Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM
ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari
DVD-ROM’u kullanma
Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz:
1. Programı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bu tavsiye edilen yöntemdir. Programı
bir kez yükledikten sonra, artık DVD’yi kullanmak için sürücüye koymanız
gerekmez.
2. Programı doğrudan diskten de kullanabilirsiniz. Ancak bu yöntemde, programı
kullanacağınız her zaman diski sürücüye koymanız gerekecektir.
Programı PC’ye yüklemek için:
1. Diski DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Yükleme komutu otomatik olarak
ekranda görünecektir.
2. Kurulum talimatlarını yerine getirin.
3. Programı yüklemek için masaüstündeki Touchstone Self-Study Edition 2
kısayolunu çift tıklayın.
Eğer bu programı Windows Vista yada Windows 7 de calıştırıyorsanız yükleme otomatik
olarak baslamicaktir. Autoplay kutusu cıktığında, “Dosyaları görüntülemek için klasörü
aç’ı” seçin ve sonra “Setup” üzerine cift tiklayin. Bu kurulum sihirbazini başlaticaktır.

Programı disc’den PC’de calıstırmak:
1. Her ne zaman programı kullanırsanız, diski DVD-ROM sürücünüze yerlestirmeniz
gerekir.Yükleme işlemini iptal et.
2. Bilgisayar”ımı acın ve Touchstone 2’ye gidin.
3. Sag tıkla ve “Explore”u sec.
4. Touchstone 2’yi secin ve sonra uygulamayı baslatmak icin Touchstone 2’nin
üzerine cift tıklayın.
Programı Mac’de kurmak:
1. Diski -ROM sürücüsüne yerlestirin.
2. Finder’ı acın ve “Aygıtlardan” Touchstone 2’yi görüntüleyin.
3. Touchstone 2 yükleme paketine çift tıklayın ve yükleme işlemi boyunca
yönlendirileceksiniz.
4. Uygulamalara gidin ve “Cambridge University Press” klasörünü arayin.
5. Touchstone 2 klasörünün icindeki Touchstone 2 dosyasına cift tiklayin.
Programı disc’den Mac’de calıstırmak:
1. Disk’i DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
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2. Bulucu’yu acın ve “Aygıtların”altında Touchstone 2 ’yi bulun.
3. “Touchstone 2’yi” secin ve sona “Touchstone 2” ve sonra Touchstone 2
uygulamasının uzerine cift tıklayın.)
Dosyaları görmek:
PDF dosyaları görebilmek için Adobe PDF Reader programı edinmeniz gerekir.
Adobe Okuyucusu için: http://get.adobe.com/uk/reader/
MP3 dosyaları açabilmeniz için ( Windows Media Player, iTUnes gibi) bir media player
edinmeniz gerekir.
Grammar ve Speaking naturally dosyalarını flash player’la görebilirsiniz.
Bilgisayarınızda Flash Player yoksa bu dosyaları web tarayıcıda da görebilirsiniz. Bunun
için:
1. Görmek istediğiniz dosyayı sağ tıklayın. “Birlikte Aç”ı, ardından “Program Seç”i
tıklayın.
2. Web tarayıcınızı seçin. Diyalog kutusundaki “Bu tür dosyaları açabilmek için
daima bu programı seçin” alternatifini seçin. “Tamam”ı tıklayın. Bunu yalnızca bir
kez yapmanız yeterli olacaktır.
Flash Player edinmek için: http://get.adobe.com/flashplayer/
Sık rastlanan sorunlar
Windows Vista ve Windows 7 ile (ve bazı Windows XP sistemlerinde) interaktif
etkinlikleri yürütme
Bu programı Windows Vista ya da Windows 7 üzerinden kullanıyorsanız, interaktif
etkinlikleri yürütürken şu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz: girdi aracını tespit etmede
hata var, kayıt yapamayabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için aşağıdakileri yapmalısınız
1. Touchstone2 dosyasının interaktif etkinliklerini uyumluluk modunda yükleyin.
2. Interactive_Activities\PC kısmına gidip Touchstone2 dosyasını bulun.
3. Sağ tıklayın ve Özellikler dosyasında Uyumluluk dosyasını bulun.
4. ‘Bu programı uyumluluk modunda çalıştır’ düğmesini tıklayın ve Windows 2000’i
seçin. Ardından programı başlatın.
Bazı Windows 7 sistemlerinde yukarıdaki çözümün de işe yaramadığı durumlar
gözlenmiştir. Bu hallerde bile bazı ekstra önlemler sayesinde kayıt fonksiyonunu
kullanmak mümkündür. D:\Touchstone 2’e gidin.
1. Touchstone2 esimgesini bulun.
2. Sağ tıklayın ve "Uyum sorumluluğu."ni seçin

Page 2 of 5

3. "Önerilen ayarı seçin," bu şekilde programı başlatma ve kaydetme olanağınız
olacaktır. Ancak bu yöntemde USB ile çalışan bir mikrofon edinmeniz
gerekecektir.

