be kell jelölnie, hogy elfogadja a licensz
feltételeket:

Kattintson az „I accept this agreement” előtt lévő ablakba, majd
a Tovább gombra!

6. lépés: Megjelenik egy „Installing Files” című ablak, és elkezdődik a tele
pítés, amely 2-3 percet vesz igénybe.
7. lépés: Ha a telepítés befejeződött, a telepítőprogram kéri, hogy csat
lakoztassa a kamerát a számítógéphez:

Csatlakoztassa a kamerát, majd nyomja meg a Finish gombot!
Ezzel befejeződött a telepítés.
FONTOS!
A LifeCam programban minden alapbeállításban legyen! Ne állítson
át semmilyen beállítást, mert akkor nem fog megfelelően működni az
eszköz!
(Pl.: A LifeCam kamera programjában a Mirror Image be van kapcsolva,
akkor a CamBoard nem használható megfelelően!)
A továbbiakban nem lesz szükségünk a LifeCam használatára.
A CamBoard 1.0 telepítése:
Válassza a bejelentkező képernyő 2. Camboard 1.0 telepítése gombját!
Kövesse a magyar nyelvű telepítés menetét!
A program automatikusan feltelepíti a szükséges fájlokat.
A telepítés végén a CamBoard program automatikusan elindul.

Ha sikeresen feltelepítette a CamBoard 1.0 programot, akkor a számítógép
mindenkori indításakor a CamBoard 1.0 program automatikusan elindul,
és az ikonja megjelenik a Tálcán (a képernyő jobb alsó sarka).
A CamBoard 1.0 használata:
Ez az ikon jelzi a tálcán, hogy a program fut (a képernyő jobb
alsó sarka). A program futása még nem eredményezi azt, hogy
a kamerát interaktív eszközként használjuk.
Néhány lépést fontos figyelemmel kísérni:
Menü előhívása: jobb kattintás a tálcán lévő ikonra.
1. lépés:
Látótér beállítása: Ebben a menüpontban győződhetünk meg arról,
hogy a projektorral kivetített kép mind a négy sarkát látjuk-e a
kamerával. Ezt úgy tegyük, hogy az infratollal bökjünk rá a kivetített
kép sarkaira. Ha az ablakban látszik a fénypont, akkor az a sarok
benne van a látótérben. Ha mind a négy sarokra ráböktünk, s mind
a négy fénypont megjelent az aktuális saroknál külön-külön, akkor a
kivetített kép teljes felülete látszik a kamerán keresztül.
Ha nem látszik valamelyik fénypont, akkor mozgassuk a kamerát
addig, amíg mind a négy fénypont bekerül a kamera látószögébe.

2. lépés:
Kalibrálás: Ebben a menüpontban tehetjük meg a kameránk pontos
kalibrálását. Ha csatlakoztatva van a kamera a számítógéphez,
akkor megjelenik egy szürke hátterű ablak egy kereszttel a bal felső
sarkában.
A kalibrálás menete úgy történik, hogy balról jobbra indulva
megadunk négy pontot. Első pont a bal felső, utána a jobb felső,
aztán a jobb alsó, majd a bal alsó lesz a negyedik kalibráló pont.

FONTOS!
Csak akkor tud kilépni a kalibrálás folyamatából, ha megad négy
független pontot. Ha úgy érzi elrontotta a kalibráló pontok megadását,
akkor bökjön rá még annyiszor, hogy meglegyen a négy pont. Ekkor
kilép a kalibrálásból, s kezdheti újra.
Ha a négy pont megadása megtörtént, akkor a program automa
tikusan kilép a kalibráló ablakból.
Ilyenkor már aktív állapotban van a program. Ez azt jelenti, hogy fut a
program, és érzékeli a kamera információit, vezérli a számítógépet.
A kalibrálás akkor helyes, ha a képernyő felbontása 1024 x 768,
ellenkező esetben nem lesz pontos az érzékelés.

Kamera kiválasztása: Ha a számítógéphez több kamera van csatla
koztatva, akkor ezen menüpont használatával választhatjuk ki, hogy
melyik működjön. A CamBoard használatához a Microsoft LifeCam
VX 3000 típusú kamerát kell 1. számú eszköznek választani. Csak az
Apáczai Kiadó által kiadott kamerát használja a programhoz!
Beépített kamera esetén az Eszközkezelőben le kell tiltania a kamera
működését: Sajátgépen jobb egérgomb – Kezelés – Eszközkezelő –
Imaging eszközök – Integrated camera – jobb egérgomb – Tiltás
Érzékelés indítása: Ezzel a menüponttal lehet a programot aktív állapotba
állítani. Ez azt jelenti, hogy a kamera információit feldolgozza a prog
ram, és vezérli a számítógépet.
Érzékelés leállítása: Ezzel a menüponttal lehet a programot inaktív
állapotba kapcsolni. Ez azt jelenti, hogy a program nem érzékeli a
kamera információit, s nem vezérli a számítógépet.
Névjegy: A program tulajdonosának és készítőjének adatait tartalmazza.
Kilépés: Kilép a programból.
FONTOS!
– Ha a látótér beállításakor fehérhez közeli intenzív foltok látszanak,
akkor erős a napsugárzás a teremben. Árnyékolással csökkenthető az
infravörös- tartománybeli zavar. Ablak felé soha ne fordítsuk a kamerát,
ha lehet oldalról vagy hátulról érje a fény! Az infravörös toll fényének
intenzív kell látszani ahhoz, hogy megfelelően működjön a program,
ehhez a kamerát manuálisan kell fókuszálni, addig kell csavarni a
kamera elejét, ameddig az infratoll fénye egy erős pont lesz.
– A CamBoard használatához mindenképpen fehértábla használata
ajánlott! Alkalmas még fehér falfelület, vagy fehérre zománcozott ajtó
felülete is.
– Ha a Kilépés gombbal kilép a programból, akkor a Start menü – Min
den program – CamBoard – CamBoard menüpontok használatával
tudja újraindítani.

– Ha a CamBoard program futása közben kihúzza a kamerát a számító
gépből, akkor mielőtt visszadugná, lépjen ki a CamBoard programból,
majd csatlakoztassa a kamerát, és indítsa újra a programot!
Infratoll:
Az infratoll elején található egy kék színű infraled. Ez a led egy mikro
kapcsolóhoz van csatlakoztatva. Ha a táblához érinti a tollat, éreznie kell,
hogy a mikrokapcsoló bekapcsol, ekkor érzékeli a kamera az infrajelet.
A toll oldalán is található egy gomb, amely akkor nyújt segítséget, ha
olyan felületen dolgozik, ahol nem használható a toll eleje, ilyenkor a
gomb megnyomásával is bekapcsol az infraled.
A tollat mindig tartsa úgy, hogy a kamera lássa az infraledet! Tehát
nem szabad a tollat a táblára merőlegesen tartani, mert akkor a kezünk
kitakarja az infrafényt.
Ajánlott számítógép-konfiguráció:
Pentium III, IV 1 GHz, 256 MB RAM
Windows XP operációs rendszer, SP3
USB port, 50 MB szabad hely a merevlemezen
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