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توافقنامه استفاده از نرم افزار

به خریدار و کاربر مجاز («کاربر») حق استفاده از نرم افزار («نرم افزار») را مطابق رشایط و ضوابط مشخص شده میدهد .با خرید و/یا )“ Silhouette America (“”Silhouette Americaرشکت
.استفاده از نرم افزار ،کاربر وفاداری به رشایط و ضوابط را میپذیرد و با آنچه در ادامه میآید موافقت میکند
حق کپی رایت ۱-
.کلیه حقوق مربوط به نرم افزار و سایر موارد چاپ شده همراه آن از جمله دفرتچه راهنام باید توسط افراد یا سازمانها نشان داده شده در نرم افزار یا موارد چاپی حفظ شود
مجوز ۲-
.این کاربر تنها میتواند نرم افزار را در هر زمان بر روی یک کامپیوتر استفاده کند
کپی و تغییر ۳-
.کاربر میتواند نرم افزار را برای مقاصد پشتیبان گیری کپی کند )(۱
.کاربر منیتواند نرم افزار را به هر طریقی از جمله جدا سازی و کامپایل معکوس تغییر ،ترکیب ،اضافه یا وفق دهد )(۲
استفاده سوم شخص ۴-
.کاربر منیتواند حقوق مربوط به نرم افزار و استفاده از آن را به شخص سومی انتقال ،تخصیص دهد
وارانتی ۵-
.آمریکا متاس بگیرید  Silhouetteنرم افزار درست عمل نکرد با  CDاگر نرم افزار به دلیل اشکاالت فیزیکی در نصب )(۱
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عالئم تجاری ثبت شده

.نامهای رشکت و نامهای محصوالت توصیف شده در این دفرتچه راهنام عالئم تجاری ثبت شده مربوط به صاحبان آنها هستند

صلب مسئولیت

برخی تصاویر نرم افزار استفاده شده در این دفرتچه راهنام مربوط به زمانی هستند که نرم افزار در حال توسعه بوده است ،و ممکن است اندکی با تصاویر واقعی منایش داده شده متفاوت باشند .میان
.عملکردها و طرحبندی تنظیامت این دفرتچه و نسخه اصلی تفاوتی وجود ندارد

درباره این دفرتچه راهنام

تهیه شده است .اگرچه سایر دستگاههای برش ممکن است سازگار باشند این دفرتچه فرض را بر استفاده از ابزار ® Silhouette Studioاین دفرتچه به منظور ارائه یک نگاه کلی از طرز استفاده نرم افزار
برای برش یا  Silhouetteشامل دستورالعملهای تنظیم  Silhouetteدر دفرتچههای بعدی در مورد خود سخت افزار  Silhouetteمیگذارد .دستورالعمل استفاده از ابزار برش  Silhouetteبرش الکرتونیکی
.یافت میشود  Silhouetteبرای برش مستقیم از دستگاه سخت افزاری ) SDو  Cameoفقط در مدلهای(  SDطراحی ،بارگذاری ورق ،و استفاده از ویژگی کارت
.محتوای این دفرتچه بدون مجوز قابل کپی برداری جزیی و کلی نیست )(۱
.جزییات و خصوصیات محصول این دفرتچه بدون اعالن قبلی ممکن است تغییر کنند )(۲
.متاس بگیرید  Silhouetteتالش فراوانی به کار گرفته شده تا از وضوح و صحت اطالعات این دفرتچه اطمینان حاصل شود .لطفا در صورت داشنت هر گونه سوالی با فروشنده خود یا )(۳
.آمریکا هیچگونه مسئولیت در قبال استفاده از ایت دفرتچه و محصول ندارد  Silhouetteتوجه داشته باشید که )(۴
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اطالعات عمومی ۱-

برای کاربردهای  Silhouetteیک نرم افزار ترسیم/ویرایش/خروجی است که ایجاد خطوط پیرامونی ،چاپ داده متشکل از شیء و منت و ارسال دادههای ایجاد شده به دستگاه ®Silhouette Studio
متفاوتی مانند برش دادن و سوراخ کردن ورقهها برای پروژههای  ۲بعدی ،ساخت مدلهای سهبعدی روی هم آمده از الگوهای برش ،و رسم خطوط هرنی را امکانپذیر میکند .این نرمافزار با همهی
کار کند .قابلیتها و نتایج برش برای دستگاههای رسام سازگار یا ابزارهای برش  CC100 – CC300رسی  Graphtecسازگار است .این نرمافزار همچنین میتواند با سایر رسامهای  Silhouetteمدلهای
 Silhouetteارایه منیشوند منیتواند تضمین شود .بعضی از قابلیتها ،مانند کاربردهای «چاپ و برش» ممکن است برای سایر ابزارهای برش سازگار که توسط  Silhouette Americaالکرتونیکی که توسط
همچنین از عملکردهای مناسبی پشتیبانی میکند که ثبت اطالعات تصویر داخل نرمافزار و ساخت خودکار عالیم ثبتی برای کاربردهای ®. Silhouette Studioارایه منیشوند موجود نباشند America
«.چاپ و برش» را ممکن میسازد

نیازمندیهای سیستم ۱-۱

.محیط سیستمی زیر مورد نیاز است ® Silhouette Studioبرای استفاده از
:سیستم عامل
ویندوز  -ویندوز  ۷و باالتر
و باالتر  - OSX ۱۰/۷مک
پردازنده :پنتیوم  ۸۰۰ ۳مگاهرتز یا باالتر
حافظه ۱ :گیگ رم توصیه می شود
)مانیتور ۱۰۲۴ :در  ۷۶۸رنگ واقعی توصیه میشود (حالت دکمهی فرشده برای رایانههای نوتبوک موجود است
ماوس و/یا تبلت گرافیکی
: Silhouette (original), Silhouette SD, Silhouette CAMEO®, Silhouette Portrait®, Silhouette Curio™, Craft ROBO, and Graphtec modelsابزارهای برشی که پشتیبانی میشوند
)(CC100, CC200, CC300/CC330, CC300L/CC330L
)چاپگرهایی که پشتیبانی میشوند :چاپگرهای سازگار با ویندوز یا مک (چاپگرهای اینکجت بهشدت برای کاربردهای «چاپ و برش» توصیه میشوند

4

هدش تبث یراجت مئالع Silhouette Studio® V4 | Chapter

مرور ویژگیها ۱-۲

:شامل ویژگیها و منافع نرمافزاری زیر میشود اما به آنها محدود نیست ® Silhouette Studioنرم افزار
وارد کردن فرمتهای مختلف فایل •
)فناوری چاپ و برش (نیازمند چاپگر •
دانلود محتوای دیجیتالی خاص •
سازماندهی و بهینه سازی مجموعهای از تصاویر کتابخانه •
فایلهای فونت برش نصب شده بر روی رایانه •
:تغییر منت با •
بستهبندی حرف و کلمه
تنظیامت ترازبندی
کنرتل فاصله حروف
جا دادن منت در مسیر
ترسیم تصویر خودتان در فرمتهای چاپ و برش ،از جمله
خطوط o
دایره ،مربع ،و مستطیل گوشه گرد o
چندضلعی و خطوط منحنی o
ابزار ترسیم فری هند o
تغییر اندازه تصویر به مشخصات دقیق آن
گروهبندی /لغو گروهبندی مجموعه خطوط برای انجام تغییرات
ویرایش و دستکاری نقاط منت و تصاویر
پاک کردن قسمتهایی از تصویر با ابزار پاک کن فری هند
جوش دادن تصاویر به یکدیگر
ایجاد جلوههای سایهدار مات
:سازماندهی تصاویر با قابلیتهای زیر
جابجایی o
چرخش o
تراز بندی o
تکثیر o
تغییر o
تغییر نوع خطوط برای کارهای برش متفاوت •
با پر کردن تصاویر با رنگها ،طیفها و الگوهای دلخواه ،تصاویر «چاپ و برش» خودتان را بسازید •
لغو کار قبلی» و «انجام دوباره» به تعداد نامحدود« •
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فرمتهای فایل نرم افزار ۱-۳

