
 

 

 

i-Draw
Yazılım Elkitabı

Telif hakkı @ Vivitek corporation.  Tüm Hakları Saklıdır. 

Bu elkitabının içerikleri ürün geliştirme için değiştirilebilir. 

Bu elkitabının bir kısmı ya da tamamı Vivitek'in izni olmadan değiştirilemez ya da diğer taraflara aktarılamaz  

i-Draw Bilgisi 

En son bilgi ve yazılım için lütfen yerel satış temsilcisi ile temasa geçin.
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i-Draw 
Yazılım Elkitabı 

Bölüm 1. Giriş  

"i-Draw", D-Point için optimize edilen bir tahta yazılımıdır. "i-Draw" ve D-Point'in hassas yazma ve 

çeşitli güvenilir araçları ile yapılan daha etkin ders elde edeceksiniz. 

 
"i-Draw" iki sunum özelliğine sahiptir. 

1. Dijital Yazma İşlevi 

2. İçerik Oluşturma İşlevi 

"i-Draw", D-Point'e optimize edilerek hızlı ve dengeli yazma hızı sağlar. 

"i-Draw" ile güçlü sunum, eğitim ve içerik oluşturma keyfini yaşayın. 
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Bölüm 2. Durumlar 

A. Kullanmadan Önce Dikkat Edilecekler 

"i-Draw" Windows XP ve Vista işletim sistemlerini desteklemektedir ve diğer OS, Mac, Linux 

işletim sistemleri desteklenmemektedir. Aynı zamanda D-Point ile birlikte çalışır. Bu programın 

D-Point ile birlikte çalıştırılması gereklidir. (i-Draw sadece bilgisayarınızda D-Point çalışırken 

yürütülür. Lütfen i-Draw'u çalıştırmadan önce D-Point'i yürütün.) 

B. Bilgisayar gereksinimleri 

 Minimum gereksinim Önerilen Gereksinim 

CPU Pentium 4, 1GHz Çift Çekirdek 

RAM 512M Byte 1G Byte 

HDD 70M Byte 100M Byte 

Grafik Kartı 128M Byte 128M Byte 

İşletim Sistemi Windows XP, Vista, 7 Windows XP, Vista, 7 

Diğer Mikrofon, Hoparlör Mikrofon, Hoparlör 
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Bölüm 3. Kurulum 

A. Yazılım Kurulumu 

D-Point ile birlikte gelen CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve "install i-Draw (i-Draw'u kur)" 

üzerine tıklayın ve ardından lütfen kurulum dilini seçin 

 

Kurulum Sihirbazı açılır ve "next (ileri)" üzerine tıklayın. 

 

Ek işlev uygulamasında, bir simge oluşturmak içi boşluklardan birine tıklayın. Ardından "next 

(ileri)" üzerine tıklayın. 

→ Bu aşamada, masaüstü simgesi veya hızlı başlatma simgesi oluşturabilirsiniz. Tercihinizi seçin 

ve "Next (İleri)" üzerine tıklayın 
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Artık, "i-Draw" yüklemeye hazırdır. "installation (kurulum)" menüsüne tıklayın. 

   

"i-Draw Printer (i-Draw Yazıcısı)"'nı yükleyin, "next (ileri)" üzerine tıklayın. 

   

"i-Draw Printer (i-Draw Yazıcısı)" kurulumu tamamlanmıştır. Lütfen Finish (Bitir) düğmesine 

tıklayın. 
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Kurulum tamamlanır. "Finish (Bitir)" üzerine tıklayın. 
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Bölüm 4. i-Draw yürütme 

Uyarı 

i-Draw'u çalıştırmadan önce D-Point'i yürütün. Eğer i-Draw'u D-Point'den önce yürütürseniz, bir hata 

mesajı görünür ve i-Draw çalışmaz. 

A. i-Draw simgesi ile i-Draw yürütme 

Eğer kurulum sırasında "Create a desktop icon (Bir masaüstü simgesi oluştur)" veya "Create a 

quick launch icon (Hızlı başlat simgesi oluştur)" öğesini seçerseniz, arkaplanda veya hızlı 

başlatma tepsisinde i-Draw simgesi oluşturulur. Şu simgelerden birine tıklayarak i-Draw'u 

yürütebilirsiniz. 

