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Deseni bilgisayar ortamında hazırlamak
Genel Amaç :
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun
olarak deseni bilgisayarda hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Bilgisayarda tekniğine uygun olarak desen tasarlayıp
çizebileceksiniz.
2. Ürünlerin çıktısını alabileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ortam
Donanım: Bilgisayar, folyo, renkli yazıcı, tarayıcı, desen
programları
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,
Tekstil piyasasında kullanılmak üzere özel hazırlanmış birçok program bulunmaktadır.
Desen programları ile dijital ortamdaki herhangi bir resmin görüntüsüyle ilgili renk
ayarlarını düzenleyebilirsiniz.
Tekstil için özel teknikler kullanarak saatler sürecek işlemler bilgisayarda desen
hazırlama programıyla birkaç dakikada gerçekleştirilebilir. Çizimlerdeki hataları kolayca
düzeltip her zaman elinizin altında bulunacak bir arşiv oluşturabilirsiniz. Çizimlerinizi
renklendirebilir, kendi koleksiyonunuzdaki kumaşların varyant çalışmalarını yapabilirsiniz.
Dilerseniz kendi kumaşlarınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Koleksiyonlarınızı sunmak
için özel sayfa tasarımları yapabilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Gerekli ortam bilgisayarda tekniğine uygun olarak desen tasarlayıp çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Desen bürolarında ya da işletmelerde desenin bilgisayara aktarılmasında
kullandıkları tarayıcıların özelliklerini öğreniniz.



İşletmelerde tekstil desen tasarımında kullanılan desen motiflerinin kaynaklarını
araştırınız.



Desen çalışmalarının bilgisayar ortamında nasıl renklendirildiğini araştırınız.



Desen bürolarında ya da işletmelerde desenin renklendirilme işlemlerinin nasıl
yapıldığını araştırınız.

1. BİLGİSAYARDA DESEN TASARLAMA
VE ÇİZME
1.1. Seçili Deseni Bilgisayara Aktarma
Desen kaynakları farklı olabilir. Bilgisayar ortamında çizilen desenleri desen
programında kolayca açılıp üzerinde değişiklikler yapılabilir. Özellikle el ile çizilmiş
çalışmaları ya da başka kaynaklardan elde edilen motifleri tarayıcı kullanarak bilgisayar
ortamına almak en yaygın çalışma şeklidir.
Son yıllarda bilgisayarlı yayıncılık ve tasarım işlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sıkça
kullanılan tarayıcılar, kâğıt üzerindeki grafik ve resimleri (renkli ya da siyah-beyaz)
bilgisayara aktaran aygıtlardır.
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Resim 1.1: Tarayıcı

Klavyeler yardımıyla harf ve karakterler bilgisayara aktarılabilir ama resimlerin
aktarılması ancak tarayıcılarla olanaklıdır. Tarayıcıların çalışma ilkeleri basit olmakla
birlikte lazer yazıcının tersi bir işlem yaptığı söylenebilir.
Taranacak kâğıt, üst tarafından alta doğru satır satır, ışığa duyarlı elemanlar tarafından
taranarak sayısallaştırılır. Tarama sırasında taranan nesne bir ışık kaynağı tarafından
aydınlatılır. Bu şekilde taramanın daha iyi yapılması sağlanır. Taranması istenen görüntü
üzerinden ışık geçtikten sonra bir mercek aracılığıyla foto elektrik hücrelerden oluşan bir
görüntü algılayıcı (image sensor) üzerine düşürülür. Bu şekilde ışık değeri ölçülerek bu
değere göre bir voltaj değeri oluşur. Değişik voltajda elektrik sinyali üreten bu algılayıcı,
daha ışıklı ve daha açık tonlardaki şekilleri (desenleri) yüksek voltajla koyu şekilleri ise
düşük voltajla gösterir. Sinyaller görüntü dosyası olarak bilgisayar ortamında oluşur ve resim
dosyası biçiminde kaydedilir. Bu resim dosyası üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir.
Tarayıcılar çözünürlüklerine, algılayabildikleri renk sayısına ve tarayabildikleri kâğıt
boyutuna göre çeşitli model ve tipte üretilir.
Çalışmaları bilgisayar ortamına tarayıcı ile aktarırken yapılması gereken işlemler
vardır.


Taranacak dosyayı saydam tarama yüzeyine bakacak şekilde yerleştirmek
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Resim 1.2: Desen programı ile tarama işlemini açma








Tarama programını çalıştırmak (File>İmport>TWAİN_32)
Taranacak resim için çözünürlük belirlemek (En iyi sonuçlar 300 dpi
çözünürlük ile yapılan taramalarda elde edilmektedir.)
Ön tarama yapmak
Ön taraması yapılan resim dosyasının şekil düzenlemelerini yapmak
Gerekiyorsa renk ayarlarını yapmak
Dosyayı hard diske kaydetmek
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Resim 1. 3: Tarama penceresi

Çalışmaları ya da kâğıt üzerindeki hazır motifleri bilgisayar ortamına aktarmak için
photoshop programındaki File>İmport>TWAİN 32 menüsü ya da tarayıcının kendi özel
yazılım paketi kullanılabilir.