.انحصاری خود را استفاده میکند ،که شامل خطوط برداری و دادههای پر کردن رنگ/طیف بهمنظور استفاده در چاپ و/یا برش میباشد  .STUDIOفرمت فایل ® Silhouette Studioنرمافزار
:همچنین میتواند فایلهای با فرمت برداری زیر را بهصورت آماده برای برش باز* کند Silhouette
) ROBO Masterفایلهای برنامهی( • GSD/GST
• DXF
) Designer Editionفقط( • SVG
همچنین میتواند چند فرمت فایل برداری دیگر را نیز به منظور ترسیم آنها برای ایجاد خطوط برش برای استفاده در تصاویر «چاپ و برش» وارد کند .انواع فایلهای زیر ® Silhouette Studioنرمافزار
:میتوانند وارد شوند
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF
• WMF
) Designer Editionفقط( •PDF
منیتواند کیفیت یا  Silhouetteمیتواند همچنین به قلمها هم دسرتسی داشته باشد .لطفن توجه داشته باشید که ®، Silhouette Studioعالوه بر فایلهایی که ممکن است باز شده یا وارد شده باشند
.موفقیتآمیز بودن قلمهایی که توسط رشکت ما ارایه منیشوند را تضمین کند چرا که همهی قلمها اینطور نیستند که برای برش یا ترسیم طراحی شده باشند
تعبیه شدهاند که به شام امکان میدهند این کار  Silhouetteدرست کنید .عملکردهای سادهای برای رسم خطوط در نرمافزار  Silhouetteشام همچنین میتوانید تصاویر خودتان را برای برش با نرمافزار
.انجام دهید  Silhouetteرا از داخل نرمافزار
.وارد کرد ® Silhouette Studioممکن است نتوان همهی ویژگیهای این نوع فایلها را به داخل نرمافزار *
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محتوای دیجیتالی موجود ۱-۴

.دارای طرحهای از پیش بارگذاری شده است .زمانی که ابزار برش الکرتونیکی را وصل کرده و روشن کنید این طرحها موجود خواهند بود ®Silhouette Studio

E
L
P
M
A

S

.شکلهای از پیش بارگذاری شده بین ابزارهای برش الکرتونیک متفاوت هستند

فروشگاه به شام اجازه میدهد به محتوای دیجیتال بیشتری برای استفاده در  Silhouette Studio®).موجود است (قابل دسرتس از طریق نرمافزار  Silhouetteمحتوای بیشتر از طریق فروشگاه طرحهای
هستند و هم سایر هرنمندان مستقل و رشکتهای مختلف ،تا اطمینان حاصل شود بهاندازهی کافی  Silhouetteنرمافزار دسرتسی داشته باشید و آنها را خریداری کنید .سازندهی این طرحها هم هرنمندان
.در ظاهر طرحهای آمادهی موجود تنوع وجود دارد .اطالعات بیشتر در مورد فروشگاه و دانلود محتوا ،بعدن در این مستند ارایه میشود
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® Silhouette Studioنصب ۲-
دانلود ۲-۱

است .برای دانلود نرم افزار بر روی رایانه خود دستورات را دنبال کنید .اطمینان حاصل کنید که سیستم عامل مربوطه  silhouetteamerica.comیک نرم افزار رایگان قابل دانلود از ®Silhouette Studio
.یا مک) رایانه مورد استفاده خود را انتخاب کنید (PC
یا مک) رایانه مورد استفاده  (PCاست .برای دانلود نرم افزار بر روی رایانه خود دستورات را دنبال کنید .اطمینان حاصل کنید که سیستم عامل مربوطه  silhouetteamerica.comیک نرم افزار رایگان قابل دانلود از ®Silhouette Studio
.خود را انتخاب کنید
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نگاهی ساده به نرمافزار ۳-
باز کردن نرمافزار ۳-۱

 Silhouetteبرای باز کردن نرمافزار در رایانههای شخصی ،آیکون روی میز کار را پیدا و روی آن دو بار کلیک کنید .اگر در هنگام نصب آیکونی روی میز کار ساخته نشده ،به منوی آغاز ویندوز بروید و
.را از آنجا برای اجرا انتخاب کنید ®Studio
.را اجرا کنید ® Silhouette Studioرا باز کنید و  Applicationsدر رایانههای مک برای باز کردن نرمافزار ،پوشهی
:ظاهری به شکل زیر دارد ® Silhouette Studioآیکون
:وقتی برنامه باز شد ،نرمافزار باید یک سند آغازین و فضای کاری به شکل زیر نشان دهد
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بخشهای نرمافزار ۳-۲

ِ
جزییات اینکه هر دکمه بهطور مشخص چه کاری انجام میدهد در بخشهای بعدی رشح داده شده است .با این وجود ،برای آشنایی شام
این نرمافزار نواحی قسمتبندی شدهی متعددی ارایه میدهد.
.با اینکه هر چیزی کجا قرار گرفته است ،نگاهی گذرا به هر کدام از بخشها ارایه میشود

مدیریت عمومی اسناد

.تان  Silhouetteاین قسمت در ناحیهی باال سمت چپ صفحه مرتبط با عملکردهای عمومی اسناد میباشد ،مانند باز کردن ،ذخیره کردن ،و فرستادن فایلها به چاپگر یا دستگاه برش

ابزارهای نسخهی استاندارد

.این قسمت در ناحیهی باال سمت چپ صفحه مربوط به عملکردهای سادهی کپی/درج/برش و «لغو آخرین کار»«/انجام دوباره» است که بهطور معمول در بیشتر برنامهها یافت میشوند

ابزارهای بزرگمنایی

.این قسمت در ناحیهی باال سمت چپ صفحه مربوط به عملکردهای سادهی بزرگمنایی/کوچکمنایی است تا بتوان بخشی از سند را بزرگتر دید یا از فاصلهای دورتر به آن نگاه کرد
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® Silhouette Studioابزارهای
این قسمت در ناحیهی باال سمت راست صفحه طیفی از ابزارها را برای پُر کردن تصاویر ،تغییر خطوط ،تنظیم ویژگیهای منت ،تنظیم و تکثیر تصاویر و تنظیم صفحه و رشایط برش در اختیار
.میگذارد

ابزارهای ترسیم
.این قسمت در ناحیهی باال سمت چپ صفحه ابزارهایی برای انتخاب کردن و رسم تصاویر و همچنین قابلیت انداخنت منت درست داخل محیط کارتان را فراهم میآورد

زبانهها

.زبانههای موجود در باال سمت راست صفحه امکان رفنت به صفحهی طراحی ،فروشگاه ،کتابخانه و پنل ارسال را فراهم میآورند

نوار ابزار دسرتسی رسیع
این قسمت در باالی صفحه طیفی از ابزارها را برای گروهبندی و انتخاب تصاویر ،تکثیر و حذف آیتمها ،تعیین اولویت جاگیری تصویر (مانند آوردن تصاویر روی بقیهی شکلها
.فرستادن آنها به پشت بقیه تصاویر) ،جوشکاری ،و تنظیم آفست فراهم میآورد

