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MODÜLÜN ADI

Çizim Programını Kurma ve Çalıştırma

MODÜL TANITIMI

Her çeşit ayakkabı ıstampasının bilgisayar ortamında
hazırlanmasının anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Çizim programını kurmak ve çalıştırmak
Genel Amaç
Bilgisayar ortamında ıstampa hazırlayıp ıstampaları
kesiciden çıkarabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Programları tanıyarak özelliklerini bilecek, fare
tuşlarını kullanabileceksiniz.
2. Geometrik
çizim
ve
komutlarını
kullanabileceksiniz.
3. Istampa oluşturma komutlarını kullanabileceksiniz.
4. Takımlama kurallarını ve komutlarını bilecek, kesici
ayarlarını yapabileceksiniz.
Ortam: Atölye ve laboratuvar
Donanım: Bilgisayar, tarayıcı, tablet, kesim makinesi,
yazıcı, ayakkabı çizim programı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ülkemizde ayakkabı sanayi henüz teknolojik gelişimlere ayak uyduramamıştır.
Bilişim çağında bulunmamızdan dolayı bilgisayar sistemleri de ayakkabı sektörünün bir
parçası olmaktadır. Ayakkabının temelini modaya ve kalıba uygun ıstampa oluşturur.
Eskiden ıstampalar el ile hazırlanırdı. Günümüzde değişik firmaların hazırladığı çizim
programları ıstampaların daha hızlı ve düzgün yapılabilmesini sağlamaktadır.
Bu modülde, bilgisayar ortamında ıstampa hazırlanışını ayrıntılarıyla öğreneceksiniz.
Modül sonunda ıstampaların hazırlanması için gerekli olan işlemleri uygulama becerisine
sahip olabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Programları tanıyarak özelliklerini bilecek, fare tuşlarını kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çizim programlarını araştırınız.
Çizim programı ve kesicilerin kullanıldığı yerleri araştırıp sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşın.

1. GEOMETRİK ÇİZİM KOMUTLARI
1.1. Programın Amacı
Ayakkabı imalatının temelini saya üretimi oluşturmaktadır. Sayanın doğru üretilmesi,
imalatın ileri safhâlarını olumlu etkilemektedir. İyi bir saya imalatı için ıstampaların doğru
yapılması gerekir. El ile ıstampa hazırlanması artık yerini bilgisayar destekli programlara
bırakmaktadır. Bilgisayar, her sektörde kolaylık sağladığı gibi ayakkabıcılıkta da büyük
kolaylık sağlamaktadır. Çeşitli ayakkabı çizim programları ıstampaların doğru ve hızlı bir
şekilde üretilmesine olanak sağlamaktadır.

1.2. Yazılım ve Donanımın Tanıtılması
Piyasada çeşitli firmaların geliştirdiği çizim programları bulunmaktadır. Bu çizim
programları birbirinden değişiklik gösterse de temel olarak kullanımları birbirine benzer.
Istampanın çizilmesi, ıstampanın üzerinde değişiklikler yapılması, takımlama yapılması
çizim programlarının tamamında kullanılmaktadır. Çizim programıyla beraber yardımcı
donanımlarda kullanılmaktadır.

1.2.1. Tablet (Digitiser)
Kalıp bantlama yöntemiyle çıkarılan ıstampa standart formunun bilgisayar ortamına
aktarılmasında kullanılır. Bu işlem için özel bir fare kullanılır.
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Resim 1.1: Tablet faresi

Resim 1.2: Tablet (Digitiser)

Resim 1.1’de gösterilmiştir. Tablet fare yardımıyla ana form çizim programına
aktarılarak üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak takımlanır. Tabletin görevi ise farenin
çalışabilmesi için bir çizim alanı oluşturarak ana formun çizim programına aktarılmasına
yardım etmektir. Resim 1.2’de gösterilmiştir. Fare yardımı ile ana formun taranması işlemi
Resim 1.3’te gösterilmiştir.

Resim 1.3: Tarama işleminin yapılışı

1.2.2. Çizim Makinesi (Plotter)
Çizim programında hazırlanan ıstampaların kesiminin yapıldığı makinedir. Resim 1.
4’te gösterilmiştir. Kesim işlemi kesici bir başlık tarafından yapılmaktadır. Resim 1.5’te
gösterilmiştir.
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Resim 1.4: Plotter (Çizim makinesi)

Resim 1.5: Kesici başlık

1.3. Fare Tuşlarının Tanıtılması
Çizimin düzgünlüğü “fare” kullanımı ile ilgilidir. Bu yüzden fare özellikleri iyi
bilinmeli ve buna göre kullanılmalıdır. Fare sağ tuş, sol tuş ve tekerlek ismi verilen üç
parçası sayesinde görevini yapar. Bu parçaların işlevleri aşağıda verilmiştir.

1.3.1. Sol Tuş
Çizim için kullanılır. Bu tuşa her tıklamada çizimi istenen şekilde devam ettirir,
çizgilerin seçilmesini sağlar. Klavyeden “ctrl” tuşu ile birlikte kullanılırsa birden çok
çizginin seçilmesini sağlar. Çizgilerin seçilmiş olduğu çizginin renginin pembe renk
almasından anlaşılır.

1.3.2. Sağ Tuş
Onaylama tuşudur. Yapılan işlemlerin sonunda işlemlerin onaylanması için kullanılır.
Çizim ekranında sağ tuşa tıklandığında çizimin özellikleriyle ilgili düzenlemelerin
yapılabileceği bir menü açılır.

1.3.3. Tekerlek
Çizim ekranının büyütülüp küçültülerek çizilen resmin daha net görülebilmesini için
büyüteç görevi yapar. Tekerleğe basılı tutularak kullanılırsa ekrandaki resmin sağa sola veya
aşağı yukarı yönde hareket ettirilebilmesini sağlar.
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Resim 1.6: Fare

1.4. Araçlar Menüsü
Ekranın sol kenarında ve üst tarafında bulunan çizim için kullanılan simgelerdir.
Seç: Çizgilerin veya resmin tamamının seçilmesinde kullanılır.
Taşı: Seçilen çizimin istenen yere taşınmasında kullanılır.
Kavisli çizgi: Çizimde kavisli yerlerin çiziminde kullanılır.
Köşeli çizgi: Düz çizgi çiziminde kullanılır.
Türev çizgi: Seçilen çizginin verilen aralık miktarına göre benzerini yapar.
Markalama: Seçilen yerlere markalama yapmak için kullanılır.
Baskılı delme: Bağcık deliği veya süs için delik çiziminde kullanılır.
Aynalama: Seçilen çizimin belirlenen eksene göre simetriğini eksenin karşı
tarafına aktarır.
Döndürme: Seçilen çizimin belirlenen eksene göre istenen açıda döndürülmesi
için kullanılır.
Yazı: Çizime yazı eklemek için kullanılır.
Ölçü merkezi: Çizilen ıstampanın serilenmesi için ölçü merkezi eklemekte
kullanılır.
Yeni parça: Çizim yapıldıktan sonra ıstampaların parça parça oluşturulmasında
kullanılır.
Istampayı yerleştirme: Istampanın bilgisayar tarafından en ekonomik şekilde
malzeme üzerine yerleştirilmesinde kullanılır.
Nokta göster: Çizgileri oluşturan noktaların görünür hâle getirilmesi için
kullanılır.
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Çizgi göster: Çizimde çizgilerin görünür olmasını veya görünmez olmasını
sağlamak için kullanılır.
Kesim makinesi: Oluşturulan ıstampaların kesim makinesine gönderilmesinde
kullanılır.
Fon resmi: Çizim için kopya olarak kullanılan resmin görünür veya görünmez
olmasını sağlamak için kullanılır.
Çizgiye kenetlenme: Çizginin üzerinde istenen yere bağlanıp çizimin oradan
devam ettirilmesini sağlar.
Kesişime kenetlenme: Çizgilerin kesişim yerlerine bağlanmayı sağlar.
Son noktaya kenetlenme: Çizginin son noktasına bağlanmasını sağlar.
Noktaya kenetlenme: Çizginin üzerinde bulunan noktalardan istenen birisine
bağlanmayı sağlar.
Izgara: Çizim alanını oluşturan küçük kareciklerin köşelerine bağlantı yapmada
kullanılır.

