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1 Mae'r Rhyngwyneb Defnyddiwr 
 
Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr iDesign wedi ei gynllunio i ddarparu arwyneb darlunio sgrin lawn 
gyda bwydlenni a bariau offer harddangos dim ond pan fo angen. Elfennau rhyngwyneb 
defnyddiwr sy'n cymryd barhaol gofod sgrîn yn cael eu cadw i isafswm noeth, toolbars a gall 
llywodraethwyr ei droi ymlaen neu i ffwrdd yn rhwydd yn ôl yr angen. 
 

                 
  
         Bwrdd Design                        Toolbars 
 

Bwrdd Design - Mae'r adran gynnwys a ddefnyddir ar gyfer darlunio a golygu. Mae'r bwrdd yn 
cael ei gynnal o fewn golwg graddadwy a zoom-abl sy'n amgáu'r sgrin gyfan. 
Neges View - Top (top ar ôl ar gyfer iPad) gyfran o'r sgrin lle gysylltiedig â chyd-destun 
negeseuon cymorth yn cael eu harddangos. Negeseuon ymddangos ac yn diflannu yn ôl yr 
angen os negeseuon cyd-destun yn cael ei osod i On mewn Lleoliadau.  
Mesuriadau View - Cyfran Top y sgrin lle readouts mesur yn cael eu harddangos. Mae'r 
readouts mesur yn unig yn ymddangos yn ystod mewnosodiad, golygu neu symud 
gweithrediadau. 
Blwch offer Button - Wedi'i leoli yn y gornel dde ar y gwaelod. Mae'r botwm yn agor y blwch 
offer sydd â'r swyddogaethau cais set lawn trefnu yn set o fwydlenni a phaneli. 
Botymau Toggle Bar Offer - I droi'r bar offer ar neu i ffwrdd. 
Hwb Rheoli Toggle Button - I droi'r rheolaethau hwb ymlaen neu i ffwrdd 
Hwb Rheolaethau - Yn caniatáu addasiadau safle cywir a manwl ar gyfer y siapiau a 
ddewiswyd 
Toolbars - Toolbars graddadwy wedi'u lleoli o amgylch yr ymylon sgrîn. 
Botwm Ruler- I droi'r pren mesur ar neu i ffwrdd. 
Mesuryddion - Set fel y bo'r angen o uned llywodraethwyr llorweddol a fertigol yn ymwybodol 
sy'n cyd-fynd â'r grid a gellir eu symud yn unrhyw le ar y sgrin. 
Trin Ruler - Trin chrafangia a symud y llywodraethwyr fel y bo'r angen. 
Pan / Sgroliwch Lock Button - Newid rhwng dewis a panio / modd sgrolio. 
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2 Blwch offer 
 

       
       
      Blwch offer 
 
Mae'r pecyn cymorth yn cael ei drefnu yn lefelau lluosog o fwydlenni, paneli a botymau, sy'n cael 
eu harddangos yn seiliedig ar y cyd-destun presennol. Mae'r rhes waelod set o fotymau ddewislen 
lefel gwraidd, sy'n dangos cyfres o baneli ar gyfer y fwydlen. 
 
Mae gwahanol ffyrdd i agor y ddewislen blwch offer, mae rhai ohonynt yn gyd-destun sy'n seiliedig 
ac yn dibynnu ar y ffurf a ddewiswyd ar hyn o bryd ar y bwrdd, mae'r panel priodol yn cael ei 
arddangos ar gyfer mynediad cyflymach at y swyddogaethau angenrheidiol. 
 
Ffyrdd o weithredu'r ddewislen blwch offer: 
 

• Gan ddefnyddio'r botwm ddewislen wedi'i leoli ar gornel dde waelod y sgrin. 
Bydd hyn yn agor y ddewislen cyd-destun yn ei ball wladwriaeth y tro cyntaf gyda'r panel 
cartref harddangos. Ar gweisg botwm dewislen dilynol, bydd yn dangos y fwydlen gyda'r 
panel diwethaf a gafodd ei gadw ar agor cyn iddo gael ei ddiswyddo. 

• Tapio Dwbl unrhyw le ar ardal y bwrdd gwag 
Mae hyn yn debyg i ddefnyddio'r botwm ddewislen ond yn gyflymach i gael mynediad os 
yw eich bys i ffwrdd oddi wrth y botwm ddewislen ac yn nes at ardal y bwrdd gwag. Mae 
hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar y iPad oherwydd y sgrîn mwy o faint ac nid oes angen i 
chi symud eich llaw yn ôl ac ymlaen o'r brif ddewislen botyma. 

• Tapio Dwbl ar siâp ar y bwrdd 
Mae hyn yn agor y panel Properties, sydd wedi ei leoli yn wahanol yn y ddewislen offer. 
Mae'r panel eiddo yn eich galluogi i osod y mesuriadau siapiau, golygu priodweddau 
siapiau ac yn gyflym newid rhwng set o baneli ar gyfer gosod yr arddull siapiau, lliw ac ati  

• Tapio Dwbl ar y testun ar y bwrdd 
Mae hyn yn agor y panel golygu testun, sy'n eich galluogi i olygu'r testun, yn gosod y 
ffont, maint y ffont, arddull ffont a aliniad. 
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Botwm Blwch offer - Opens y Blwch 
offer 

Blwch offer - Cynnal y bwydlenni a 
phaneli sy'n cynnwys yr holl offer a 
swyddogaethau 

Botymau Dewislen - Ar gyfer newid 
rhwng bwydlenni lefel uchaf 

Botymau Panel - Ar gyfer newid rhwng 
paneli o fewn bwydlen 

Panel - Yn dal y Tools neu 
Swyddogaethau cysylltiedig  

Offeryn / botymau Swyddogaeth - I 
weithredu'r swyddogaethau'r app 

Botwm cau - I gau'r blwch offer 
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AWGRYM: Wrth fordwyo i unrhyw un o'r is paneli yn y ddewislen eiddo, ar unrhyw adeg gallwch 
fynd yn ôl at y fwydlen blaenorol ddefnyddio'r botwm eiddo a leolir ar y gornel dde uchaf yn y modd 
portread (neu gornel chwith waelod y ddewislen yn y modd tirlun ar iPhone / iPod). Mae hyn yn 
ddefnyddiol pan fydd angen i chi symud yn ôl ac ymlaen rhwng y bwydlenni ar gyfer pennu 
gwahanol siapiau priodoleddau un ar ôl y llall. 
 
Blwch offer Bwydlenni & Paneli 
 

 Dewislen Cartref Swyddogaethau 
 

 Cartref Dileu, Copi, Gludo, Dadwneud, Ail-wneud, Zoom +/- 25%, Gwirioneddol & Fit 

 
 Bwrdd Gosodiadau Bwrdd dros Grid, Snap, Unedau, BoardSize & Graddfa 

 Offer Ddewislen  

 
 Offer Dewiswch, Line, Polylinell, Cromlin, Llwybr, sgwâr, petryal, Circle, Ellipse, 

Polygon, Star, Testun 
 

 Alinio Alinio Chwith, Center llorweddol, Right, Top, Center Fertigol, Gwaelod 
 

 Gwrthrych Grŵp, dadgrwpio, Codi, Isaf, Top, Bottom, Cylchdroi +/- 90, Chnithia llorweddol, 
Chnithia Fertigol 

 Priodweddau 
Dewislen 

 

  Priodwedda
u 

 

  
X, Y, Lled, Uchder ar gyfer sgwâr, petryal, Ellipse, siapiau Polygon. X1, B1 a X2, 
B2 gyfer Line, Arc, dimensiwn Hyd a dimensiwn Angle. 

 
Hyd, Angle 

 
Center (X, Y), Radiws 

 
Cylchdro 

  
 

Delta Trawsffurfio - Move, Graddfa, Cylchdroi seiliedig ar cynyddrannau werth 
mynediad 

  
  

Strôc - Line Width, Patrwm Dash, Arrow marcwyr, Llinell End, Llinell Cap 

  
 

Strôc Lliw & Didreiddiad 

  
 

Llenwi Lliw & Didreiddiad 

  
 

Lliwiau Custom & RGB Lliw Cymysgydd 

  
 

Graddiannau 

 
 Golygu 
Testun 

Mynediad testun, maint y ffont, teip y ffont, arddull ffont, aliniad 

 
 Llwybr 
Golygu 

Trosi i Path, Siâp Close, Add Point, Dileu Point, Corner, Smooth, Cymesur, yn 
berthnasol i bob Pwyntiau 
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 Haenau 
Dewislen 

 

 
 Haenau Rhestr Haenau, Ychwanegu, Dileu, Show / Hide, Set Current, Lock / Unlock, 

Codi, Lower, Top, Bottom, Preview Haen Image 
 

 BG Haen Dewis Delwedd Cefndir, Cefndir AR / I FFWRDD, Hi-Res AR / I FFWRDD 
 

 Designs 
Dewislen 

 

 
 Designs Designs (Ffeiliau) Rhestr, Agored, Add New, Save As, clir, Dileu, Lock 

 
 Allforio Ffynhonnell, Maint, Allforio i Lyfrgell Photo, E-bost fel JPEG, PNG, PNG tryloyw, 

PDF, SVG (Inkscape & Illustrator), ffeiliau Share iDesign drwy e-bost 
 

 
Mewnforio Dropbox & iCloud Mewnforio 

 
 

Backup Backup a adfer, copïau wrth gefn e-bost, adfer o e-bost wrth gefn 

 Info Dewislen  
 

 Help Negeseuon Cyd-destun AR / I FFWRDD, Cysylltiadau i Canllaw i Ddefnyddwyr, 
Tutorials Fideo, Diweddariad Fersiwn Info, Cefnogaeth ac Adborth 

 
 Adia-ons Designs Sampl 

 
 Gosodiadau Mewnosod Parhaus AR / I FFWRDD 
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3 Toolbars 
 
Toolbars darparu mynedfa un-gyffwrdd i lawer o'r offer a swyddogaethau a ddefnyddir yn gyffredin 
sydd hefyd ar gael drwy'r rhyngwyneb ddewislen blwch offer. Mae pob un o'r bariau offer yn 
graddadwy a gellir eu troi AR / I FFWRDD rhwydd gan ddefnyddio y botymau togl bar offer. 
 

 
 

    

3 

2 5 

1 

3 

2 

4 1 

5 

4 NE
U 

iPad 

iPod, iPhone 

Offer Bar Offer - Offer Siâp i fewnosod a llunio 
siapiau 

Golygu Bar Offer - Gweithrediadau cyffredin fel 
dynnu, copi, past, chwyddo ac ati 

Swyddogaethau Bar Offer- Swyddogaethau fel 
Grwpio, Archebu, Alinio, Gweithrediadau Boolean 
etc. 

Llwybr Golygu Bar Offer- Yn disodli y Bar Celfi 
Swyddogaethau pan yn llwybr golygu modd, gyda 
golygu llwybrau swyddogaethau fel ychwanegu / 
dileu pwyntiau, mathau pwynt etc. 

Llenwch & Strôc Button Toggle- Toglau yr 
Lliwiau Bar Offer gyda lliwiau Llenwch neu Strôc 
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  Offer Bar Offer    Golygu Bar Offer    Swyddogaethau Bar 

Offer 
   Llwybr Golygu Bar 
Offer 

 
Dewiswch 

 
Dileu 

 
Grŵp 

 
Trosi I Llwybr 

 
Llinell 

 
Copi 

 
Dadgrwpio 

 
Siâp Close 

 
Polylinell 

 
Gludo 

 
Ffrwydro 

 
Segment Agored 

 
Cromlin 

 
Dadwneud 

 
Ymunwch 

 
Ychwanegu Point 

 
Llwybr 

 
Ail-wneud 

 
Cylchdroi 90 

 
Tynnu Point 

 
Sgwâr 

 
Zoom + 25% 

 
Cylchdroi -90 

 
Egwyl Ar Point 

 
Petryal 

 
Zoom -25% 

 
Flip Llorweddol 

 
Weld Yn Point 

 
Rhowch gylch 
o gwmpas  

Zoom 
Gwirioneddol  

Flip Fertigol 
 

Corner Point 

 
Elips 

 
Zoom Fit 

 
Codi 

 
Pwynt Smooth 

 
Polygon   

 
Isaf 

 
Cymesur Point 

 
Seren    Lliwiau Bar Offer 

 
Codi i'r Brig 

 
Straight Segment 

 
Testun 

 
Llenwi Lliw 

 
Alinio Chwith 

 
Segment Cromlin 

 
Delwedd 

 
Lliw Strôc 

 
Alinio H Center   

 
Llawrydd  

 
Alinio Dde   

 
Dimensiwn Hyd  

 
Alinio Top   

 
Angle Dimensiwn 

 
Alinio V Center   

  
 

Alinio Gwaelod   

    
 

Unite   

    
 

Croestorri   

    
 

Tynnwch   

    
 

Eithriwch   

    
 

Cyfunwch   

    
 

Ar wahân   

 
  

3 2 4 1 
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4 Gosodiadau Bwrdd 
 
Dewislen ! Cartref ! Panel Bwrdd 
 

 
 
Mae pob un o'r gosodiadau sy'n gysylltiedig â bwrdd darlunio, sy'n cynnwys Grid, Snap a Arlunio 
Scale, yn cael eu gwneud gan ddefnyddio'r panel Bwrdd. 
 
 

4.1 Gosod y Grid 
 
Dewislen ! Cartref ! Panel Bwrdd ! Grid 
 

 
 
Gall y grid yn cael ei droi ymlaen neu i ffwrdd gan ddefnyddio'r Switch Grid. Bydd dewis yr eitem 
Grid ar y panel y bwrdd yn agor y panel Gosodiadau Grid. Lleoliadau Grid yn unedau a graddfa 
lluniadu yn ymwybodol. 

3 

1 

2 

Gosodiadau Grid - Opens panel gosodiadau 
grid 

Mae'r newid grid troi'r grid ar neu oddi ar 

Gosodiadau Snap - Opens panel gosodiadau 
snap 

Mae'r newid snap yn troi ar neu oddi ar yr holl 
wahanol fathau o snap mewn lleoliadau snap 

Unedau- Opens rhestr o unedau safonol i bennu 
un a ddefnyddir ar gyfer y cynllun 

Maint Bwrdd & Graddfa- Opens panel 
gosodiadau maint a graddfa y bwrdd ar gyfer 
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Auto Grid - Trowch hwn AR switsh i osod y grid a 
phrennau mesur yn seiliedig ar yr Unedau yn 
awtomatig. Troi ei OFF yn galluogi lleoliadau grid 
arfer 
Maint Grid - Defnyddiwch y llithrydd neu'r tap ar y 
cae werth i fynd i mewn i'r maint grid gan 
bysellfwrdd. Amrediad gwerth yn 0-100 pwynt (neu 
unedau trosi) 
Camau Gwahanydd - Gwerth rhwng 0-12 ar gyfer 
y prif gwahanyddion llinell grid 
ZoomOut Grid 10 Camau - Gosod i ON am 10 
gwahanyddion cam pan fyddwch yn lleihau 
chwyddo y tu hwnt i'r lefel pan fydd llinellau grid 
mynd yn rhy agos 
ZoomOut Grid Gwahanydd Steps - Gosod i ON 
am 10 gwahanyddion cam pan fyddwch yn lleihau 
chwyddo y tu hwnt i'r lefel pan fydd llinellau grid 
mynd yn rhy agos 
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4.2 Gosod y Snap 
 
Dewislen ! Cartref ! Panel Bwrdd ! Snap 
 

 
Gellir Snap cael eu troi ymlaen neu i ffwrdd gan ddefnyddio'r Switch Snap. Bydd dewis y 
gosodiadau Snap ar y panel y bwrdd yn agor y panel Gosodiadau Snap. Gosodiad Snap yw 
unedau a graddfa lluniadu yn ymwybodol. 
 