یا
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ناحیهی برش/ترسیم ۳-۳

:متوجه خواهید شد که بخشهای مختلفی در فضای کاری شام وجود دارد

فضای کار سفید •
ناحیهی نگهداری خاکسرتی •
فضای کار سفید رنگ مشخص کنندهی ناحیهی فعال سند است .تصاویر را میتوان در این ناحیه قرار داد یا کشید ،یا میتوان آنها را در ناحیهی نگهداری خاکسرتی رنگ قرار داد یا کشید .هر تصویری که
.در این ناحیهی خاکسرتی باشد از دید ابزار برش یا چاپگر شام نامریی است .هنگامیکه منیخواهید تصویری برای برش و/یا چاپ در کار قرار گیرد میتوانید آنها را از این طریق کنار بگذارید
متوجه خواهید شد که حاشیهای قرمز رنگ درون ناحیهی سفید وجود دارد .این خط قرمز مشخص کنندهی ناحیهی برش فعال میباشد .ابزار برش تنها میتواند آن چیزی را که درون این خط قرمز قرار
.فرستاده میشوند باید در این ناحیهی قرمز قرار داشته باشند  Silhouetteدارد را ببیند و برش بزند .متام تصاویری که برای برش به
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باز کردن اسناد ۳-۴

اگرچه همواره با باز کردن نرمافزار یک سند جدید هم باز میشود ،شام میتوانید هر زمانی که خواستید فضای کاری جدیدی برای رشوع پروژهای جدید انتخاب کنید .برای ساخت یک سند
:جدید میتوانید از منوی فایل گزینهی «جدید» را انتخاب کنید و یا بر روی آیکون «جدید» کلیک کنید
:برای باز کردن فایلهای موجود میتوانید از منوی فایل گزینهی «باز کردن» را انتخاب کنید و یا بر روی آیکون «باز کردن» کلیک کنید

:میتواند فایلهای برش از انواع زیر را باز کند ® Silhouette Studioسپس از شام خواسته میشود به محلی بروید که فایل مورد نظرتان در آنجا قرار دارد .از طریق قابلیت «باز کردن» ،نرمافزار
)® Silhouette Studioفایلهای( • STUDIO
)” Graphtec “ROBO Masterفایلهای برنامهی( • GSD/GST
* • DXF
) Designer Editionفقط در( • SVG
.نوار باریک ،و منت  DW،زیر پشتیبانی میکند :منحنی ،دایره ،بیضی ،خط ،چند ضلعی  DXFفقط از قابلیتهای ®* Silhouette Studio
از قابلیت «باز کردن» همچنین میتوان برای باز کردن فایلهای تصویری ساده که به فرمت برش نیستند اما میتوان بهمنظور چاپ یا ترسیم بازشان کرد استفاده کرد .هنگام استفاده از رایانهی شخصی،
.وقتی که میخواهید فایلهایی با سایر فرمتها را باز کنید الزم است برای نوع فایل گزینهی «همهی فایلها» را انتخاب کنید
.میتوان به لیست فایلهایی که به تازگی باز شدهاند از منوی «فایل» تحت «باز کردن فایلهای اخیر» دسرتسی داشت
.همچنین میتوانید از طریق گزینهی «ادغام» تحت منوی «فایل» برای آوردن هر فایلی به فضای کار موجود استفاده کنید تا فایل در فضای کار جدیدی باز نشود
.در پایان ،میتوان برای دسرتسی به فایلهای سازگار ،آنها را از طریق کشیدن با ماوس به درون فضای کاری در نرمافزار باز کرد
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زبانههای اسناد ۳-۵

.هر سند جدید یا سندی که باز شده است یک زبانهی سند جدید در گوشهی باال سمت چپ صفحه در اختیار شام قرار میدهد

عنوان این زبانهی جدید «بدون عنوان» خواهد بود تا وقتی که فایلتان را با یک نام ذخیره کنید ،یا اگر فایلی را که از قبل نام داشته است باز کنید ،نام فایل در زبانه نشان داده خواهد شد .همیشه
زبانهی سفید مربوط به سند فعال است و زبانهی سایر اسناد باز شدهی غیرفعال ،خاکسرتی خواهد بود .میتوانید با کلیک بر روی هر کدام از زبانههای غیرفعال ،آن را تبدیل به فضای کاری فعال کنید و
.هر فضای کاری بازی را میبندد ” “Xبین اسنادی که باز هستند حرکت کنید .کلیک بر روی
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اندازهی اسناد ۳-۶

همیشه بهاندازهی نامهی استاندارد ( ۸/۵اینچ در  ۱۱اینچ) ® Silhouette Portraitو  Silhouette، Silhouette SD،وقتی یک سند جدید باز میشود ،اندازهی پیشفرض آن در مدلهای اولیهی
.برابر با  ۱۲اینچ در  ۱۲اینچ میباشد ® Silhouette CAMEOو در مدل
:برای تغییر اندازهی سند خود ،میتوانید از گزینهی «ابزارهای صفحه» در منوی «منایش» و یا از آیکون «صفحه» استفاده کنید
پنل صفحه به شام این امکان را میدهد تا طول و عرض سند خود را تغییر دهید .اندازههایی از پیش تعیین شده وجود دارند که میتوانید انتخابشان کنید ،یا میتوانید این اندازهها را متناسب با هر
.اندازهای که ورقهتان است بهصورت دستی تعیین کنید
و یا  Silhouette Portrait®) ۱۲و  Silhouette، Silhouette SD،در حالت تنظیم دلخواه اندازهی صفحه ،عرض میتواند بسته به مدل دستگاه برشی که استفاده میشود حداکرث  ۸/۵اینچ (مدل اولیهی
باشد .کمترین اندازهای که برای تنظیم عرض توصیه میشود  ۳اینچ است .ارتفاع میتواند هر اندازهای که بخواهید تنظیم شود .اما بیشترین ارتفاعی که توصیه میشود  (Silhouette CAMEO®) ۴۰اینچ
اینچ است .اگرچه میتوان از ورقههایی با طول بیشتر هم استفاده کرد ،ورقههایی که بیش از  ۴۰اینچ طول دارند امکان دارد ترازشان زیر غلتکها هنگامی که عملیات برش فراتر از حداکرث طول توصیه
.شده میشود بههم بخورد .کمترین ارتفاعی که برای اندازههای دلخواه توصیه میشود  ۳اینچ است
در هنگام مشاهدهی منوی تنظیامت صفحه ،اگر اندازهی ورقهتان طوری است که بر روی صفحهی مات برش منطبق میشود ،برای اینکه به شام کمک شود تا ببینید ورقهتان در هنگام برش چگونه بر
داشته میشود ،صفحهی برش منایش داده میشود .بعدن در هنگام برش نیز ،این صفحه به شام منایش داده میشود تا کمک کند اطمینان  Silhouetteروی صفحهی مات برش قرار میگیرد و به خورد
.میٔهید .میتوان در منوی تنظیامت (در بخش  ۳-۹رشح داده شده) انتخاب کرد که این انیمیشن صفحهی برش همیشه نشان داده شود  Silhouetteحاصل کنید ورقه را درست به خورد
وقتی صفحهی مات برش نشان داده میشود میتوانید از منوی «تنظیامت صفحه»« ،آشکارسازی صفحهی مات برش» را انتخاب کنید تا بر روی صفحهی مات دقیقن نشان داده شود که در تطابق با
.شبکهای که بر روی صفحهی برش واقعی چاپ شده است کجای تصاویر برش زده میشود

همینطور که نوار را به سمت راست میکشانید یا عدد درصد را افزایش میدهید ،صفحهی ِ
سفید فضای کار شفافتر و صفحهی مات برش زیر آن آشکار
میشود .تنظیم مقدار بر روی  ۱۰۰٪یا کشاندن نوار تا آخر به سمت راست ،صفحهی مات برش را بهطور کامل آشکار و فضای کاری سفید رنگ را کاملن
’.شفاف میکند
وقتی صفحه را به این صورت میبینید ،خط قرمز همچنان مشخص کنندهی محدودهی برش خواهد بود .تصاویری که خارج از این ناحیهی قرمز رنگ بیافتند
.برش داده نخواهند شد .ناحیهی تیرهتر بر روی صفحهی مات برش ،نشاندهندهی حاشیهی چاپ چاپگر و تنها جهت اطالع است
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جهت برش ۳-۷