1. Eğer “My vocabulary notebook”daki karakterleri görmekte problem yaşıyorsanız,
lütfen giris dilinin ingilizceye ayarlanmiş olduğundan emin olun.
Giris dilini Windows XP’lerde degiştirmek:
a. Baslangic’a tıklayın ve Denetim Masasına gidin.
b. Sol paneldeki Klasik görünüme gec’i seçin.
c. Bölg e ve Dil seçeneklerini seçin.
d. Dil sekmesini seçin ve metin hizmetleri ve giris dillerinin altındaki detaylar
dügmesine basın.
e. Acılan menü’den, varsayılar giris dilini “Ingilizce”yi secin.
f. “OK”yi tıklayın, Simdi system tepsisindeki dil göstergesini görmeniz
gerekir ve Soldaki Alt + Shift’e basarakta diller arasinda gecis
yapabilirsiniz.
Windows 7/Vista’da giris dilini degistirmek:
a. Kontrol Panelini acın ve arama motoruna “giris dili” yazın
b. Klavye’yi degistir yada giris yontemleri’ni secin.
c. Acilan menüden varsayılan giris dilini “Ingilizce” olarak secin.

Mac OS X’de giris dilini degistirmek:
a. Dok’dan system tercihlerini tıklayın.
b. Dil ve metin’i sec ve sonra “giris kaynaklarını”
c. Ingilizceyi” sec. Eger birden fazla dili secerseniz,
“Menü cubuğundan giris menüsünü göster’i tıklayın ve menü cubuğundaki
“Flag/Bayrak”ikon’nuna tıklamanız, secim yapmanıza olanak saglıcaktır. Daha sonra
acılan menüden giris dilini secmeniz mümkün olacak.
Düþük bir çözünürlüðe sahip programý görüntülemekte zorluk yaþiyorsanýz((800x600
yada 1024x768), daha yüksek bir çözünürlükle görüntülemeyi deneyin.
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Video DVD bilgileri
Video formatı: PAL
PC’lerde Video DVD, DVD sürücüsü, ses tesisatı ve Windows Media Player ya da
iTunes gibi bir media player kanalıyla, veya Power DVD gibi diğer görüntü
izlemeyazılımları kanalıyla çalışır.
Ayrıca televizyona bağlanmış evrensel PAL DVD setlerinde ve Playstation 2 ve 3’te de
çalışır.
Not:
1. Bazı Pclerde videoları çalıştırmak için media player bir kod isteyebilir. Bu
durumlarda bunu internetten indirmeniz gerekecektir.
2. Xbox 360 bu programla uyumlu değildir.
Nasıl destek alabilirim?
DVD-ROM ya da Video DVD konusunda herhangi bir sorunla karşılaştığınızda
destek@cambridge.org yazarak yardım isteyebilirsiniz. Bunu yaparken aşağıdaki
hususları da bildirmelisiniz:
DVD-ROM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorunun oluştuğu ürünün tam adı (Video DVD ya da DVD-ROM)
Ürünün versiyonu örn. 1.0
İşletim sistemi, versiyonu ve SP numarası. Örn Windows Vista Home Premium,
SP2
Sistem özellikleri, örn. İşletici, RAM kapasitesi, kalan hard disk kapasitesi.
Flash player versiyonu
Sorun oluştuğunda ne yapmaya çalışıyordunuz?
Hata mesajının ekran resmi
Bu PCde yönetici hakkına sahip misiniz?
Bu programı bir başka bilgisayarda kullanmayı denediniz mi?
Bilgisayarınızda bir başka disk kullanmayı denediniz mi?
Diğer bilgiler

Video DVD
•
•
•
•

Sorunun oluştuğu ürün (Video DVD ya da DVD-ROM)
Ürünün versiyonu örn. 1.0
Video DVD’yi çalıştırmaya çalıştığınız platform? (örn. DVD player, PC vs)
DVD oynatıcı ve player ve Televizyon kullanıyorsanız:
o DVD oynatıcınızın video formatı nedir? (PAL ya da NTSC)
o DVD oynatıcınızda başka DVDler çalıştırmayı denediniz mi?
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•

•
•

o Ürün Pcde çalışıyor mu?
Ürünü PC’de çalıştırmayı denediyseniz:
o İşletim sistemi, versiyonu ve Servis numarası. Örn. Windows Vista Home
Premium, SP 2
o Sistem özellikleri, örn. İşlemci, boş RAM alanı, boş hard disk alanı
o Media player bilgileri (örn. Windows Media Player, iTunes, ya da diğer
yazılımlar)
o Ürün DVD oynatıcıda ve TV de çalışıyor mu?
Sorun tam olarak nedir?
Diğer bilgiler

Page 5 of 5