1.5. Menülerin Tanıtılması
Bilgisayar çizim programlarında menüler ve araç çubukları yardımıyla çizim işlemleri
gerçekleştirilir.

1.5.1. Menüler
Çizim yapacak kişiye kolaylık sağlamak için çizim alanının çevresine yerleştirilmiş
çizim komutlarının tamamı menüler olarak adlandırılır. Şekil 1.1’de gösterilmiştir.

Şekil 1.1: Menüler
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Dosya (File)

Şekil 1.2: Dosya (File) menüsü

Dosya menüsü, çizime başlamadan önce gerekli ayarlamaların yapıldığı menüdür.











New (Yeni): Çizim için yeni bir sayfada açmada kullanılır.
Open (Aç): Önceden çizilmiş resmi açar.
Browser (Göster): Bilgisayarın hafızasında çizilmiş hazır resimleri
gösterir.
Save (Kaydet): Çizilen resmin kaydedilmesini sağlar.
Save As (Farklı Kaydet): Çizilen resmin farklı bir yere kaydedilmesini
sağlar.
Import (Al): Tarayıcıdan bilgisayara aktarılmış ıstampa ana formunun
çizim alanına alınarak üzerinde çizim yapılmasını sağlar.
Export (Gönder): 2 boyutlu yapılan çizimleri 3 boyutlu çizim
programına aktarmada kullanılır.
Print (Yazdır): Yapılan çizimlerin bütün veya parça parça
yazdırılmasında kullanılır.
Plotter (Kesici): Yapılan çizimlerin kesim makinesinde kesiminde
kullanılır.
Preferences (Özellikler): Çizim programıyla ilgili çeşitli ayarların
yapılmasını sağlar.
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Edit (Düzen)

Şekil 1.3: Düzelt menüsü












Undo (Geri al): En son yapılan işlemi geri alır. Kısayol olarak klavyeden
Ctrl+Z kullanılabilir.
Redo (Yinele): Yapılan işlemi tekrar ettirir.
Cut (Kesme): Yapılan çizimin tamamının veya bir kısmının kesilip başka
bir yere taşınmasını sağlar. Kısayol olarak klavyeden Ctrl+X
kullanılabilir.
Copy (Kopyala): Yapılan çizimin bir kısmının veya tamamının
kopyalanıp başka bir yere taşınmasını sağlar. Kopyala komutunun kes
komutundan farkı kopyalanılan kısmın eski yerinde aynen kalmasıdır.
Kısayol olarak Ctrl+C kullanılır.
Paste (Yapıştır): Kopyalanan çizimlerin istenen yere yapıştırılmasını
sağlar.
Delete (Sil): Seçilen kısımların silinmesini sağlar.
Select all (Tümünü Seç): Ekranda görülen çizimin tamamının
seçilmesini sağlar. Şekil 1.4’te görülmektedir.
Select None (Hiçbirini Seç): Seçilmiş yerlerin iptal edilmesini sağlar.
Select Region (Alan Seç): Çizimde istenen belli yerlerin seçilmesinde
kullanılır.

Şekil 1.4: Tümünü seç komutunun kullanışı
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Şekil 1.5’te alan seç komutunun kullanışı gösterilmiştir. Uygulaması iki şekilde
yapılabilir. Birinci uygulama şekli: Uygulama yapılacak şekil fare ile seçildikten sonra sağ
tuş tıklanır ekrana gelen menüden select region (alan seç) seçilir ve çizimdeki seçilecek
yerler belirlendikten sonra işlem tamamlanır. İkinci uygulama şekli: Uygulama yapılacak
şekil seçildikten sonra menülerden edit (düzen) seçilir. Açılan menüden select region (alan
seç) seçildikten sonra çizimde seçilecek yerler belirlenerek işlem tamamlanır.

Şekil 1.5: Alan seç komutunun kullanışı



Invert selection (Seçimi çevir): Fare yardımıyla seçilen yerlerin dışındaki
bütün çizgilerin seçilmesini sağlar.
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Şekil 1.6: Seçimi çevir menüsü

Menünün uygulanışı iki şekildedir. Birinci uygulama: Klavyeden “ctrl” tuşu basılı
tutularak fare sol tuşu ile istenen çizgiler tıklanarak seçilir (Seçilen çizgiler pembe renk alır.).
Menülerden edit (düzen) tıklanır. Açılan menüden seçimi ınvert selection (çevir) tıklanır.
Seçilen çizgilerin dışındaki çizgilerin seçildiği görülür. İkinci uygulama aynı şekilde çizgiler
seçilip fare sağ tuşu tıklanır, açılan menüden seçimi ınvert selection (çevir) tıklanır. Seçilen
çizgiler dışındaki çizgiler seçilmiş olur. Şekil 1.6’da gösterilmiştir.


Snap to (Kenetlenme): Çizim yapılırken çizimin çeşitli noktalarına
kenetlenerek çizimin devam ettirilmesini sağlar.

Şekil 1.7: Snap To (Kenetlenme) komutu

11

Şekil 1.7-a: Çizgiye kenetlenme (Line)







Şekil 1.7-b: Merkeze kenetlenme (Intersection)

Çizgiye kenetlenme: Çizginin herhangi bir yerine kenetlenmeyi sağlar.
Şekil 1.7-a’da gösterilmiştir.
Merkeze kenetlenme: Çizgilerin kesişim yerlerine kenetlenmeyi sağlar.
Şekil 1.7-b’de gösterilmiştir.
Son noktaya kenetlenme: Çizginin bitiş noktasına kenetlenmeyi sağlar.
Şekil 1.7-c’de gösterilmiştir.
Noktaya kenetlenme: Çizgiyi oluşturan noktalardan belirlenen noktaya
kenetlenmeyi sağlar. Şekil 1.7-d’de gösterilmiştir.
Izgara köşelerine kenetlenme: Çizim sayfasını oluşturan küçük
karelerin köşelerine kenetlenmeyi sağlar. Şekil 1.7-e’de gösterilmiştir.