فرستاده میشوند بسته به جهتی که انتخاب کردهاید تغییر  Silhouetteاسناد را میتوان در جهت افقی یا عمودی مشاهده کرد .بسته به اینکه شام مایلید محیط کارتان را چگونه ببنید ،تصاویری که به
.میکنند
.هر وقت فایل جدیدی باز میشود جهت پیشفرض افقی میباشد

:فرستاده میشود که گوشهی باال سمت چپ صفحه با گوشه باال سمت راست ورقهی شام منطبق میشود ،مانند آنچه در پایین میبینید  Silhouetteوقتی فایلی در جهت افقی است ،طوری به
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:جهت عمودی جهتی اختیاری است که از طریق «ابزارهای صفحه» میتوان جهت را به آن تغییر داد .استفاده از این جهت ،صفحهای در اختیار شام میگذارد که بهصورت زیر بهنظر میرسد

:فرستاده میشود که گوشهی باال سمت راست صفحه با گوشه باال سمت راست ورقهی شام منطبق میشود ،مانند آنچه در پایین میبینید  Silhouetteوقتی فایلی در جهت عمودی است ،طوری به

ابزارهای صفحه» همچنین این امکان را در اختیار میگذارد که چگونگی دیدن صفحه توسط شام چرخانده شود .در حالیکه جهت صفحه تعیین کنندهی روشی است«
.فرستاده میشود ،گزینهی «چرخش منایش» فضای کار شام را روی صفحه میچرخاند تا زاویهی دید متفاوتی داشته باشید  Silhouetteکه کار شام برای برش به

17

رازفامرن هب هداس یهاگن Silhouette Studio® V4 | Chapter ۳-

منایش و بزرگمنایی ۳-۸

.اغلب اوقات وقتی که فضای کارتان را میبینید ممکن است بخواهید بزرگمنایی کنید تا تصاویر کوچکتر یا بخشهایی از تصویر که کار با آنها راحت نیست را از نزدیک ببینید

بزرگمنایی
.این ابزار تصویر را به سمت مرکز فضای کار بزرگمنایی میکند تا منایی بستهتر به دست آید

کوچکمنایی
.این ابزار تصویر را کوچکتر میکند تا منایی بازتر به دست آید

انتخاب بزرگمنایی
.این ابزار به شام کمک میکند با کشیدن یک کادر به دور منطقهای که میخواهید بزرگتر دیده شود یک منطقهی خاص را بزرگمنایی کنید

بزرگمنایی با کشیدن
بعد از کلیک بر روی این ابزار ،آیکون شام به شکل «بزرگمنایی با کشیدن» در باال در خواهد آمد .آنگاه میتوانید کلیک کنید و دکمه ماوس را پایین نگه دارید تا به هراندازهای که انتخاب
.میکنید بهدلخواه بزرگمنایی یا کوچکمنایی کنید

حرکت با کف دست
.به شام این امکان را میدهد تا کل فضای کاریتان را به اطراف جابهجا کنید

جا گرفنت در صفحه
.کلیک بر روی آیکون «جاگرفنت در صفحه» بالفاصله باعث میشود فضای کاری تعریف شده بهطور کامل در مرکز صفحهتان جای گیرد
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تنظیامت ۳-۹

.یافت میشوند ) Silhouette Studio® (Macیا منوی )» (PCتعدادی گزینهی تحت کنرتل کاربر وجود دارد که تحت «تنظیامت» در منوی «ویرایش

عمومی
این بخش به شام امکان میدهد زبان برنامه را انتخاب کنید و همچنین تعیین کنید که هر چند وقت یک بار وجود نسخههای جدیدتر برنامه بهطور خودکار بررسی شود .این بخش همچنین امکان
:میدهد واحد اندازهگیری منایش داده شده در برنامه را تعیین کنید .میتوانید مقادیر زیر را تعیین کنید
.واحد اندازهگیری  -تنظیم متام اندازههای منایش داده شده بر روی واحد مورد نظر •
.ابعاد  -فعال یا غیرفعال کردن منایش ابعاد وقتی که شکلها انتخاب میشوند •

مقادیر پیشفرض
:باز میشود تعیین کنید .مقادیر زیر قابل تنظیم هستند ® Silhouette Studioدر این قسمت میتوانید مقادیر پیشفرض را برای هنگامی که نرمافزار
شیوهی پُر کردن پیشفرض  -این امکان را در اختیار میگذارد که انتخاب کنید تصاویر تازهکشیدهشده توسط کاربر چگونه ایجاد شوند ،از این نظر که آیا فقط به صورت یک خط بهدور شکل دیده •
).شوند (بهعنوان تصاویری به خط قرمز یا خاکسرتی رنگ) یا اینکه بهطور کامل پُر شوند (که ممکن است برای درست کردن تصاویر «چاپ و برش» که توسط کاربر ساخته میشوند ترجیح داده شوند
.تنظیامت عالیم ثبتی  -تنظیم برنامه برای اینکه عالیم ثبتی بهطور پیشفرض روشن یا خاموش باشند •
.جهت صفحه  -تنظیم اینکه وقتی یک صفحهی جدید ساخته میشود جهت آن بهصورت پیشفرض افقی باشد یا عمودی •
.حاشیهی صفحه  -این گزینه را در اختیار میگذارد که برش تا لبهی صفحه زده شود •
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صفحه منایش
:این بخش شامل تنظیامت صفحه منایش میشود از جمله
ضد پلهگی  -کمک میکند خطوط ناهمواری که کشیده و دیده میشوند هموار شوند .نرخ منونهبرداری باالتر باعث افزایش همواری خطوط میشود .گزینهی «خاموش» لبههای زمختتری تولید •
.میکند اما رسعت ترسیم را افزایش میدهد
.اندازهی دکمه  -امکان کوچکتر یا بزرگتر کردن دکمههایی که منایش داده میشوند را فراهم میآورد •
انیمیشن  -رسعت انیمیشن حرکات را کنرتل میکند ،مانند تصاویری که با «لغو کار قبلی» یا «انجام دوباره» ،یا در حین بزرگمنایی و کوچکمنایی حرکت میکنند .میتوان با «بالفاصله» مقداردهی •
.کرد تا انیمیشن غیرفعال گردد
.تنظیامت رنگ پسزمینه  -امکان تعیین رنگ ناحیهی کاری غیرفعال را فراهم میآورد •
.کیفیت منحنی  -ظاهر خطوط منایش داده شده بر روی صفحه را بهبود میدهد .بر روی کیفیت برش تاثیری ندارد •

گزینههای وارد کردن
.این امکان را به شام میدهد تا رفتار انواع مختلف فایلها هنگام باز شدن را تعیین کنید