Pan fydd gwrthrych a phwyntiau snap yn ON, yn ddangosydd croes marc coch yn cael ei 
arddangos pan fydd gwrthrych neu bwynt snap ei actifadu i ddangos bod y gwrthrych neu bwynt 
wedi bachu ar wrthrych neu bwynt cyfagos. 
 
AWGRYM: Trowch AR Snap am dynnu yn gywir mewn camau / incrementau sefydlog. Mae hyn yn 
hynod o ddefnyddiol wrth dynnu lluniau manwl gywir neu I-Graddfa. Trowch Snap I Grid ffwrdd ar 
gyfer llif rhydd lluniadau gwaith celf. 

4.3 Gosod Unedau 
 
Dewislen ! Cartref ! Panel Bwrdd ! Unedau 

 

Mae'r uned diofyn ar gyfer cynllun newydd yn y iDesign 
gydlynu system yn Pwyntiau. Gall hyn gael ei newid am 
unrhyw Dylunio i un o'r unedau a gefnogir. 
 

• Pwyntiau (pt) 
• Modfedd (yn) 
• Traed (tr) 
• Milimetrau (mm) 
• Centimetrau (cm) 
• Metr (m) 

 

1 

2 

Snap I Grid - Trowch i'r newid hwn ON i osod y 
snap i'r grid. Bydd droi ei AR analluogi arferiad 
snap lleoliadau 
Custom Snap - Trowch i'r newid hwn ON er 
mwyn gallu gosod arferiad snap. Troi ei AR bydd 
analluogi Snap I Grid 
Snap Maint - Defnyddiwch y llithrydd neu'r tap 
ar y cae werth i fynd i mewn i'r maint snap yn ôl 
bysellfwrdd. Gall fod yn werth degol 
Gwrthrych & Point Snap - Pan AR, snaps ar 
awtomatig at bwyntiau a phwyntiau diwedd 
gwrthrychau 
Cylchdroi Snap - Pan AR, cylchdroi gan 
ddefnyddio'r ddolen cylchdro yn cylchdroi mewn 
un hicyn gradd 
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iDesign arddangos siapiau yn y mesur uned real ar arddangos y ddyfais (iPhone / iPod a iPad) yn 
seiliedig ar ei DPI. Ar 1: 1 chwyddo ar gyfer lleoliad yr uned mewn centimetrau, bydd llinell o 2 
centimetr yn union 2 centimetr os ydych yn ei fesur gyda phren mesur allanol ar y sgrin ddyfais. 
 
Mae'r llywodraethwyr, grid a snap i gyd yn ymwybodol uned. Gosod neu newid yr unedau yn 
effeithio arddangos a mewnbwn meysydd tebyg mesur pob un (X, Y, Lled, Uchder ac ati) ond ni 
fydd yn newid y gynrychiolaeth fewnol y pwyntiau wrth ddylunio a gellir yn hawdd eu newid yn ôl i 
uned arall. 
 
Os bydd y lleoliad yr Uned yn cael ei newid, bydd y mesur gwerthoedd arddangos / mewnbwn eu 
trosi yn seiliedig ar y newid. 
 
Example1: Pwyntiau i'w gentimetrau 
Am Maint Darlun o 480x320 gyda Square yn y lleoliad (100,100) o faint (100x100) os yr unedau yn 
cael ei newid o Pwyntiau i'w centimetrau, Bydd y readouts mesur a gwerthoedd yn y ddewislen 
eiddo ar y lleoliad y sgwâr fod (1.56, 1.56 ) a maint (1.56 x 1.56) gyfrifo yn seiliedig ar y trosi ar 
gyfer Pwyntiau i'w Centrimeters ar gyfer y ddyfais benodol DPI. 
 
Example2: Modfeddi i gentimetrau 
Am Maint Darlun o 480x320 gyda Square yn y lleoliad (1,1) o faint (1 x 1) os yw'r unedau yn cael ei 
newid o Fodfeddi i gentimetrau, Bydd y readouts mesur a gwerthoedd yn y ddewislen eiddo ar y 
lleoliad yr sgwâr fod yn (2.54, 2.54) a maint (2.54 x 2.54) gyfrifo yn seiliedig ar y trosi ar gyfer 
Fodfeddi i gentimetrau nad yw'n golygu unrhyw gyfrifiad penodol ddyfais. 
 

4.4 Gosod y Maint Bwrdd a Lluniadu Graddfa 
 
Dewislen ! Cartref ! Panel Bwrdd ! Maint Bwrdd & Graddfa ! Graddfa Arlunio 
 

  
 
iDesign yn defnyddio uned ymwybodol cydlynu system gyda maint bwrdd estynadwy a Lluniadu 
Scale gosod ar gyfer gosod y terfynau lluniadu yn ôl y gofyn. 
 
 

3 

1 

2 

Maint Bwrdd - Opens y bwrdd opsiynau maint y 
panel 
Custom Lled & Uchder - Galluogwyd pan fydd 
opsiynau Maint Bwrdd yn cael ei osod fel 
Custom 
Graddfa Arlunio - A lluosydd gymhwyso i faint 
bwrdd am holl feysydd arddangos a mewnbwn 
mesur. Defnyddiol i derfynau arlunio mawr iawn 
setup i raddfa. 
Tirwedd - Tirlun neu bortread Set, dim ond yn 
berthnasol os yw maint y bwrdd predefined ei 
ddewis 
Gwneud cais newidiadau maint y bwrdd - Yn 
berthnasol y newidiadau i'r dyluniad presennol 

3 

1 

2 

5 

4 

5 

 4 
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Maint Bwrdd 
 
Mae set o fwrdd safonol feintiau opsiynau sydd ar gael er hwylustod (iPhone, iPad, A0 i A5, B4, 
B5, Llythyr, Cyfreithiol, Tabloid). Gallwch hefyd osod maint bwrdd arfer (capio ar 1 filiwn) fel eich 
Maint Bwrdd. Maint y Bwrdd wedi ei osod yn yr unedau dethol. 
 
Noder nad yw'r Maint Bwrdd yn Lluniadu Maint, Arlunio Maint = Maint Bwrdd Graddfa x Arlunio. 
 
Newid maint y bwrdd ar gyfer dylunio: 
 
1. Agorwch y Ddewislen ! Cartref ! Panel Bwrdd ! Maint Bwrdd & Graddfa ! Maint Bwrdd  

2. Dewiswch maint bwrdd Rhagosodol o'r rhestr o feintiau bwrdd gael neu Custom ar gyfer pennu 
maint y bwrdd arfer 

3. Os bydd y dewis maint bwrdd arfer ei ddewis, Lled a chaeau Uchder yn cael eu galluogi. 
Rhowch y Uchder Lled ac roedd angen gan ddefnyddio'r bysellfwrdd sydd ar gael drwy tapio ar 
y cae. Gwasgwch y botwm Done ar y bysellfwrdd ar ôl mynd i mewn i'r gwerthoedd. 

4. Sylwch ar y gwerthoedd Maint Drawing newydd harddangos yn seiliedig ar y lled ac uchder 
newydd.  

5. Gwasgwch y botwm "Gosod y newidiadau bwrdd" i gymhwyso maint y bwrdd newydd i'r 
dyluniad 

 
AWGRYM: Ar gyfer darluniau mawr iawn sy'n seiliedig ar unedau fel cynlluniau llawr a safle mawr, 
efallai y bydd angen i chi roi cynnig ar wahanol ddulliau o osod Graddfa fel 1: 1 neu ddefnyddio 
lluosydd graddfa. Bydd y lleoliad ar raddfa yn effeithio ar y mesur a phren mesur arddangos. 
 
Graddfa Arlunio 
 
Gall graddfa Drawing cael ei osod ar wahân i Maint Bwrdd. Graddfa lluniadu Default yw 1.0. 
 
Gosod neu newid, bydd y Raddfa Arlunio effeithio ar yr holl nodweddion sy'n gysylltiedig â mesur y 
cydlynu system, arddangos a mewnbwn ond ni fydd yn newid y gwerthoedd storio mewnol. Bydd 
Gwerthoedd storio gan iDesign yn fewnol bob amser ar Raddfa 1.0 
 
Enghraifft: 
 
Cyfeiriwch y sampl: iDesign Dewislen !Gwybodaeth ! Adia-ons ! Designs Sampl ! Cynllun 
House 
Roedd y sampl Cynllun House Tynnir ar raddfa o 1: 100 gydag unedau mewn milimedrau. 
Os yw'r unedau yn cael eu newid i Mesuryddion, bydd y gwerthoedd dimensiwn adlewyrchu'r 
newid a bydd yn cael ei arddangos mewn Mesuryddion 
 
• Mae'r raddfa lluniadu wedi ei osod cyn i chi ddechrau i ffwrdd gyda y llun. Mae hyn yn debyg i 

ddrafftio ar bapur ble y raddfa yn cael ei bennu cyn i chi ddechrau tynnu. Gan fod y gwerth 
raddfa yn lluosydd i werth gwirioneddol y dimensiwn, gan newid y raddfa ar ôl darlunio, ni fydd 
rescale y llun. 

• Os yw eich llun yn tyfu yn fwy na maint y bwrdd, gallwch gynyddu maint y bwrdd. Ni fydd 
newid y raddfa rescale y siapiau presennol yn awtomatig, os byddwch yn newid y raddfa 
efallai y bydd angen i chi newid maint y siapiau presennol. 

• Yr holl readouts mesur, X, Y, Lled, lleoliadau Uchder, Grid a Snap gwerthoedd adlewyrchu'r 
newidiadau ar y raddfa llun. 
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I osod graddfa lluniadu arfer: 
 
1. Agorwch y Ddewislen ! Cartref ! Panel Bwrdd ! Maint Bwrdd & Graddfa  

2. Touch ar y cae Drawing gwerth Scale i alluogi'r bysellfwrdd 

3. Rhowch y raddfa llun gofynnol a phwyswch y botwm Done ar y bysellfwrdd 

4. Bydd hyn yn gosod y gwerth newydd wrth i'r raddfa llun 
 

5 Chwyddo & Tremio 
 
Mae'r adran gynnwys lluniadu yn cefnogi zooms diderfyn. Gall y bwrdd yn cael ei chwyddo gan 
ddefnyddio'r dull chwyddo phinsied, sy'n ffordd safonol i chwyddo ar yr iPhone, iPod a iPad. 
Opsiynau chwyddo preset ar gael yn y ddewislen Tools hefyd. 
 
• Zoom pinsiad - Touch lawr dau fys ar yr ardal arlunio a symud y bysedd ar wahân tra i 

gynyddu'r chwyddo. Symudwch y bysedd tuag at ei gilydd i leihau'r chwyddo. 
• Presets Zoom - Presets am + 25%, -25%, maint gwirioneddol a Fit ar gael yn y ddewislen 

Tools. Y dewis maint Gwirioneddol yn arbennig o ddefnyddiol i ddod â'r bwrdd yn ôl at y maint 
gwreiddiol. Gellir Fit yn cael ei ddefnyddio i ddangos y bwrdd cyfan i gyd-fynd ar y sgrin. 
Mae'r presets chwyddo ar gael yn: 
Dewislen ! Cartref ! Panel Hafan ! Zoom botymau preset + 50%, -50%, Gwirioneddol, Fit 

 
AWGRYM: Mae angen dechrau cyn gynted ag y ddwy eich bysedd cyffwrdd i lawr ar wyneb y 
ystum pinsio, fel arall bydd yn symud y siapiau sy'n dod o dan y bysedd yn lle hynny. 
 
Nodyn: Mae'r botwm modd Tremio / Sgroliwch yw ar gornel dde uchaf y sgrin.  
Ar y iPad - Pan ON (glas) y mae yn y modd Pan / Sgroliwch ac unrhyw swipe neu symud bydd 
ystum symud y bwrdd. I symud siapiau mae angen i chi droi y modd Ban / Sgroliwch OFF (llwyd). 
Ar yr iPhone / iPod - Pan ON (glas) y mae yn y modd Pan / Sgroliwch ond gallwch barhau i ddewis, 
yn symud ac yn golygu siapiau. Mae'r ffordd y mae'n gwahaniaethu rhwng Sgrolio a Dethol / 
Symud yw, yr cyffwrdd neu sweip ystum. Touch lawr a dal i symud neu ddewis siapiau. Mae 
canlyniadau sweip gyflym mewn sgrolio. Os ydych yn troi y botwm Pan / Sgroliwch OFF (llwyd) yna 
Ban / Sgroliwch cael ei droi i ffwrdd yn llwyr i ganiatáu symud / golygu o siapiau gyda'r bwrdd cloi 
mewn sefyllfa. 
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6 Arlunio 

6.1 Mewnosod siapiau 
 
Dewislen ! Offer ! Panel Offer ! Dewiswch siâp i fewnosod 
NEU 
Offer Bar Offer (Wedi'i leoli ar ochr chwith y sgrin) ! Dewiswch siâp i fewnosod 
 

 
 
Mae'r camau cyffredinol canlynol yn disgrifio sut i fewnosod siâp. 
 
1. Dewiswch offeryn siâp gan y panel arfau OR bar offer 

2. Bydd neges yn ymddangos ar y neges farn ardal gyda tip ar sut i mewnosoder y siâp yn 
seiliedig ar yr offeryn a ddewiswyd. Os cyd-destun cymorth wedi ei osod i Off mewn Lleoliadau 
Ni fydd y neges hon yn cael ei arddangos. 

3. Touch lawr a dal am eiliad, yna llusgwch allan i unrhyw gyfarwyddyd 

4. Bydd y siâp yn awr yn cael eu mewnosod a byddant yn dechrau newid maint yn seiliedig ar 
eich camau llusgo 

5. Tra llusgo, bydd yr ardal mesuriadau yn dangos y X, Y, lled ac uchder y siâp sy'n cael ei 
fewnosod a newid maint 

6. Unwaith y byddwch yn cael y maint cywir ar gyfer y siâp rhoi'r gorau i lusgo a dyrchafa eich bys 
i orffen 

 
AWGRYM: Ar y iPhone, pan fyddwch yn cyffwrdd i lawr eich bys i mewnosoder y siâp, cyffwrdd i 
lawr a dal am ail cyn i chi llusgo fel nad yw'r ystum i sgrolio / panio y bwrdd. Cyffwrdd i lawr ac yn 
syth llusgo yn dod yn ystum sweip i sgrolio / panio y bwrdd. 
 
Angen eu dilyn yn seiliedig ar yr offeryn a ddewiswyd camau penodol: 
 
• Erfyn llinell - Cyffwrdd a llusgo i mewnosoder y llinell, codi eich bys i orffen. 
• Offeryn Polylinell - Cyffwrdd a llusgo i mewnosoder y segment cyntaf, codi eich bys i orffen y 

segment cyntaf. Touch lawr eto a llusgo i fewnosod yr ail segment, lifft i orffen y segment. 
Ailadroddwch hyn am gynifer o segmentau sy'n ofynnol. Tap dwbl i roi terfyn ar y Polylinell. 