 

B. Program menüsü ile i-Draw'u yürütme 

(1) i-Draw simgesinin windows arkaplanından kalıdırılması durumunda ya da kurulum sırasında 

"Create a desktop icon (Bir masaüstü simgesi oluştur)" ve "Create a quick launch icon (Bir hızlı 

başlatma simgesi oluştur)" öğesini seçmezseniz, program menüsünden i-Draw'u 

yürütebilirsiniz. Aşağıdaki talimatları izleyin. 

a. Windows görev çubuğunda "start (başlat)" düğmesine tıklayın. 

b. "all programs (tüm programlar)" üzeirne tıklayın. 

c. Gözatılan program menüsünden "Vivitek" üzerine tıklayın. 

d. "i-Draw" menüsüne tıklayın. 

e. i-Draw menüsüne göz atılacak, "i-Draw" simgesine tıklayın ve ardından i-Draw 

yürütülecektir. 
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C. D-Point menüsü ile i-Draw'u yürütün 

(1) D-Point menüsünde i-Draw simgesine tıklayarak i-Draw yürütülebilir. D-Point yürütüldüğünde, 

D-Point simgesi windows görev çubuğu tepsisinde oluşturulur. D-Point kalemi ile D-Point 

simgesine tıklayın ve D-Point menüsüne gözatın. Menüde, i-Draw simgesini bularak tıklayın. 

i-Draw yürütülecektir. 
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Bölüm 5. Ekran Bileşimi ve Ana İşlevler 

A. Araç Çubuğu Türü 

Araç Çubuğu Türü 

i-Draw araç çubuğu, kullanıcı tercihine göre herhangi bir konuma yerleştirilebilir. Düz araç çubuğu 

ve hareketli araç çubuğu vardır. Düz araç çubuğu pencerenin herhangi bir yanına 

konumlandırılabilir ve hareketli araç çubuğu kullanıcının kontrolü ile herhangi bir konuma 

getirilebilir. 

Araç çubuğu türü ve konumu i-Draw'un ana menüsünden seçilebilir ve sonraki kullanım için 

i-Draw'dan çıktığınızda araç çubuğunun türü ve konumu saklanır. 

B. Araç çubuğu türü ve konumu 
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C. Hareketli araç çubuğu 

Hareketli araç çubuğu 3 bölümden A, B, C oluşmaktadır ve her 
bölüm hiyerarşik olarak bağlanmıştır. 

B

C

A

 

Bir bölüm iki işleve sahiptir 
İlk işlev şu anda kullanımda olan mevcut araç çubuğunu gösterir. 
Eğer nesne aracının Kalem öğesini seçerseniz, doğru simge 
gösterilecektir. 
İkinci işlev i-Draw'ın ana menüsüne gözatmaktır. Eğer bu alanda 
düğmeye – sağ –tıklarsanız, ana menü oluşturulacaktır. 

B bölümü:  

i-Draw'ın araçları ve işlevleri benzerliklerine ve B Bölümüne göre gruplanır, gruplanan araçlar ve 

işlevler için olan simge listelenir. 

Kullanımınız sırasında, diyagram, silgi ve mod değiştirme aracı sık sık kullanılır. Güvenliğiniz için, 

bu işlev grubu sadece ilgili simgeye tıklayarak değiştirilebilir. 

C bölümünde, ayrıntı işlevi ve araçları gösterilir. 

B bölümünde herhangi bir simgeye tıkladığınızda, ilgili, simgeler C bölümünde görünür. 

Eğer C bölümünde herhangi bir seçim yapılmazsa, C bölümü kaybolacaktır. 

D. Hareketli Araç Çubuğundaki Araçların Açıklaması 

 

(1) Ana Menüye Gözatma 

Hareketli modda ana menüyü etkinleştirmek için, bir D-Point 

kalemi ile B bölümüne birkaç saniye basın veya farenin sağ 

düğmesine tıklayın. 

 

(2) Renk ve Kalem kalınlığını seçme 

Bu simgeye tıkladığınızda, 16 farklı renk ve 4 farklı kalem kalınlığı 

C bölümünde görünecektir. 

Tercih ettiğiniz renge veya kalem kalınlığına tıklayın. 
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(3) İşlev Değiştirme 

 
Sunumunuz sırasında i-Draw'ı kullanarak bu simgeye 

tıkladığınızda, Yazma modu windows moduna geçecek, 

böylece windows'un diğer uygulama yazılımlarını 

yürütebileceksiniz. 

 Bu modda, çizdikleriniz, küçük resimler veya şemalar 

nesne olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla nesneleri 

döndürebilir, büyütebilir, kopyalayabilir, yapıştırabilirsiniz. 

 Modu özel olarak değiştirmeden Kalemi ve Fareyi 

kullanabilirsiniz. 

 Herhangi bir sınır olmadan Notun boyutunu 

genişletebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Bir Şeffaf Mod, Kalem ve Şema Seçimi 

 
Tıklandığında, altı kırmızı çizili olanlar gösterilir ve şeffaf 

moda değiştirilir. Bu modda, her yeni çizim arkaplana, 

şemaya ve çizimlere yüklenir, böylece alttaki çizimleri 

görebilirsiniz. Şeffaf modu serbest bırakırsanız, simgeye 

birkez daha tıklayın. 

 Kalem araçları. Kalem türünü seçebilirsiniz. 

 
Fırça kalemi. Yazma hızına göre kalınlığı ifade 

edebilirsiniz. 