1.1.1. Aktarılan Desen Üzerinde İstenilen Değişiklikleri Yapma
Tarama işleminden sonra ekrana gelen görüntü, orijinal çalışmanın renk tonlarında
olmayabilir. Bu durumda renklerin düzenlenmesi gerekir. Desen üzerinde değişiklik yapmak
için desen programı araç çubukları, “Edit”, “İmage” ve “Filtre Çekme” menüleri
kullanılabilir.
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1.2. Desen Çalışmaları
Hazır bir deseni bilgisayara aktarıp üzerinde istenilen değişiklikler yapılabildiği gibi
desen programı ile yeni bir desen de oluşturulabilir.

1.2.1. Süslü Metin Oluşturma






Tek satırlı metin oluşturma: Araç çubuklarında “type” çubuğu seçilerek desen
programının ekranında yazı yazılabilir. Bunun için “type” butonu tıklanarak
diyalog kutusu açılır. Buraya istenilen bir tek satırlık metin yazılır ve “enter”
tuşuna basılır. Kelime işlemci bir programda “enter” tuşuna basıldığında imleç
alt satıra geçer. Burada ise “type” penceresinin kapanarak yazıyı resim işleme
program nesnesine dönüştürür. Yazılan yazı dosyada istenilen yerde
olmayabilir. Yazıyı istenilen yere taşımak için araç çubuklarından “move”
çubuğunu kullanmak gerekir. “Move” imleci yazının başına getirildiğinde
“mouse” ile yazıyı hareket ettirilerek istenilen yere taşınabilir.
Pragraflı metin yazmak: Desen programının yeni sürümlerinde paragraf
oluşturmak için “type” aracını seçtikten sonra ekranda “Mouse”yi tıklayıp
çalışma penceresinin sağ altına doğru tıklamak gerekir. Bu alan artık paragraf
oluşturmada kullanılacak alandır.
Yazı maskesi kullanmak: “Type” aracını çalışma sayfasında tek tıklandığında
yazı yazma araçlarının bulunduğu diyalog kutusu açılır. Burada seçim aracı
hâlinde “type” butonu da vardır. Bu şekilde oluşturulan yazı herhangi bir
görüntü üzerinde kullanılabilir.

Eski sürüm programlarda ise “type” aracı seçildiğinde açılan pencerede metin yazmak
için alan vardır. Bu alana istenilen metin yazılabilir. Metnin yazımı sona erdiğinde yine aynı
pencerede bulunan onay butonu tıklanır. Artık çalışma alanında bir metin oluşmuştur.
Metin oluşturulurken açılan diyalog kutusunda metinde kullanılacak
biçimlendirmelerle ilgili bilgiler de bulunur. Yazının rengi, puntosu, karakteri, karakterlerin
sınırlarındaki piksellerin özellikleri (keskinliği, yumuşaklığı, kalınlığı, dolgusu gibi) ve
hizalama, seçimleri bu pencereden yapılır.
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Süslü metin oluşturma:

Yazı alanı olarak kullanılacak dosya açılır.

Bu dosyaya bir “layer” açılır.

“Layer”de yazı maskesi “type” aracını kullanarak istenilen fontta yazı yazılır.

Resim 1.4: Yazı maskesi oluşturma

Select menüsünden invers (seçili alanın dışını seç) komutu uygulanır.
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Her iki “layer” de aktif hâldeyken “layer” penceresinden “flatten image
(layerleri birleştir)” işlemi yapılır.

Resim 1.5: Yazının dışındaki alanın seçilmesi



“Delete” tuşuna basılır. Yazının dışındaki alan silinmiş olur.

Resim 1.6: Yazı maskesinin çevresinin temizlenmesi




Yazıya bir filtre uygulanabilir (Örnekte Filter> texture>texturizer ile
uygulanmıştır.).
Yazıya arka plan eklemek için kayıtlı dosyalardan herhangi biri açılır.
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Hâlen seçili alan durumundaki yazı Ctrl+C ya da “edit” menüsünden kopyala
komutu ile kopyalanır.
Kopyalanan yazı yeni açılan dosyanın herhangi bir yerine tıklanarak Ctrl+V ya
da Eddit>Paste komutu ile yapıştırılır.
Yazıya çerçeve eklemek için kare seçim aracı ile seçim yapılır.
Select>Modify>Border seçimi ile yazıya çerçeve eklenebilir.
Son olarak da oluşturulan çerçeveyi Edit>Fill komutuyla ön plan rengi ya da
seçilecek başka bir renk ile doldurulabilir.

Resim 1.7: Yazı maskesine filtre uygulanarak filtre çalışması yapılması ve çerçeve eklenmesi

1.2.2. Şekillerle Çalışma
Desen hazırlarken geometrik şekillerden de yararlanılabilir. İç içe geçmiş kareler,
daireler değişik şekillerde düzenlenerek desen motifleri oluşturulabilir. Bunun için araç
kutusundan kare ya da daire seçim aracı kullanılır. Yapılan seçimi motif olarak düzenlemek
için eksiltme ya da çıkarmalar yapılabilir.