1 

2 

Gan dynnu Offer - Mae'r holl offer ar gael yn y 
Tools Bar Offer hefyd 
Nifer o fotymau Ochrau - "+" A "-" botymau i 
bennu nifer yr ochrau ar gyfer siapiau polygon a 
seren 

1 

2 
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• Arc Offeryn - Cyffwrdd a llusgo i mewnosoder y pwynt canol ac yn nodi'r radiws, codi bys ac 
yna cyffwrdd a llusgo i nodi'r ongl a diwedd pwynt. 

• Offeryn Llwybr - Cyffwrdd a llusgo i mewnosoder y pwynt cyntaf a'i pwynt rheoli. Cyffwrdd a 
llusgo eto i nodi'r pwynt nesaf a'i pwynt rheoli. Ailadroddwch hyn am fwy o bwyntiau. Tap dwbl 
i orffen tynnu llwybr NEU tap dwbl ar y pwynt cyntaf i gau'r llwybr a gorffen. 

• Sgwâr, petryal, Circle, Tools Elíps - Cyffwrdd a llusgo i mewnosoder y siâp, lifft eich bys i'r 
diwedd. 

• Offeryn Cylch - Touch i fewnosod ac yn nodi'r pwynt canol, yna llusgwch i nodi'r radiws, lifft 
eich bys i'w gwblhau. 

• Polygon, Offer Star - Cyffwrdd a llusgo i mewnosoder y siâp, lifft eich bys i'r diwedd. Nifer yr 
ochrau ar gyfer ffurf yn seiliedig ar ddewis ddefnyddio'r a'r "+" "-" botwm yn y panel Tools. 

• Llawrydd OfferynTouch a thynnu llawrydd i fraslunio llwybr llawrydd. 
Mae'r llwybr yn cael ei smoothened yn awtomatig ar ôl fewnosod llawrydd yn cael ei gwblhau 

• Hyd a Angle Offer Dimensiwn - Gweler adran 'dimensioning' ar gyfer cyfarwyddiadau 
Gallwch symud y pwyntiau blaenorol (a pwyntiau rheoli) pan fyddwch yn tynnu Polylinell, gromlin 
neu lwybr hyd yn oed cyn ei gwblhau. Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn wrth lunio polylines neu 
lwybrau cymhleth. Gallwch hefyd dadwneud / ailwneud pwyntiau blaenorol cyn cwblhau Polylinell 
neu lwybr. 
 
Mewnosod Parhaus 
 
Dewislen ! Gwybodaeth ! Panel Gosodiadau ! Mewnosod Parhaus AR / I FFWRDD Switch 
 
Troi'r mewnosodiad parhaus gosod AR bydd cadw'r offeryn a ddewiswyd yn weithgar ac yn eich 
galluogi i fewnosod siapiau yn barhaus yn olynol heb newid i ddewis modd. Mae hyn yn ofynnol 
dim ond pan fydd angen i chi fewnosod sawl siâp tebyg gan ddefnyddio'r un offeryn. Wrth 
ddefnyddio'r opsiwn hwn, rhaid i chi newid yn benodol i'r offeryn Dethol ar gyfer symud, newid 
maint neu siapiau golygu. 
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6.2 Mewnosod a golygu testun 
 
Dewislen ! Offer ! Panel Offer ! Dewiswch y botwm Testun 
NEU 
Offer Bar Offer (Wedi'i leoli ar ochr chwith y sgrin) ! Botwm offeryn Dewis Testun 
 

             
 
I fewnosod testun: 
 
1. Dewiswch y botwm Testun 

2. Neges "Cyffwrdd a llusgo i fewnosod siâp" Dylai bellach yn ymddangos ar yr ardal neges a'r 
dangosydd modd dylunio ar y gornel dde yn cael eicon testun mewnosod modd. Noder bod y 
neges yn ymddangos dim ond os y cyd-destun cymorth yn cael ei droi ymlaen mewn Lleoliadau 

3. Bydd Cyffwrdd i lawr unrhyw le ar y bwrdd a llusgo eich bys yn union fel chi mewnosod petryal, 
pan fyddwch yn codi eich bys, blwch testun gyda thestun diofyn "[Testun]" ac amlinelliad 
chwipio ar gyfer y blwch rwymo rhaid eu gosod ar y bwrdd 

4. Er mwyn newid y testun, tap ddwywaith ar y blwch testun, a fydd wedyn yn agor y panel 
Golygu Testun i chi fynd i mewn i'r testun a newid ei briodweddau (ffont, maint, arddull, aliniad) 

 

6.3 Mewnosod Delweddau 
 
Dewislen ! Offer ! Panel Offer ! Dewiswch y botwm Delwedd 
NEU 
Offer Bar Offer (Wedi'i leoli ar ochr chwith y sgrin) ! Botwm offeryn Dewis Delwedd 
 
Mae'r casglwr ddelwedd yn cael ei arddangos i ddethol a delwedd o'r llyfrgell luniau. Bydd dewis 
delwedd mewnosoder y ddelwedd ar y bwrdd, y gellir wedyn eu symud a newid maint yn ôl y 
gofyn. 
 

6.4 Dewis siapiau 
 
Mae'r ddau sengl ac aml-ddewis yn cael eu cefnogi. 

3 

1 

2 

Testun Maes Mynediad- I fynd i mewn a golygu 
testun ar gyfer ffurf testun a ddewiswyd. Cefnogi 
torri-copi a auto nodweddion cywiro safonol 
Maint y testun - A all gael eu pennu drwy 
ddefnyddio'r llithrydd neu drwy bysellfwrdd. 
Touch ar y cae rhifol ar gyfer mynediad 
bysellfwrdd 
Math Font - Dewiswch o restr o ffontiau sydd ar 
gael ar y ddyfais 
Arddull Ffont - Mae rhestr o arddulliau sydd ar 
gael ar gyfer y math ffont a ddewiswyd 
Aliniad - Opsiynau ar aliniad llorweddol i Chwith, 
Center ac alinio Right 
Testun I Llwybr - Testun i drosi Llwybr 
 

3 

1 

2 

6 

4 

5 

 4  5 
1 

 6 
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Dewis siâp: 
 

• Gellir Siapiau yn cael eu dewis drwy gyffwrdd arnynt 
• Gall Siapiau gyda lliw llenwi yn cael eu dewis drwy gyffwrdd unrhyw le ar y siâp 
• Gall Siapiau heb liw llenwi yn cael eu dewis drwy gyffwrdd ar y llinell / llwybr yn unig 
• Pan fydd siâp yn cael ei ddewis, bydd yn cael pedwar pegiau llwyd lleoli yn y bedwar ban 
• Er mwyn dad ddewiswch siâp, cyffwrdd y tu allan ar yr ardal y bwrdd gwag 

Nodyn: Ar iPad, dylai'r modd y botwm Pan / Sgroliwch (yng nghornel dde uchaf y sgrin) ei droi 
OFF (llwyd) er mwyn caniatáu dewis. 
AWGRYM: Rhowch un fwlch eiliad ar ôl i chi cyffwrdd ac yn codi eich bys ar ardal y bwrdd gwag i 
dad ddewiswch gan mai dyma'r amser i wahaniaethu rhwng tap dwbl ar gyfer agor bwydlenni a tap 
sengl ar gyfer heb ei dewis. 

     
              Dewis Sengl (cyffwrdd)      Aml Dethol (petryal llusgo) 
 

Trin Dethol - Mae'n nodi bod y siâp amgaeedig neu set o siapiau yn cael eu dewis. Bydd 
symud y dolenni newid maint y siâp yn y cyfeiriad cyfatebol. 
Dolenni Dethol yn cael eu lleoli y tu allan i siapiau ffinio blwch er mwyn peidio â rhwystro barn 
y siâp tra'n newid maint pan fydd y bys gyffwrdd yn ystod y handlen wrth symud iddo 
Box rwymo - Yn dangos y blwch rwymo y siâp, yn ddefnyddiol ar gyfer nodi ac alinio siapiau 
cylchdroi 

I ddewis siâp cyffwrdd sengl unrhyw le ar y siâp neu y tu mewn i'r siapiau llenwi ardal i ddewis y 
siâp. Os nad oes gan y siâp yn llenwi a osodwyd arno ei angen arnoch i gyffwrdd unrhyw le ar y 
lein neu lwybr segment y siâp i'w ddewis. 
I siapiau aml-ddewis, mae dau ddull - camau isod: 
 
Dull 1 - Dewis Aml-gyffwrdd 
 
1. Touch ar siâp cyntaf  

1 

2 

1 

2 
1 

1 
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2. Gyda'r bys i lawr ar y siâp cyntaf, cyffwrdd siâp arall gyda bys arall, bydd hyn yn aml yn dewis 
dau neu fwy o siapiau 

3. Ailadroddwch hyn ar gyfer dewis mwy o siapiau 
 
Dull 2 - Aml dewis drwy gyffwrdd a llusgo ar y bwrdd 
 
1. Cyffwrdd a dal eich bys i lawr ar yr ardal y bwrdd gwag yn unrhyw le ger y siapiau 

2. Llusgwch eich bys dros y siapiau i gael eu dewis, bydd petryal llwyd lled dryloyw nodi'r llusgo 
dros ardal tra byddwch yn llusgo 

3. Mae'r petryal ardal llusgo dylai gwmpasu'r siapiau i gael eu dewis, bydd y siapiau sydd yn 
rhannol y tu mewn gydag o leiaf un pwynt (pwynt edit) y tu mewn i'r ardal llusgo hefyd yn cael 
eu dewis 

4. Codwch eich bys i orffen y dewis, bydd yr holl siapiau tu mewn i'r ardal llusgo yn awr yn cael eu 
dewis mewn ffrâm dethol sengl gyda phegiau llwyd ar y corneli 

 
AWGRYM: Dull 2 yn dewis ac yn dal yr holl siapau cynnwys mewn ffrâm dewis unigol gan 
ganiatáu pob un o'r siapiau neu grwpiau a gynhwysir cael eu resized, cylchdroi neu eu symud fel 
un endid. 
 

6.5 Symud siapiau 
 
I symud siâp: 
 
1. Dewiswch y siâp (Cyfeiriwch "Dewis siapiau") 

2. Touch lawr unrhyw le ar y siâp a llusgwch y siâp i leoliad newydd 

3. Codwch eich bys i gwblhau'r symudiad 
Mae pob un o'r siapiau a ddewiswyd yn cael eu symud gyda'i gilydd os siapiau lluosog yn cael eu 
dewis. (Cyfeiriwch "Dewis siapiau" ar sut i ddewis siapiau lluosog) 
 
Nodyn: Ar iPad, dylai'r modd y botwm Pan / Sgroliwch (yng nghornel dde uchaf y sgrin) ei droi 
OFF (llwyd) er mwyn caniatáu dethol / symud. 
 
AWGRYM: IDesign gweithredu cyffwrdd aml yn wir sy'n eich galluogi i lusgo gwahanol siapiau 
gyda gwahanol bysedd / cyffwrdd ar yr un pryd. Gallwch symud siâp gydag un bys tra siâp arall yn 
cael ei symud gyda bys gwahanol. Mae'r mecanwaith cyffwrdd aml yn berthnasol i newid maint 
hefyd. 
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I wneud addasiadau mân gallwch ddefnyddio'r rheolyddion perswâd ar gyfer symud y dewis yn 
unrhyw un o'r chwith, i'r dde, uchaf neu isaf gyfarwyddiadau gan ddefnyddio'r rheoli hwb botymau 
saeth. 
 
 

6.6 Newid maint siapiau 
 
I newid maint siâp: 
 
1. Dewiswch y siâp. Bydd pedwar pegiau llwyd yn ymddangos yn y corneli pan siâp yn cael ei 

ddewis 

2. Cyffwrdd i lawr ar unrhyw peg a thynnu yn y cyfeiriad rydych am ei newid maint siâp 

3. Bydd readouts Mesur yn ymddangos ar frig y sgrin yn dangos lleoliad, uchder a lled y siâp tra 
byddwch yn newid maint y siâp 

4. Codwch y bys pan fyddwch yn gwneud newid maint y siâp 
Mae detholiad aml hefyd yn cael ei newid maint gan ddefnyddio'r un dull. 
 
  

2 

Hwb Rheoli Toggle Button - Troi y 
rheolaethau hwb ymlaen neu i ffwrdd 
Hwb Rheolaethau - Ar gyfer addasiadau 
manwl a manwl i osod siapiau dethol. Y 
pedwar botymau saeth yn caniatáu 
symudiadau manwl mewn pedwar 
cyfarwyddiadau i osod y siapiau a 
ddewiswyd 
Hwb botwm Lefel - Caniatáu i osod 1 picsel 
neu 2 picsel symudiadau uned hon wrth 
snap i ffwrdd ac unedau 1xSnap neu 2xSnap 
pan snap ar 

2 

3 

3 

 1 

1 
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6.7 Cylchdroi siapiau 
 
Gall siapiau fod yn cylchdroi gan ddefnyddio ystum aml-gyffwrdd neu ddefnyddio'r ddolen cylchdro. 
 

    
         Trin Cylchdro           Trin Cylchdroi Center 
 

Trin Cylchdro - Caniatáu cylchdro un gyffwrdd hawdd i siapiau a ddewiswyd 
Gellir Trin cylchdro yn cael ei swithed ar neu oddi gyda'r lleoliad Dewislen ! Gwybodaeth ! 
Gosodiadau ! Trin Cylchdroi Switch 
Trin Cylchdroi Center - Caniatáu symud a gosod y ganolfan ar gyfer cylchdro 

 
I cylchdroi siâp gan ddefnyddio'r ddolen cylchdro, dewiswch y siâp neu aml-ddewis set o siapiau a 
chyffwrdd ar y peg coch, sef y handlen cylchdro a throi. 
 
I cylchdroi siâp ddefnyddio ystum aml-gyffwrdd: 
 
1. Dewiswch y siâp 

2. Touch lawr dau fys ar yr un pryd ar y siâp a dal am ail 

3. Twist a throwch y ddau fys yn y cyfeiriad rydych am siâp gael ei gylchdroi 

4. Codwch y bysedd pan fyddwch yn gwneud cylchdroi siâp 
Gellir Siapiau hefyd yn cael eu cylchdroi trwy ddefnyddio presets cylchdroi mewn 90 gradd 
cynyddiadau ddefnyddio'r ddewislen offer 
Dewislen ! Offer ! Panel gwrthrych ! "R 90" neu "R -90" 
 

 
  

2 

1 

1 2 



© 2010-2015 TouchAware       Fersiwn iDesign 1.7 - Canllaw i Ddefnyddwyr
   22  

7 Swyddogaethau Golygu Sylfaenol 
 

 
 

7.1 Cael gwared ar siapiau 
 
Dewislen ! Cartref  !  Panel Hafan ! Tynnu botwm. 
NEU 
Golygu Bar Offer (Wedi'i lleoli ar frig y sgrin) ! Tynnu botwm. 
 
Tynnwch - Gwaredu siapiau a ddewiswyd oddi ar y bwrdd. Tynnwch nid yw'n copïo'r siapiau i'r 
clipfwrdd. I gopïo angen i chi ddefnyddio'r botwm Copy benodol. 
 