 Düz çizgi 

 Dörtgen 

 Renk dolgulu dörtgen 

 Daire 

 Renk dolgulu daire 

 Her iki uçta da ok bulunan düz çizgi 

 Bir ucunda ok bulunan düz çizgi 
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Not oluşturma, küçük 

resim oluşturma, belgeyi 

içeri aktarma, ekran 

işlevlerini yakalama bu 

simgede gruplanır. 

(5) Bir Not oluşturma 

 Yeni not oluşturulur. Notun arkaplan rengi "configuration 

menu (yapılandırma menüsünde)" ayarlanır 

 Kara Tahta Arkaplanı 

 Müzik Notu Arkaplanı 

 İngilizce Notu Arkaplanı 

 Elyazısı Notu Arkaplanı 

 Grafik Notu Arkaplanı 

 Herhangi bir normal dosyayı içeri aktarın. 

 Küçük resmi nota ekleyin. 

 P.C.'de bulunan her görüntüyü içeri aktarın 

 Not Listesini Göster 

  

 

 

(6) Sayfa Yukarı/Aşağı 

Not Sayfası Yukarı ve Aşağı. Sadece iki veya daha fazla not 

oluşturulduğunda etkinleştirin. 
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(7) Büyütme 

Seçilen notun bir kısmını büyütün veya tüm not alanını %100'den 

%400'e büyütün. Nottaki tüm nesnelerin boyutu ve konumu 

büyütme oranına göre farklılık gösterir. 

100% Orijinal not boyutunu döndürün 

200% Notu %200 büyütme 

300% Notu %300 büyütme 

400% Notu %400 büyütme 

 
Seçilen kısmın büyütülmesi. Orijinal boyutuna dönmek 

isterseniz, "100" üzerine tıklayın 

Ekranı derece derece büyütme ve küçültme 
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(8) Kayıt 

Dersiniz sırasında notun üzerine yazılanlar film dosyası 

formatında kaydedilir 

※ Dersiniz sırasında notun üzerine yazılanlar film dosyası 

formatında kaydedilir. 

 

(9) Silgi Aracı 

Notta nesneyi silmek için olan araçlar. Tümünün veya bir kısmının 

silinmesi desteklenir. 

 

Nottaki tüm nesneleri silin 

 

Nesneyi seçerek silin 

 

Bölgeyi Silin: seçilen bölgedeki nesneler silinecektir 

  

E. Sabit Araç Çubuğunun Açıklanması 

Araç çubuğu pencerenin 4 tarafına yerleştirilir, fakat şekil ve işlev aynıdır. 

(1) Ana Menüye Gözatma 

 

Ana menüyü etkinleştirmek için, bir D-Point kalemi ile i-Draw 

simgesine birkaç saniye basın veya PC faresinin sağ düğmesine 

tıklayın. 
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(2) Bir Not oluşturma 

Aşağıda işaretlenen simgeye 0,3 saniye tıklayın ve bir not oluşturan menü açılır. Varsayılan olarak 

işaretlenen bir not oluşturmak için, simgenin yanındaki simgeye veya çubuğa kısaca tıklayın. 

 

 
Yeni not oluşturulur. Notun arkaplan rengi "configuration menu (yapılandırma 
menüsünde)" ayarlanır 

 Kara Tahta Arkaplanı 

 Müzik Notu Arkaplanı 

 İngilizce Notu Arkaplanı 

 Elyazısı Notu Arkaplanı 

 Grafik Notu Arkaplanı 

 Herhangi bir normal dosyayı içeri aktarın. 

 Küçük resmi nota ekleyin. 

 P.C.'de bulunan her görüntüyü içeri aktarın 

 Not Listesini Göster 

 İkinci menü seçeneği. 

(3) Bir Renk Seçme 

Renk simgesinin yanındaki renk simgesine veya renk gözatma çubuğuna tıklayın, ardından renk 

menüsü açılacaktır. 

 

(4) Kalem kalınlığı kontrolü  

Resimdeki kalem kalınlığı simgesine tıklayın ve ardından mevcut kalem kalınlığı görünecektir. 

Kalem kalınlığını kontrol etmek için, kalem kalınlığı simgesinin yanındaki kalem kalınlığı kontrol 

simgesine tıklayın. Kalem kalınlığı kontrol slaydı görünecek ve kaydırıcıyı sürükleyecektir. 

 

(5) Saydam Mod 

Tıkladığınızda, normal yazma modu şeffaf moda değişecektir. Bu modda, her yeni çizim arkaplana, 

şemaya ve çizimlere yüklenir, böylece alttaki çizimleri görebilirsiniz. Şeffaf modu serbest bırakmak 

isterseniz, simgeye birkez daha tıklayın. 
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(6) Kalem veya Şema Seçme 

Kalem/şema menüsüne iki şekilde gözatılır. İlk önce Kalem/Şema simgesine bir süre basın ve 

ardından Kalem/Şema simgesinin yanında bulunan tarayıcı simgesine tıklayın. 

