DISCUS™
Kullanım Kılavuzu
Son olarak Nisan 2001’de de¤itirilmidir

Macintosh Kullan›m›:
Discus art›k yüklemeye gerek kalmadan kullan›ma haz›r: Discus
ikonunu iki kez t›klay›n ve etiketlerinizi yapmaya balay›n.
Discus’u harddiskinize kopyalamak için Discus program›n› ve
Discus.opc art database’i istedi¤iniz dosyaya kayd›r›n. Discus’u
kullanabilmek için yaln›z bu iki veri dosyas› gereklidir.
Discus’u harddiskinize kopyalad›ysan›z, Finder’da program ikonunu
t›klayarak ve Veri Dosyas› menüsünden Bilgi/Haf›za’y› seçerek ve
‘tercih’ s›ras›n› belirleyerek haf›za da¤›l›m›n› ayarlayabilirsiniz.
Windows Kullan›m›:
Discus art›k yüklemeye gerek kalmadan kullan›ma haz›r: Discus
program›n› (Discus.exe) iki kez t›klay›n ve etiketlerinizi yapmaya
balay›n.
Discus’u harddiskinize kopyalamak için Discus.exe program›n› ve
Discus.opc art database’i istedi¤iniz dosyaya kayd›r›n. Discus’u
kullanabilmek için yaln›z bu iki veri dosyas› gereklidir.
Discus Apple Quicktime ile çal››r. Quicktime’› yükleme CDROM’unda
ve Apple internet sayfas›nda bulabilirsiniz: www.apple.com

60 sainted etiketinizi tasarlay›n
1. ad›m) ‹stedi¤iniz etiket projesini seçin.
2. ad›m) ‹stedi¤iniz arka plan(fon) kanvas tasar›m›n› seçin.
3. ad›m) Arzu ederseniz, Çizim’i t›klayarak ve bulunan bir çok çizim
gereçlerinden faydalanarak arka plan çizimi yap›n. Yüzeyleri
h›zl› bir ekilde doldurabilmek için çizim gereçlerinden olan
boya kovas›n› deneyin.
4. ad›m) Yaz› veYeni butonlar›n› t›klay›p yaz›n›z› girin. ‹ste¤e göre daha
çok yaz› çerçeveleri eklenebilir. Yaz› büyüklü¤ü ve sat›r aralar›
soldaki ayarlar ile yap›labilir. Yaz› rengi ve ha¤f tipi seçimini
ekran›n alt k›sm›nda yapabilirsiniz.
5.ad›m) Resim ve Yeni butonlar›n› t›klay›p, diskinizde olan ve aktarmak
istedi¤iniz bir resim yada görüntüyü seçin. Soldaki ayarlar
ile seçti¤iniz görüntünün büyüklü¤ünü belirleyebilirsiniz.
Görüntünün yerini ya mouse ile kayd›rarak yada klavyenizdeki
dört yönü gösteren tular ile de¤itirebilirsiniz.
6. ad›m) Yazd›r seçene¤ini t›klay›p, kulland›¤›n›z ka¤›d› seçin ve
Yazd›r butonunu t›klay›n. Yazd›rmak istedi¤inizi ad›m
ad›m 0.5mm yerinden oynatmak için aa¤›daki dört okdan
faydalanabilirsiniz.

Kat dizayn
Her etiket, tasariminizin her bir kantinin bir parçcasidir.
Her kat sirasiyla öyle belerlenmitir:
Alt tabaka

Kanvas kat
Boyama kati
Foto¤raf kati

Yazi kati

Üst tabaka

Not: u an tabaka düzenini de¤gitirmek mümkün de¤gildir. Yani bir
foto¤graf üstünde boyama yapilamaz, her türlü rötü yapmak için
baka bir software kullanilmalidir.

Proje Seçim Ekran›
Proje seçim ekran›nda ne tip bir proje balatmak istedi¤inizi seçebilir,
bilgisayar›n›zda bulunan bir projeyi açabilir yada program dili ayar›
yapabilirsiniz.
CD Etiket Projesi

8cm (Mini-CD) Projesi

Dil seçimi
Bilgisayarda olan bir projeyi aç

Biz CD Projesi

Program› kapat

Fon tasar›m› seçimi

Etiketinize bir fon seçmek için Kanvas seçene¤ini t›klay›n. Balama
noktan›z beyaz bir kanvasd›r ama bunun yan› s›ra pek çok seçene¤iniz
vard›r. Ekran›n alt k›sm›nda seçenekleri görebilirsiniz; oklar› kullanarak
di¤er seçenekleri de görebilirsiniz. ‘’I’’ butonu seçeneklerinizin neler
oldu¤unu ayn› anda ekranda gösteren indeks butonudur.