Şekil 1.7-c: Son noktaya kenetlenme (End Point)

Şekil 1.7-d: Noktaya kenetlenme (point)

Şekil 1.7-e: Izgara köşelerine kenetlenme (Grid)
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View (Görünüm)

Şekil 1.8: Görünüm menüsü















Default wiew (Normal görünüm): Ekrandaki büyültülmüş veya
küçültülmüş resmin normal boyutuna alınmasını sağlar.
Zoom area (Yaklaştırma alanı): Ekranda istenen bölgenin büyütülmesi
için alan seçilmesini sağlar.
Zoom ın and out (Yaklaştır uzaklaştır): Ekrandaki çizimin yaklaştırılıp
uzaklaştırılmasında kullanılır.
Fit all to screen (Tam ekranda büyüt): Çizimin çizim alanına göre tam
ekran olarak büyütülmesinde kullanılır.
Fit to selection (Seçimi yaklaştır): Çizimin seçilen kısmının
büyütülmesinde kullanılır.
Last position (Eski pozisyon): Son yapılan görüntüye dönmeyi sağlar.
Hide\Show lines (Çizgi göster\ Gizle): Çizimi oluşturan çizgilerin
görünür olmasını veya gizlenmesini sağlar.
Show line links (Çizgi bağlantısını göster): Seçilen çizginin seçilmeyen
çizgiye göre daha net görünmesini sağlar.
Points (Noktalar): Çizgiyi oluşturan noktaların gösterilmesini sağlar.
Lines (Çizgiler): Çizgilerin gösterilmesini sağlar.
Thumbnails (Istampa göster): Oluşturulan ıstampanın ekranın alt
kısmında gösterilmesini sağlar.
Plot layout (Kesiciye gönder): Oluşturulan ıstampanın kesiciye
gönderilmesini sağlar.
Tech notes (Teknik notlar): Istampalarla ilgili teknik notların
yazılmasında kullanılır.
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Grid lines (Izgara çizgileri): Çizim alanını oluşturan küçük karelerin
görünür veya görünmez olmasını sağlar.
Tracing image (Resim aktarma): Çizim alanına resim aktarılmasını
sağlar.
Rulers (Cetvel): Çizim alanının kenarında bulunan cetveli gösterir.
Full screen (Tam ekran): Çizimi tam ekranda gösterir.

Points (Noktalar)

Şekil 1. 9-a Noktalar menüsü (Tip değiştir)




Curve points (Kavisli noktalar): Çizginin tipini kavisli çizgi olarak
değiştirir. Şekil 1.9-a’da gösterilmiştir.
Corner points (Köşeli noktalar): Çizginin tipini köşeli çizgi olarak
değiştirir. Şekil 1.9-a’da gösterilmiştir.

Şekil 1. 9-b Noktalar Menüsü(Araya gir)




Curve points (Kavisli noktalar): Kavisli çizgilere nokta eklemede
kullanılır. Şekil 1.9-b’de gösterilmiştir.
Corner points (Köşeli noktalar): Köşeli çizgilere nokta eklemede
kullanılır. Şekil 1.9-b’de gösterilmiştir.
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Şekil 1.10-a: Köşeli çizgi

Şekil 1.10:-b:Köşeli çizginin kavisli çizgiye
dönüşümü

Şekil 1.11-a: Kavisli çizgi

Şekil 1.11-b: Kavisli çizginin köşeli çizgiye
dönüşümü

Şekil 1.12-a: Kavisli çizgi

Şekil 1.12-b:Kavisli çizgiye nokta ekleme

Şekil 1.13-a: Köşeli çizgi

Şekil 1.13-b:Köşeli çizgiye nokta ekleme
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Çizgiler (Lines)

Şekil 1.14: Çizgiler menüsü













New curve line (Yeni kavisli çizgi): Kavisli çizgi çizilmesini sağlar.
New corner line (Yeni köşeli çizgi): Köşeli çizgi çizilmesini sağlar.
Offset (Türev çizgi): Seçilen çizginin verilen aralık mesafesine göre
aynısını oluşturur.
Mirror (Aynalama): Seçilen nesnelerin belirtilen eksene göre
simetriğinin yapılmasını sağlar.
Partial mirror (Kısmi aynalama): Aynalama işleminin parçalı
yapılmasını gerektiren durumlarda kullanılır.
Join (Bağlantı): Parçalı olan çizgilerin tek parça yapılmasını sağlar.
Fillet (Köşe kavisi): Çizimlerin köşelerdeki birleşme yerlerine yuvarlak
kavis yapılmasını sağlar.
Chamfer (Keskin köşe kavisi): Çizimlerin köşelerine keskin köşeli
kavis yapılmasını sağlar.
Perpendicular line (Dik çizgi): Seçilen herhangi bir çizgiye istenen
noktasından 900 dik çizgi çizilmesini sağlar.
Marker (Markalama): Istampanın istenen yerlerine markalamaların
yapılmasını sağlar.
Copy link (Bağlantılı kopyalama): Seçilen çizimin istenen yere
kopyalanmasını sağlar. Kopyalanan çizim kopyalamadan önceki yerinde
kalır.
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Chain line (Zincir çizgi): Çizgilerin birbirine bağlantısında kullanılır.
Springing (Sıçrama): Bazı ıstampalarda yüz parçalarına kampre (eğim)
vermek gerekebilir, bunun için sıçrama kullanılır.
Move (Taşıma): Seçilen çizimin istenen yere taşınmasını sağlar.
Rotate (Döndürme): Seçilen çizgilerin belirlenen açıya göre
döndürülmesini sağlar.
Trim (Budama): Çizimi oluşturan çizgilerin fazlalıklarını silmek için
kullanılır.
Split (Bölme): Çizginin birden fazla parçaya ayrılabilmesini sağlar.
Extend (Uzatma): Çizimde kısa kalan çizginin uzatılmasını sağlar.
Swap lines (Çizgi değiştir): Seçilen çizgi üzerindeki markalama, baskılı
delme veya şekillerin başka bir çizgi üzerine aktarılabilmesi için
kullanılır.
Scale (Ölçek): Seçilen resmin istenen ölçülerde büyütülmesi için
kullanılır.
Stretch (Esnetme): Seçilen çizimin istenen yönde istenen ölçüde
esnetilebilmesini sağlar.
Flip (Dönüş): Seçilen çizimin x veya y eksenine göre döndürülmesini
sağlar.

Parts (Parçalar)

New part (Yeni parça): Çizimin parça hâline getirilmesini sağlar.

Copy (Kopyala): Oluşturulan parçanın kopyasını yapar.

Delete (Sil): Seçilen parçayı siler.

Select all (Hepsini seç): Oluşturulan parçaların hepsini seçer.

Select none (Hiçbirini seç): Seçilmiş parçalar için seçimi iptal eder.

Bring to front (Öne getir): Seçilen parçayı sıralamada en öne getirir.

Şekil 1.15: Parçalar menüsü
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Send to back (Arkaya gönder): Seçilen parçayı sıralamada en sona
gönderir.
Add lines to part (Parçaya çizgi ekle): Oluşturulan parçaya markalama,
çentik gibi çizgilerin eklenmesinde kullanılır.
Add holes to part (Parçaya delik ekle): Oluşturulan parçaya delik
eklenebilmesinde kullanılır.
Remove lines (Parçadan çizgiyi ayır): Parçaya eklenmiş çizginin
silinmesini sağlar.
Add notch the part (Parçaya çentik ekle): Istampa parçasına çentik
eklemede kullanılır.
Add parts to plot (Parçaları kesiciye gönder):Tamamen hazırlanan
ıstampaları kesim makinesine gönderir.
Add parts to tech note (Parçaya teknik not ekle): Hazırlanan
ıstampaya özellikleriyle ilgili teknik not eklemede kullanılır.
Part assesment (Parça değerleme): Oluşturulan parçaların kesici
üzerinde en uygun şekilde yerleştirilmesinin bilgisayarın kontrolünde
otomatik olarak yapılmasını sağlar.
Part text (Parça yazısı): Istampanın üzerine gerekli bilgilerin
yazılmasını sağlar.
Properties (Özellikler): Istampanın özelliklerinin değiştirilebilmesi için
kullanılır.