Gözatılan menüden şemaları veya kalemi seçebilirsiniz. Kalem veya şemalar seçildiğinde, seçilen 

simge Kalem/Şema simgesinde görünür. 

 

Kalem araçları. Kalem türünü seçebilirsiniz.  

 öre kalınlığı ifade edebilirsiniz. Fırça kalemi. Yazma hızına g

 Düz çizgi 

 Dörtgen 

 Renk dolgulu dörtgen 

 Daire 

 Renk dolgulu daire 

 Her iki uçta da ok bulunan düz çizgi 

 Bir ucunda ok bulunan düz çizgi 

 İkinci menü seçeneği. 
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(7) Bir Silgi Seçme  

Silgi simgesine bir süre basın ve ardından silgi alt menüsü görünecek veya silgi simgesinin 

yanındaki tarayıcı menüsüne tıkladığınızda aynısı yapılacaktır. 

 

Alt menüde silgi türünü seçtikten sonra, seçilen silgi simgesi silgi simgesi alanında görünecektir. 

 
Nottaki tüm nesneleri silin 

 
Nesneyi seçerek silin 

 
Bölgeyi Silin: seçilen bölgedeki nesneler silinecektir 

 İkinci menü seçeneği. 

(8) Sayfa Yukarı/Aşağı ve Not listesi 

Önceki veya sonraki sayfaya gitmek için işlev. Bu işlevi sadece iki veya daha fazla not 

oluşturulduğunda etkinleştirin. 

 

 Önceki nota git 

 Sonraki nota git 

 
Not listesi: not listesi penceresinde, çift tıklayarak istediğiniz notu açabilir veya 

seçerek notu silebilirsiniz 

(9) Büyütme 

Seçilen notun bir kısmını büyütün veya tüm not alanını %100'den %400'e büyütün. Nottaki tüm 

nesnelerin boyutu ve konumu büyütme oranına göre farklılık gösterir. 
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(10) Kayıt 

Bu modda dersiniz sırasında notun üzerine yazılanlar film dosyası formatında kaydedilir. Bu işlev 

ile, ders içerikleri oluşturabilir ve çevrimiçi hizmet oluşturabilirsiniz. 

 

※ i-Draw kayıt işlevini kullanmak için Microsoft tarafından sağlanan Windows Media Encoder 

bilgisayarınıza yüklenmelidir 

 

Kayıt başlatma simgesi: tıklandığında, iki kez çalışmasını önlemek için bu simge 

etkin olmayan moda geçer. 

 

Kayıt durdurma simgesi: Bu simge sadece kayıt başlatıldığında etkinleştirilir. 

(11) Windows Moduna Geçme 

i-Draw'dan çıkmadan Windows moduna geçebilir ve diğer uygulama programlarını 

çalıştırabilirsiniz. 

 

 

(12) Nesneleri kontrol etme modu

Ekran Yakala

Y si

 

esimler veya şemalar nesneler olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla 

 

 

Bu modda, çizdikleriniz, küçük r

nesneleri döndürebilir, büyütebilir, kopyalayabilir, yapıştırabilirsiniz 

akalama Bölge

Yazma Modu
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F. Ana Menü Açıklaması 

New Lecture (Yeni Ders): Yeni sunumu başlatın 

Open (Açık): Kaydedilen ders notlarını aç 

Save (Kaydet): Mevcut sunumu kaydeder 

Save as (Farklı Kaydet): Mevcut notu atanan ad ile kaydedin 

Save note (Notu kaydet): Notu resim dosyası formatında 

kaydedin 

Print note (Notu yazdırın): Notu yazdırın 

Tools (Araçlar): sanal klavye, spot ışığı, gölgelik seçimi. 

Toolbar Position (Araç Çubuğu Konumu): windows 

çerçevesinde araç çubuğu konumu seçme 

Configuration (Yapılandırma): i-Draw yapılandırmasını 

ayarlama 

Quit i-Draw (i-Draw'dan çık): i-Draw bitirme 
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Bölüm 6. Uygulamalar 

A. Belgeleri içeri aktarma 

Sunum sırasında güvenliğiniz için i-Draw 5 çeşit arkaplan sunar (lütfen Bölüm 5. D-(5) sayfa 11 ile 
E-(2) sayfa 13 kısmına bakın). Buna ek olarak, varsayılan 350 küçük resim ve Microsoft Office 
Belgeleriniz sunumlarınız için içeri aktarılabilir. 
Microsoft office belgelerini içeri aktarmak için, buradaki talimatları izleyin. 
a. D-(5) sayfa 11 ve E-(2) sayfa 13 bölüm 5'de açıklandığı üzere "import documents (belgeleri 

içeri aktar)" üzerine tıklayın. 
b. Bir iletişim kutusu aşağıdaki gibi görünecek ve içeri aktarılan dosya buna göre açılacaktır. 