Şekil 1.1: Geometrik şekillerin çeşitli şekillerde düzenlenmesi
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Hazırlanan bu geometrik çizimlere istenirse filtre uygulayarak farklı etkiler de
yaratılabilir.

Şekil 1.2: Geometrik şekillerden oluşturulan motiflere filtre menüsünden etkiler oluşturulması
(üstteki şekiller filtre uygulanmadan önceki görünüşleri, alttaki şekiller filtre uygulandıktan
sonraki görünüşleri)

1.2.3. Serbest Eğriler Çizme ve Düzenleme
Serbest eğriler çizmek için en uygun çizim aracı pen tool (dolma kalem)’dür. “Pen
tool” aracı ile mevcut desen üzerinde seçimler yaparak her türlü düzenleme ve değişiklik
yapılabilir. “Pen tool” ile çizim “layer” ve “channels” pencerelerinin bulunduğu palette
“paths” penceresinde yapılmalıdır. Çizim sona erdikten sonra “paths” penceresinin altında
bulunan noktalı daire tıklanarak ya da “paths” penceresinin sağ üst tarafındaki üçgen
şeklinde gösterilen menü açılarak “make selection” diyalog kutusundan “new selection”
seçimiyle çizimi yapılan nesne seçili alan durumuna getirilebilir. Bu durumdayken nesne
üzerinde istenilen renklendirme yapılır.
Örnek çalışma: “Pen tool” aracını “mouse” ile tıklanıp imleci “pen tool” aracına
dönüştürüp iki doğru üst üste tıklanır. Alt tuşu basılı durumdayken imleç ile doğrunun ikinci
tıklanan kısmına yaklaşılır. İmleç içi boş ok ucu şekline dönüşür ve o bölgede yaylar oluşur.
Yayın bir ucundan çekilerek papatya yaprağı formu kazandırılır.
Bu şekilde tam bir papatya oluşuncaya kadar yapraklar çizilir ve düzenlenir.
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Şekil 1.3: “Pen tool” aracıyla serbest çizimler yapılması

1.2.4. Perspektifle Çalışma
Perspektif, doğadaki iki boyutlu ya da üç boyutlu cisimlerin bizden uzaklaştıkça
küçüqlmüş ve renklerinin solmuş gibi görünmesine denir. Yakın olan cisimler uzaktakinden
daha büyük ve ayrıntılı gözükür. Perspektif iki kısımda incelenebilir.
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Çizgi perspektifi: Paralel çizgilerin sonsuzda birleşmesi yani küçülmesidir.
Renk perspektifi: Işık değiştikçe ve cisimler bizden uzaklaştıkça parlaklığını
kaybeder. Bu nedenle bize yakın plandaki nesneler gerçek renkleriyle görülür.
Bize yakın nesneleri daha parlak, uzak olanları ise daha mat ve renksiz
görülmesi renk perspektifinin temelini oluşturur. Bu nedenle tekstil
tasarımlarında çizgi perspektifinin yanı sıra renk perspektifi kullanılır.

Desen tasarımı yaparken çizgi kalınlığı, renklendirme, motif büyüklüğü ve küçüklüğü
ile ilgili düzenlemelerle perspektif yaratılabilir.

Resim 1.8: Tasarımda perspektif düzenlemesi
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Resim 1.9: Tasarımda perspektif düzenlemesi

1.3. Renklendirme
Desen programında renklendirme yapmak için araç çubukları ve menüler
kullanılabilir. Seçim araçlarıyla nesneler teker teker bulundukları dosyadan seçilerek yeni bir
dosyada (dekupaj yapılması) diğer motiflerle birlikte kullanabilir. Tasarım aşamasında
dosyadaki renklerin bir kısmı ya da tamamı değiştirilebilir.
“Pen tool” aracıyla yapılan çizimler seçili alan durumuna getirilir ve boyama
çubukları kullanılarak renklendirilebilir.
Bilgisayar ortamında desen çalışmaları renklendirilirken dikkat etmek gereken
renklerin yan yana geldiğinde oluşturacağı etkidir.
Renklendirme işlemi araç çubuklarından fırça, boya kovası ve “degrade” kullanılarak
yapılabilir. Daha sonra bulanıklaştırma aracı kullanılarak boyanan renk zeminde yayılabilir.
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Şekil 1.4: “Pen Tool” aracıyla çizimi yapılan papatyanın fırça çubuğu ile renklendirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Deseni bilgisayar ortamında hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Masaüstünden program kısayolunu ya da başlat
menüsünden ilgili programı tıklayınız.

 Desen programını açınız.
 Tarayıcıda taramak için bir desen
bulunuz.
 Tarayıcıya
deseni
yerleştiriniz.
Tarayıcıyı çalıştırınız.

 Tarayıcıdaki camlı kısma deseninizi düzgünce
yerleştiriniz.
 Tarayıcının bilgisayarla bağlantısı olduğundan
ve elektrik fişinin takılı olduğundan emin
olunuz.