ابزارها
این قسمت گزینههایی در اختیار میگذارد برای چگونگی دیدن دستگیرههای کنرتلی بزیر و اینکه وقتی تغییرات خاصی در تصاویر اعامل میشوند مایل هستید آنها چگونه رفتار کنند .همچنین
.تنظیامتی در اختیار شام قرار داده میشود برای تنظیم اینکه برنامه چگونه تصاویر را انتخاب کند یا اینکه ابزارهای مختلف رسم وقتی استفاده از ابزار رسیم به پایان میرسد به ترسیم ادامه دهند یا نه
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پیرشفته
:این قسمت گزینههای پیرشفتهی بیشتری در اختیار میگذارد .در این بخش میتوانید مقادیر زیر را تنظیم کنید
.بازیابی مقادیر پیشفرض کارخانه  -متام تنظیامت را بازنشانی میکند •
ایندکس دوبارهی کتابخانهی من  -اجرای این دستور کتابخانه را دوباره ایندکس میکند تا اطمینان حاصل شود که خرابیها و خطاها در صورتیکه نگرانی خاصی نسبت به بارگذاری درست کتابخانه •
.یا امکان استفادهی مناسب از عملکرد جستجو در کتابخانه داشته باشید برطرف شود
.تعیین مجوزهای کتابخانه  -اجازه میدهد کتابخانه بهطور مناسب با توجه به مجوزهای حساب کاربری رایانه مورد دسرتس قرار گیرد •
.تشخیص داده شده بازیابی میکند  Silhouetteبازیابی طرحهای از پیش بارگذاری شده  -طرحهای از پیش بارگذاری شده را با توجه به مدل •
.بازنشانی کتابخانه  -این کار متام تصاویر و پوشهها را از کتابخانهی شام حذف میکند و کتابخانه را به تنظیامت اولیهی نرمافزار در هنگام نصب برمیگرداند •
.مربوط میشود به انتخاب مشکالت صفحه منایش  OpenGL -تنظیامت •
.بسته به رسعت اینرتنت شام ،با افزایش این مقدار ،تعداد سوکتها را میتوان افزایش داد تا رسعت دریافت تصاویر خریداری شده از فروشگاه طرحها افزایش یابد  HTTP -سوکتهای •
.اجازه میدهد کاراکرتهای غیر-غربی تایپ شوند  IME -تنظیامت •
.تنظیامت پراکسی  -برای تنظیامت اتصال پراکسی استفاده میشود •
.فرستاده میشود  Silhouetteاندازهی بسته  -نرخی که با آن اطالعات به •
.گزینهی دیگر برنامه که در منوی تنظیامت نیست دکمهی رنگ پوستهی نرمافزار است که در گوشهی پایین سمت راست صفحهی نرمافزار قرار دارد
اگر رنگی غیر از رنگ پیشفرض خاکسرتی تیره را برای واسط کاربری بپسندید میتوانید با کلیک بر روی این دکمه باعث چرخش بین لیستی از پیش انتخاب شده از رنگ پوستهها برای ظاهر کلی نرمافزار
.شوید
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رسم/ویرایش تصاویر ۴-
ابزار پایه ترسیم ۴-۱

.به کاربران اجازه میدهد تصاویر را بسیار آسان با مجموعهای از ابزارهای پایه ترسیم رسم و خلق کنند .همه ابزارهای رسم در سمت چپ صفحه منایش نرم افزار قرار دارند

ابزار خط
ابزار خط اجازه ایجاد خطوط مستقیم و منفرد را میدهد .با گرفنت دکمه شیفت روی صفحه کلید خود در هنگام رسم از نقطه رشوع یک خط مستقیم عمودی ،افقی ،یا دارای زاویه  ۴۵رسم
.میشود

ابزار چند ضلعی
ابزار چندضلعی برای ایجاد خطوط مستقیم چندگانه به کار میرود .با هر کلیک موس یک نقطه ایجاد خواهد شد .رسم خط ادامه پیدا میکند تا زمانی که تقطه پایانی بر روی نقطه رشوع
قرار گیرد ،یا برای توقف رسم با موس دو بار کلیک شود .گرفنت دکمه شیفت صفحه کلیدتان در زمان رسم کردن باعث ایجاد خط مستقیم عمودی ،افقی ،یا دارای زاویه  ۴۵از نقطه رشوع یا
.آخرین نقطهای که گذاشته شده میشود

ابزار شکل منحنی
ابزار شکل منحنی به کاربر اجازه ایجاد شکل منحنی چندگانه میدهد .با هر کلیک موس یک نقطه ایجاد خواهد شد .رسم خط ادامه پیدا میکند تا زمانی که با یکسان شدن نقطه پایانی و
.رشوع ،شکل بسته شود ،یا با موس برای توقف ترسیم دو بار کلیک شود

ابزار آرک
.ابزار آرک به شام اجازه رسم آرک با هر اندازهای در صفحهتان را میدهد
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ابزار مستطیل
ابزار مستطیل مربع یا مستطیل رسم میکند .با گرفنت کلید شیفت روی صفحه کلیدتان در زمان رسم یک مربع رسم میشود و گرفنت کلید الت روی صفحه کلید نقطه اولیه کررس جایی که
.تصویر رشوع شده را به عنوان مرکز شی در نظر میگیرد

ابزار مستطیل گوشه گرد
ابزار مستطیل گوشه گرد مربع یا مستطیل با گوشههای گرد ایجاد میکند .با گرفنت کلید شیفت در زمان ترسیم ،مربع با گوشههای گرد ایجاد خواهد شد .با گرفنت کلید الت بر روی صفحه
کلیدتان نقطه اولیه کررس که تصویر از آنجا رشوع شده مرکز دقیق شی شام خواهد شد .زمانی که یک مستطیل گوشه گرد انتخاب شود دو نقطه کنرتل قرمز در گوشه باالیی سمت چپ
مستطیل خواهید یافت .این نقاط برای تنظیم منحنی باال ،پایین یا طرفین مستطیل میتوانند به کار روند ،یا شام میتوانید با گرفنت کلید شیفت بر روی صفحه کلیدتان همزمان هر دو را
.انتخاب کنید و یکی از دو نقطه کنرتل را بکشید

بیضی
ابزار بیضی اجازه ایجاد بیضی یا دایره را میدهد .با گرفنت کلید شیفت روی صفحه کلیدتان در زمان رسم یک دایره رسم میشود و گرفنت کلید الت روی صفحه کلید نقطه اولیه کررس جایی که
.تصویر رشوع شده را به عنوان مرکز شی در نظر میگیرد

چند ضلعی منتظم
ابزار چند ضلعی اجازه ایجاد شکل با تعداد اضالع متفاوت را میدهد .تعداد پیش فرض اضالع پنج است اما نوار لغزان میانی روشی برای کاهش یا افزایش این تعداد را برای تولید شکلهای
.متفاوت مثل مثلث را میدهد

ابزار فری هند
ابزار ترسیم فری هند اجازه ایجاد خط پیوسته با شکل آزاد را میدهد .خطوط رسم شده با این ابزار تا زمانی که دکمه موس رها نشده یا تصویر با انطباق نقطه پایانی و اولیه بسته شود ادامه
.پیدا میکنند

ابزار فری هند نرم
ابزار فری هند نرم اجازه ایجاد خط پیوسته بدون فرم خاص و نرم را میدهد .خطوط رسم شده با این ابزار یکنواخت و بدون زاویههای تیز هستند .خطوط رسم شده با این ابزار ادامه پیدا
.میکنند مگر با رها کردن دکمه موس یا بسته شدن شکل توسط انطباق نقطه پایانی و اولیه

23

ریواصت شیاریو/مسر Silhouette Studio® V4 | Chapter ۴-

ویرایش تصاویر ۴-۲

.همه نقاط خط در یک تصویر در صورت متایل به تغییر شکل موجود قابل ویرایش هستند

ابزار انتخاب
ابزار انتخاب تعیین میکند کدام تصویر به عنوان تصویر فعال انتخاب شده و به شام اجازه جابجایی تصاویر بر روی صفحه منایش را میدهد .این ابزار ،ابزار پیش فرض برای کلیک بر روی
.تصاویر است تا نشان داده شود آنها انتخاب شدهاند

نقاط پایانی
برای ورود به حالت ویرایش نقطه بر روی تصویر انتخاب شده دو بار کلیک کنید ،یا از ابزار ویرایش نقاط استفاده کنید .این ابزار به شام اجازه ویرایش هر نقطهای از تصویرتان را برای
.جابجایی آنها یا حذفشان میدهد .فقط خط منفرد گروهبندی نشده میتواند ویرایش شود .از بین بردن گروه بندی در بخشهای بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت
.برای خروج از حالت ویرایش نقطه ،دوباره بر روی تصویر کلیک کنید ،یا با کلیک بر روی ابزار انتخاب به حالت انتخاب معمولی برگردید