 
c. Seçilen dosya açıldığında, gerçekte yazdırırken menüde "print (yazdır)" üzerine tıklayın. 
d. "print (yazdır)" tamamlandıktan sonra "every opened applications (her açılan uygulama)" 

sonlandırın. 
"i-Draw" kullandığınızda yazıcı, aşağıdaki foto gibi otomatik olarak "i-Draw Printer (i-Draw 
Yazıcısı)" olarak ayarlanmıştır. 
Dolayısıyla, "Windows mode (Windows modu)" veya "Intelligent mode (Intelligent modu)" 
öğelerinden bağımsız olarak "i-Draw Printer (i-Draw Yazıcısı)" ile yazdırarak ilgili her belgeyi 
içeri aktarabilirsiniz. 
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e. Microsoft office belgelerini içeri aktarmak için, bilgisayarınızda Microsoft Office yüklü olmalı ve 
düzgün çalışmalıdır. 

"Office-Document (Office Belgesini)" ve "PDF file (PDF dosyasını)" içeri aktarabilirsiniz 

B. Küçük Resim Uygulaması 

i-Draw sunumlarınız için temel küçük resimleri ve kullanıcı küçük resimlerini eklemek için arayüzü 
sağlar. 

Küçük resmi kullanmak için, talimatları izleyin. 
a. Küçük resim simgesine tıklayın [küçük resim simgesi]. Bkz. Bölüm 5. D-(5) sayfa 11 ve E-(2) 

sayfa 13. 
b. Küçük resim iletişim kutusu açılır 
c. küçük resim dizinini seçin ve ardından küçük resimler sağ tarafta görüntülenir. Küçük resme 

tıklarsanız, büyütülen kısmı önizleme penceresinde görebilirsiniz. 

 

d. Küçük resme çift tıklayın veya küçük resimlerden birini nt alanına sürükleyin ev ardından küçük 
resim nota eklenir. 
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e. Küçük resmi arkaplan olarak ayarlamak için, bir küçük resim seçin ve "set background 
(arkaplan olarak ayarla)" düğmesine tıklayın. Sadece bir küçük resim her not için arkaplan 
olarak atanabilir. 

 

f. Küçük resim ekleme: Kullanıcı küçük resmini i-Draw küçük resim klasörüne eklemek için "Add 
(Ekle)" düğmesine tıklayın ve ardından iletişim kutusu görünür. 

 
g. Browser (Tarayıcı) düğmesine [tarayıcı düğmesi simgesi] tıklayın ve ardından klasör iletişim 

kutusu belirir. 
Küçük resim klasörünün atanması ve küçük resim klasör adının girilmesi. "Confirm (Onayla)" 
düğmesine tıklayın. 

Küçük resim klasörü artık i-Draw küçük resim dizininde oluşturulur. 
Atanan küçük resim klasörünün alt klasörlerinin i-Draw küçük resim klasörüne eklendiğinden emin 
olun. 

 
h. Küçük resim klasörünü silinceye kadar eklenen küçük resim klasörü kullanılabilir 
i. Eklenen küçük resim klasörünü kaldırmak için, "delete (sil)" öğesini seçin ve tıklayın. Fakat, 

i-Draw tarafından sağlanan küçük resim silinmez 
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C. Not listesi ve silme  

(1) Sunum sırasında, not sayısı oluşturulur veya hazırlanan ders notları kullanılır. Toplam not 

sayısını ve mevcut sayfayı not çerçevesinin sağ üst bölgesinden kontrol edebilirsiniz 

4/4

 

(2) Note List (Not Lstesi): Bölüm 5'de açıklandığı gibi. D-(5) sayfa 11 ve E-(8) sayfa 15 kısmındaki 

gibi şu ana kadar oluşturulan tüm notlara tıklayın ve kontrol edin. 

 
(3) Seçilen notu taşımak için, D-Point kalemi veya faresi ile üzerine iki kez tıklayın. 

(4) Notu silmek için, silinecek notu seçin ve kutudan "Delete (Sil)" üzerine tıklayın. 

(5) Not sayısını silmek için, D-Point Kaleminin veya farenin sürükleme işlevini kullanın. 

Belirli bir bölgeyi sürükleyin, böylece silinecek notlar bölgeye dahil edilsin. 

"Delete (Sil)" düğmesine tıklayın. 
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D. Notu Kaydetme ve Print Note (Notu Yazdırın) 

(1) Save Note (Notu Kaydedin) 

a. Sunum notlarınız resim dosyası formatında 

kaydedilebilir. Ana menüye ve "Save note 

(Notu kaydedin)" üzerine tıklayın. Bkz. Bölüm 5. 

F sayfa 17 

 

b. Kaydedilecek klasörü belirleyin ve dosya adını 

girin 

c. Resim dosyası formatını seçin ve mevcut notu 

veya tümünü seçin 

d. "Confirm (Onayla)" üzerine tıklayın. 