 Desen
File>İmport>TWAİN
çalıştırınız.

programında
32 işlemini

 File>İmport>TWAİN 32>Prewiev işlemini
çalıştırınız. Tarayıcının lambasının ısınmasını
bekleyiniz. Ön taraması yapılan deseninizi asıl
tarama işlemi için seçim yapınız.

 Deseninizin
yapınız.

asıl

tarama

işlemini  Deseninizin asıl tarama işlemini yapınız.
Dosyayı “Jpeg” biçiminde kaydediniz.
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 İmage>Adjust menüsünden uygun
olanları kullanarak deseninizdeki
renkleri düzenleyiniz.

 İmage>Adjust>Auto Levels komutuyla renk
düzenlemelerini bilgisayarın belirli oranda
otomatik olarak yapmasını sağlayabilirsiniz.

.

 Desende
değiştirmek
istediğiniz
yerleri uygun seçim araçlarıyla seçip
gerekli değişiklikleri yapınız.
.

 Magic Wand ya da Pen Tool araçlarıyla renk
değişiklikleri ya da desenin düzenlenmesi için
seçim yapabilirsiniz.

 Seçim yapılan nesneleri boyama
araçlarını
kullanarak
renklerini  Uygun menü ve araçları kullanarak desende
seçim yaptığınız yerlerdeki düzenlemeleri
değiştiriniz.
yapınız.
 Dosyanızı farklı bir isimle kaydediniz.

 File>Save As menüsüyle dosyanızı “Jpeg”
biçiminde kaydediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Desen programını çalıştırabildiniz mi?
Tarayıcıya deseni düzgün bir şekilde yerleştirebildiniz mi?
Desenin ön tarama ve asıl tarama işlemini yapabildiniz mi?
Dosyanın renk düzenleme işlemlerini yapabildiniz mi?
İstediğiniz renk değişimlerini yapmak için uygun araç çubuklarıyla
seçim yapabildiniz mi?
6. Seçim yaptığınız bölgelerde istediğiniz değişiklikleri yapabildiniz
mi?
7. Dosyayı farklı bir isimle kaydedebildiniz mi?

Evet

Hayır

1.
2.
3.
4.
5.

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.

( ) Çalışmaları ya da kâğıt üzerindeki hazır motifleri bilgisayar ortamına
aktarmak için desen programındaki “File>İmport>TWAİN 32” menüsü ya da
tarayıcının kendi özel yazılım paketi kullanılabilir.
( ) Perspektif, doğadaki iki boyutlu ya da üç boyutlu cisimlerin uzaklaştıkça
küçülmüş ve renklerinin solmuş gibi görünmesine denir.
( ) Metin oluştururken açılan diyalog kutusuna yazının çözünürlük değeri de
girilmelidir.

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
Uygun ortam sağlandığında ürünlerin çıktısını alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Desen bürolarında renk ayrım işlemleri yapılan çalışmaların çıktısının nasıl
alındığını araştırıp öğreniniz.

2. ÜRÜNLERİN ÇIKTISINI ALMA
2.1. Scanner (Tarayıcı) Kullanımı
Desen büroları ve işletmeler, desen tasarımlarını kendileri çizmek yerine çoğu zaman
hazır desen motifleri ya da tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarır. Yeniden tasarlar ve
raportlar. Hazır desen ve motiflerin bilgisayar ortamına aktarılmasında scanner (tarayıcı)
kullanır. Daha sonra dosya üzerinde gerekli değişiklikleri desen programında yapar.
Scanner, resimleri bilgisayar formatına çeviren bir aygıttır. Scanner, taranan resimden
gelen ışınları yakalayan bir dizi ışığa duyarlı hücre barındırır. Bu gelen ışığın yoğunluğunu
ölçerek bunu elektriksel sinyallere çeviren bir aygıta bağlıdır. Bu sinyaller bilgisayarın
anlayacağı dijital bilgilere dönüştürülür.