Features (Yol)

Şekil 1.16: Yol menüsü





Create feature line (Özellikli çizgi oluştur): Seçilen çizgi üzerine
değişik geometrik şekillerin yapılmasını sağlar.
Create gimp line (Süs çizgisi oluştur): Seçilen çizgi üzerine değişik süs
şekillerinin yapılmasını sağlar.
Create punch line (Baskılı çizgi oluştur): Seçilen çizgi üzerinde baskılı
deliklerin oluşturulmasında kullanılır.
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Copy (Kopyala): Bilgisayarın kataloğunda bulunan süs şekillerinden
kopya alınmasını sağlar.
New catalogue (Yeni katalog): Yeni katalog açılmasını sağlar.
Add to catologue (Kataloğa ekle): Kataloğa yeni süs şekillerinin
eklenmesinde kullanılır.

Shapes (Biçimlendir)

Şekil 1.17: Merkez ve ölçüye göre biçimlendir menüsü







Circle (Çember): Merkezi ve ölçüsü verilen çember çiziminde kullanılır.
Rectangle (Dikdörtgen): Merkezi ve ölçüsü verilen dikdörtgen
çiziminde kullanılır.
Ellipse (Elips): Merkezi ve ölçüsü verilen elips çiziminde kullanılır.
Multiface (Çokgen): Merkezi ve köşe sayısı belirtilen çokgen çiziminde
kullanılır.
Arc (Yay): Merkezi ve ölçüsü verilen yay çiziminde kullanılır.

Şekil 1.18: Başlangıç ve bitiş noktasına göre biçimlendir menüsü







Circle (Çember): Başlangıç ve bitiş noktası verilen çember çizimi yapar.
Rectangle (Dikdörtgen): Başlangıç ve bitiş noktası verilen dikdörtgen
çizer.
Ellipse (Elips): Başlangıç ve bitiş noktası verilen elips çiziminde
kullanılır.
Multi face (Çokgen): Başlangıç ve bitiş noktası verilen çokgen
çiziminde kullanılır.
Punch (Baskılı delme): Seçilen yerde baskılı deliklerin oluşturulmasında
kullanılır.
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Text (Yazı)

Şekil 1.19: Yazı menüsü





Çizim alanında istenen yerlere yazı yazılmasını sağlar. Menüden yazı
seçilir. Çizim alanında yazı yazılacak yere tıklanıp açılan menüden yazı
tipi, boyutları gibi ayarlar yapılır. İstenen metin yazılıp tamam tıklanır.

Tools (Araçlar)

Şekil 1. 20: Araçlar menüsü








Measured selected (Ölçek seç): Seçilen çizginin veya çizilmiş resmin
herhangi bir yerinin ölçüsünün alınmasını sağlar.
Measured line (Ölçek çizgisi): Seçilen çizginin istenen sayıda
işaretlenmesinde kullanılır.
Measure freehand (Serbest elle ölçme): Seçilen çizginin x ve y
eksenine göre konumunu ve çizginin uzunluğunu gösterir.
Start digitiser (Tablet başlat): Tablet makinesini çalıştırmak için
kullanılır.
Benchmark (Çizim hızı): Bilgisayarın çizim hızının test edilmesinde
kullanılır.

Serileme (Grade)






Grade style (Serileme stili): Serilenecek parçanın serilemeden önce
hazırlanmasını sağlar.
Reset (Yeniden ayarlama): Serileme için girilen verilerin silinmesini
sağlar.
Change model size (Model numarası değiştir): Serileme için belirlenen
model numarasının değiştirilmesinde kullanılır.
Show sizes (Numaraları göster): Serileme için numaraları gösterir.
Measure style (Ölçek şekli): Serileme için parçanın ölçümünü yapar.
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Modify grade properties (Serileme özelliklerini düzelt): Serilemede
kullanılan numara kodlarında düzeltme yapılmasını sağlar.
Grading wizard (Serileme sihirbazı):Serileme için ölçü sisteminin ve
numaraların belirlenmesinde kullanılır.

Şekil 1.21: Serileme menüsü

1.6. Geometrik Çizim Komutlarının Tanıtılması
Dikdörtgen, kare, çember, yay ve baskılı delik şekillerinin çizilmesi geometrik çizim
komutlarıyla yapılmaktadır.

1.6.1. Dikdörtgen çizimi
Shapes (eğim) menüsünden merkez ve center and size (ölçü) seçilir. Açılan menüden
rectangle (dikdörtgen) seçilir. Dikdörtgenin merkezi belirlendikten sonra açılan menüden
genişlik ve uzunluk değerleri girilir. Fare sağ tuşu tıklanıp işlem tamamlanır. Şekil 1.22’de
gösterilmiştir.

Şekil 1.22: Dikdörtgen çizimi
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1.6.2. Çember Çizimi
Shapes (eğim) menüsünden merkez ve center and size (ölçü) seçilir açılan menüden
circle (çember) seçilir. Çemberin merkezi belirlendikten sonra açılan menüden çemberin
çapı verilir. Fare sağ tuşu ile onaylanıp işlem tamamlanır. Şekil 1.23’te gösterilmiştir.

Şekil 1.23: Çember çizimi

1.6.3. Elips Çizimi
Shapes (eğim) menüsünden center and size (merkez ve ölçü) seçilip açılan menüden
ellipse (elips) seçilir. Elips merkezi belirlenip uzunluk ve genişlik değerleri verilir. Fare sağ
tuşuna tıklanıp işlem tamamlanır. Şekil 1.24’te gösterilmiştir.

Şekil 1.24: Elips çizimi

1.6.4. Çokgen Çizimi
Shapes (eğim) menüsünden center and size (merkez ve ölçü) seçilip açılan menüden
multiface (çokgen) seçilir. Çokgenin merkezi belirlenip çokgenin köşe sayısı ve çapının
değerleri verilir. Fare sağ tuşuna tıklanıp işlem tamamlanır. Şekil 1.25’te sekizgenin çizimi
gösterilmiştir.
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Şekil 1.25: Çokgen çizimi

1.6.4. Yay Çizimi
Shapes (eğim) menüsünden center and size (merkez ve ölçü) seçilip açılan menüden
arc (yay) seçilir. Yay merkezi belirlendikten sonra açılan menüden yay çapı girilir. El
kontrolüyle yay uzunluğu ayarlanır. Fare sağ tuşuna tıklanıp işlem tamamlanır. Şekil 1.
26’da gösterilmiştir.

Şekil 1.26: Yay çizimi

1.6.5. Baskılı Delik Çizimi
Bağcık deliklerinin çizilmesinde veya süs amaçlı olarak kullanılır. Öncelikle
uygulamanın yapılacağı çizgi seçilir. Shapes (Eğim) menüsünden baskılı punch (delik)
seçilir. Delik çapı belirlenip istenen yerlere fare sol tuşu ile uygulanır. Fare sağ tuşu ile
onaylanıp işlem tamamlanır. Şekil 1.27’de gösterilmiştir.

Şekil 1.27: Baskılı delik çizimi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Programları tanıyarak özelliklerini öğrenip fare tuşlarını kullanınız.
İşlem Basamakları

 Bilgisayarı açınız.