 

(2) Print Note (Notu Yazdırın) 

 

a. Sunum notlarınız yazdırılabilir. Ana 

menüye ve "Print Note (Notu Yazdır)" 

üzrine tıklayın. Bkz. Bölüm 5. F sayfa 17. 

b. Bilgisayarınıza bağlanan yazıcınızı seçin. 

c. Yazdırılacak notları seçin. Mevcut notu, 

tüm notları ve seçilen notları yazdırma 

işlevini kullanarak seçebilirsiniz. 

d. "Confirm (Onayla)" üzerine tıklayın 
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E. Sunumu Save (Kaydetme) ve Open (Açma) 

(1) Sunumunuz bir dosya olarak kaydedilir ve dosya diğer bilgisayar kullanılarak diğer sunumunuz 

için kullanılabilir. Bilgisayarın tek gereksinimi i-Draw'un yüklenmiş olmasıdır. 

a. Sunumunuzu kaydetmek için, ana menüde "save (kaydet)" üzerine tıklayın. Bkz. Bölüm 5. 

F sayfa 17. 

b. İletişim kutusu görünecektir. İletişim kutusunda, klasör atayın ve dosya adını girin. 

"Save (Kaydet)" üzerine tıklayın ve ardından dosya .ist formatında klasöre kaydedilir. 

 
c. Sunumun kaydedildiği klasörü açın. i-Draw dosya simgesi ile dosyayı bulabilirsiniz. 

 
d. Sunumu açmak için, windows arama işlevini kullanabilir veya i-Draw'un "open (aç)" 

menüsünü kullanabilirsiniz. 

Windows arama işlevini kullanırken, klasördeki sunum dosyasını arayın ve üzerine iki kez 

tıklayın. 

i-Draw'un "Open (Aç)" menüsünü kullanırken "Open (Aç)" menüsüne tıklayın. Dosyayı 

seçin ve "Open (Aç)" düğmesine tıklayın. Bkz. Bölüm 5. F sayfa 17. 
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(2) i-Draw'un "Save As (Farklı kaydet)" menüsü mevcut sunumunuza başka bir ad vermek için 
size yardım edecektir. 

(3) Mevcut sunumu tamamladıktan sonra yeni bir sunum başlatmak için, "New Presentation (Yeni 
Sunum)" Menüsüne tıklayın ve yeni sunuma devam edin. Bkz. Bölüm 5. F sayfa 17. Yeni 
sunum başlamadan önce, İletişim kutusu önceki sunumun kaydedilip kaydedilmeyeceğini 
soracaktır. "Yes (Evet)" veya "No (Hayır)" üzerine tıklayın. 

F. Nesne 

Küçük resim veya çizimleriniz nesneler olarak işlem görebilir, dolayısıyla istediğiniz gibi boyutu 

ayarlayabilir, döndürebilir, sürükleyebilirsiniz. 

a. Nesne Kontrol Moduna geçmek için, araç çubuğunun "object control menu (nesne kontrol 

menüsü)" üzerine tıklayın. Bkz. Bölüm 5. D-(2) sayfa 9 ve E-(12) sayfa 16. 

b. nesne Kontrol Moduna girdikten sonra, menünün arkaplan rengi değişir (    ) ve oluşan imleç 

şekli Nesne seçme moduna geçer, düğme (    ) olarak değişir. 

c. Yeniden şekillendirmek istediğiniz nesneye tıklayın; seçilen nesne çevresindeki destekleyen 

hatlar Power Point Nesnesi gibi görünür. Bu durumda, nesneyi yeniden şekillendirebilirsiniz. 

d. Aşağıda nesneyi yeniden şekillendirmeyi göstermek için örnek görüntü verilmiştir. Kupanın 

orijinal şekli bu modda değişir. 

 
e. Power Point gibi aynı anda birden fazla nesne sayısını işlemek için, hedef şekillerin dahil 

edildiği bazı alanları sürükleyin ve yeniden şekillendirin. 

Birkaç nesne bir kerede seçilir. 
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f. i-Draw nesne kontrolü açılır menüsü sağlar. Seçilen nesne alanında sağ düğmeye tıklayın. 

Açılır menü görünür ve nesneleri kontrol eder. 

- Cut (Kes): Seçilen bir nesneyi kesin. 

 

- Copy (Kopyala): Seçileni şuraya kopyala 

- Paste (Yapıştır): Kopyalanan veya kesilen bir nesneyi yapıştırın. 

- Delete (Sil): Seçilen nesneyi silin. 

- Select all (Tümünü seç): Mevcut nottaki tüm nesneleri seçin. 

- Reset to initial shape (İlk şekle sıfırlayın): Seçilen nesneyi ilk 

şekline sıfırlayın.  