2.1.1. Scannerların Çalışma Prensibi
İlk modern scanner, drum scanner (silindir scanner)’dir. Drum scannerlar, isimlerini
taranan cismin konulduğu cam silindir ya da varilden aldılar. Drum scannerlar, yayıncılıkta
hâlen geniş bir kullanım alanı bulmakla beraber parçalarının hassas olması ve üretiminin
pahalı olması nedeniyle sıradan bir kullanıcı için pek de uygun değildir. Ancak drum
scannerlar, bugünkü masaüstü scannerların yapılmasına önayak olmuştur.
Normal bir masaüstü tarayıcıda doküman, taranacak yüzeyi alt tarafta kalacak şekilde
scannerın cam yüzeyine yerleştirilir ve bu camın altında bir lamba, bir ayna, bir lens ve
görüntü yakalayıcıdan oluşan bir tarayıcı dizisi ileri geri hareket eder. Bir dizi sensör
dokümana çok yakın bir mesafede bulunur. Lambadan gelen ışık dokümandan aynaya
yansıyarak lense gelir ve odaklanır. Bu gelen veriler, bir analog dijital çevirici vasıtası ile
önce scannerın kontrol devresine, oradan da PC’ye aktarılır.
Bir görüntüde bulunan her bir piksel için scanner belirli bir bit sayısı tutar bu sayıya
bit derinliği adı verilir. Bit derinliği arttıkça scanner aynı rengin tonları arasındaki farkı daha
iyi ayırt eder, bu da daha yüksek resim kalitesi demektir.
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Scannerlarda iki tip çözünürlükten bahsedilir: Optik çözünürlük ve interpolated
çözünürlük. Optik çözünürlük bir scanner için daha önemlidir. Bir scannerın optik
çözünürlüğü inch başına düşen nokta sayısı (dpi) ile ölçülür. Daha fazla nokta ya da piksel
daha iyi çözünürlük ve daha keskin görüntü demektir. Eğer görüntülerde daha fazla detaya,
daha küçük fontlara ve daha karışık çizgilere ve köşelere ihtiyaç varsa daha fazla optik
çözünürlük istenecek demektir.
Ortalama bir kullanıcı için 300 dpi çözünürlük yeterlidir. Bu çözünürlük, taratılan
resmin web sayfasındaki görüntüsünün ya da inkjet veya lazer yazıcıdan alınan çıktısının iyi
görünmesine yetecektir. Grafikerler ya da çok detaylı resim taramak isteyenler için ise 600
dpi çözünürlüğe sahip tarayıcılar gereklidir. Slayt negatif ya da transparan taratmak isteyen
kişiler ise 1200 dpi çözünürlüğe sahip tarayıcılara ihtiyaç duyar.
Yazıcınızın çözünürlüğü scannerınızın çözünürlüğünden düşükse yüksek çözünürlükte
yapılan taramalar yazıcıdan çıkan dokümanın daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. Genelde
yazdırılacak resimler yüksek çözünürlükte taratmanız gerekir. Çünkü photoshop gibi bazı
programlarla taratılan resim işlendiği zaman resmin kalitesi azalacaktır.
Yüksek çözünürlüğe sahip scannerlar düşük çözünürlükte de daha kaliteli görüntü elde
eder. Örneğin, 600 dpi’lik bir scannerla 150 dpi’de taranan bir görüntü, 300 dpi’lik bir
scannerda taranan 150 dpi’lik görüntüden daha güzel görünür.
Kişisel amaçlar için scanner alan çoğu kişi scannerın tarama hızını önemsemez. Hızın
tarama çözünürlüğüne bağlı olduğu hatırlanmalıdır. Daha yüksek çözünürlük için daha fazla
beklemek gerekir. Örneğin, 600 dpi bir tarama için ortalama bekleme süresi 100 sn. iken 300
dpi bir tarama için bu süre 30 sn.dir.
Bir scanner alındığı zaman onunla beraber verilen yazılım paketine de para ödemek
gerekir. Bu paket muhtemelen bir sürücü programı, bir renk ayarlama yazılımı, resim
düzenleme yazılımı ve bir optik tanıma programı içerecektir. Windows sürücü programları
genellikle twain uyumlu olur. Twain, bir kısaltma değildir. Twain sürücüleri, scanner gibi
görüntüleme aygıtları için kullanılan bir endüstri standardıdır.
Renk ayarlama yazılımı: Bu yazılım resmin gerçek renklerinin korunmasına yardımcı
olur. Bu monitörde görülen görüntü ile yazıcı çıktısı olarak alınan görüntünün birbirine
benzetilmesi anlamına gelir.
Resim düzenleme yazılımı: Scannerlarla verilen resim düzenleme yazılımları genelde
orijinal yazılımın değiştirilmiş ya da hafifletilmiş sürümleri olmaktadır. Bazı pahalı
scannerlar ise bu programların tam sürümünü vermektedir.

2.1.2. Twaın ve Yazılım Bağdaştırıcıları
Dos işletim sisteminin kullanıldığı zamanlarda her scanner kendi özel tarama
uygulaması ile gelirdi. Seçilen herhangi bir yazılımla çalışma şansı yok denecek kadar azdı.
Yapılması gereken resmi taratmak, diske kaydetmek ve çalışacağın uygulamayı çalıştırmaktı.
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Twaın bunları değiştirdi. Scannerlar için standart programlama bağdaştırıcısı olan twaınin
özelliklerini 175’in üzerinde scanner ve yazılım üreticisi bir araya gelerek kararlaştırdı.
Twaın, scannerlarla haberleşen işletim sistemleri ve uygulamalar için bir standart hâline
gelmiştir.