7.2 Copi a Gludo 
 
Dewislen ! Cartref  !  Panel Hafan !  Copi a Gludo botymau. 
NEU 
Golygu Bar Offer (Wedi'i lleoli ar frig y sgrin) ! Copi a Gludo botymau. 
 
Copi - Copïau y siapiau a ddewiswyd i'r clipfwrdd, sydd wedyn yn gallu cael ei gludo yn ôl ar y 
bwrdd gan ddefnyddio Paste. 
 
Gludo - Gludo siapiau copïo yn flaenorol ar y clipfwrdd. 
 
NODYN: Mae angen i gael eu dewis cyn defnyddio Cut neu Copi Siapiau. Cyfeiriwch at yr adran 
"Dewis siapiau" ar sut i ddewis siapiau 
 

7.3 Dadwneud / Redo 
 
Dewislen ! Cartref ! Panel Hafan ! Dadwneud botymau / Redo 
NEU 
Golygu Bar Offer (Wedi'i leoli ar ben y sgrin) ! Dadwneud botymau / Redo 
 

• Dadwneud - Gwrthdroi y camau olaf perfformio 

1 

2 

Golygu Swyddogaethau - Dileu, Copi, Gludo, 
Dadwneud Redo &. Mae'r holl opsiynau sydd ar 
gael o'r Golygu Bar Offer hefyd 
Presets Zoom - + 25%, -25%, Gwirioneddol ac 
opsiynau Fit. Mae'r holl opsiynau sydd ar gael 
oddi wrth y Bar Offer Swyddogaethau hefyd 

1 

2 



© 2010-2015 TouchAware       Fersiwn iDesign 1.7 - Canllaw i Ddefnyddwyr
   23  

• Ail-wneud - Gwrthdroi gweithrediad dadwneud diwethaf 
 
Safon Uwch dadwneud / ailwneud stac aml yn cael ei gynnal gan iDesign o'r amser y dechreuoch y 
sesiwn cyfredol. Gallwch dadwneud / ail-wneud nifer anghyfyngedig o gamau (yn seiliedig ar y cof 
ddyfais ar gael) yn ôl i'r lle rydych yn syllu y sesiwn cyfredol. 
 
Mae'r stac dadwneud / ail-wneud ei glirio pan fydd sesiwn newydd ei ddechrau yn yr achosion 
canlynol: 
 
• Pan fydd cynllun newydd yn cael ei chreu neu hagor 

• Pan fydd y app ei exited 

• Pan fydd y dyluniad presennol yn cael ei glirio gan ddefnyddio'r botwm "Clear" yn Designs ! 
Manylion Dylunio panel 

Rhaid i weithrediadau Haen hefyd yn dadwneud / ailwneud cefnogaeth. 
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8 Priodweddau Siâp 
 
Mae'r panel eiddo yn cael ei arddangos gan tapio ddwywaith ar siâp. 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

5 

 3 

 6 

 1 

 4 

 7  8 
9 Dewis Fields Gwerth - Meysydd arddangos a 

mynediad ar gyfer Lleoliad, Maint, hyd, Angle, 
Center, Radiws, Cylchdro - yn seiliedig ar y 
botwm ddewiswyd 
Meysydd Gwerth am Lleoliad- Arddangos a 
mynediad ar gyfer X, Y, lled ac uchder ar gyfer 
siapiau amlbwynt neu X1, B1 a X2, B2 ar gyfer 
dau siâp pwynt 
Delta Transform - Meysydd cofnodi 
Arddangos a botymau ar gyfer symud, graddio 
a cylchdroi dewis yn seiliedig ar werth 
cynyddrannol  
Botymau Is-banel - Opens paneli ar gyfer 
gosod Style, Pen, Llenwch Lliwiau, Lliw 
Cymysgydd & Graddiant 
Golygu Pwyntiau - Newid i wneud y pwyntiau 
y siâp a ddewiswyd editable 
Cymhareb Agwedd - Newid i wneud y siâp 
gynnal ei cymhareb agwedd wrth newid maint 
Golygu Testun - Opens panel golygu testun 
gyda dewisiadau mynediad ac arddull testun ar 
gyfer siâp testun a ddewiswyd 
Llwybr Golygu - Opens llwybr golygu panel 
gydag opsiynau i gau siâp, trosi i lwybr a gosod 
mathau phwynt rheoli 

3 

1 

2 

5 

 4 

6 

7 

 2 

8 

Hyd, Angle- Arddangos neu Enter 
gwerthoedd Hyd a Angle ar gyfer siapiau 
Llinell ddewiswyd 
 

1 

1 
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Center- Arddangos neu Rhowch pwynt X 
ac Y ganolfan ar gyfer siapiau Arc a'r 
Cylch 
Radiws- Arddangos neu Enter Radiws 
gyfer siapiau Arc a'r Cylch 
 

1 

1 

Cylchdro- Arddangos neu Rhowch 
Cylchdro gyfer ffurf a ddewiswyd 
 

1 

1 

1 

Gwerthoedd Delta Field- Rhowch 
gwerthoedd Delta gyfer Move, Graddfa neu 
Cylchdroi seiliedig ar weithrediad delta a 
ddewiswyd ar y dde. 
Symud, Scale, Cylchdroi- Gosod y modd 
Delta gyfer Move, Graddfa neu Cylchdroi, 
yna rhowch y gwerth delta yn y maes 
gwerth ac yna gwasgwch y botwm modd a 
ddewiswyd eto i gymhwyso'r delta at y 
dewis 
 

1 

 2 
3 

 2 

 2 
3 

 2 
3 
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8.1 Gwneud cais priodoleddau arddull 
 
Dewislen ! Priodweddau ! Panel Priodweddau ! Botwm Strôc ! Panel Strôc 
 

  
 
Dewiswch y siapiau a tap dwbl ar unrhyw un o'r siapiau i agor y panel eiddo yn uniongyrchol. 
 
Mae'r opsiynau panel strôc yn eich galluogi i osod y lled llinell, arddull llinell (patrwm), Cychwyn a 
marcwyr pen saeth, pen llinell a llinell ymuno arddull. 
 

8.2 Lliwiau Gwneud cais 
 
Mae'r Strôc, Llenwch a phaneli Cymysgydd yn cael eu hagor o'r prif banel eiddo. 
 

 
  Lliw Strôc              Llenwi Lliw    Lliw Cymysgydd 

Llinell Lled - Lled Strôc ar gyfer ffurf a 
ddewiswyd a osodwyd gan y llithrydd neu 
gyffwrdd ar y rhif i fynd i mewn drwy 
bysellfwrdd. 
Arddull Llinell - Set o 6 batrymau dash 
safonol a ddefnyddir yn gyffredin ar gael 
Arrow Marcwyr - Math o Saeth ar y llinell 
yn dod i ben seiliedig ar y lled lein neu Dim 
Diwedd Line - Cap Butt, Sgwâr cap neu 
gap Rownd 
Llinell Ymunwch - Meitr ymuno, Bevel 
ymuno neu Rownd ymuno 
Priodweddau Botwm Nôl - Er mwyn 
newid yn ôl at y panel eiddo 
 

4 

 1 

 5 

 2 

3 

1 

2 

5 

 4 
 3 

 6 

 6 
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Llenwch lliwiau a lliwiau Line yn cael eu gosod ar wahân. Gall lliwiau gael eu gosod gan 
ddefnyddio'r samplau lliw Rhagosodol neu a bennir gan werthoedd RGB ddefnyddio'r cymysgydd 
lliw. 
 
Dewiswch y siapiau a tap dwbl ar unrhyw un o'r siapiau i agor y panel eiddo yn uniongyrchol. 
 
I osod y lliw llenwad gan ddefnyddio'r panel lliw (palet swatch): 
 
Dewislen ! Priodweddau ! Panel Priodweddau ! Llenwch y botwm ! Llenwch y panel ! 
Dewiswch y lliw gofynnol 
NEU 
Lliw Bar Offer (Wedi'i leoli ar yr ochr dde o'r sgrin) ! Toglo i Llenwi ddelw ! Dewiswch y lliw 
 
I osod y lliw llenwad gan ddefnyddio'r panel cymysgydd RGB: 
 
Dewislen ! Priodweddau ! Panel Priodweddau ! Botwm Cymysgydd ! Panel Cymysgydd 
 
1. Dewiswch lliw cell gwag oddi wrth y rhes gyntaf o fotymau cell wag (Color 1 i Color 4) ar y 

panel cymysgydd 

2. Symudwch y sliders ar gyfer pob un o'r gwerthoedd RGB i gymysgu lliw gofynnol yna 
gwasgwch y "cymysgu i Object" botwm i wneud cais y lliw llenwi i'r siâp a ddewiswyd 

Mae'r panel cymysgydd ei rannu rhwng y Fill a lliwiau Line. Lliwiau cymysg o'r Llenwi ! Bydd 
panel cymysgydd yn ymddangos yn Pen ! Cymysgydd am liwiau Pen / Llinell 
 
I osod y lliw llinell drwy ddefnyddio'r panel Pen (palet swatch): 
 
Dewislen ! Priodweddau ! Panel Priodweddau ! Botwm Pen ! Panel Pen ! Dewiswch y lliw 
gofynnol 
NEU 
Lliw Bar Offer (Wedi'i leoli ar yr ochr dde o'r sgrin) ! Toglo i'r modd Pen ! Dewiswch y lliw 
 
 
AWGRYM: Gallwch newid rhwng y Lliw bar offer rhwng Llenwch a Strôc (Pen) modd gan 
ddefnyddio'r botwm cyntaf yn y Lliw Bar Offer. 

Gall y didreiddedd y llenwad neu strôc liw yn cael ei osod gan ddefnyddio'r llithrydd didreiddedd ar 
y Fill neu banel Pen. Didreiddedd wedi ei osod mewn ystod rhwng 0 a 100, 100 fod yn gwbl afloyw 
a 0 gwbl dryloyw. 

Casglu lliwiau gwrthrych a throsglwyddo lliwiau panel i'r cymysgydd: 

- I ddewis lliwiau o wrthrychau presennol gan ddefnyddio'r "Gwrthrych I cymysgydd" Button. 
- Er mwyn trosglwyddo lliwiau o'r panel llenwi at y cymysgydd defnyddiwch y botwm "Llenwch i 
Cymysgydd". Gall yr opsiwn hwn yn cael ei ddefnyddio i wneud amrywiadau yn seiliedig ar y lliwiau 
Rhagosodol yn y panel llenwi. 
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8.3 Graddiannau 
 
Dewislen ! Priodweddau ! Graddiant 
NEU 
Tap ddwywaith ar wrthrych i agor panel Priodweddau ! Graddiant 
 
 

    
 

RGB cymysgydd lliw stop graddiant - RGB mewnbwn gwerth lliw stop graddiant a 
ddewiswyd yn 
Graddiant Strip - Arddangos yw'r graddiant yn seiliedig ar y gyfres gyfredol o arosfannau 
graddiant 
Bydd ymosodiadau ar y llain wrthdroi'r graddiant. Cyffwrdd ar y llain mewn lleoliad lle nad 
arhosfan yn bodoli yn creu graddiant stop newydd. 
Arosfannau Graddiant - Gall pob arhosfan yn cael eu dewis, gellir ei lleoliad yn cael ei 
symud, a gall y lliw yn cael ei addasu gan ddefnyddio cymysgwr 
Graddiant AR / I FFWRDD - Yn caniatáu graddiant ar gyfer y gwrthrych i gael ei droi ymlaen 
neu i ffwrdd 
Llenwch, Dileu, Linear / Radial - Mae'r botwm Llenwch gosod y lliw stop graddiant a 
ddewiswyd gyda gwerth a ddewiswyd yn y panel lliw Llenwi. Mae'r botwm Dileu yn dileu yr 
arhosfan graddiant a ddewiswyd (os yw nifer y safleoedd yn fwy na dau). Mae'r toglau botwm 
Llinol / Radial rhwng graddiant llinellol a rheiddiol ar gyfer y gwrthrych. 
Trin Graddiant - Mae dechrau a diwedd lleoliad dolenni gyfer y graddiant, y gellir eu symud 

 

  

1 

3 
1 

4 

2 

1

3  6 
2

54

6 

 5 

 6 
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9 Pwynt & Llwybr Golygu 
 
Tap dwbl ar siâp i agor y ddewislen eiddo, yna dewiswch y Llwybr Golygu panel ar gyfer pwyntiau 
ac opsiynau golygu llwybr. 
 

  
 
 
 

9.1 Golygu siapiau pwyntiau 
 
Tap dwbl ar y siâp i agor y panel Eiddo ! Golygu Pwyntiau newid ! Trowch AR y newid 
 
Gall pwyntiau A siâp yn cael ei symud yn annibynnol gan droi AR y "Golygu Pwyntiau" lleoliad. 
Sylwch fod y gosodiad hwn yn wahanol ar gyfer pob siâp. Mae'r newid yn anabl os nad yw siâp yn 
cael ei ddewis. 
 
 

  

 2 

4 

Trosi, Close, Agored - Trosi opsiwn yn trosi 
siâp dethol at lwybr, opsiwn Close cau siâp 
agored, opsiwn Agored agor y siâp yn y 
segment dethol. 
Add / Remove pwynt - Y "+" opsiwn yn 
ychwanegu pwynt newydd yng nghanol y 
segment dethol. Mae'r "-" opsiwn yn cael 
gwared ar y pwynt dethol. 
Corner, Smooth & Cymesur - Opsiynau i 
osod y symudiadau pwynt rheoli pwyntiau 
siâp ddewis fel cornel, llyfn neu cymesur 
Gwneud cais i Bawb - Newid i wneud cais 
Corner, gosodiad llyfn neu Cymesur i bob un 
o'r pwyntiau siapiau a ddewiswyd 
Line, Cromlin - Trosi y segment a 
ddewiswyd o linell i gromlin neu gromlin i 
linell 
Break, Weld - Torrwch y siâp yn y man neu'r 
weldiau ddewiswyd dau siâp at ei gilydd ar y 
pwynt ddiwedd ddewiswyd 

1 

2 
1 

3 
3 

4 

5 6 

5 

6 

 1 

2 

Siâp Point - Pwyntiau Golygu ar gyfer ffurf 
yn cael peg glas a phan ddewiswyd gennych 
peg coch yn ei chanol 
 
Atred Trin - Pedwar gwrthbwyso dolenni 
amgylch pwynt golygu ddewiswyd yn 
caniatáu lleoli'r pwynt heb cuddio y farn wrth 
symud gyda'r bys 
 

1 

2 
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Dewis a golygu siâp sydd â Golygu Pwyntiau gosod fel AR: 
 
1. Mae'r cysylltiad cyntaf ar y siâp yn dewis y siâp a Dethol a Newid Maint Pegiau (pegiau llwyd) 

yn y corneli yn ymddangos 

2. Bydd tapio ddwywaith ar y siâp ei newid i olygu ddelw alluogi'r pwyntiau golygu pointsIndividual 
y siâp yn awr yn cael ei symud 

3. Bydd tap dwbl pellach ar y siâp agor y panel eiddo ar gyfer gosod neu newid unrhyw un o'r tai 
siapiau 

Noder bod pan fydd y "Golygu Pwyntiau" switsh yn cael ei droi ymlaen, mae'r siâp yn cael ei newid 
yn uniongyrchol i olygu ddelw.  
 