G. Bir Silgi İşlevi Kullanma 

(1) i-Draw üç tür silgi sağlamaktadır. Erase All (Tümünü Sil), Erase Object (Nesneyi Sil), Erase 

Region (Bölgeyi Sil) 

a. Erase all (Tümünü sil) 

"Erase all (Tümünü sil)" düğmesine tıklayın [      ]. Tüm küçük resimler ve yazılar silinir, 

fakat arkaplan silinmez. Bkz. Bölüm 5. D-(8) sayfa 12 ve E-(7) sayfa 15. 

b. Erase object (Nesneyi sil) 

"Erase object (Nesneyi sil)" [      ] üzerine tıklayın ve not üzerindeki küçük resme veya 

çizime tıklayın. Küçük resim veya çizimler sırasıyla silinecektir. Bkz. Bölüm 5. D-(8) sayfa 12 

ve E-(7) sayfa 15. Bkz. Bölüm 6. F sayfa 24 nesneleri seçmek için. 

c. Erase region (Bölgeyi sil) 

"Erase region (Bölgeyi sil)" [      ] üzerine tıklayın ve küçük resmin ve çizimlerin silineceği 

sürükleme bölgesi dahil edilir. 

"Erase region (Bölgeyi sil)" üzerine tıkladığınızda fare imlecinin şekli çarpı ( ) şeklini alır. 

Eğer bir bölgeyi sürüklerseniz, seçilen bölge noktalı dörtgen olarak gösterilir. Sürükledikten 

sonra, dörtgen alandaki tüm nesneler bir kerede kaybolur. 

 

d. Nesne menüsüne göre silme 

F-f kısmında açıklandığı üzere, nesneler nesne menüsünde "delete (sil)" işlevine tıklayarak 

silinebilir. 
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Bölüm 7. Ekstra İşlevler 

Sunumunuz sırasında verimliliği artırmak için i-Draw birkaç işlev sunar. 

A. Virtual Keyboard (Sanal Klavye) 

(1) Bazı durumlarda, D-Point kullanırken harfleri klavye ile girmeniz gerekebilir. Bu durumda, 

pencerede görünen sanal klavyeyi kullanarak harfleri girebilirsiniz. 

(2) i-Draw ana menüsünde virtual keyboard (sanal klavye) alt menüsüne tıklayın. Sanal klavye 

pencerede görünecektir. Sanal klavyeye basarak harfleri girin. Bkz. Bölüm 5. D-(1) sayfa 9 ve 

E-(1) sayfa 12. 

Sanal klavye etkinleştirildi. 

 

B. Spot Light (Spot Işığı) 

(1) Dinleyici dikkatini çekmek için, bir notun hedef kısmına vurgu yapılması gereklidir. Bir spot ışığı 

işlevi i-Draw'da sağlanmıştır. 

(2) Ana menüde Tool (Araç) kısmında "Spot Light (Spot Işığı)" işlevi seçilerek Spot ışığı işlevi 

etkinleştirilir. Bkz. Bölüm 5. D-(1) sayfa 9 ve E-(1) sayfa 12. 
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(3) Spot ışığı işlevi etkinleştirildikten sonra, not alanının rengi şeffaf koyu gri olur ve spot ışığı 

görünür. D-Point Kalemini sürükleyerek spot ışığını taşıyabilirsiniz. 

 
(4) Spot ışığı işlevi etkinleştirildikten sonra, Spot ışığı kontrolü ve kapatma kutusu notun sağ üst 

köşesinde görünecektir 

Transparency 0% (Şeffaflık %0) : Gri ekranın %0 şeffaflığı.  

 

Transparency 10% (Şeffaflık %10) : Gri ekranın %10 şeffaflığı  

Transparency 20% (Şeffaflık %20) : Gri ekranın %20 şeffaflığı  

Transparency 30% (Şeffaflık %30) : Gri ekranın %30 şeffaflığı  

Circle (Daire): Spot ışık şekli dairedir  

Rectangle (Dörtgen): Spot ışık şekli karedir  

Small size (Küçük boyut): Spot ışığın küçük boyutu   

Medium size (Orta boyut): Spot ışığın orta boyutu  

Large size (Büyük boyut): Spot ışığın büyük boyutu  
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C. Blind (Gölgeleme) 

(1) Cam pencere gölgelemesi gibi, i-Draw Blind (Gölgelemesi) tüm ekran alanını gölgeler ve 

pencerenin yanından çekerek açar, böylece notun bir kısmı açığa çıkar. 

Windows çerçevesinin herhangi bir kısmından notu açabilirsiniz. 

(2) i-Draw ana menüsündeki Tools (Araçlar) menüsünün Blind (Gölgeleme) işlevine tıklayın. Ve 

ardından tüm not gölgelenir ve kapatma düğmesi sağ üst köşede görünecektir. Bkz. Bölüm 5. 

