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ARSENSE Uygulaması Tanıtım Dökümanı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sensitivity: Public 

 

Arsense uygulaması ikonuna çift tıklandığında tam ekran olarak uygulama açılmaktadır. Uygulama 

açıldığında 3 adet taşınabilir menü bar ve çalışma sayfası gelmektedir. 

 

     Arsense Ekranı 

 

Menü barlarının barındırdığı işlevler aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir. 

1. Araç kutusu ve fonksiyonel özellikleri barındıran menü bar: 

 

2. Yazma, silme araçlarını barındıran menü bar: 
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3. Çalışma sayfaları arasında geçiş yapmayı sağlayan menü bar: 

 
 

4. Masaüstü modunda programın fonksiyonlarına erişmeyi sağlayan menü bar: 
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1. Araç Kutusu ve Fonksiyonel Özellikler 

 Menü barının gizlenmesini ve açılmasını sağlar. Menü barı gizlenerek 

kapladığı alanın minimuma indirilmesi sağlanır. 

  Masaüstü moduna geçişi sağlar. Masaüstüne geçiş yapılarak diğer 

uygulamalara erişim sağlanabilir. Ayrıca masaüstünde çizme fonksiyonları kullanılabilir ve 

istenirse ekran görüntüsü alınarak işlemler yapılabilir. 

 Araçlar alt menüsüne erişimi sağlar. Burada fonksiyonelliği arttıran çeşitli 

araçlar bulunmaktadır. 

 
Araçlar Alt Menüsü 

 Kronometre, cetvel, gönye ve pergel araçlarına erişimi sağlar. 
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 Kronometre aracı buradan açılmaktadır. Cetvel, gönye ve pergel gibi araçları 

buradan aktif hale getirerek çizimlerde kullanılabilmektedir. 

 

 Ekranı ikiye bölerek iki kişinin aynı anda çalışmasını sağlamaktadır. 

 Sayfa desenini ayarlamayı sağlamaktadır. Bu sayede çizgili, kareli veya renkli 

sayfa desenleri ayarlanarak çalışmalar yapılabilir. 

 Ders içeriklerine erişimi sağlamaktadır.  

 Denklem yazma aracını çalıştırmaktadır. Denklem bu araç üzerinden yazılarak 

eklenebilmektedir. 

 Video kayıt etme ekranını açar. Bu özellik kullanılarak program üzerinde 

yapılan işlemler video olarak kaydedilir ve daha sonra harici bir video izleme programı 

üzerinden izlenebilir. 

 

 Spot ışık özelliğini aktif eder. Ekranın diğer bölümlerini karartarak sadece 

odaklanılması gereken bölümü gösterir. 
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 Bölgesel yakınlaştırma özelliğini aktif eder. Yakınlaştırılması istenen alanların 

üzerinde gezdirilerek görüntü elde edilmesi sağlanır. 

 

 Program alt menüsünü açar. 

 
Program alt menüsü 

  Programdan çıkış yapmayı sağlar. 

  Programın simge durumuna küçülmesini sağlar. 

 Mevcut çalışma sayfasını kaydeder. 
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 Bilgisayarın dosya dizinine erişimini sağlayarak daha önce kaydedilmiş çalışma 

sayfasını açar. 

 Çalışma sayfalarını PDF, JPG formatlarında dışa aktarmayı sağlar. 

 PDF ve JPG formatlarındaki dökümanları içe aktarmayı sağlar. 

 Çalışma sayfasının ekran görüntüsünü alarak yazıcıya gönderme, resim 

formatında kaydetme veya mail olarak gönderme seçeneklerini kullanıcıya sunar. 

 Kullanıcıya alan seçimi yaptırarak seçili alanın yazıcıya gönderme, resim 

formatında kaydetme veya mail olarak gönderme seçeneklerini kullanıcıya sunar. 

 Programın mail adresi ayarlarının girileceği formu açar. 

 Çoklu dokunmatik, tekli dokunmatik veya dokunmatik kapalı seçenekleri 

arasında gezinimi sağlar. 

 İnternet tarayıcısının açılmasını sağlar. 
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2. Yazma Silme Araçları 

 

 Eklenen her bir çizim, şekil ve yazı objesini seçtirmeyi sağlar. Seçilen objeler 

taşınabilir, büyütülüp küçültülebilir veya açısı değiştirilebilir. 

 Kalem fonksiyonuna geçerek program üzerinde çizim yapılmasını sağlar. 

 Fırça moduna geçer ve fırça modunda çizim yapılmasını sağlar. 

 Vurgulayıcı moduna geçer. 

 Silgi objesinin seçimini sağlar. 

 Kalem fonksiyonu kullanılarak yapılan çizimleri silmeyi sağlar. 

 Her bir çizimi objesel olarak silmeyi sağlar. 

 Seçilen bölgede bulunan objelerin silinmesini sağlar. 

 Çalışma sayfasının tamamıyla silinmesini sağlar. 
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 Şekil çizme menüsünü açarak hazır şekiller eklenebilmesini veya şekil tanıma 

özelliğini aktif ederek çizilen şeklin tanınmasını sağlar. 

 İlgili hazır şekilleri 

ekrana ekler. 

 Şekil tanıma özelliğini aktif eder. Bu özellik aktif edildikten sonra ekrana 

çizilen şekiller algılanarak düzeltilir. 

 Yazı yazma menüsünü açar. Alt menüde bulunan bu ikona tekrar tıklandığında 

yazı tanıma özelliğini aktif eder. Bu özellik aktif edildikten sonra ekrana yazılan yazılar yazma 

işlemi bittikten 3 saniye sonra algılanarak bilgisayar yazısına çevrilir. 

 Metin kutusu açtırarak sanal veya gerçek klavye ile yazı yazma özelliğini aktif 

eder. İkona tıklandıktan sonra yazı yazılacak alan taranır. Ardından ekranda belirecek klavye 

kullanılarak yazı yazma işlemi yapılabilir. 

 

 Ekranda yapılan çizim işlemlerini geri alır. 

 

 Geri alınan işlemleri ileri alır. 

 

3. Çalışma Sayfaları Arasında Dolaşım 

 

 Menü barının gizlenmesini ve açılmasını sağlar. Menü barı gizlenerek 

kapladığı alanın minimuma indirilmesi sağlanır. 
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 Çalışma sayfalarının önizlemesinin gösterildiği ekranı açar veya kapatır. 

 

 Çalışma sayfası ekler.  

 Çalışma sayfası siler. 

 Bir önceki çalışma sayfasına geçişi sağlar. 

 Bir sonraki çalışma sayfasına geçişi sağlar. 

 

4. Masaüstü Menü Bar 

 Menü barının gizlenmesini ve açılmasını sağlar. Menü barı gizlenerek 

kapladığı alanın minimuma indirilmesi sağlanır. 

 Masaüstü bilgisayar ekranını kullanmayı veya masaüstü ekranında çizim 

yapma arasındaki geçişi sağlar. 

 Masaüstü ekranında çizim moduna geçmeyi sağlar. 

 Masaüstü ekranında vurgulayıcı moduna geçmeyi sağlar. 

 Masaüstü ekranında silme moduna geçmeyi sağlar. 
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 Masaüstü ekranında yapılan tüm çizimlerin silinmesini sağlar. 

 Masaüstü ekranında bir alan seçtirerek yazma, resim olarak kaydetme veya 

mail atma özelliklerini sağlar. 

 Masaüstü ekranından program ekranına dönüşü sağlar. 

 