 
• Tap dwbl ar siâp gyda phwyntiau golygu galluogi i newid o ddull dethol i bwynt golygu ddelw 
• Defnyddiwch wrthbwyso dolenni i union bwyntiau sefyllfa heb cuddio y farn wrth symud ei 

• Trowch handlenni gwrthbwyso ar neu oddi ar y lleoliad Ddewislen! Gwybodaeth ! 
Gosodiadau ! Trin Atred Switch 

 

9.2 Adio a chael gwared pwyntiau 
 
Tap dwbl ar y siâp i agor y panel Eiddo ! Llwybr Golygu ! Botwm - "+ Pwyntiau" neu "Point" 
 
I ychwanegu pwynt: 
 
1. Dewiswch y siâp 

2. Tap dwbl ar y siâp i newid i olygu ddelw 
Os nad yw "Golygu Pwyntiau" newid yn ON, droi hyn ON (Gweler adran "Golygu siapiau 
pwyntiau") 

3. Dewiswch y segment llinell yr ydych eisiau ei ychwanegu pwynt newydd 
I ddewis y segment llinell, tap sengl ar y llinell rhwng unrhyw ddau bwynt ar y siâp. Mae'r ddau 
bydd y pwyntiau diwedd ar gyfer y segment newid o Glas i Red pan fydd y llinell neu lwybr 
segment yn cael ei ddewis 

4. Tap dwbl unwaith eto ar y segment lein - bydd hyn yn agor y panel eiddo 

5. Gwasgwch y botwm "+ Point" yn y panel eiddo - bydd hyn yn rhoi pwynt ar ganol y segment 
llinell 

6. Erbyn hyn, gallwch symud y pwynt newydd ar leoliad gofynnol 
 
I gael gwared pwynt: 
 
1. Dewiswch y siâp 

2. Tap dwbl ar y siâp i newid i olygu modeIf "Golygu Pwyntiau" Nid yw newid yn ON, droi hyn ON 
(Gweler adran "Golygu siapiau pwyntiau") 

3. Dewiswch y pwynt i gael ei symud gan tap sengl ar y pwynt. Bydd y pwynt newid o Glas i Red 

4. Tap dwbl ar y pwynt i agor y panel eiddo 
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5. Gwasgwch y - botwm yn y panel eiddo "Point" - bydd hyn yn cael gwared ar y pwynt 
 

9.3 Yn dod i ben siâp agored 
 
Tap dwbl ar y siâp i agor panel Priodweddau! Llwybr Golygu ! Botwm "Close" 
 
Llinell aml Agored siapiau a gellir llwybrau ar agor ar gau ddefnyddio'r botwm Close. 
 

9.4 Trosi siâp at lwybr 
 
Tap dwbl ar y siâp i agor panel Priodweddau! Llwybr Golygu ! Botwm "Trosi" 
 
Trosi siâp i lwybr yn newid i gromlin Erfyn gyda phwyntiau rheoli ar gyfer pob pwynt. 
 
• Gall unrhyw siâp eu trosi i lwybr 

• Trosi i lwybr yn ychwanegu pwyntiau rheoli ar gyfer pob pwynt yn y siâp 

• Bydd pwyntiau End Dim ond un pwynt rheoli pob 

• Bydd pwyntiau Inner cael ddau bwynt rheoli pob 
 

9.5 Trosi Testun i Path 
 
Dewislen ! Priodweddau ! Testun Golygu panel ! Testun I botwm Llwybr 
NEU 
Tap dwbl ar wrthrych testun ! Testun Golygu panel ! Testun I botwm Llwybr 
 

    
 

Testun I Llwybr - Mae'r testun i botwm llwybr yn trosi gwrthrych testun a ddewiswyd i mewn i 
lwybr ag is-lwybrau.  
 Gall y pwyntiau sy'n rhan o'r testun yn cael ei olygu ar ôl drosi testun i lwyb 

1
2

2 

1 
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9.6 Golygu pwyntiau rheoli ar lwybr 
 
Gall pwyntiau rheoli yn cael ei symud i newid strwythur y siâp / llwybr. 
 
1. Dewiswch siâp 

2. Os nad yw'r siâp yn llwybr, newid i llwybr (Cyfeiriwch "Trosi siâp at lwybr") 

3. Tap dwbl ar y siâp i ddangos y pwyntiau golygu. Os nad yw pwyntiau golygu yn weladwy, yn y 
panel Properties droi'r switsh "Golygu Pwyntiau" i ON 

4. Bydd yna ddau bwynt rheoli ar gyfer pob un o'r siapiau pwyntiau mewnol a phwynt rheoli sengl 
ar gyfer y pwyntiau diwedd. Mae'r pwyntiau rheoli yn unig weladwy pan fyddwch yn cyffwrdd ar 
y pwynt siapiau. 
Pwyntiau rheoli wedi cael trefn sgwâr du ac ymddengys peg llwyd pan fyddwch yn cyffwrdd 
arnynt. 

5. Gallwch symud y pwyntiau rheoli i gromlin siâp ar bob pwynt / segment 
 
I wneud siapiau pwyntio Cornel, pwynt Smooth neu Cymesur: 

1. Dewiswch y pwynt golygu siapiau 

2. Pan pwynt golygu siâp yn cael ei ddewis, ei liw dethol yn newid o las i goch gyda rhanbarth 
crwn llwyd o'i gwmpas 

3. Tap dwbl ar y pwynt i agor y panel Eiddo  ! Llwybr Golygu  ! Cornel / Smooth neu fotwm 
Cymesur 

4. I wneud yr holl bwyntiau golygu mewn siâp yr un fath, trowch ar y "Gwneud cais i Bawb" newid 
yn y panel Golygu Llwybr cyn i chi pwyswch y Cornel / botwm llyfn neu Cymesur. 

 
Corner Point - Gosod pwynt golygu siapiau fel man cornel yn gwneud y pwyntiau rheoli rhydd 
symudol mewn unrhyw gyfeiriad gyda chornel siarp rhwng segmentau ymuno 
Pwynt Smooth - Gosod pwynt mor esmwyth yn gwneud y pwyntiau rheoli cyfyngu fel ei fod 
gyferbyn â'i gilydd ond yn rhydd yn symud i unrhyw bellter i ffwrdd o'r man golygu 
Cymesur Point - Gosod pwynt fel man cymesur yn gwneud y pwyntiau rheoli cyfyngu i symud 
mewn ffordd gymesur gyferbyn cynnal yr un pellter ag llall o'r pwynt siapiau golygu 
 

9.7 Sythu neu crymu segment 
 
Gall segmentau unigol mewn siâp neu lwybr cael eu dewis a gallant fod yn grwm neu sythu. 
 
Tap dwbl ar y siâp i agor panel Priodweddau ! Llwybr Golygu ! Neu botwm "Line" "Cromlin" 
 
I sythu segment llwybr: 

1. Dewiswch y segment trwy gyffwrdd ar y segment. Bydd y ddau pwyntiau diwedd yn cael ei 
amlygu mewn coch 

2. Dewiswch y "Llinell" opsiwn yn y ddewislen Golygu Llwybr neu bar offer 

3. Bydd y pwyntiau rheoli ar gyfer y segment ei ddileu a bydd y segment yn dod yn segment llinell 
syth 
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I gromlin segment llinell: 

1. Dewiswch y segment trwy gyffwrdd ar y segment. Bydd y ddau pwyntiau diwedd yn cael ei 
amlygu mewn coch 

2. Tap dwbl ar y segment i agor y panel eiddo a phwyswch y botwm Curve yn y panel golygu 
llwybr NEU gwasgwch y botwm "Cromlin" yn y bar offer golygu llwybr 

3. Bydd pwyntiau rheoli ar gyfer y segment yn cael ei ychwanegu.  

4. Cyffwrdd ar unrhyw un o'r pwyntiau pen segment a'r pwynt rheoli (gyda handlenni sgwâr du) yn 
dod yn weladwy. 

5. Erbyn hyn, gallwch symud y pwyntiau rheoli yn y mannau pen segment i gromlin y segment 
 

9.8 Egwyl wahân neu weldio siapiau gyda'i gilydd 
 
Gellir Siapiau eu torri ar bwynt neu segment dethol. Gellir eu weldio at ei gilydd ar y pwyntiau pen 
os yw'r pwyntiau diwedd yn agos at ei gilydd. 
 
Tap dwbl ar y siâp i agor panel Priodweddau ! Llwybr Golygu ! "Break" neu botwm "Weld" 
 
I dorri siâp yn y pwynt a ddewiswyd: 
 
1. Dewiswch y pwynt lle rydych am i dorri'r siâp neu lwybr. Y pwynt a ddewiswyd wedi'i hamlygu 

mewn coch 

2. Tap dwbl ar y pwynt i agor y panel eiddo a phwyswch y botwm Break yn y panel golygu llwybr 
NEU gwasgwch y botwm "Break" yn y bar offer golygu llwybr 

3. Bydd y siâp yn awr yn cael eu torri a rhannu yn ddau siâp pendant gydag un ohonynt a 
ddewiswyd 

 
I dorri siâp yn y segment a ddewiswyd: 

1. Dewiswch y segment yr ydych am i dorri allan. Mae'r pwyntiau diwedd y segment a ddewiswyd 
yn cael eu hamlygu mewn coch 

2. Yn y Properties ! Wasg Llwybr panel Golygu y botwm Break NEU pwyswch y "Torrwch" 
botwm yn y bar offer golygu llwybr 

3. Bydd y segment yn awr yn cael eu torri allan o'r siâp 
 
I weldio ddau siâp ar y pwynt ddiwedd ddewiswyd: 

1. Gosodwch y siapiau fel bod y pwyntiau pen sydd i'w weldio yn agos at ei gilydd 

2. Dewiswch unrhyw un o'r siapiau yn gorffen pwynt lle rydych am i weldio siapiau at ei gilydd 

3. Tap dwbl ar y pwynt i agor y panel eiddo a phwyswch y botwm Weld yn y panel golygu llwybr 
NEU gwasgwch y botwm "Weld" yn y bar offer golygu llwybr 

4. Bydd y siapiau yn awr yn cael ei weldio at ei gilydd ar y pwynt i ffurfio un siâp sengl 
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10 Swyddogaethau gwrthrych 
 

 

10.1 Grwpio a heb eu grwpio siapiau 
 
Dewislen ! Offer ! Panel gwrthrych ! Grŵp neu dadgrwpio botymau 
NEU 
Swyddogaethau Bar Offer (Wedi'i leoli ar waelod y sgrin) ! Grŵp neu dadgrwpio botymau 
 
Gellir Siapiau eu grwpio hierarchaidd i greu gwrthrychau cymhleth. 
 
I grŵp siâp: 
 
1. Dewiswch y siapiau i fod yn groupedRefer i adran "Dewis siapiau" ar gyfer dewis siapiau 

lluosog 

2. Defnyddiwch y botwm Group - grwpio'r siapiau Bydd siapiau togetherGrouped set gyffredin o 4 
pegiau dethol, ni all y siapiau unigol o fewn grŵp yn cael eu dewis ar wahân oni bai bod y grŵp 
yn grwpio 

3. Nawr gallwch ddewis a symud y grŵp yn union fel siâp. Mae'r rhan fwyaf o'r gweithrediadau a 
wneir ar y siâp (newid maint, cylchdroi, troi ac ati) yn awr yn cael ei wneud ar y grŵp 

Gall grŵp eu grwpio ymhellach gyda siapiau neu grwpiau (grwpiau hierarchaidd) eraill 
 
I heb eu grŵp grŵp: 
 
1. Dewiswch y grŵp i fod yn ddi-grwpio 

2. Defnyddiwch y botwm dadgrwpio - i heb grŵp y grŵp Bydd y siapiau nawr yn heb ei grwpio 
gyda phob is-siâp neu grŵp yn cael ei ben ei hun 4 dethol pegsNote fod ar gyfer grwpiau 
hierarchaidd, dim ond y siapiau a grwpiau un lefel yn is na'r grŵp ar hyn o bryd yn heb ei 
grwpio i gynnal y grwpio hierarchaidd 

3. Bydd y grŵp yn awr yn cael ei ddileu gallwch gallwch nawr ddewis siapiau unigol 

Grŵp - Grwpiau ynghyd y siapiau a ddewiswyd 
Dadgrwpio - UnGroups y grŵp a ddewiswyd 
R + 90, R-90 - Opsiynau i gylchdroi siapiau / grwpiau a 
ddewiswyd gan +/- 90 gradd 
Codi, Lower, Top, Gwaelod - Newidiadau i'r z-drefn siâp drwy 
ddod i'r tu blaen neu'r cefn, uchaf neu isaf 
FlipH, FlipC - Flips y siapiau a ddewiswyd / grwpiau yn 
llorweddol neu'n fertigol 
Ffrwydro, Ymunwch - Ffrwydro yn creu siapiau wahân ar gyfer 
pob segment, Ymunwch yn olynol welds holl siapau halinio 
mewn mannau ben yn y dewis i ffurfio siâp sengl 
Cyfuno, ar wahân - Cyfuno dewis set o bwyntiau siapiau i 
mewn i un siâp ond yn cadw is-lwybrau. Gwahanu is lwybrau i 
mewn i siapiau gwahanol 
Gweithrediadau Boolean - Gweithrediadau Boole ar siapiau a 
ddewiswyd ar gyfer Unite, yn croestorri, tynnu, Eithrio 
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10.2 Ffrwydro neu Ymunwch â siapiau 
 
Gellir Siapiau gael eu ffrwydro i mewn i segmentau unigol, pob segment i fod yn siâp ar wahân. 
Gellir eu cysylltu ynghyd mewn mannau ben os bydd y pwyntiau diwedd yn agos at ei gilydd. 
 
Tap dwbl ar y siâp i agor Offer panel ! Offer ! Botwm "ffrwydro" neu "Ymuno" 
NEU 
Defnyddiwch y ffrwydro neu Ymunwch botymau ar y bar offer offer ar waelod y sgrîn 
 
I Ffrwydro siâp: 

1. Dewiswch y siâp 

2. Tap dwbl ar y siâp i agor y ddewislen, pwyswch y "ffrwydro" botwm yn y ddewislen Tools NEU 
pwyswch y "ffrwydro" botwm yn y bar offer offer 

3. Bydd y siâp yn awr yn cael eu torri ac yn rhannu'n siapiau ar wahân, bydd pob segment yn siâp 
ar wahân 

 
I Ymuno siapiau lluosog halinio mewn mannau ddiwedd: 

1. Gosodwch y siapiau fel bod y pwyntiau pen sydd i'w weldio yn agos at ei gilydd 

2. Dewiswch yr holl siapiau sydd i'w weldio gyda'i gilydd 

3. Yn y wasg offer panel dewislen y "Ymuno" botyma NEU gwasgwch y botwm "Ymunwch" yn y 
bar offer offer 

4. Bydd y siapiau yn awr yn ymuno â'i gilydd i ffurfio siâp sengl gyda phob pwynt pen gorgyffwrdd 
weldio ynghyd â'r siapiau cyfagos i ben pwynt 

10.3 Newid y z-drefn o siapiau 
 
Dewislen ! Offer ! Panel gwrthrych ! Codi, Lower, Top, botymau Bottom 
NEU 
Swyddogaethau Bar Offer (Wedi'i leoli ar waelod y sgrin) ! Codi, Lower, Top, botymau Bottom 
 
Gellir Siapiau cael eu creu a'u rhoi ar ben y siapiau eraill. Mae trefn y siapiau sy'n penderfynu pa 
siâp yn uwch yn y pentwr yn cael ei gyfeirio ato fel ei zOrder. Ni all unrhyw ddau siâp yr un zOrder. 
Mae un bob amser dros y llall pan fydd yn gorgyffwrdd. 
 