2.1.3. Hafıza ve Depolama
Yüksek kaliteye sahip taranmış resimler, sabit diskin kapasitesini kısa zamanda
tüketebilir. JPEG ve GIF gibi resim formatları resimleri sıkıştırır fakat bu işlem sırasında
resim bilgisinin bir kısmının kaybolmasına neden olur. Grafikerler, yüksek kalitede resimlere
ihtiyaç duydukları için dosyaları kaydetmede TIFF formatını kullanırlar fakat bu formatta
yeterli derecede sıkıştırma sağlamaz. Genel bir kurala göre bir resmi yüklemek için resmin
kapasitesinden iki kat daha fazla hafızaya ihtiyaç duyulur. Ancak bilgisayarın yavaşlamasını
engellemek için resim boyutundan üç kat daha fazla hafıza bulundurmak yerinde olur.
Örneğin, 8 MB’lık bir resim için 32 MB’lık bir hafıza yeterli olur.

2.1.4. Scanner Çeşitleri
Kullanım amacına, hassasiyetine ve profesyonelliğine göre scanner çeşitleri vardır.


Flatbed tarayıcılar: Flatbed tarayıcılar, ışığa duyarlı sensörlerin üzerinde
bulunan düz bir cam tabaka ile bu tabakanın üzerine yapılmış bir kaplamadan
oluşur. Sayfalar veya nesneler camın üzerine yerleştirilir. Cam tabakanın
altından yayılan ışık, taranan cisimden yansıyarak taramayı gerçekleştirir.
Flatbed tarayıcılar siyah - beyaz ve renkli olarak üretilen popüler ve esnek
kullanım alanına sahip tarayıcılardır. Tek kusurlu yanları ise masaüstünde fazla
yer kaplamalarıdır.

Resim 2.1: Flatbed scanner



Sheetfed tarayıcılar: Flatbed tarayıcılardan farklı olarak sheetfed tarayıcılarda
ışığa duyarlı hücreler sabittir ve taranan sayfa hücrelerin üzerinde hareket eder.
Bu tip tarayıcılar fazla sayıda doküman ve düzenlenecek metin taramak isteyen
kişiler için idealdir. Eğer bir sheetfed tarayıcıyı bir otomatik doküman
besleyiciye bağlanırsa dokümanları elle yerleştirmek zorunda kalınmaz.
Bununla beraber taratılan resimler ve fotoğraflar eğilir.
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Handheld tarayıcılar: Handheld tarayıcılar 4-5 inch genişliğinde tarayıcı
kafalara sahiptir. Bu özellikleri ile handheld tarayıcılar taşımaya elverişlidir.
Bilgisayarın paralel portuna takıldıklarından diğer kişilerle paylaşmak gayet
kolaydır. Tek kusurlu özellikleri, bir dokümanı tamamen tarayabilmek için
sayfa üzerinde birçok geçiş yapmak gerekir. Genelde bir yazılım bu taranan
resimleri bir araya getirerek resmin bütününü elde eder.



Drum (silindir yüzeyli-tamburlu) tarayıcılar: Bu tarayıcılarda orijinal
hareketli okuyucu göz sabittir. Orijinal silindire sabitleştirilir ve silindir 6001600 devir arasında dönmeye başlar. Taranacak ürün boyutuna göre özel bir
silindirin üzerine yapıştırılıp (ki drum tabiri buradan geliyor)döndürülmek
suretiyle lazer göz vasıtasıyla okunur. Bu tip orijinallerle dia, fazla kalınlığı
olmayan opak ve transparan orijinaller kaliteli bir şekilde taranır. Hassas,
hatasız, kaliteli sonuçlar alabilmek ve en önemlisi resmi orijinal boyutundan
çok daha fazla büyütebilmek için kullanılır.

Resim 2.2: Drum (silindir) scanner



Şekil 2.1: Sanal sayfa

Slayt film ve transparan tarayıcılar: Normal bir kullanıcı slayt veya
transparan tarama gereği duymaz ancak grafikerler ve yayın endüstrisinde
çalışan kişiler sık sık bu tür tarayıcılar kullanırlar. Slayt film ve transparanların
içinden geçen ışık, ışığa duyarlı hücreler tarafından yakalanır. Çoğu tarayıcıda
ışık kaynağı ve tarayıcı kafa aynı yerde bulunur. Bu nedenle bu tür tarayıcılar,
film veya transparanları tarayamaz. Eğer çok küçük slaytlar ya da filmler varsa
yüksek çözünürlüklü bir tarayıcı almak gerekir.

2.2. Desenin Printer Çıktısına Hazırlanması
Yapılan çalışmaların müşteriye onaylatılması çok önemlidir.
Bunun nedeni,
bilgisayar ortamında hazırlanan işin orijinale birebir uygunlukta olmasının sağlanmasıdır.
Deseni oluşturan motifler ve renk değerleri çalışması yapılan orijinalle aynı değerleri
taşımalıdır. Bunun kontrolü de çıkış alınarak yapılır.