 Paket programı açınız.

 Menüdeki komutları kullanınız.
 Geometrik çizim komutlarını kullanınız.





 Fare ve klavyeyi kullanınız.




 Araçlar menüsü komutlarını kullanınız.
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Öneriler
Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
Klavye, fare, tarayıcı, tablet bağlantılarını
kontrol ediniz.
Çizim programını masaüstü ekranındaki
çizim programı simgesini fare sol tuşu ile
çift tıklayarak açınız.
Menülerin İngilizce ve Türkçe isimlerini
öğreniniz.
Menülerin görevlerini ve kullanış
biçimini öğreniniz.
Geometrik çizim komutlarının kullanış
biçimini öğreniniz.
Fare tuşlarının görevlerini ve kullanış
biçimlerini öğrenip alıştırmalar yapınız.
Çizim sırasında çoklu seçim için fare ile
birlikte klavyeden “ctrl” tuşunu
kullanınız.
Araçlar çubuğunda bulunan simgeleri
öğreniniz.
Simgelerin görevlerini ve kullanış
biçimini öğreniniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
1.
2.
3.
4.
5.

Değerlendirme Ölçütleri
Bilgisayar elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
Klavye, fare, digitiser bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
Çizim programını açtınız mı?
Ana form resmini ekrana aktardınız mı?
Ekrandaki resmi rahat görülecek şekilde büyüttünüz mü?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( ) Fare’nin tekerlek parçasına basılı tutularak hareket ettirilirse ekrandaki resim sağa
sola kaydırılır.
( ) Klavyeden “shift” tuşu basılı iken fare sol tuşu tıklanarak çoklu seçim yapılır.
( ) Birden fazla çizginin tek çizgi yapılması için çizgiler menüsünden bağlantı (join)
kullanılır.
( ) Çizilen resmi kesim makinesine göndermek için dosya menüsünden print (yazdır)
kullanılır.
( ) Bir çizginin istenen mesafede benzerini oluşturmak için mirror (aynalama)
kullanılır.
( ) Çizim sırasında kısa kalmış çizgi, çizgiler menüsünden extend (uzatma) ile
uzatılır.
( ) Çizimde kampre (eğim) verilmesi gereken yere çizgiler menüsünden springing
(sıçrama) ile kampre verilir.
( ) Birbirleriyle kesişim hâlinde olan çizgilerin uçlarındaki fazlalıklar delete (sil) ile
temizlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Geometrik çizim ve komutlarını kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak bilgisayar ortamında ıstampa
yapım işlemlerini gözlemleyip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DÜZENLEME KOMUTLARI
Çizimde hatalı yapılmış veya eksik kalmış yerlerin düzeltilmesinde kullanılan
komutlardır.

2.1. Noktalama Komutları

Şekil 2.1: Noktalama tip değiştir menüsü




Curve points (Kavisli noktalar): Çizginin tipini kavisli çizgi olarak değiştirir.
Şekil 2.2-a ve b’de gösterilmiştir.
Corner points (Köşeli noktalar): Çizginin tipini köşeli çizgi olarak değiştirir.
Şekil 2.3-a ve b’de gösterilmiştir.

Şekil 2.2-a: Köşeli çizgi
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Şekil 2.2-b: Köşeli çizginin kavisli çizgiye dönüşümü

Şekil 2.3-a: Kavisli çizgi

Şekil 2.3-b: Kavisli çizginin köşeli çizgiye dönüşümü

Şekil 2.4: Noktalama araya gir menüsü




Kavisli noktalar (Curve points): Kavisli çizgilere nokta eklemede kullanılır.
Şekil 2. 5-a ve b’de gösterilmiştir.
Köşeli noktalar (Corner points): Köşeli çizgilere nokta eklemede kullanılır.
Şekil 2. 6-a ve b’de gösterilmiştir.
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Şekil 2.5: Kavisli çizgi

Şekil 2.6: Kavisli çizgiye nokta ekleme



Nokta göster: Görünüm menüsünden noktalar veya araçlar çubuğundan
simgesi seçilerek çizimde çizgileri oluşturan noktalar aktif hâle getirilir. Fare ile
düzeltilecek noktalardan sırasıyla tutularak düzeltme işlemi gerçekleştirilip
onaylanır. Şekil 2. 7-a ve b’de gösterilmiştir.

Şekil 2.7-a: Çizgileri oluşturan noktalar

29

Şekil 2.7-b: Noktalar yardımıyla çizginin düzeltilmesi

2.2. Düzeltme Komutları
2.2.1. Join (Bağlantı)
Birbirinden bağımsız birden çok çizginin birbirine bağlanmasını sağlar. Çizgilerin fare
ile tıklandığında pembe renk alması seçilen çizgiyi gösterir. Lines (Çizgiler) menüsünden
join (bağlantı) seçilip fare sol tuşu ile birleştirilecek çizgiler tek tek seçilir. Fare sağ tuşu ile
onaylanıp işlem tamamlanır. Şekil 2. 8-a ve b’de gösterilmiştir.

Şekil 2.8-a:Üç ayrı parçadan oluşan şekil

Şekil 2.8-b: Tek parça hâline getirilmiş şekil
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2.2.2. Trim (Budama)
Birbirleriyle kesişim hâlinde olan birden fazla çizginin uçlarındaki fazlalıkların
silinmesinde kullanılır. Kesişim durumunda olan çizgiler seçilir. Lines (Çizgiler)
menüsünden trim (budama) seçilir. Çizgilerin uçlarındaki fazlalıklar fare sol tuşu ile
tıklanırsa fazlalıkların silindiği görülür. Şekil 2.9-a ve b’de gösterilmiştir.

Şekil 2. 9-a: Budama yapılacak şeklin seçimi

Şekil 2. 9-b: Şeklin budama yapılmış hâli

2.2.3. Split (Bölme)
Tek parça olan çizginin istenen sayıda parçaya ayrılmasında kullanılır. Çizgi
seçildikten sonra lines (çizgiler) menüsünden split (bölme) seçilir. Fare yardımıyla çizgi
istendiği kadar parçaya ayrılır. Şekil 2.10-a ve b’de gösterilmiştir.

Şekil 2.10-a:Tek parça olan
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Şekil 2.10-b: Şeklin altı parçaya altıgen ayrılmış hâli

2.2.4. Uzatma (Extend)
Çizimde kısa kalmış çizgilerin uzatılmasında kullanılır. Uzatılacak çizgi seçilir.
Çizgiler menüsünden extend (uzatma) seçilir. Çizgi istenen miktarda uzatılıp fare sağ tuşu ile
onaylanarak işlem tamamlanır. Şekil 2.11-a ve b’de gösterilmiştir.

Şekil 2.11-a: Uzatılacak çizgi

Şekil 2.11-b: Çizginin uzatılmış hâli

2.2.5. Stretch (Esnetme)
Seçilen çizginin esnetilerek istenilen şekli alması için kullanılır. Çizgi seçildikten
sonra lines (çizgiler) menüsünden stretch (esnetme) seçilir. İstenen değerler verilip fare sağ
tuşu tıklandıktan sonra işlem tamamlanır.