I godi neu ostwng siâp, dewiswch y siâp a phwyswch y "Raise" neu fotymau "Lower" yn y panel 
arfau. 
 
Pan mae llawer o siapiau sy'n gorgyffwrdd, am godi siâp i'r defnydd brig y botwm "Top" yn y panel 
arfau neu ar gyfer gostwng siâp i'r gwaelod defnyddiwch y botwm "Gwaelod". 

10.4 Flipping siapiau 
 
Dewislen ! Offer ! Panel gwrthrych ! Flip H - ar gyfer flipping siapiau yn llorweddol 
Dewislen ! Offer ! Panel gwrthrych ! Flip V - ar gyfer flipping siapiau fertigol 
NEU 
Bar Offer Swyddogaeth (Wedi'i leoli ar waelod y sgrin) ! Flip-H a Flip-V Buttons 
 
Flipping siapiau yr un fath â adlewyrchu siapiau ar draws X neu Y echel gyda'r tarddiad fel y 
ganolfan siapiau hun. 
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10.5 Alinio siapiau 
 
Dewislen ! Offer ! Panel gwrthrych ! Alinio Chwith, H Center, Right, Top, V Center, botymau 
Bottom 
NEU 
Bar Offer Swyddogaeth (Wedi'i leoli ar waelod y sgrin) ! Alinio Botymau 
 
Aml dewiswch y siapiau mae angen i chi alinio a phwyswch y botwm alinio ei angen i alinio nhw. 
 

10.6 Gweithrediadau Boolean 
 
Dewislen ! Offer ! Gwrthrych ! Unite, croestorri, tynnu, Eithrio, Cyfunwch & wahân 
NEU 
Swyddogaethau Bar Offer (Wedi'i leoli ar waelod y sgrin) ! Gweithrediadau boolean 
 
 

    
 
 

Gweithrediadau Boolean - Unite, yn croestorri, Tynnwch, Eithrio 
Cyfuno / wahân 
Cyfunwch - Yn cyfuno y pwyntiau mewn gwrthrychau ar wahân i siâp sengl gydag is lwybrau 
a gall y pwyntiau eu golygu fel un siâp. Mae hyn yn wahanol i grwpio lle mae pob siâp unigol 
yn cadw ei set ei hun o bwyntiau. 
Ar wahân - Gwahanu'r siâp i mewn i is-lwybrau, bydd pob is llwybr yn dod yn siâp ar wahân. 
Swyddogaethau Bar Offer - Gellir cael gweithrediadau Boole yn hawdd drwy'r Bar Offer 
Swyddogaethau 
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2 

1 
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11 Haenau 
 
Dewislen ! Haenau ! Panel Haenau  
 

    
 

Dileu Haen - Dileu'r yr haen gyfredol a ddewiswyd a nodir gan y marc tic 
Dangos Haen- Mae botwm togl pan gwyrdd yn dangos haen gweladwy 
Cuddio Haen - Mae botwm togl pan llwyd yn dangos haen gweladwy 
Copi Haen - Creu copi newydd o'r haen gyfredol 
Cyfuno Haen- Uno yr haen gyfredol i lawr i'r haen oddi tano 
Ychwanegu Haen - Mae'r botwm "+" yn agor panel i ychwanegu haen newydd 
Gorchymyn Haen Newid- Newid y drefn yr haen drwy lusgo'r haen gan ddefnyddio'r handlen 
i leoliad arall yn y rhestr 
Haen Gyfredol- Touch ar enw unrhyw un o'r haenau yn y rhestr i'w wneud yn yr haen 
gyfredol. Mae'r haen gyfredol yn dangos marc tic 
Haen Lock- Mae eicon clo Yn dangos yr haen cael ei gloi ac ni ellir eu golygu, cyffwrdd ar yr 
eicon clo i ddatgloi iddo, cyffwrdd eto i gloi 
Didreiddiad Haen- Gosod y tryloywder haenau 
Ailenwi Haen - Touch ar enw'r haen yr haen gyfredol i agor y panel manylion haen, a 
chyffwrdd ar deitl haen i alluogi'r bysellfwrdd ar gyfer ailenwi yr haen 

 
Gellir Siapiau cael eu trefnu i wahanol haenau. Gall haen yn cael ei dychmygu fel taflen tryloyw ar 
wahân ar y bwrdd sy'n dal cyfres o siapiau. 
 
• Gall haenau lluosog yn cael eu creu i drefnu'r cynllun rhesymegol 

• Gall gwelededd pob haen yn cael eu troi ymlaen neu i ffwrdd 

• Gall pob haen yn cael ei gloi neu heb ei gloi, nid yw haenau glo yn eu golygu 

• Mae bob amser haen y nodir ei yr haen gyfredol, gall haen hwn yn cael ei osod 
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• Bydd unrhyw siâp newydd a grëwyd neu gludo ar y dyluniad yn cael ei lleoli ar yr haen gyfredol 

• Gallwch symud a golygu siapiau ar haenau gweladwy eraill 

• Gall haenau yn cael eu codi neu eu gostwng, gan godi neu ostwng haen yn dod yr holl 
wrthrychau ar yr haen i flaen neu gefn yn dibynnu ar y zOrder yr haenau 

 
AWGRYM: Bydd Troi oddi ar haenau heb eu defnyddio hwb i'r rendro a golygu perfformiad 
 

11.1 Ychwanegu haen newydd 
 
Dewislen ! Haenau ! Panel Haenau ! Botwm "+" 
 
I ychwanegu haen: 
 
1. Defnyddiwch y Ddewislen ! Haenau ! Panel Haenau ! "+" Botwm - i agor y Add Panel 

newydd 

2. Mae'r cae Haen Enw testun yn auto phoblogaeth gydag enw haen newydd y fformat "Haen N" 
lle N yw nifer yr haenau + 1 

3. I newid yr enw haen diofyn, cyffwrdd ar y Haen Enw cae testun ar gyfer y bysellfwrdd i 
ymddangos a mynd i mewn i'r enw, wasg Done ar y bysellfwrdd ar ôl gorffen mynd i mewn i'r 
enw 

4. Gwasgwch y botwm Add i greu'r haen newydd 

5. Bydd yr haen newydd yn awr yn ymddangos ar frig y rhestr yn y panel haenau a bydd hefyd yn 
cael eu gosod fel yr haen gyfredol fel a nodwyd yn y capsiwn gwaelod yn y panel haenau 

 

11.2 Cael gwared ar haen 
 
Dewislen ! Haenau ! Panel Haenau ! Dewiswch y haen yn y rhestr !  Gall Sbwriel icon 
 
Gallwch dynnu haen gan ddefnyddio'r sbwriel gall icon yn y panel haenau. 
 
Cael gwared ar haen yn gosod yr hawl haen is yr haen dileu fel yr haen gyfredol. Os mai dim ond 
un haen yn y rhestr, Dileu yn anabl gan fod o leiaf un haen ar gyfer dylunio. 
 

11.3 Mewnosod siapiau ar haen 
 
Siapau newydd mewnosod neu gludo ar y bwrdd yn perthyn awtomatig i'r haen gyfredol.  
Cyfeiriwch "Gosod haen wrth haen gyfredol" ar gyfer newid / lleoliad yr haen gyfredol. 
 

11.4 Yn dangos & cuddio haenau 
 
Dewislen ! Haenau ! Panel Haenau ! Toglo yr Show / Hide botwm 
 
Mae eicon ar ddechrau pob eitem haen yn y rhestr haenau yn dangos y gwelededd yr haen. Mae'r 
rhan fewnol y eicon Mae lliw gwyrdd os yw'r haen yn cael ei osod lliw mor weladwy neu lwyd os 
yw'n gudd. 
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I ddangos neu guddio haen: 
 
1. Agorwch y panel haenau - Dewislen ! Haenau ! Panel Haenau 

2. Cyffwrdd y botwm togl ar ddechrau'r yr eitem rhestr haen i droi i gwyrdd ar gyfer ei wneud yn 
weladwy. Touch ar y botwm togl pan gwyrdd i'w gwneud yn gudd (llwyd) 

 

11.5 Gosod haen wrth haen gyfredol 
 
Dewislen ! Haenau / icon Bwrdd ! Panel Haenau ! Touch ar enw unrhyw eitem haen yn y 
rhestr 
 
I osod haen wrth haen gyfredol: 
 
1. Agorwch y panel haenau - Dewislen ! Haenau / icon Bwrdd ! Panel Haenau 

2. Touch ar enw unrhyw eitem haen yn y rhestr, bydd yr haen gyfredol a ddewiswyd yn cael ei 
nodi gan farc tic ar yr eitem rhestr 

 

11.6 Cloi a Haen 
 
Dewislen ! Haenau ! Panel Haenau ! Lock / botwm Datgloi ar yr eitem rhestr 
 
Os haen wedi ei gloi, bydd eicon clo yn weladwy ar yr eitem haen yn y rhestr haenau.  
 
I ddangos neu guddio haen: 
 
1. Agorwch y panel haenau - Dewislen ! Haenau ! Panel Haenau 

2. Lock neu Datglo unrhyw Haen ddefnyddio'r botwm / Datglo Lock yn y rhestr 
 

11.7 Ailenwi haen 
 
Dewislen ! Haenau ! Panel Haenau ! Touch ar enw'r haen ! Touch ar y teitl 
 
Bydd Cyffwrdd ar enw'r haen yn y rhestr haenau agor y panel Manylion haen, cyffwrdd ar deitl 
haen yn y panel fanwl haen yn dangos y bysellfwrdd ac yn galluogi golygu i wneud newidiadau i'r 
enw haen. 
 

11.8 Newid y drefn o haenau 
 
Dewislen ! Haenau ! Panel Haenau ! Llusgwch eitem haen gan ddefnyddio'r handlen 
 
Gall unrhyw haen yn cael eu dwyn i flaen haen arall neu a anfonir o dan haen arall. 
 
I godi neu ostwng haen, defnyddiwch y ddolen ar ddiwedd pob eitem haen yn y rhestr cyffwrdd i 
lawr a llusgwch yr eitem fyny neu i lawr at y sefyllfa yr ydych am i ail-leoli yr haen yn y rhestr. 
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12 Gosod Delwedd Cefndir 
 
Dewislen ! Haenau ! Panel Haen BG 
 

     
 
Gall delwedd cefndir yn cael ei osod gan y llyfrgell luniau, a fydd yn cael ei osod o dan y grid. 
Bwriedir y nodwedd ar gyfer olrhain, copïo neu farcio delweddau raster. 
 
I osod delwedd cefndir: 
 
1. Agorwch y panel haen BG - Dewislen ! Haenau ! Panel Haen BG 

2. Gwasgwch y botwm "Dewis Cefndir Image" - yn agor y ffolder llyfrgell luniau neu gofrestr 
camera 

3. Dewiswch y ddelwedd y mae'n ofynnol ei osod fel cefndir trwy gyffwrdd arno 

4. Bydd dangosydd llwytho ymddangos. Arhoswch am ychydig eiliadau ar gyfer y ddelwedd gael 
ei fewnforio 

5. Unwaith y bydd y ddelwedd yn cael ei lwytho, bydd y bawd y ddelwedd yn weladwy ar y panel 

6. Trowch AR y newid Cefndir i alluogi'r ddelwedd cefndir o dan y grid 
 
Mae'r botwm "Datrys Uchel" yn gosod ddelwedd cydraniad llawn fel cefndir ar gyfer olrhain ar 
lefelau chwyddo uwch. Cydraniad isel yn dal i fod yn dda ar gyfer olrhain ar lefelau chwyddo arferol 
ac is. 
 
AWGRYM: Delweddau Raster cymryd cof ac yn effeithio ar berfformiad. Trowch oddi ar y "Datrys 
Uchel" newid pan fyddwch yn ei wneud sgrolio gormodol a chwyddo gyda'r cefndir OFF ar gyfer 
perfformiad gwell. Trowch ei AR dim ond pan fyddwch yn ei wneud olrhain cymhleth. Trowch oddi 
ar y ddelwedd cefndir pan fyddwch yn gwneud olrhain am resymau perfformiad. 
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BG Delwedd Mân-lun - Y ddelwedd 
thumbnail y ddelwedd cefndir a ddewiswyd 
Dewis Cefndir Delwedd - Button i agor 
rhestr o ddelweddau o albwm lluniau i 
ddewis fel y ddelwedd cefndir 
Cefndir AR / I FFWRDD - Newid i droi ar 
neu oddi ar y cefndir 
Datrys Uchel - Newid i osod y ddelwedd 
cefndir ar ddatrys llawn neu eglurder isel ar 
gyfer perfformiad yn gyflymach 
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13 Designs 
 
Dewislen ! Folder ! Designs  
 

         
 
Ffynhonnell  - ICloud neu Leol. Adnewyddu y rhestr dyluniadau yn seiliedig ar ddetholiad o 
ffynhonnell 
Dylunio Rhestr Eitem - Opens y panel Manylion dylunio ar gyfer y cynllun 
Current Dangosydd Design - Pennawd yn dangos y dyluniad agored ar hyn o bryd 
Ychwanegu Dylunio Newydd - Mae'r botwm "+" yn agor panel i ychwanegu cynllun newydd 
Dylunio Rhagolwg - Rhagolwg thumbnail llun o ddylunio 
Dylunio Lock- Analluoga golygu trwy droi switsh i ffwrdd i gloi'r cynllun 
Agored - Yn awtomatig yn arbed y dyluniad presennol ac yn agor y dyluniad a ddewiswyd 
Lawrlwytho- Os yw Ffynhonnell iCloud, bydd Download lawrlwytho'r dyluniad y ddyfais 
Clirio- Cael gwared ar yr holl siapiau yn y dyluniad cyfredol 
Dileu - Gwaredu dyluniad. Gallwch hefyd swipe i'r dde ar y rhestr cynlluniau i ddileu haen 
Symud I - Symud I iCloud neu Symud I Lleol, ar sail y Ffynhonnell dethol. "Symud I" wedi ei 
analluogi os yw'r cynllun yn agored ar hyn o bryd. Agor cynllun arall i Symudwch y dyluniad 
presennol rhwng iCloud a Lleol. 

 
Dyluniadau yn cyfateb i ffeiliau ac yn dal yr holl luniadau iDesign. Mae'r fwydlen Dyluniadau eich 
galluogi i greu a rheoli eich dyluniadau. 
 
Mae'r panel dyluniadau yn dangos rhestr o'ch holl ddyluniadau. Mae hon yn rhestr graddadwy o 
enwau dylunio a gall unrhyw gynllun yn cael eu dewis. Bydd dewis dyluniad agor is-banel gyda 
fawdlun dylunio a dewisiadau ar gyfer agor, clirio, cloi neu ddileu dyluniad. 
 
ymlaen ganddo gefnogaeth iCloud llawn ar gyfer cydamseru awtomatig rhwng eich iPhone, iPad a 
XDesign (y fersiwn Mac o iDesign) iDesign fersiwn 1.7. 
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13.1 Adferiad Awtomatig yn arbed & damwain 
 
Dyluniadau yn cael eu cadw yn awtomatig. Hyd yn oed mewn achos o ddamwain, dyluniadau yn 
cael eu cadw at y pwynt yn iawn cyn y ddamwain. 
 