2.2.1. Boyut Ayarı Yapma
Bir dosyayı yazıcıya göndermeden önce çalışmanın tanımlanılan sayfaya sığıp
sığmadığını test etmek gerekir. Bunun için dosyanın alt kısmında bulunan dosyanın
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kapladığı alan hakkında bilgi veren satıra tıklandığında sanal bir sayfa görüntüsü gelir. Bu
sayfada içi çarpı ile çizili bir kutu görünür. Bu kutu çalışılan dosyadır. Eğer sadece çarpı
işareti görünür kutu görünmezse çalışılan dosya tanımlanan sayfadan büyüktür.
Yine desen tanımlanan sayfadan büyük olduğunda File>Print menüsünden yazdırmak
istendiğinde yazdırılacak belgenin sayfaya sığmadığını belirten bir mesaj ekrana gelir. Bu
nedenle dosyanın ölçüleri ile tanımlanan kâğıt ölçüleri uyumlu olmalıdır.
Dosyayı yazdırmak için desen programında File>Print komutu ile yazıcı ve yazdırma
ayarlarının bulunduğu iletişim kutusu açılır.
Print diyalog kutusunun en solunda bir ön izleme penceresi vardır. Burada deseni
kâğıt üzerindeki konumu görülür. Yazdırma ayarları değiştirilmezse çıktı burada görüldüğü
gibi olur.
Diyalog kutusunun sağında ‘Position’ bölgesi vardır. Buradan desenin kâğıt
üzerindeki konumu ayarlanır.

Resim 2.3: File>Print prewiev diyalog kutusu








Top: Desenin üst sınırının kâğıdın üst kenarına olan uzaklığı, metin kutusuna
cm cinsinden yazılır.
Left: Desenin sol sınırının kâğıdın sol kenarına olan uzaklığının cm cinsinden
girildiği kısımdır.
Center İmage: Bu kutucuk işaretlenirse desen, kâğıdın tam ortasında yer alır.
Scaled Print Size: Desenin kâğıt üzerinde basılacağı büyüklüğün ayarlandığı
kısımdır yani baskı ölçeğinin ayarlandığı yerdir.
Scale: Baskı için deseni büyütüp küçültme oranlarının yazıldığı metin
kutusudur.
Scale To Fit Media: Deseni kâğıda olabilecek en büyük hâliyle sığdırmak için
kullanılan onay kutusudur.
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Height: Resmin yüksekliğini yani dikey boyutunu cm cinsinden ayarlamak için
kullanılır.
Width: Resmin genişliğini yani yatay boyutunu cm cinsinden ayarlamak için
kullanılır.
Show Bounding Box: Deseni kenarlarından tutup taşımaya olanak vermek için
köşelerinde tutamaklar oluşturur. Böylece desenin sayfa üzerinde boyutları
değiştirilebilir ve desen sayfada istenilen yere taşınır. Bu pencerede yapılan
büyütüp küçültme sadece baskıda alınacak görüntüyü değiştirir. Desenin
orijinalinde herhangi bir değişiklik oluşmaz.
Print Selected Area: Çıktı almadan önce desende seçili alan oluşturarak
yalnızca bu kısmın basılmasına olanak tanıyan onay kutucuğudur.

Yapılan bu değişiklikler OK ile etkin hâle gelir.Diyalog kutusundan çıkmadan önce
sol en altta bulunan “Show More Option” onay kutusu işaretlenirse baskıya ilişkin bir dizi
ayar daha karşımıza çıkar. Bu ayarlar “Output Option” seçenekleri ile ekrana gelir.

2.2.2. Aks Ayarı Yapma
Print menüsündeki aks ayarları genellikle masaüstü baskıcılıktaki CMYK resim
biçimindeki dosyaların çıktı işlemlerinde kullanılır.










Bleed: Resmin akslarının sınırları dışında değil, içinde kendi üzerinde olmasını
sağlar.
Calibrasyon Bar: Baskı sırasında desende bulunan renklerin renk çubuğu
şeklinde basılmasını sağlar.
Registration Marks: Sayfanın karşılıklı iki köşesine, renk ayrım katmanlarının
hizalanmasını sağlayan daire şeklinde kılavuzlar ekler.
Corner Crop Marks: Renk ayrım katmanlarını hizalamak veya kesim hattını
göstermek için resmin köşe kroslarını basmak için kullanılır.
Center Crop Marks: Resmin karşılıklı kenarlarını ortalayan akslar basar.
Labels: Baskıda basılan renk kanalının ismini çıktıya ekler.
Negative: Ekrandaki görüntünün negatifini basmak için kullanılır.
Emülsion Down: Kâğıda baskı yaparken baskının arka yüzünden
görünebilecek gibi basmak için kullanılır.
İnterpolation: Düşük çözünürlükteki görüntüleri daha kaliteli hâle getirerek
basmak için kullanılır. Ancak bu özelliği destekleyen yazıcılar kullanmak
gereklidir.
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Resim 2.4: Print aksları

2.2.3. Tram Ayarı Yapma
Renk ayrımından sonra folyoya çıktı alınacaksa dosya bitmap resim biçimine
dönüştürüldükten sonra desen programında tramlanır. Tramlama işlemi sadece tonlu renkler
için yapılır. Eğer çalışılan desen, lazer gravür yöntemi ile şablona aktarılacaksa tonlu
renklerin tramlaması “Print Setup” menüsündeki output ayarlarında bulunan screen diyalog
kutusu kullanılarak yapılır. Ancak bu işlemde desen mutlaka grayscala resim biçiminde
çalışılmış olmalıdır.