32

Şekil 2.12-a: Esnetme yapılacak çizginin seçilmesi

Şekil 2.12-b: Çizginin esnetme yapılışı

2.3. Çizgi Komutları
2.3.1. Kavisli Curve Line (Çizgi)
Çizimde kavisli yerlerin çiziminde kullanılır. Çizgiler menüsünden yeni kavisli çizgi
veya araç çubuğundan kavisli çizgi simgesi seçilip çizim işlemine geçilir. Şekil 2.13’te
gösterilmiştir.
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Şekil 2.13: Kavisli çizgi

2.3.2. Corner Line (Köşeli Çizgi)
Düz çizgi çiziminde kullanılır. Çizgiler menüsünden yeni köşeli çizgi veya araç
çubuğundan köşeli çizgi simgesi seçilip çizim işlemi yapılır. Şekil 2.14’te gösterilmiştir.

Şekil 2.14: Köşeli çizgi

2.3.3. Mirror (Aynalama)
Çizimin seçilen yerlerinin belirlenen eksene göre simetriğinin alınmasıdır. Gerekli
çizgiler seçilir. Çizgiler menüsünden aynalama veya araç çubuğundan aynalama simgesi
seçilir. Fare sol tuşu ile simetri eksenine tıklanıp işlem tamamlanır. Şekil 2.15-a ve b’de
gösterilmiştir.

Şekil 2.15-a: Aynalama yapılacak şekil
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Şekil 2.15-b: Aynalama yapılmış şekil

2.3.4. Türev Ofset (Çizgi)
Seçilen çizginin verilen aralık miktarına göre benzerinin yapılmasında kullanılır. Şekil
2.16’da gösterilmiştir.

Şekil 2.16: Türev çizgi
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2.3.5. Fillet (Kavisli Köşe Oluşturma)
Kesişim hâlinde olan çizgilerin uç kısmını kavisli hâline getirmek için kullanılır.
Çizgiler menüsünden fillet (kavisli köşe oluştur) seçilir. Sonra çizgiler seçilip açılan menüye
kavis değeri verilip onaylanır. Şekil 2.17’de gösterilmiştir.

Şekil 2.17-a: Kavisli köşe oluşturan çizgiler

Şekil 2.17-b: Çizgilerin kavisli köşe yapılmış hâli

2.3.6. Chamfer (Keskin Köşe Oluşturma)

Şekil 2.18-a: Keskin köşe yapılacak çizgiler
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Şekil 2.18-b: Çizgilerin keskin köşe yapılmış hâli

Kesişim hâlinde olan çizgilerin uç kısmını keskin köşe yapmak için kullanılır.
Çizgiler menüsünden chamfer (keskin köşe oluştur) seçilir. Keskin köşe yapılacak çizgiler
seçilip açılan menüye köşe değeri verilip onaylanarak işlem tamamlanır. Şekil 2.18-a ve b’de
gösterilmiştir.

2.3.7. Marker (Markalama)
Istampaların birbiri üzerine bindirilecek parçalarından altta kalan parçanın üzerinde
yapılan işaretlemeye markalama denir. Markalama işlemi için markalama yapılacak çizgi
seçilir. Çizgiler menüsünden marker (markalama) veya araç çubuğundan markalama
simgesi seçilir. Açılan menüden markalama değerleri verilip çizgi üzerine markalama
yapılır. Şekil 2.19’da gösterilmektedir.

Şekil 2.19: Markalama yapılmış ıstampa
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2.3.8. Move (Taşıma)
Çizimin tamamının veya seçilen çizginin istenen yere taşınmasında kullanılır.
Taşınacak çizgiler seçilip çizgiler menüsünden move (taşıma) veya araç çubuğundan taşıma
simgesi seçilir. Taşıma noktası belirlenir(İşlem seçilen bu noktaya göre yapılacaktır.). Açılan
menüden x ve y eksenine göre değerler verilip onaylanarak işlem tamamlanır. Şekil 2.20’de
gösterilmiştir.

Şekil 2.20: Taşıma işleminin yapılışı

2.3.9. Rotate (Döndürme)
Çizgilerin istenen açıya göre döndürülmesini sağlar. Döndürülecek şekil seçilip
çizgiler menüsünden rotate (döndürme) veya araç çubuğundan döndürme simgesi seçilir.
Çizginin döndürüleceği nokta seçilir (Döndürme işlemi seçilen bu nokta sabit alınarak o
nokta etrafında yapılır). Açılan menüden açı değeri verilerek veya el ile döndürme miktarı
ayarlanıp işlem tamamlanır. Şekil 2. 21-a ve b’de gösterilmiştir.

Şekil 2.21-a: Döndürme komutunun uygulanacağı resim
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Şekil 2.21-b: Çizimin döndürme komutunun kullanılmasından sonraki hâli
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Geometrik çizim ve komutlarını kullanınız.
İşlem Basamakları

 Noktalama komutlarını kurallarına göre
kullanınız.
 Düzeltme komutlarını kurallarına göre
kullanınız.








 Çizgi komutlarını kurallarına göre
kullanınız.



Öneriler
Noktalama komutu simgelerini öğreniniz.
Menülerden ve araç çubuğundan
noktalama komutlarını tespit ediniz.
Çizimde hatalı olan yerleri tespit ediniz.
Düzeltme için uygun komutu seçiniz.
Komutu uyguladıktan sonra onaylamayı
unutmayınız.
Komutların İngilizce ve Türkçe isimlerini
öğreniniz.
Çizimde kullanılacak çizgilerin özelliğine
göre çizgi komutlarını kullanınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Menülerin ve araç çubuğunun İngilizce ve Türkçe
karşılıklarını öğrendiniz mi?
2. Komutları uygun şekilde kullandınız mı?
3. Fare tuşlarını uygun şekilde kullandınız mı?
4. Çiziminizi kontrol ettiniz mi?
5. Çizimdeki hataları düzelttiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( ) Çizgi düzeltilmeden önce çizgiyi oluşturan noktalar görünür hâle getirilip fare ile
noktalardan tutularak düzeltme yapılır.
( ) Tek parça olan çizgiler bağlantı komutuyla istenen sayıda parçaya ayrılır.
( ) Çizgilerin kesişim yerlerindeki fazlalıklarının silinmesi için çizgiler menüsünden
trim (budama) komutu kullanılır.
( ) Kısa kalan çizgi, çizgiler menüsünden bağlantı komutuyla uzatılır.
( ) Seçilen çizginin verilen aralık miktarına göre benzeri türev çizgi komutu ile
yapılır.
( ) Seçilen çizgilerin belirlenen eksene göre simetriğini yapmak için aynalama
komutu kullanılır.
( ) Istampaların üzerine bindirme paylarını belirtmek için altta kalan parçaya baskılı
delme komutu uygulanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bilgisayar çizim programında yapılan çizimlerin ıstampa hâline getirilmesini
öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak ayakkabı sektöründe kullanılan
değişik çizim programlarını ve bilgisayarlı kesim makinelerini inceleyiniz.
Çizim programlarındaki farklılıkları tespit ederek sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. ISTAMPA OLUŞTURMA
3.1. Parça Oluşturma
Çizilen resmin ıstampa yapılabilmesi için parça olarak oluşturulması gerekir. Bu işlem
parts (parçalar) menüsünden yeni parça veya araç çubuğundan yeni parça simgesi seçilerek
yapılır. Parça yapılacak çizimi oluşturan çizgiler sırasıyla seçilir. Çizgiler seçilirken fare
“ctrl” tuşu ile birlikte kullanılmaz. Çizgiler seçilirken bir tarafta iç diğer tarafta dış çizgilerin
seçilmesine dikkat edilmelidir. En son çizgi seçildikten sonra parçanın içinde fare sağ tuşu
çift tıklanır. Açılan menüye parçayla ilgi bilgiler verilir(isim, renk, adet, malzemesi gibi…).
Tamam tıklanarak işlem bitirilir. Şekil 3.1, 3.2, 3.3 ve 3.4’te gösterilmiştir.