• Y tro cyntaf erioed pan fydd y app iDesign ei lansio, mae dyluniad gwag gydag enw "Dylunio 1" 

yn cael ei greu a llwytho. Gallwch ail-enwi dyluniad hwn, neu ei gadw fel dyluniad newydd. 

• Ar lansio cais, y dyluniad diwethaf (cyfredol) yn awtomatig lwytho i chi barhau â'ch gwaith. 

• Mewn achos o ddamwain pan fydd y app ei lansio eto, mae'n ceisio lwytho y dyluniad cyfredol. 

• Dyluniadau yn auto-arbed a yw er y-restr Lleol neu ar iCloud. 

• Dylunio ar iCloud yn synched i iCloud yn y cefndir. 
 

13.2 Save Fel dyluniad newydd 
 
Dewislen ! Folder ! Designs ! "+" Botwm ar gyfer Ychwanegu Panel newydd ! Botwm "Save 
As Dylunio Newydd" 
 
I arbed y dyluniad presennol fel cynllun newydd: 
 
1. Agorwch y Add Panel newydd gan ddefnyddio Menu ! Folder ! Designs ! "+" Botwm ar 

gyfer Ychwanegu Panel newydd 

2. Mae enw dylunio diofyn yn cael ei greu yn awtomatig. I newid enw hwn, cyffwrdd ar y cae enw 
ddylunio i alluogi'r bysellfwrdd. Gwasgwch y botwm Done ar y bysellfwrdd pan fyddwch wedi 
gorffen mynd i mewn i'r enw newydd 

3. Gwasgwch y botwm "Cadw Fel Design Newydd" ar y Add Panel newydd i greu dyluniad 
newydd sy'n gopi o'r cynllun ar hyn o bryd 

 

13.3 Creu dyluniad gwag newydd 
 
Dewislen ! Folder ! Designs ! "+" Botwm ar gyfer Ychwanegu Panel newydd ! Botwm "dylunio 
wag Newydd" 
 
Er mwyn creu dyluniad gwag newydd: 
 
1. Agorwch y Add Panel newydd gan ddefnyddio Menu ! Folder ! Designs ! "+" Botwm ar 

gyfer Ychwanegu Panel newydd 

2. Mae enw dylunio diofyn yn cael ei greu yn awtomatig. I newid enw hwn, cyffwrdd ar y cae enw 
ddylunio i alluogi'r bysellfwrdd. Gwasgwch y botwm Done ar y bysellfwrdd pan fyddwch wedi 
gorffen mynd i mewn i'r enw newydd 

3. Gwasgwch y "Dewiswch maint y bwrdd" botwm ar y panel Add Newydd.  

4. Dewiswch maint bwrdd Rhagosodol o'r rhestr o feintiau bwrdd gael neu Custom ar gyfer pennu 
maint y bwrdd arfer 

5. Os bydd y dewis maint bwrdd arfer ei ddewis, Lled a chaeau Uchder yn cael eu galluogi. 
Rhowch y Uchder Lled ac roedd angen gan ddefnyddio'r bysellfwrdd sydd ar gael drwy tapio ar 
y cae. Gwasgwch y botwm Done ar y bysellfwrdd ar ôl mynd i mewn i'r gwerthoedd. 
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6. Newidiwch y Raddfa Darlun os bydd angen (yn berthnasol ar gyfer lluniadau mawr iawn - 
cyfeiriwch at adran "Gosod y Maint Bwrdd & Graddfa" 

7. Sylwch ar y gwerthoedd Maint Drawing newydd harddangos yn seiliedig ar y lled ac uchder 
newydd.  

8. Dewiswch y botwm Back i fynd yn ôl i'r Ychwanegu Panel newydd 

9. Gwasgwch y botwm "dylunio wag Newydd" ar y Add Panel newydd i greu dyluniad gwag 
newydd 

AWGRYM: Mae maint y bwrdd diofyn ar gyfer dyluniad gwag newydd yw'r maint sgrîn y ddyfais. 
Skip pob cam ar ôl cam 3 a phwyswch "dylunio wag Newydd" i greu gyda maint diofyn. Os bydd y 
ddyfais yn y modd tirlun, bydd maint bwrdd tirwedd yn cael ei greu. 
 

13.4 Agor cynllun sy'n bodoli eisoes 
 
Dewislen ! Folder ! Panel Designs ! Dewiswch dylunio ! Botwm "Open" 
 
I agor dyluniad: 

1. Agorwch y panel Dyluniadau gan ddefnyddio Menu ! Folder ! Panel Designs  

2. Dewiswch y dyluniad yn y rhestr. Bydd hyn yn agor is-banel â'r opsiynau ar gyfer dylunio 

3. Gwasgwch y botwm Agored i agor y dyluniad presennol designThe ar gau ac arbed cyn agor y 
dyluniad a ddewiswyd 

 

13.5 Clirio dyluniad 
 
Dewislen ! Folder ! Panel Designs ! Dewiswch y dyluniad presennol ! Botwm "Clear" 
 
I glirio'r dyluniad sydd ar agor: 

1. Agorwch y panel Dyluniadau gan ddefnyddio Menu ! Folder ! Panel Designs  

2. Dewch o hyd i'r dyluniad presennol yn y rhestr a dewis hynny. Bydd hyn yn agor is-banel â'r 
opsiynau ar gyfer dylunio 

3. Gwasgwch y botwm Clear i glirio'r holl siapiau yn y cynllun 
 

13.6 Cael gwared dyluniad 
 
Dewislen ! Folder ! Panel Designs ! Dewiswch dylunio ! Botwm "Dileu" 
NEU 
Dewislen ! Folder ! Panel Designs ! Swipe dde ar yr eitem dylunio ! Botwm "Dileu" 
 
Mae dwy ffordd i ddileu dyluniad: 

1. Gan ddefnyddio'r botwm Dileu ar yr is dylunio panel sy'n cael ei ddangos pan fydd eitem 
dylunio yn cael ei ddewis yn y panel dyluniadau cadarnhad lista yn ymddangos gyda botwm 
Confirm i ddileu'r cynllun yn barhaol 

2. Ymosodiadau i'r dde ar yr eitem dylunio yn y rhestr dyluniadau, a fydd yn dangos botwm Dileu 
ar y dde o'r eitem rhestr 
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13.7 Ailenwi dyluniad 
 
Dewislen ! Folder ! Panel Designs ! Dewiswch dylunio ! Touch ar y teitl / enw'r dylunio 
 
Bydd Cyffwrdd ar y teitl dylunio yn y panel manylion y dyluniad yn agor y bysellfwrdd ac yn galluogi 
golygu am y teitl dylunio. 
 
Nodyn: Gall Dyluniadau ar iCloud ond yn cael ei ail-enwi os nad yw'r cynllun yn agored ar hyn o 
bryd. Agor dyluniad arall ac yna ewch yn ôl at y rhestr i ail-enwi y dyluniad. 
 

14 Allforio Designs 
 
Dewislen ! Folder ! Allforio  
 

 
 
iDesign yn cefnogi cynnyrch allforio o ansawdd uchel yn y ddau fformat raster a fector. 
 
Y ffurfiau canlynol yn cael eu cefnogi: 
Fformatau allforio Vector: SVG (dolenni gwahaniaethau ar gyfer Darlunydd ac Inkscape cymorth), 
PDF 
Fformatau allforio Raster: JPEG, PNG (gyda neu heb gefndir tryloyw) 
 
Ar gyfer JPEG & PNG, penderfyniadau allbwn o 1280x1920 ar yr iPhone a'r 2304x3072 ar y iPad 
yn cael eu cefnogi. Gall allbynnau fformat fector (SVG & PDF) ei raddio i unrhyw benderfyniad heb 
unrhyw golled o eglurder. 
 
• Gellir Dyluniadau cael ei allforio ym mhob fformat a gefnogir fel atodiadau e-bost 

• Gellir Dyluniadau hefyd yn cael ei allforio i'r llyfrgell luniau fel delweddau JPEG. 

• Gellir Dyluniadau yn cael ei allforio yn uniongyrchol mewn fformat "Ffeil iDesign" i Dropbox a 
gellir eu mewnforio yn ôl o unrhyw ddyfais gan ddefnyddio'r un cyfrif Dropbox. 

 
I allforio dyluniad: 

3 

1 

2 

Cefndir - Opens panel gydag opsiynau cefndir 
Ffynhonnell - Opens panel gydag opsiynau 
ffynhonnell 
Math - Opens panel i nodi'r math fformat allforio 
Maint - Opens panel i benodi dewisiadau maint 
allforio arfer 
Botymau Allforio Dewis- E-bost, Dropbox, 
Llyfrgell Photo ac Argraffu. 
 

3 

1 

2 

5 

4 

5 

 4 
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1. Agorwch y dyluniad sydd angen ei allforio (Cyfeiriwch "Agor dyluniad presennol") os nad yw ar 

agor ar hyn o bryd 

2. Agorwch y panel Allforio: Dewislen! Folder ! Allforio  

3. Dewiswch y cefndir allforio 

4. Dewiswch y ffynhonnell allforio 

5. Dewiswch faint y allforio 

6. Dewiswch y math allforio 

7. Gwasgwch unrhyw un o'r botymau dewis allforio a gefnogir ac aros ychydig eiliadau ar gyfer 
dylunio i gael ei allforio 

a. Ar gyfer allforio i Lyfrgell Photo, bydd y ddewislen allforio yn cau ar ôl y allforio yn cael 
ei wneud. 

b. Ar gyfer allforio drwy e-bost, bydd ffenestr Anfon e-bost yn ymddangos gyda'r dyluniad 
hallforio fel atodiad barod i'w hanfon. Sylwer y dylid e-bost yn cael ei ffurfweddu ar eich 
dyfais cyn y gellir allforio gael ei ddefnyddio i e-bost. 

c. Ar gyfer allforio i Dropbox, y allforio yn parhau yn y cefndir ac mae dangosydd 
gweithgaredd troelli ei ddangos ar y top gyfran dde'r panel allforio tra bod y llwytho ffeil 
allforio ar y gweill. 

d. Ar gyfer allforio i iCloud, y ffeil yn cael ei allforio sync'd i iCloud gan y ddyfais yn y 
cefndir. Nid oes unrhyw ddangosydd o ran pryd y mae'r cydamseru yn cael ei gwblhau 
fel hyn yn cael ei wneud gan yr iCloud yn y cefndir. Er mwyn sicrhau gyfan gwbl a yw'r 
allforio iCloud yn cael ei gwblhau, adfywio'r rhestr Mewnforio ar gyfer iCloud ar ddyfais 
arall gyda iDesign. Dylai'r amser arferol a gymerir i allforio fod un fath â allforio i 
Dropbox. 

e. I Argraffu, defnyddiwch y botwm opsiwn Argraffu. Mae'r cynllun yn cael ei allforio yn 
seiliedig ar y gosodiadau allforio ac yna eu hargraffu drwy AirPrint. 
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14.1 Gosod y cefndir allforio 
 
Dewislen ! Folder ! Panel Allforio ! Allforio Cefndir 
 

 
 
Mae'r opsiynau cefndir yn caniatáu cynnwys yr haen cefndir, mae'r grid yn y ddelwedd allforio a 
gwneud y cefndir dryloyw wrth allforio i fformat PNG. 
 

14.2 Dewis y ffynhonnell allforio 
 
Dewislen ! Folder ! Panel Allforio ! Allforio Ffynhonnell 
 

 
 

  

3 

1 

2 

BG Tryloyw - I wneud y cefndir dryloyw wrth 
allforio i PNG 
BG Haen Image - Os ON, yn cynnwys y 
ddelwedd haen cefndir yn y allforio 
Grid - Os ON, yn cynnwys y Grid yn y allforio 
 

3 

1 

2 

Mae pedwar opsiynau sydd ar gael ar gyfer yr hyn i allforio o 
ddylunio: 
 
1. Haenau Gweladwy 

2. Haenau cyfredol 

3. Mae'r holl Haenau 

4. Dewis cyfredol (dim ond y gwrthrychau a ddewiswyd ar y 
bwrdd) 

 
Mae'r opsiwn dethol cyfredol yn defnyddio'r maint y fframiau 
ddethol yn hytrach na'r maint bwrdd cyfan ar gyfer allforio 
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14.3 Gosod y maint allforio 
 
Dewislen ! Folder ! Panel Allforio ! Allforio Maint 
 
 

 
 
Gellir Dyluniadau cael ei allforio yn y maint y bwrdd, neu gall maint arferiad yn cael ei nodi. 
 
Er mwyn pennu maint arfer ar gyfer allforio, dewiswch yr opsiwn maint arferiad yn y panel Allforio 
Maint. Bydd hyn yn galluogi'r rheolaethau ar gyfer gosod y raddfa mewn canran neu lled ac 
uchder. 
 

14.4 Gosod y math allforio 
 
Dewislen ! Folder ! Panel Allforio ! Allforio Math 
 

 
 

3 

1 

2 

Maint Bwrdd - Defnyddiwch y maint bwrdd 
dyluniadau gan fod maint allforio. (Gapio) 
Maint Custom - Yn galluogi graddfa, lled ac 
uchder botymau i bennu maint allforio arfer 
Allforio Lled, Uchder - Meysydd arddangos a 
mynediad ar gyfer allforio a lled uchder 
Graddfa - Ar raddfa Allforio fel% o faint neu 
ddethol bwrdd.  
Nodyn: Mae terfyn ar faint allforio (lled / uchder 
3072px gyfer iPad neu 2048px ar gyfer iPhone / 
iPod) ar gyfer fformatau allforio yn seiliedig 
picsel (JPEG, PNG, Llyfrgell Photo). Dim cap yn 
gwneud cais am PDF gan ei fod yn fformat 
fector. 
 

3 

1 

2 

4 

 4 

Opsiynau Fformat Allforio 
 
1. Ffeil iDesign 

2. JPG 

3. PNG 

4. PDF 

5. SVG am Illustrator 

6. SVG gyfer Inkscape 
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14.5 Rhannu ffeiliau iDesign 
 
Dewislen ! Folder ! Panel Allforio ! Allforio Math ! "Ffeil iDesign" opsiwn, a phwyswch y 
botwm opsiwn Allforio sy'n ofynnol ar gyfer Emai neu Dropbox 
 
Gwahanol ffyrdd y gallwch rannu ffeiliau dylunio: 
 
1. Arbed ar iCloud. 

iDesign Mae cefnogaeth iCloud lawn a bydd ffeiliau yn cael eu dylunio synched yn awtomatig 
gyda'ch dyfeisiau a hefyd gydag XDesign gyfer Mac. 
Nodyn: Dylech fod yn defnyddio'r rhestr "iCloud" yn y panel Dyluniadau ar gyfer cynlluniau 
newydd gael eu creu yn iCloud. Nid yw'r rhestr "Lleol" yn cael ei synched. 