Resim 2.5: Screen (yazıcı tram ayarı) diyalog kutusu










Screen: Baskıda kullanılacak tramların aralıklarını ve biçimlerini ayarlamak
için kullanılır.
İnk: Yazıcının hangi renk mürekkebi basacağı (CMYK resim modunun) tram
ayarını belirlemek için kullanılır.
Freqency: Tramın sıklığını belirtmek için kullanılır.
Angle: Tramın açısını belirlemek için kullanılır.
Shape: Tramın şeklinin belirlendiği kısımdır.
Transfer: Filme çıktı alırken gren ayarlarını yapmak için kullanılır.
Backgraund: Baskı sırasında sayfada desenin haricinde kalan alanları zemin
rengi yapmanıza olanak verir. Bunun için “Color Picker” diyalog kutusu açılır.
Bir anlamda desene paspartu yapar.
Border: Sayfada desenin dış sınır çizgisine ölçüsü belirlenen kalınlıkta sadece
siyah renkte çerçeve çizmek için kullanılır.
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Renkli bir çıktı almak için bundan sonra yapılacak işlem sayfa ayarlarını
düzenlemektir. Sayfa ayarlarını düzenlemek için File>Page Setup ya da
File>Print Prewiev>Page Setup diyalog kutusu açılır.

Resim 2.6: File>Page Setup diyalog kutusu

Öncelikle baskı yapılacak kâğıt boyutu ayarlanır. Kâğıt boyutu, yazan metin
kutusunun sağındaki üçgen şekli tıklanarak tüm kâğıt boyutlarını gösteren pencere açılır ve
seçim yapılır. Dikkat edilmesi gereken seçilen kâğıt boyutunun kullanılacak yazıcıda
basılabilecek boyutlar ile uyumlu olmasıdır.

Resim 2.7: Yazıcı ayarları

Bu sayfada yazıcı yazan buton tıklandığında bilgisayarda kurulu bulunan yazıcı/
yazıcıları ile ilgili diyalog kutusu ekrana gelir.
Bütün ayarlar yapıldıktan sonra artık dosya yazdırılabilir. Bunun için File>Print ya da
Ctrl+P ile yazdırma penceresi açılır ve “Tamam” butonuna basarak yazdırma işlemi
başlatılabilir.

Resim 2.8: Print (yazdırma) komutu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hazırlanmış desenin çıktısını alınız.
İşlem Basamakları
 Desen programını açınız.
 Hazırladığınız desen dosyasını açınız.
 Desenin yazdırma ayarlarını yapınız.

 Desenin çıktısını alınız.

Öneriler
 Masaüstünden program kısayolunu ya da
başlat menüsünden ilgili programı tıklayınız.
 File>Open yolunu kullanarak çalıştığınız
deseni açınız.
 File>Print komutunu kullanarak yazıcı ve
yazdırma ayarlarının bulunduğu iletişim
kutusunu açınız ve ayarları yapınız.
 Yazıcının kablosunu prize takınız.
 Yazıcının bilgisayara bağlı olduğundan emin
olunuz.
Print
diyalog
kutusunda
kullanacağınız yazıcının yazıcı adının olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Kâğıt besleme kutusuna çıktı için
kullanacağınız kâğıdı yerleştiriniz.

 Yazıcıdan çıkan çıktıyı kontrol ediniz.

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

Evet

Hayır

Desen programını çalıştırabildiniz mi?
Hazırladığınız desen dosyasını açabildiniz mi?
Desenin yazdırma ayarlarını yapabildiniz mi?
Yazıcıyı açabildiniz mi?
Kâğıt besleme kısmına kâğıdı doğru yerleştirebildiniz mi?
Desenin çıktısını alabildiniz mi?
Yazıcıdan çıkan çıktıyı kontrol edebildiniz mi?

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.

( ) Scannerlar, resimleri bilgisayar formatına çeviren aygıtlardır.
( ) Bir scanner için interpoleted çözünürlük daha önemlidir.
( ) Düşük çözünürlükte bir yazıcıdan çıktı alınacaksa yüksek çözünürlükte tarama
yapmaya gerek yoktur.
( ) Tramlama işlemi sadece tonlu renkler için 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.

( ) Kâğıt üzerinde hazır motifleri bilgisayar ortamına aktarmak için ilgili

programdaki File>İmport>TWAİN 32 menüsü kullanılabilir.
( ) Araç çubuklarında “move” çubuğu seçilerek desen programının ekranında
yazı yazılabilir.
( ) Yazıyı istediğimiz yere taşımak için araç çubuklarından “TYPE” çubuğunu
kullanmak gerekir.
( ) Desenin kâğıt üzerindeki konumu diyalog kutusunun sağındaki ‘Position’
bölgesinden ayarlanır.
( ) Renkli bir çıktı almada sayfa ayarlarını düzenlemek için File>Page Setup ya da
File>Print Prewiev>Page Setup diyalog kutusu açılır.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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