حالت ویرایش نقطه
زمانی که وارد حالت ویرایش نقطه میشوید تصاویر انتخاب شده از منایش کنرتلهای چرخش و تغییر اندازه پیرامون تصویر به منایش نقاط ،یا گرههای تصویر تغییر پیدا میکنند .نقاط روی خطوط جایی
.هستند که خط میتواند تغییر جهت داشته باشد یا از حالت صاف (یا مستقیم) به منحنی تغییر پیدا کند

حالت ویرایش نقطه

حالت انتخاب معمولی

در حالت ویرایش نقطه نقطه انتخاب شده به رنگ سفید نشان داده میشود در حالی که سایر نقاط خاکسرتی هستند .خط مرتبط با نقطه انتخابی با قرمز پر رنگ بولد نشان داده میشود .خطوط
.اضافی دیگر که نقاط آبی دارند برای تنظیم خطوط منحنی به کار میروند
:در حالت ویرایش نقطه نوار ابزار ویرایش نقطه نیز در سمت راست صفحه منایش به شام نشان داده خواهد شد .شام در حالت ویرایش نقطه میتوانید عملیات زیر را انجام دهید
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جابجایی  /تنظیم نقاط
با بردن موس روی یک نقطه که میتواند هر نقطه از یک خط باشد آن را جابجا کنید .زمانی که روی نقطهای هستید که میخواهید ویرایش کنید کررس طوری تنظیم میشود که نشان دهد شام میتوانید
.کلیک کرده و نقطه برای جابجایی به هر مکانی بگیرید .برای خطوط منحنی هم به طور مشابه میتوانید نقاط آبی را گرفته و برای تنظیم انحنای آن قیمت از خط به هر جایی از صفحه منایش بکشید

اضافه کردن نقاط
با بردن موس روی خطی که نقطهای در حال حارض موجود نیست و میخواهید یک نقطهی جدید بیاندازید تا تصویرتان را ویرایش کنید یک نقطه اضافه کنید .زمانی که بر روی خطی بودید که نقطه
.میتواند انداخته شود کررس طوری تنظیم میشود که به شام نشان دهد میتوانید برای اضافه کردن نقطه به مکان خط مورد نظرتان کلیک کنید
.جدا از ابزارهایی که در حالت ویرایش نقطه یافت میشود دو ابزار ویرایش دیگر در سمت چپ صفحه منایش موجود است

پاک کردن نقطه
با انتخاب ابزار پاک کردن نقطه یا با کلیک راست بر روی نقطه و انتخاب گزینه پاک کردن نقطه ،هر نقطهی انتخاب شده پاک خواهد شد .پاک کردن یک نقطه باعث میشود هر نقطهای
در هر طرف نقطه پاک شده و نزدیکترین به آن ملحق شده و یک خط متصل جدید ایجاد کند .توجه داشته باشید که این ابزار با پاک کردن تصویر متفاوت است و برای مقاصد پاک کردن
.نقطهی تک در نظر گرفته شده است .این ابزار تنها در حالت ویرایش نقطه موجود است

قطع مسیر
شام میتوانید با استفاده از ابزار قطع مسیر یا با کلیک راست بر روی نقطه انتخابی و انتخاب گزینه قطع مسیر مسیر نقطه هر خطی را قطع کنید .قطع مسیر از هر نقطه انتخابی دو نقطه
’.در جایی که مسیر قطع شده ایجاد میکند
توجه خواهید داشت که قطع مسیر یا دو نقطه پایانی غیر متصل از یک خط در دو انتهای مخالف میتوانند با کشیدن یک نقطه پایانی به نقطه پایانی مخالف تصویر دوباره به هم متصل
.شوند
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گوشه
.ابزار گوشه به نقطه انتخابی اجازه میدهد تا دستههای کنرتل در نقطه مشرتک برای ایجاد گوشه تیز جداگانه تنظیم شوند

نرم
.ابزار نرم به نقطه انتخابی اجازه تنظیم برای انتقال نرم یک نقطه در نقطه مشرتک انتخابی را میدهد

صاف کردن
.گزینه صاف کردن خط انتخابی را (خط تاکید شده با قرمز پر رنگ که با نقطه انتخابی در ارتباط است) به یک خط صاف مستقیم تنظیم و تبدیل میکند

منحنی کردن
.گزینه منحنی کردن خط انتخابی را (خط تاکید شده با قرمز پر رنگ که با نقطه انتخابی در ارتباط است) به یک خط منحنی تنظیم و تبدیل میکند

ساده سازی
برخی تصاویر کتابخانه یا سایر تصاویر وارد شده از منابع دیگر ممکن است تعداد بسیار زیادی نقطه داشته باشند .ابزار ساده سازی به طور خودکار تقاط تصویر را تنظیم میکند و تصویر را
.به سادهترین فرم نقطهای ممکن با حفظ شکل خط کلی اصلی آن تبدیل میکند
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.جدا از ابزارهایی که در حالت ویرایش نقطه یافت میشود دو ابزار ویرایش دیگر در سمت چپ صفحه منایش موجود است

ابزار پاک کن
شام میتوانید هر قسمتی از تصویر را با استفاده از ابزار پاک کن پاک کنید تا به راحتی و فوری همه قسمتهای داخلی یا لبهها خط تصویر حذف شوند .در ویرایش طراح نرم افزار گزینههای
.مختلفی برای پاک کردن شکلها وجود دارد و به شام اجازه انتخاب میان مسیر بسته یا باز پاک کن را میدهد

تصویر جدید با استفاده از ابزار پاک کن

تصویر اصلی

ابزار چاقو
شام میتوانید با ابزار چاقو تصویر را بخش بندی کنید .این ابزار یک برش خط مستقیم برای جدا کردن قسمتهای یک شکل وایجاد شکل مستقل جداگانه ایجاد میکند .در ویرایش طراح نرم
.افزار گزینههای مختلفی برای مسیر چاقو وجود دارد که به شام اجازه انتخاب میان مسیر باز یا بسته چاقو را میدهد

تصویر جدید با استفاده از ابزار چاقو

تصویر اصلی
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ابزار خط ۴-۳

.خطوط در برنامه که شامل منت ،تصاویر ایجاد شده با ابزار ترسیم و تصاویر کتابخانه میتوانند برای داشنت خصوصیات متفاوت تغییر داده شوند

گزینههای رنگ خط
در حالی که خطوط به صورت پیش فرض با رنگ قرمز منایش داده میشوند ،شام میتوانید رنگ خطوط را به رنگ دلخواه خود تغییر دهید .تغییر رنگ خطوط خصوصیات آنها در مورد نحوه
برش را تغییر نخواهد داد .تغییر رنگ خطوط به شام کمک میکند تا تصاویر مختلف یا قسمتهای تصویر را راحتتر مشاهده کنید ،خطوط را به رنگ دلخواه خود ببینید ،یا قسمتهای
.تصویر با قصد چاپ آنها برای کار چاپ و برش که رنگ خطوط انتخاب شده برای چاپ اهمیت دارد تنظیم کنید
برای تنظیم رنگ خطوط تصویر خود را انتخاب کرده و با کلیک بر روی آیکون نشان داده شدهی باال ،به منوی رنگ خط دستیابی پیدا کنید .سپس میتوانید یکی از گزینههای منوی اصلی رنگ را انتخاب
.کنید .انتخاب خط هاشور همیشه «واضح» را نشان میدهد .ابزار انتخاب رنگ به شام اجازه انتخاب رنگ شی دیگر در ناحیه ترسیم را برای تکثیر رنگ دلخواهتان میدهد