D-(1) sayfa 9 ve E-(1) sayfa 12 

 
(3) İmleci not çerçevesinin herhangi bir kenarına yerleştirin ve ardından imleç görüntüsünün her 

iki ucu da oklu çizgi halini alır. Bu aşamada, imleci sürükleyin. Not sürüklenerek açılacaktır. 
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Bölüm 8. Yapılandırmalar 

A. Folder (Klasör) 

i-Draw, bilgisayarınıza yüklendikten sonra, notu ve sunumu kaydetmek için varsayılan klasör 

"i-Draw Prj" klasörü olup "Documents/i-Draw (Belgeler/i-Draw)" dizininde oluşturulmuştur. Bu 

klasörü değiştirmek için, Klasör yapılandırmasını kullanın. 

İletişim kutusunda, "folder (klasör)" üzerine tıklayın ve klasörü istediğiniz gibi atayın. 

 

B. Note (Not) 

 
(1) Yeni notun renkli arkaplanı bu işlev ile değiştirilir. "note (not)" üzerine tıklayın ve rengi değiştirin. 

Notun varsayılan rengi beyazdır. 
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C. Dual Display (Çift Ekran) 

(1) Genişletilen ekranı kullanmak için, çift ekran seçilmelidir. Dual Display Mode (Çift Ekran Modu) 

yazma alanının iki geniş aralığını kullanmanıza olanak sağlar. Bu modu oluşturmak için, iki 

ekran, D-Point gereklidir. Ayrıntılı bilgi için D-Point bayiniz ile görüşünüz. 

 

D. Kayıt(1) Doğru kayıt işlemi için, kayıt işlevinin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. 

 

Sunumu kaydetmek için varsayılan klasör, kök dizininde Vivitek klasöründe bulunan "i-Draw 

Contents (i-Draw İçerikleri)" klasörüdür. Klasörü değiştirmek için, iletişim kutusunda klasörü atayın. 

 

Kaydetmeden önce dosya adını atamak isterseniz, "Ask File Name before Recording 

(Kaydetmeden önce Dosya Adı Sor)" öğesini seçin. 

Eğer "Confirm message before recording (Kaydetmeden önce mesajı onayla)" öğesini 

işaretlerseniz, kaydetmeden önce iletişim kutusunu onayla görünür. 

 

- 30 - 



 

i-Draw 
Yazılım Elkitabı 

 

E. Volume (Ses seviyesi) 

Mikrofon ve Hoparlör ses seviyesi bu yapılandırmada ayarlanır. Kaydırma çubuğunu sürükleyerek 

sesi ve ses seviyesini kaydırın. 

 

F. Option (Seçenek) 

Seçenek menüsünde iki seçenek sağlanmıştır. 

(1) "Erase All (Tümünü Sil)" mesajını onaylayın: hata yapmamak için, "Erase All (Tümünü Sil)" 

üzerine tıkladığınızda mesaj onayı kutusu görünecektir 

(2) Araç Çubuğu konumunu ayarla 

Araç çubuğunu 5 şekilde yerleştirebilirsiniz. Araç çubuğu konumunu tercihinize göre seçin. 

"Storing Toolbar position when i-Draw is finished (i-Draw bittiğinde bu araç çubuğu kaydedilir)" 

öğesini işaretlediğinizde Bu araç çubuğu konumu kaydedilir 
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G. Sürüm Bilgisi 

Bilgi iletişim kutusundan, i-Draw sürüm bilgisini kontrol edebilirsiniz. Eğer sürüm son sürüm 

değilse, "Update (Güncelle)" düğmesine tıklayın. 
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Bölüm 9. i-Draw kaldırma 

A. Windows Program menüsünü kullanarak i-Draw'u kaldırma 

Windows programlar menüsünde, Vivitek klasörünü bulabilirsiniz. Vivitek klasörüne ve i-Draw 

klasörüne ardı ardına tıklayın, "Uninstall i-Draw (i-Draw Kaldır)" menüsünü bulabilirsiniz. i-Draw'u 

kaldırmak için tıklayın. 

 

※ i-Draw'u kaldırsanız dahi kullanıcılar tarafından oluşturulan dosyalar silinmez. Bunları 

kaldırmak isterseniz, Windows Arama Tarayıcısını kullanın. 

 

B. Windows Denetim Masasını Kullanarak i-Draw Kurulumunu Kaldırma 

 
Windows Denetim Masasında "Program Add/delete (Program Ekle/Kaldır)" kısmında "Program 

Add/delete (Program Ekle/Kaldır)" öğesini çalıştırın. 

i-Draw öğesini seçin ve "Delete (Sil)" üzerine tıklayın 
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Bölüm 10. Bildiri 

Telif hakkı @ Vivitek corporation. Tüm Hakları Saklıdır. 

Bu elkitabının içerikleri ürün geliştirme için değiştirilebilir. 

Bu elkitabının bir kısmı ya da tamamı Vivitek corporation'ın izni olmadan değiştirilemez ya da diğer 

taraflara aktarılamaz 

i-Draw Bilgisi 
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