Şekil 3.1: Parça oluşturulacak çizim
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Şekil 3.2: Çizimin seçilmiş hâli

Şekil 3.3: Parça bilgilerinin verilişi
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Şekil 3.4: Çizimin parça oluşturulmuş hâli

3.2. Istampanın Yönünü Değiştirme Komutları
Istampanın yönünü x ve y eksenine göre değiştirmek için iki yol kullanılır.

3.2.1. Birincisi
Istampa seçilir. Çizgiler menüsünden flip (döndürme) seçilip x veya y eksenine göre
olacağı belirtilir. Şekil 3.5-a ve b’de gösterilmiştir.

Şekil 3.5-a: Yönü değiştirilecek ıstampa
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Şekil 3.5-b: Istampanın yönünün değiştirilmiş hâli

3.2.2. İkincisi
Çizgiler menüsünden rotate (döndürme) veya araç çubuğundan döndürme simgesi
seçilir. Belirlenen noktaya göre el ile veya açı değeri verilerek döndürme işlemi yapılır.

Şekil 3.6: Istampanın yönünün döndürme komutuyla döndürülmesi

3.3. Istampaya Özellik Ekleme
3.3.1. Bağcık Deliği Ekleme
Araç çubuğundan baskılı delik seçilip açılan menüden bağcık deliği çapı verilir.
İstenen yerlere fare sol tuşu tıklanarak işlem tamamlanır. Bağcık deliğini ıstampanın üzerine
eklemek için bağcık delikleri seçilip ıstampanın üzerinde fare sağ tuşu ile tıklanır. Açılan
menüden parçaya çizgi ekle seçilip onaylanarak işlem tamamlanır. Şekil 3.7-a ve b’de
gösterilmiştir.
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Şekil 3. 7-a: Bağcık delikleri eklenecek

Şekil 3.7-b: Bağcık deliklerinin ıstampaya eklenmiş hâli

3.3.2. Çentik Ekleme
Istampalara numaralarını belirtmek amacıyla numara çentikleri eklemede kullanılır.
Çentik eklenecek kenar üzerine küçük bir çizgi çizilir. Çizim alanının alt sol kenarındaki
ıstampa şeklinin üzerine sağ tuş ile tıklanır. Açılan menüden add notch to part (parçaya
çentik ekle) seçilir. Çentik şekli belirlenip onaylanarak işlem tamamlanır. Şekil 3.8-a ve b’de
gösterilmiştir.
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Şekil 3. 8-a: Çentik eklenecek ıstampa

Şekil 3.8-b: Istampanın çentik eklenmiş hâli

3.3.3. Süs Şekilleri Ekleme
Istampanın istenen yerlerine güzel görünüm sağlamak için çeşitli süs şekilleri
eklenebilir. Features (Yol) menüsünden gimp çizgisi oluştur seçilip süs eklenecek kenardaki
çizgiye fare ile bir kere sol iki kere sağ tıklanır. Açılan menüye gerekli değerler verilip
onaylanarak işlem tamamlanır.

Şekil 3.9-a: Istampaya süs şekilleri eklenmesi
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Şekil 3. 9-b: Istampaya süs şekilleri eklenmiş hâli

3.4. Istampaya Not Ekleme
Hazırlanan ıstampanın üzerine karışıklık olmaması için isim, malzeme, numara, renk,
tarih gibi değişik bilgilerin eklenmesi için kullanılır. Istampa oluşturulurken açılan menüden
ıstampanın bilgileri seçilip onaylanır.

Şekil 3.10: Istampaya not ekleme
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Istampa oluşturma komutlarını kullanınız.
İşlem Basamakları

 Parça oluştur komutlarını kuralına uygun
şekilde kullanınız.
 Istampa yönünü değiştirme komutlarını
kuralına göre kullanınız.
 Istampaya özellik ekleme komutlarını
kuralına göre kullanınız.
 Istampaya not ekleme komutunu kuralına
göre kullanınız.

Öneriler
 “Parça oluştur” komutu simgesini
öğreniniz.
 Menülerden ve araç çubuğundan “parça
oluştur” komutlarını tespit ediniz.
 Istampanın yönünü değiştirme komutlarını
öğreniniz.
 Komutların İngilizce ve Türkçe isimlerini
öğreniniz.
 Istampaya özellik eklenecek yerleri tespit
ediniz.
 Komutları sırasına göre uygulayınız.
 Istampanın not olarak eklenecek
özelliklerini tespit ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.

Değerlendirme Ölçütleri
Menülerin ve araç çubuğunun İngilizce ve Türkçe
karşılıklarını öğrendiniz mi?
Komutları uygun şekilde kullandınız mı?
Fare tuşlarını uygun şekilde kullandınız mı?
Istampanızı kontrol ettiniz mi?
Süs çizgileri, bağcık deliği ve yazıları ıstampaya eklediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( ) Parça oluşturulurken çizgiler sırayla seçilir.
( ) Parça oluşturma için çizgiler seçilirken fare ve klavyeden “Ctrl” tuşu birlikte
kullanılmalıdır.
( ) Istampanın yönü çizgiler menüsünden döndürme seçilerek değiştirilir.
( ) Istampaya süs çizgileri özellikler menüsünden eklenir.
( ) Parça oluşturmak için çizgiler seçildikten sonra parçanın içinde fare sol tuşu ile
çift tıklanır.
( ) Bağcık deliği baskılı delme komutu ile eklenir.
( ) Parça oluşturmada seçilen çizgilerin iki tarafta da iç veya iki tarafta da dış olacak
şekilde seçilmesi gereklidir.
( ) Parçaya çentik eklemek için parça menüsünden çentik ekle kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Takımlama kurallarını ve komutlarını bilecek, kesici ayarlarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bilgisayarlı kesim makinesi olan ayakkabı üreticilerini araştırarak
ıstampaların hazırlanmasını ve takımlamanın yapılışını inceleyiniz. Çizim
programlarındaki farklılıkları tespit ederek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. TAKIMLAMA
4.1. Takımlama Komutları
Hazırlanan ıstampaların numaralarına göre takımlamasında kullanılır. Serileme(grade)
menüsünde bulunan komutlar ile takımlama işlemi gerçekleştirilir.

4.1.1. Measure Style (Ölçü Stili)
Takımlanacak ıstampanın takımlamadan önce ölçülmesi için kullanılır. Grade
(Serileme) menüsünden ölçü stili seçilir. Istampanın uzunluğu ve genişliği seçilerek işlem
tamlanır. Şekil 4.1 ve 4.2’de gösterilmiştir.

Şekil 4.1: Istampanın X ekseninde ölçülmesi
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Şekil 4.2: Istampanın Y ekseninde ölçülmesi

4.1.2. Serileme Sihirbazı (Grading Wizard)
Serileme için gerekli ölçü sistemi ayarlamalarının yapılmasında kullanılır.
Serileme(Grade) menüsünden Grading Wizard (Serileme Sihirbazı) seçilir. Açılan
menüden sırasıyla özellikler verilerek işlem tamamlanır. Şekil 4.3, 4.4, 4.5 ve 4.6’da
gösterilmiştir.