واضح

انتخاب کننده رنگ

 HSLقرمز سبز آبی) یا(  RGBمنوی گزینههای پیرشفته به شام اجازه ایجاد خطوط به رنگ دلخواهتان را میدهد .شام میتوانید رنگ دلخواه را با رنگ طیف رنگی از طریق دیداری مطابقت دهید یا کد
.سایه اشباع روشنایی) آن را وارد کنید .شام همچنین توانایی تنظیم وضوح خط را خواهید داشت(
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گزینههای سبک خط
.در منوی سبک خط شام میتوانید سبک خط خود را کامل (پیش فرض) یا خط هاشور انتخاب کنید .خطوط مطابق همین سبک انتخابی برش خورده یا چاپ میشوند
خطوط بر اساس پهنا با نقاط منایش داده میشوند .اندازه نقطه میتواند به هر مقدار دلخواهی تنظیم شوند .با اینکه پهنای خط میتواند تنظیم شود ،خط با پهنای ثابت برش خورده یا طراحی میشود،
.یعنی مطابق کلفتی تیغه یا قلمی که استفاده میکنید
.کلفتی خط میتواند یا به صورت دستی با کشیدن نوار گزینه کلفتی تنظیم شود یا با تایپ کلفتی دلخواه برای نقاط
.گزینه سبک گوشه ،نحوه ظاهر شدن خطوط گوشه تصویر برای داشنت گوشه تیز با گرد نرم را تنظیم میکند
تنها خطوط دارای انتهای باز را تنظیم میکنند .صاف یا مربع گوشههای متفاوت تیز یا صاف با لبههای نوک تیز در مقابل گوشههای گرد که لبههای نرم گرپ برای نوک خطوط  End Capگزینه سبک
.ارائه میدهند
.گزینهی محل اگر خط در مقابل یا پر شده باشد یا پشت تصویر پر شده باشند تنظیم خواهد کرد

29

ریواصت شیاریو/مسر Silhouette Studio® V4 | Chapter ۴-

ابزار پر کردن ۴-۴

تصاویر بسته (زمانی که نقطه رشوع خط به نقطه پایانی متصل است) شامل منت ،تصاویر ایجاد شده با ابزار ترسیم و تصاویر کتابخانه برای داشنت خصوصیات متفاوت پر کننده می توانند تغییر کنند .تنها
.تصاویر بسته میتوانند خصوصیات پرکننده داشته باشند .اگر مسیر هر تصویر بستهای قطع شده باشد هر خصوصیت پر کنندهای بالفاصله ناپدید میشود

گزینههای پر کردن رنگ
در حالیکه تصاویر بسته بهطور پیشفرض خالی نشان داده میشوند ،میتوانید هر تصویر بستهای را با هر رنگ دلخواهی پُر کنید .پر کردن با رنگهای متفاوت میتواند به شام کمک کند تا
.تصاویر مختلف یا بخشهای مختلف تصویر را راحتتر ببینید ،شکلها و متون را به هر رنگی که عالقه دارید ببینید ،یا تصاویر را بهطور خاص برای چاپ در کارهای «چاپ و برش» رنگ کنید
برای پر کردن با رنگ ،تصویر خود را که خطوط بسته دارد انتخاب کنید و با کلیک بر روی آیکونی که در باال نشان داده شده به منوی «پر کردن رنگ» دسرتسی پیدا کنید .سپس میتوانید هر
کدام از گزینههای رنگ منوی ابتدایی را انتخاب کنید .انتخاب «خط هاشور» همیشه نشاندهندهی «پاک کردن» است .ابزار انتخاب رنگ به شام امکان میدهد هر رنگی را از روی اشیاء دیگر
.در ناحیهی رسم انتخاب کرده و رنگ دلخواهتان را تکرار کنید

پاک کردن انتخاب کنندهی رنگ

منوی گزینههای پیرشفته به شام امکان میدهد رنگهای پر کردن را به دلخواه ایجاد کنید .میتوانید هدف را بر روی طیف رنگها بکشید تا بهطور برصی با رنگ مورد نظرتان انطباق پیدا کند ،یا اینکه
رنگ اشباع روشنی) رنگ مورد نظرتان را دستی وارد کنید .همچنین میتوانید با کشیدن نوار گزینهی شفافیت یا(  HSLقرمز سبز آبی) یا(  RGBاگر به دنبال رنگ شناخته شدهی خاصی هستید مقدار
.تایپ کردن درصد مطلوب شفافیت ،میزان شفافیت رنگی که برای پر کردن استفاده میشود را تنظیم کنید 0% .به معنی عدم شفافیت و  100%به معنای وضوح کامل است
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گزینههای پر کردن طیف رنگ
برای اعامل گزینههای پر کردن با طیف رنگ ،عکس خود را که خطوط بسته دارد انتخاب کنید و با کلیک کردن بر روی آیکونی که باال نشان داده شده ،به منوی پر کردن با طیف رنگ
.دسرتسی پیدا کنید .سپس میتوانید هر کدام از گزینههای طیف رنگ از پیش ساخته شدهی منوی ابتدایی را انتخاب کنید .خط هاشور خورده همیشه نشاندهندهی «پاک کردن» است

پاک کردن
.همچنین میتوانید جهت اولیهی طیف رنگ را با کلیک بر روی گزینهی «جهتها» در پایین پنل «گزینههای اولیه» تغییر دهید
منوی «گزینههای پیرشفته» به شام امکان میدهد بر اساس آخرین طیف رنگی که برای پر کردن انتخاب کردهاید ،طیفهای رنگی خودتان را بسازید .طیفهای رنگ همیشه دستکم از دو رنگ تشکیل
.شدهاند .یک رنگ در باال و رنگ دیگر در پایین .سپس طیفی از رنگها بین دو رنگ انتخاب شده تشکیل خواهد شد

شام میتوانید هر کدام از دو رنگ داخل طیف را با کلیک بر روی پیکانهای رنگی که در سمت چپ این ابزار ساخت طیف رنگ وجود دارند تغییر دهید .وقتی رنگ انتخاب شد ،میتوانید هر رنگ
جدیدی را از ابزارهای انتخاب رنگ که مستقیم پایین آن هستند انتخاب کنید .همچنین میتوانید با هر فاصلهای که بخواهید بین رنگهای باال و پایین ،میلههای جدیدی اضافه کنید ،یا اینکه میتوانید
.هر کدام از میلههای رنگی را که بین دو رنگ باال و پایین قرار دارند به سمت باال و پایین حرکت دهید تا جلوههای رنگی جدیدی ساخته شود
همچنین در گزینههای پیرشفته میتوان با گرفنت و کشیدن ابزار تغییر زاویه و یا با تایپ کردن یک زاویهی مشخص ،جهت طیف رنگی را به هر درجهی دلخواهی چرخاند .همچنین میتوانید با گرفنت و
.کشیدن نوار میلهای «شفافیت» یا با تایپ کردن درصد شفافیتی که برای طیف رنگی مطلوبتان است ،شفافیت خط را تنظیم کنید 0% .به معنی بدون شفافیت و  100%به معنی وضوح کامل است
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گزینههای پر کردن با الگو
گزینه نهایی پر کردن ،برای پر کردن تصاویری که خطوط بسته دارند با یک الگو مورد استفاده قرار میگیرد .برای پر کردن با الگو ،تصویری که خطوط بسته دارد را انتخاب کنید و با کلیک بر
.روی آیکونی که باال نشان داده شده است به منوی «پر کردن با الگو» دسرتسی پیدا کنید .سپس میتوانید هر کدام از گزینههای الگو را انتخاب کنید
وقتی که الگوی دلخواهتان را برای پر کردن انتخاب کردید ،منوی گزینههای پیرشفته به شام امکان میدهد که جهت الگو را بهصورت افقی یا عمودی تنظیم کنید ،یا نسبت ابعاد را بهصورت ثابت یا
کشیده تعیین کنید .گزینههایی در این منو در اختیارتان قرار گرفته تا الگو را با درجات از پیش تعیین شده و یا بهاندازهی هر درجهی دلخواهی که از طریق گرفنت و کشیدن ابزار زاویه و یا وارد کردن
.دستی یک درجهی مشخص تعیین کنید بچرخانید
عالوه بر این ،میتوانید اندازهی الگو را هم کم و زیاد کنید تا خود الگو هامنطور که شکل انتخاب شده را پر میکند تغییر کند .این کار را میتوانید از طریق گرفنت و کشیدن میلهی نوار تغییر اندازهی
.الگو و یا با وارد کردن یک مقدار جدید بهعنوان درصدی که میخواهید الگوی پر شده بزرگتر یا کوچکتر شود انجام دهید
همچنین میتوانید با گرفنت و کشیدن نوار میلهای «شفافیت» یا با تایپ کردن درصد شفافیتی که برای طیف رنگی پر شده مطلوبتان است ،شفافیت خط را تنظیم کنید 0% .به معنی بدون شفافیت و
 100%.به معنی وضوح کامل است
.میتوان طرحهای بیشتری دریافت کرد  Silhouetteاز فروشگاه طرحهای
شام میتوانید از طریق رفنت به فایل > وارد کردن > گزینههای وارد کردن ،از عکسهای خودتان الگو درست کنید .عکسی را که میخواهید استفاده کنید را پیدا و انتخاب کنید .کادر دیالوگی باز میشود
که در آن میتوانید اطالعات عکس را وارد کنید .دکمه «قبول» را فشار دهید تا تصویر به پوشهی طرحهای کاربر در کتابخانهتان افزوده شود .از آنجا میتوانید تصویرتان را بگیرید و بر روی هر شکل
.قابل پُر شدنی در محیط کار بکشید
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) Designer Editionگزینههای سایه (فقط در
.میتوانید با کلیک بر روی آیکون «سایه» در نوار ابزار باالی محیط کار ،سایه اضافه کنید و آن را تنظیم کنید .در منوی «سایه» میتوانید آفست سایه و رنگ و شفافیت آن را تنظیم منایید