Yatay yans›tma
Dikey yans›tma
90° çevir

Önceki s›ra
‹ndeks
Sonraki s›ra
Kanvas seçmek için t›kla

Çizim gereçleri
14 adet çizim gereçleri ile kendi fonunuzu yaratabilir yada olan bir
kanvas üzerinde de¤iiklikler yapabilirsiniz.
Sprey
Silgi
Boya f›rças›

Damga
Kopyala/Yap›t›r
Boya kovas›

‹çi dolu çokgen
‹çi dolu oval
‹çi dolu kavis
‹çi dolu dikdörtgen

‹çi bo dikdörtgen
‹çi bo kavis
‹çi bo oval
Çizgi

Resim ve görüntü aktarma
JPEG, GIF, BMP, PICT, TIFF, PSD, ILBM, IFF vs. gibi pek çok farkl› ebatlar
aktarabilirsiniz. Bir görüntüyü aktarmak için Yeni butonunu t›klay›n
ve harddiskinizdeki görüntüyü seçin. Aktarma Ilemi tamamland›ktan
sonra sol kayd›rma ayar› ile büyüklü¤ü ayarlayabilirsiniz. Örne¤in WMF
gibi Vector görüntü ebatlar› desteklenmemektedir.
Görüntünün yerini de¤itirmek için moe kaydır
Yeni bir görüntü aktar

Kayd›rma ayar›
büyüklü¤ü

Yaz› ile çal›ma yöntemi
Yeni bir yaz› kutucu¤u için Yeni butonunu t›klay›n. Yaz›n›z› düz, e¤ik yada
dikey bir çizgide yerletirebilirsiniz. Her yaz› kutucu¤unun büyüklü¤ünü, harf
ve sat›r aral›klar›n›, rengini ve harf tipini kendiniz ayarlayabilirsiniz. u anki
halinde 255 harf s›¤maktad›r (yaz› kutucu¤u ba›na yakla›k 7 sat›r).
Yukar› kavisli yaz›
Yeni yaz› kutucu¤u
Yaz› kutucu¤u ayari
Harf büyüklü¤ü ayari

Haft araliklari ayari
Köe ayari

Aa¤i kavisli yazi

Harf tipi seçimi

Etiketinizi yazdırma ilemi
Etiketinizin tasar›m› haz›r ise Yazd›r seçene¤ini t›klayabilirsiniz. Hangi
etiketleri yazd›rmak istedi¤inizi sa¤ tarafda iaretleyin. u an ayn› anda
iki farkl› etiketi yazd›rmak mümkün de¤ildir.
Yazd›r seçene¤ini t›kla

Do¤ru ka¤›d› seç
Yazd›rmaya bala
Test yaz› örne¤i
yazd›r

Görüntüyü kayd›rmak için oklar› t›kla
Hangi etiketin yaz›laca ›n› iaretle

Yazıcı Ayarları – bölüm 1
Ka¤›tda ki de¤iiklikler ve yaz›c›dan kaynaklanan hatalar etiketlerin
çarp›k olmas›na yol açabilir. Çarp›kl›k oran›n› Test yaz› örne¤i yazd›rma
ilemi ile azaltabilirsiniz. Bu örne¤in sol üst köesinde bir art› iareti
göreceksiniz. Bilgisayara göre bu art› iareti sol üst köeden 20mm
uzakl›ktad›r. Mesafe e¤er tam olarak 20mm de¤ilse, sapma oran›n› cetvel
ile ölçebilirsiniz.

20 mm
Art› iareti ka¤›t kenar›ndan 20mm mesafede
olmal›d›

(Test yaz› örne¤i yazd›r)

Yazıcı Ayarları – bölüm 2
Sürekli meydana gelen bir hatay› dengelemek için yaz›c› seçene¤inde
ki oklardan faydalanabilirsiniz, böylece görüntüyü ad›m ad›m 0,5mm
kayd›rabilirsiniz. Yap›lan kayd›rma ilemleri devre aralar›nda tutulurlar ama
yap›lan de¤iikliklerden yaln›z bir tanesi haf›zada saklanabilir. E¤er farkl›
farkl› yaz›c›lara ba¤lan›yorsan›z, yapt›¤›n›z de¤iiklikleri yazman›z iyi olur.
Yaz›c› seçene¤ini t›kla

yukar› kayd›r

sola kayd›r

aa¤› kayd›r

Kayd›rma ilemlerini s›f›rla

Destek
Discus teknik destek için:

e-mail:

support@magicmouse.com

daha fazla bilgi ve di¤er ürünlerimiz için internet sayfam›z› ziyaret
edebilirsiniz:
www.magicmouse.com

Katkıları Geçenler
Bu program, Inverness California, ABD’de bulunan Magic Mouse
Productions’dan Edward de Jong taraf›ndan yaz›lm›d›r. Proje yönetimi:
Jean Garrett. Mark Ferrari, Jack Willis, Barbara Lawrence ve Rich Cohen
arka planlar› oluturmulard›r.
Programlama ileminin büyük bir bölümü ‹sviçre Federal Teknoloji
Enstitüsü’nden Prof. Niklaus Wirth taraf›ndan gelitirilmidir. Pascal’›n
takipçisi olan Modula-2 u ana kadar ki en ‘temiz’ programlama dilidir ve
h›zl›, güvenilir ve verimli programlar sa¤lar.
Bu program aslen bir Macintosh bilgisayarda MPW gelitiricisi ve p1
Gesselschaft für Informatik Münih, Almanya derleyicisi kullan›larak
yaz›lm›d›r.
Program›n Windows versiyonu Thousand Oaks, California’da bulunan
Gogesch Micro Systems’a ait Stony Brook Modula-2 derleyici ile,
performans konusunda hassas parçalarda Intel assembler ile
gelitirilmidir. Windows versiyonu Magic Mouse Quickdraw eitleyicisini
kullan›r, böylece kodun büyük bir bölümü her iki platformda da
kullan›labilir.
Tercümanlar›m›za ve tavsiyeleri ile ürünümüzü iyiletirmemize yard›mc›
olan ilk bin kullan›c›m›za teekkürlerimizi sunar›z.