Şekil 4.3: Serileme sihirbazı

Şekil 4.4: Serileme sihirbazı (saya ve taban)
(ölçü sistemi)
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Şekil 4.5: Serileme sihirbazı (numaralar)

Şekil 4.6: Serileme sihirbazı (serileme özellikleri)

4.1.3. Grade Style (Serileme Stili)
Serileme için verilen bilgilere göre ıstampaların serilenmesinde kullanılır. Grade
(Serileme) menüsünden Grade Style (Serileme stili)seçilir. Ölçek çizgisine tıklanır. Açılan
menüden ıstampa numaraları seçilip onaylanarak işlem tamamlanır. Şekil 4.7 ve 4.8’de
gösterilmiştir.
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Şekil 4.7: Serileme özellikleri

Şekil 4.8: Istampanın serilenmiş hâli

4.2. Takımlama Kuralları
Hazırlanan ıstampalar seçilen numaralara göre ve seçilen artış yönüne göre takımlanır.
Takımlama için önce parçanın en ve boya göre ölçülmüş olması gerekir. Takımlama
merkezinin yeri ve numarası belirtildikten sonra takımlama işlemine geçilir. Takımlamalar
şu şekillerde yapılır:
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4.2.1. Width and Length (En ve Boy)
En ve boy ölçüsüne göre birlikte artış yapılarak ıstampa takımlanır. Şekil 4.9-a ve b’de
gösterilmiştir.

Şekil 4.9-a: En ve boya göre takımlama ayarı

Şekil 4.9-b: Istampanın en ve boya göre takımlanmış hâli
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4.2.2. Width (En Uzunluğuna Göre)
Sadece en uzunluğu artırılıp boy sabit tutularak takımlama yapılır. Şekil 4.10-a ve
b’de gösterilmiştir.

Şekil 4.10-a: En uzunluğuna göre takımlama ayarı

Şekil 4.10-b: Istampanın en uzunluğuna göre takımlanmış hâli

56

4.2.3. Length (Boy Uzunluğuna Göre)
Sadece boy uzunluğu artırılıp en uzunluğu sabit tutularak takımlama yapılır.

Şekil 4.11-a: Boy uzunluğuna göre takımlama ayarı

Şekil 4.11-b: Istampanın boy uzunluğuna göre takımlanmış hâli

4.3. Kesici Ayarları
Çizim programında hazırlanan ıstampa parçaları kesiciye gönderilmeden önce kesim
makinesinin bilgisayara bağlı ve tanıtılmış olması gerekir. Bunun yanında kesim makinesinin
de kesim alanı ölçüleri, kesici başlık ayarı ve makine hızı gibi ayarları vardır. Resim 4.1 ve
4.2’de gösterilmiştir.
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Resim 4.1: Kesim makinesi kesim alanı

Resim 4.2: Kesim makinesi ayar tablosu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Takımlama kurallarını ve komutlarını öğrenip kesici ayarlarını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Takımlama kurallarına uygun takımlama
yapınız.

 Takımlama kurallarını öğreniniz.
 Takımlama için önce çiziminizi ölçünüz.

 Takımlama için işlem sırasını
unutmayınız.
 Komutların İngilizce ve Türkçe isimlerini
öğreniniz.
 Bilgilerinize göre takımlama yapınız.
 Komutları sırasına göre uygulayınız.
 Takımlama işleminden sonra kontrol
ediniz.
 Kesim alanı, kesici başlık, kesici hız
 Kesim makinesini ayarlayınız.
ayarını yapınız.
 Kesim makinesinde ıstampaları kestiriniz.  Güvenlik kurallarına dikkat ediniz.
 Takımlama komutlarını öğreniniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.

Değerlendirme Ölçütleri
Takımlama menüsünün İngilizce ve Türkçe karşılıklarını
öğrendiniz mi?
Komutları uygun şekilde kullandınız mı?
Fare tuşlarını uygun şekilde kullandınız mı?
Takımlanmış ıstampalarınızı kontrol ettiniz mi?
Kesim makinesini kontrol ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( ) Takımlama işleminden önce parçanın ölçülmesi gerekir.
( ) Takımlama işlemi için ayakkabı numaraları seçilmelidir.
( ) En uzunluğuna ve boy uzunluğuna göre iki şekilde takımlama yapılır.
( ) Kesime başlamak için kesim makinesinin bilgisayara bağlı ve ayarlarının yapılmış
olması gerekir.
( ) Takımlama için ölçme sistemi olarak Paris Point(Fransız ölçü sistemi) kulanılır.
( ) Takımlama işlemi için parçanın boyunun ölçülmesi yeterlidir.
( ) Takımlama işlemi takımlama merkezine göre yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

( ) Digitiser (Tablet) çizim programına standart formun aktarılmasını sağlar.
( ) Standart form, bilgisayarın faresi yardımıyla taranarak bilgisayar ekranına
aktarılır.
( ) Hazırlanan ıstampalar yazıcıya gönderilerek çıkarılır.
( ) İki parçalı bir çizgi, çizgiler menüsünden bağlantı seçilerek tek çizgi hâline
getirilir.
( ) Çizimdeki çizgi fazlalıklarını silmek için çizgiler menüsünden budama (trim)
kullanılır.
( ) Çizim işlemi fare sağ tuşu ile devam ettirilip sol tuş ile sonlandırılır.
( ) Çizim bittikten sonra parça oluşturmak için parçalar menüsündeki yeni parça
komutu seçilip sıra ile parçayı oluşturacak bütün çizgiler seçilir.
( ) Çember çizmek için yol menüsünden çember ve daire seçilir.
( ) Çizim sırasında klavyeden “ctrl” tuşu basılı tutulurken fare sol tuşu tıklanarak
birden fazla çizgi seçilebilir.
( ) Fare üzerindeki tekerlek ekrandaki çizimin büyütülüp küçültülmesini sağlar.
( ) Istampaların birbiri üzerine bindirilecek parçalarından üstte olacak parçaya
markalama yapılır.
( ) Çizimde kısa kalan çizgiler bağlantı komutuyla uzatılır.
( ) Istampaya bağcık deliği baskılı delme ile eklenir.
( ) Takımlanacak ıstampa takımlama işlemi bittikten sonra ölçülür.
( ) Istampa boy ölçüsüne göre takımlanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TESTİ
Herhangi bir ayakkabı parçasının çizimini, parça oluşturmasını, takımlamasını ve
kesim makinesinde kestirilmesini kurallarına uygun olarak yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgisayarın elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
2. Tablet, fare, klavye bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
3. Komutların İngilizce ve Türkçe karşılıklarını öğrendiniz mi?
4. Komutların uygulamasını yaptığınız alıştırmaların
doğruluğunu kontrol ettiniz mi?
5. Standart formu tablet yardımıyla taradınız mı?
6. Standart form yardımıyla çizimi tamamladınız mı?
7. Çizime göre parçaları oluşturdunuz mu?
8. Takımlama kurallarına göre istenen numaraların takımlamasını
yaptınız mı?
9. Kesim makinesinin ayarlarını yaptınız mı?
10. Kesimini yaptığınız ıstampaları kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6..
7.
8.

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


MOORE Bruce, Teacher Training Notebook, İstanbul, 2005.
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