2. Share drwy e-bost atodiad. 
Gall yr opsiwn hwn yn cael ei ddefnyddio i rannu ffeiliau iDesign gyda defnyddwyr eraill neu 
gyda dyfeisiau eraill. 
I agor yr atodiad ar y ddyfais arall, yn agor yr e-bost gyda'r atodiad - bydd y ffeil yn iDesign 
sydd ynghlwm yn cael ei ddangos gyda'r eicon iDesign arno. Pwyswch a dal yr atodiad am 
opsiwn i ymddangos ar gyfer agor ddefnyddio iDesign. Unwaith y bydd y ffeil yn cael ei hagor, 
bydd yn cael ei fewnforio a'i ychwanegu at y rhestr dyluniadau. 

3. Share drwy Allforio-Mewnforio i Dropbox 
Gall ffeiliau hallforio cael ei fewnforio yn ôl i iDesign o unrhyw ddyfais drwy'r ddewislen 
Mewnforio. 
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15 Mewnforio Designs 
 
iDesign cefnogi SVG Mewnforio ac ei fformat .idesign hun ar gyfer mewnforio. Gall ffeiliau gael ei 
fewnforio i iDesign o Dropbox neu atodiadau e-bost. 
 
mewnforio iCloud ar gyfer fformat .idesign yn cael ei gefnogi ar gyfer fersiynau hŷn ar iDesign. Nid 
oes angen hyn fersiynau newydd o ganlyniad i gefnogaeth cydamseru iCloud lawn o gynlluniau yn 
y rhestr iCloud. 
 
Dewislen ! Folder ! Mewnforio  
 

         
 

Mewnforio Ffynhonnell- Dewiswch Dropbox neu iCloud fel ffynhonnell mewnforio ac mae'r 
rhestr isod yn adnewyddu gyda'r lluniau o'r ffynhonnell a ddewiswyd 
Mewnforio Rhestr Ffeil - Bydd Rhestr o ffeiliau cynllunio gael eu llwytho ar sail dewis y 
ffynhonnell mewnforio 
Lawrlwytho Dangosydd- Mae marc tic gwyrdd yn dangos bod y ffeil yn cael ei lwytho i lawr 
yn lleol 
Lawrlwytho- Downloads y ffeil dylunio a ddewiswyd o'r rhestr mewnforion. Mae'r download yn 
cael ei wneud yn y cefndir a'r dangosydd gweithgaredd yn cael ei ddangos ar yr ochr dde o'r 
panel ddewislen 
Dileu - Gwaredu ffeil dylunio o'r lleoliad ffynhonnell mewnforio. Mae'n dileu y ffeil yn barhaol 
oddi wrth y ffynhonnell cwmwl 
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Dangosydd Gweithgaredd - Mae'r dangosydd gweithgaredd yn cael ei ddangos pan fydd 
adnewyddu rhestr ffeil neu lawrlwytho ar y gweill 
Dileu Lawrlwytho - Gwaredu copi lawrlwytho yn lleol o'r ffeil dylunio 
Mewnforio I Designs - Mewnforio y ffeil dylunio lwytho i lawr yn y rhestr dyluniadau apps ac 
yn agor y dyluniad 
Dileu - Gwaredu ffeil dylunio o'r lleoliad fewnforio (Dropbox neu iCloud) 

 
I fewnforio ffeil iDesign o Dropbox neu iCloud: 

1. Dewiswch y Mewnforio Ffynhonnell (Dropbox neu iCloud) 
Bydd hyn yn adfywio'r rhestr mewnforion gyda'r holl ffeiliau o'r lleoliad ffynhonnell mewnforio 
dethol. 

2. Dewiswch unrhyw un o'r ffeiliau yn y rhestr. Bydd panel manylion yn cael eu hagor gydag 
opsiynau pellach i lawrlwytho'r ffeil dylunio yn lleol oddi wrth y lleoliad mewnforio. 

3. Llwythwch y ffeil drwy wasgu'r botwm Lawrlwytho 
Bydd dangosydd gweithgaredd yn cael ei ddangos ar yr ochr dde uchaf y panel tra bod y ffeil 
yn cael ei dylunio llwytho i lawr. 

4. Pan fydd y llwytho i lawr yn gyflawn bydd marc tic gwyrdd yn ymddangos yn erbyn y ffeil yn y 
rhestr. 

5. Dewiswch y ffeil yn y rhestr a phwyswch y botwm Mewnforio i Designs. Bydd y ffeil yn cael ei 
ychwanegu at y rhestr Dyluniadau a agorwyd. 

 
I Mewnforio ffeiliau iDesign o atodiadau e-bost: 

1. Agorwch y neges e-bost gyda'r atodiad - bydd y ffeil yn iDesign sydd ynghlwm yn cael ei 
ddangos gyda'r eicon iDesign arno. 

2. Pwyswch a dal yr atodiad am opsiwn i ymddangos ar gyfer agor ddefnyddio iDesign. 

3. Unwaith y bydd y ffeil yn cael ei hagor, bydd yn cael ei fewnforio a'i ychwanegu at y rhestr 
dyluniadau. 

6 
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16 Designs Backup 
 
Dewislen ! Folder ! Backup 
 

    
 

Backup Lleoliad - Dewiswch Dropbox neu iCloud fel y lleoliad wrth gefn ac mae'r rhestr isod 
yn adnewyddu gyda'r lluniau o'r lleoliad a ddewiswyd. Y trydydd opsiwn ar gyfer backup dyfais 
lleol yw cysondeb efo fersiynau cynt i gael mynediad copïau wrth gefn lleol greu gan 
ddefnyddio fersiynau blaenorol iDesign. 
Rhestr Backup  - Rhestr o'r holl ffeiliau wrth gefn iDesign yn y lleoliad wrth gefn 
Creu copi wrth gefn newydd - "+" Botwm. Copïau wrth gefn newydd yn cael eu dirwyn i ben 
ers iDesign fersiwn 1.7 gyda storfa sy'n seiliedig ar ffeiliau a chefnogaeth lawn ar gyfer iCloud i 
cydamseru dyluniadau yn awtomatig. 
Lawrlwytho - Downloads y ffeil wrth gefn gan y lleoliad wrth gefn at y ddyfais yn lleol 
Dileu - Gwaredu y copi wrth gefn a ddewiswyd o'r lleoliad wrth gefn 
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Lawrlwytho Dangosydd- Mae marc tic yn dangos bod y ffeil wedi ei lwytho i lawr yn lleol oddi 
wrth y lleoliad wrth gefn 
Dileu Lawrlwytho - "+" Botwm i greu copi wrth gefn newydd o'r holl ddyluniadau cyfredol 
Adfer o gefn - Adfer o'r backup a ddewiswyd gan drosysgrifo holl ddyluniadau presennol 
gyda'r cynlluniau yn y copi wrth gefn hwn 
E-bost wrth gefn - Opens e-bost gyda wrth gefn hwn fel atodiad i anfon yn allanol 
Dileu - Cael gwared ar y copi wrth gefn dewis o blith y lleoliad wrth gefn.Mae'n dileu y ffeil yn 
barhaol oddi wrth y ffynhonnell cwmwl.  

 8 
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17 Gosodiadau 
 
Dewislen ! Gwybodaeth ! Gosodiadau 
 

 
 

    
 

Wireframe Zoom & Tremio - Perfformiad gyflymach pan galluogi i chwyddo a panio am 
ddyluniadau mawr gyda gwrthrychau yn cael llenwi lliwiau a graddiannau 
Gosodiadau Cwmwl - iCloud / Dropbox - Gosodiadau ar gyfer galluogi / cysylltu iCloud & 
Dropbox 
iCloud - Galluogi neu analluogi iCloud gyfer y app. Troi i ffwrdd bydd yn rhwystro mynediad 
iCloud, ond bydd yr holl ffeiliau sy'n bodoli eisoes yn iCloud yn cael eu cadw a gellir cael 
mynediad pan fyddwch yn troi ei AR eto 
Dropbox - Galluogi neu analluogi Dropbox gyfer y app. Troi i ffwrdd bydd yn rhwystro 
mynediad Dropbox, ond bydd pob ffeil sy'n bodoli eisoes yn cael eu cadw a gellir cael 
mynediad pan fyddwch yn troi yn ôl AR eto 

3 

1 

2 

Mewnosod Parhaus - Yn caniatáu gosod dro ar ôl 
tro o'r offeryn siâp a ddewiswyd ar gyffwrdd dilynol, 
nes bod yr offeryn Dewiswch cael ei ddewis 
Atred Trin - Yn galluogi dolenni wrthbwyso yn ystod 
golygu pwynt. Shaped fel cynllun croes dros y pwynt 
golygu a ddewiswyd, y pedwar dolenni yn eich 
galluogi i weld y pwynt gwirioneddol heb y bys blocio 
ei wrth symud gan ddefnyddio'r dolenni gwrthbwyso. 
Trin Cylchdro - Yn galluogi handlen cylchdro ar 
gyfer dewis ar hyn o bryd, handlen coch yn 
ymddangos ar ochr y dewis i gylchdroi'r gwrthrychau 
a ddewiswyd 
Trin Cylchdroi Center - Caniatáu canolfan cylchdro 
y siâp gael ei newid  
Caniatáu Adfer - Yn galluogi adfer dyluniadau o 
gronfa ddata iDesign allanol trwy atodiadau e-bost 
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Cyswllt / Unlink Dropbox - Dolen neu unlink y app gyda chyfrif defnyddiwr Dropbox. Pan 
fyddwch yn cysylltu ei, sgrin mewngofnodi Dropbox gyda ei arddangos i fynd i mewn eich enw 
defnyddiwr a chyfrinair Dropbox. 

 

18 Offer Dimensiwn 
 
Dewislen ! Offer ! Offer panel ! Offer dimensiwn Hyd a Angle 
NEU 
Offer Bar Offer (Wedi'i leoli ar ochr chwith y sgrin) ! Offer dimensiwn Hyd a Angle 
 

    
 
 

Offer dimensiwn Hyd a Angle - Ar gael yn y panel Tools ddewislen 
Offeryn dimensiwn Hyd - Gellir gweld Mae'r offeryn hyd yn hawdd o'r Tools Bar Offer 
Offeryn dimensiwn Angle - Gellir gweld Mae'r offeryn ongl hawdd o'r Tools Bar Offer 
 

18.1 Hyd Dimensiwn Offeryn 
 
I fewnosod dimensiwn hyd: 
 
1. Dewiswch y teclyn Hyd o'r panel arfau OR bar offer 

2. Touch lawr ar y lleoliad lle rydych am ddechrau dimensiwn hyd a dal am eiliad, yna llusgwch 
allan i unrhyw gyfarwyddyd i mewnosoder y siâp a pharhau llusgo tuag at yr ail bwynt 

3. Tra llusgo, yr ardal mesuriadau yn dangos hyd y dimensiwn yn cael ei fewnosod a newid maint 

4. Unwaith y byddwch yn cael y stop hyd iawn lusgo a dyrchafa eich bys i orffen 
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18.2 Angle Dimensiwn Offeryn 
 
I fewnosod dimensiwn ongl: 
 
1. Dewiswch y teclyn Angle o'r panel arfau OR bar offer 

2. Touch lawr ar y lleoliad ble mae'r ganol y cylch ar gyfer yr arc yw - i nodi'r radiws a dal am 
eiliad, yna llusgwch allan i unrhyw gyfarwyddyd bennu'r pwynt cyntaf 

3. Unwaith y byddwch wedi gosod y pwynt cyntaf yn gywir, rhoi'r gorau i llusgo a dyrchafa eich 
bys i orffen gosod y pwynt cyntaf 

4. Touch lawr eto a llusgo i nodi'r ail bwynt yr arc 

5. Unwaith y byddwch wedi gosod yr ail bwynt, rhoi'r gorau i llusgo a dyrchafa eich bys i orffen 
gosod yr ail bwynt 

 

18.3 Gosodiadau Dimensiwn 
 
Dewislen ! Priodweddau ! Panel Dimensiwn 
NEU 
Tap dwbl ar wrthrych dimensiwn ! Panel Dimensiwn 
 

 
   

 
 

2

1

3

4
5
6

Auto - Yn galluogi gwerthoedd awtomatig gan 
fod y testun dimensiwn i hyd neu ongl 
dimensiwn yn seiliedig ar y pwyntiau pen 
penodedig 
Gwerth - Os Auto ei osod i OFF, gallwch bennu 
gwerth arfer fel pennawd 
Arddull Dimensiwn - Nodwch yr arddull saeth a 
galluogi neu analluogi y llinellau marciwr diwedd 
Dimensiwn Fformat - Nodwch y lle degol, 
ffracsiynol fformat, gwahanyddion coma ac uned 
ôl-ddodiad  
Testun Lleoliad - Nodwch y lleoliad y testun (yn 
y canol, chwith, dde, top, gwaelod) ac a yw'r 
testun bob amser yn cyd-fynd yn llorweddol 
Gwneud cais i Bawb - Gwneud cais y 
gosodiadau dimensiwn galluogi a'u cyfredol i holl 
ddimensiynau yn y dyluniad 
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1

2

3

4

5

6

8 

9 

Arddull Dimensiwn - Dewis Dimensiwn 
arddull arrow 
Llinellau Marker End - Trowch AR llinellau 
marciwr / OFF pen ar y pwyntiau diwedd 

Lleoedd Degol - Nifer y lleoedd degol ar gyfer 
y gwerth dimensiwn arddangos 
Fformat ffracsiynol - Dangos y gwerth mewn 
fformat ffracsiynol, yn ddefnyddiol pan Traed a'r 
Fodfeddi yn cael eu defnyddio fel unedau 
lluniadu 
Fformat Pensaernïol - Dangos y gwerth mewn 
traed + modfeddi + ffracsiynau. Dim ond os yw 
galluogi Unedau Bwrdd yn cael eu gosod i Feet. 
Gwahanyddion Adain Garpiog - Ychwanegu 
gwahanyddion coma i werth dimensiwn a 
ddangosir yn seiliedig ar y ddyfais lleoliadau / 
gwlad 
Uned Ôl-ddodiad - Yn ychwanegu uned ôl-
ddodiad i'r gwerth dimensiwn a ddangosir yn 
seiliedig ar y gosodiadau uned bresennol 

Testun Lleoliad - Nodwch y lleoliad y gwerth 
dimensiwn arddangos 
Testun Llorweddol - Os oes testun llorweddol 
yn ON, mae'r testun dimensiwn a ddangosir yn 
cylchdroi yn llorweddol i'r bwrdd yn y lleoliad 
testun penodol heb ystyried y cylchdro neu'r 
llethr y dimensiwn 
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18.4 Gwneud cais i Bawb 
 
Dewislen ! Priodweddau ! Panel Dimensiwn ! Gwneud cais i Bawb 

 
 
 

1

2

3

4
5

Arddull Dimensiwn - Trowch AR arddull 
dimensiwn / I FFWRDD gyfer berthnasol i bob 
Dimensiwn Fformat - Trowch AR fformat 
dimensiwn / I FFWRDD gyfer berthnasol i bob 
Arddull Llinell - Trowch AR / I FFWRDD 
arddull llinell ar gyfer berthnasol i bob  
Arddull Text Trowch AR arddull testun / I 
FFWRDD gyfer berthnasol i bob 
Gwneud cais i Bawb - Yn berthnasol y 
gosodiadau dimensiwn ar hyn o bryd yn 
seiliedig ar y 4 opsiwn uchod i holl 
ddimensiynau yn y dyluniad cyfredol 
 

1

2

3

4

5


