Touchstone Kişisel-Egitim Sürümü DVD-ROM
Interaktif aktivitelerin güncellenmesi
Yüklemeler
Eğer notlarınızı ve örnek cümlelerinizi “My Vocabulary Notebook’a” kayıt
edemiyorsanız, uygun dosyaları buradan yükleyin.
Touchstone 1 TS1MVN.zip (428 KB)
Touchstone 2 TS2MVN.zip (403 KB)
Yazılımını güncellemek için bu yönergeleri izleyin
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Eğer Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü ve Touchstone Interaktif activiteler
açıksa kapatın.
Yukarıdaki bağlantıdan Touchstone seviyenizi bulun.
Windows kullanıcıları için, bağlantının üzerine sağ tıkla ve “Hedefi farklı
kaydeti” yada “Bağlantıyı farkli kaydeti” seç. Dosyayı nereye kayıt
etmek istiyorsanız orayı seçin ve “kayıt et’in.” üzerine tıklayın.
Mac kullanıcıları icin ya elmaya basılı tutun yada kontrol anahtarına ve
bağlantının üzerine tıklayın yada bağlantının üzerine tıklayın ve basılı
tutun. Bir menü belirecektir. “Download Linked File” üzerine tıklayın ve
nereye kayit etmek isterseniz orayı seçin.
Yükleme bittiği zaman, dosyayı bulun. üzerine cift tıklayın ( Bir Zip dosyasi
programı gerekecektir., Eğer yoksa Windows’lar için WinZip’in Deneme
Sürümünü yada Mac’ler için Stuffit’in deneme sürümünü indirin).
Yeni bir pencereden, Touchstone “media”nın altklasörüne gidin.
Windows’larda büyük ihtimalle bulundugu yer; C:\Program
Files\Cambridge University Press\Touchstone Self-Study Edition
X\Interactive_Activities\PC\media, X’in Touchstone’daki seviye numarası.
Mac’lerde büyük olasilikla bulundugu yer; Macintosh
HD\Applications\Cambridge University Press\Touchstone
X\Interactive_Activities\MAC\media, X’in Touchstone’daki seviye
numarası.
Zip klasöründen dosyaları Touchstone “media” altklasörüne bırak ve aynı
adı taşıyan dosyalarla değistir.
Touchstone uygulamasını tekrar başlat.

Sadece Mac kullanıcıları için
Touchstone’un Seviye 1 Ses CD/CD-ROM versiyonu, eğer ağa baglı bir Macintosh
bilgisarında ayrıcalık uygun seviyede değilse, konuşma yanıtlarını kayıt edemez.
Sıkıştırılmış

Sıkıştırılmamış

Touchstone 1 TS1Record.zip (1,771 KB) listenspeak.dxr (2,619 KB)
Yazılımı güncellemek icin bu yönergeleri izleyin
Touchstone uygulamasi açık ise kapatın
2. Yukarıdaki listenspeak.dxr adındaki bağlantıyı bulun, sağ tıklayın.
“Bağlantıyı farklı kaydet’i.” seçin ve nereye kayıt etmek isiyorsanız orayı
seçin ve “Kayit et’e” tıklayın. Zip dosyasını’da kayit edip, .dxr dosyasınıda
ordan alabilirsiniz.
3. Touchstone “media” altklasörünü acın, büyük olasilikla bulundugu
yer;Macintosh HD\Applications\Cambridge University Press\Touchstone
X\Interactive_Activities\MAC\media, X’in Touchstone’daki seviye numarası.
4. Eski listenspeak.dxr dosyasını yenisiyle değiştirin.
5. Touchstone uygulamasını tekrar başlatın.
1. Eğer