) Designer Editionگزینههای طراحی (فقط در
.با کلیک بر روی آیکون «طراحی» در نوار ابزار باالی محیط کار ،یک طراحی درست کنید .در منوی «طراحی» میتوانید لبهی طرح ،نوع پر کردن و جلوهی پر کردن را تنظیم منایید

) Designer Editionگزینههای سنگریزه (فقط در
با کلیک بر روی آیکون «سنگریزه» در نوار ابزار باالی محیط کار ،یک طرح سنگریزه درست کنید .از منوی «سنگریزه» میتوانید جلوهی سنگریزه ،فاصله و اندازهی سنگریزهها و
.را ببینید » Designer Editionگزینههای جاگذاری را انتخاب کنید .برای گزینههای پیرشفتهی کار با سنگریزهها ،قسمت «امکانات اضافهی
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منت ۵-

به راحتی به همهی ®. Silhouette Studioمیتواند از هر قلمی که بر روی سیستم شام نصب شده باشد استفاده کند .نیازی نیست این قلمها را در برنامه نصب کنید ®Silhouette Studio
.قلمهای نصب شده دسرتسی پیدا میکند و در هنگام درست کردن منتهای مورد عالقهی خود آنها را به شام نشان میدهد

درست کردن منت ۵-۱
.برای استفاده از قلمهایی که نصب شدهاند ،بر روی ابزار منت که در سمت چپ صفحهی نرمافزار قرار دارد کلیک کنید
.کلیک بر روی آن به شام امکان میدهد یک مکانمنای منت بر روی محیط کاری خود قرار داده و مستقیمن بر روی صفحه رشوع به نوشنت کنید

.خط قرمز چشمکزن مکانمنایی است که به شام نشان میدهد کجا دارید تایپ میکنید .میتوانید با کلیک کردن ماوس یا دکمههای چپ و راست رایانهتان در منت به عقب یا جلو بروید
کادر سبز رنگی که دور نوشته است کادر منت شامست .اندازهی این کادر را میتوان با کلیک کردن و نگه داشنت ماوس بر روی نوار سیاه لبهی سمت راست کادر تغییر داد .کشیدن این نوار به سمت چپ
.به شام امکان میدهد منتتان را جمع کنید .کشیدن این نوار به سمت راست به شام امکان میدهد متام منت را در یک خط مستقیم قرار دهید
.برای خروج از حالت ویرایش منت ،میتوانید بیرون از منت کلیک یا دوبار کلیک کنید .هر زمانی که خواستید میتوانید با دوبار کلیک بر روی منت ایجاد شده دوباره کلامت و حروف آن را ویرایش کنید
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تغییر منت ۵-۲

.در هنگام ایجاد منت ،منوی «سبک منت» در سمت راست صفحه باز خواهد بود و چندین گزینه برای تنظیم منت در اختیار میگذارد

قلمهای موجود
قلمی که هماکنون انتخاب شده است در اولین بخش این منو منایش داده میشود و سایر قلمهای نصب شده بر روی رایانهتان که میتوانید در میان آنها اسکرول کنید .اگر بهدنبال قلم خاصی هستید
.میتوانید در قسمت باالی این بخش با نوشنت نام آن ،قلم مورد نظر را پیدا کنید
در حالت ویرایش منت میتوانید قلم را عوض کنید و در یک کادر متنی یک قلم را در کنار قلمهای دیگر مورد استفاده قرار دهید .قلمهای متفاوت میتوانند در حالت ویرایش منت از طریق انتخاب رشته
مورد نظر و سپس قلم مورد نظر بر روی منتها یا حروف موجود اعامل شوند .اگر در حالت ویرایش منت نیستید ،هنوز میتوان قلمهای جدید را بر روی منت انتخاب شده اعامل کرد ،اما چنین تنظیامتی
.باعث تغییر قلم در کل کادر منت انتخاب شده میشود

ویژگیهای قلم
بعضی از قلمها طوری برنامهریزی شدهاند که امکان استفاده از برخی ویژگیهای خاص مانند برجستگی ،ایتالیک یا زیرخط را برای منت و حروف فراهم میآورند .این
خصوصیات تنها در صورتی برای استفاده موجود هستند که قلم مورد نظر با ویژگیهای فوق برنامهریزی شده باشد و آن ویژگیها را بتوان اعامل کرد .برای بکارگیری یکی
.از این ویژگیها ،میتوانید حروف یا واژههای مورد نظرتان را انتخاب و سپس بر روی خصوصیت مورد نظر کلیک کنید
وقتی گزینههای برجسته ،ایتالیک و زیرخط منایش داده میشوند ،اگر برای قلم انتخاب شده گزینههای بیشتری برنامهریزی شده باشند ،یک نوار اسکرول در سمت راست
.کادر این گزینه ظاهر خواهد شد که به شام امکان میدهد به سمت پایین اسکرول کنید و هر گزینهی دیگری که برنامهریزی شده باشد را ببینید
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تنظیم فضای منت
در حالیکه فضای منت بهطور خودکار به سمت چپ تنظیم میشود ،اگر منت شام در چند خط قرار گرفته باشد میتوانید نوع تنظیم فضای منتتان را به
.دلخواه تغییر دهید

اندازهی منت
اندازهی منت همیشه بهطور پیشفرض بهاندازهی  ۷۲نقطه است .این عدد اشاره دارد به اندازهی قلم در حالت چاپ شده .اگرچه قلمها از این نظر که توسط طیف گسرتدهای از منابع برنامهریزی شدهاند
با هم فرق میکنند ،بهطور معمول این عدد حدودن معادل ارتفاع یک ( )۱اینچ (یا  ۲۵میلیمرت) میباشد .معمولترین اندازههای نقطهای برای قلمهای با فرمت چاپ ،در لیست کشویی موجود قرار داده
.شدهاند ،با اینحال هر عدد دلخواه دیگری را میتوان بهطور دستی در تنظیامت این بخش تایپ کرد

:سایر اندازههای معادل و معمول که در لیست هستند عبارتند از
)18 pt = 0.25 inch (6 mm
)24 pt = 0.33 inch (8 mm
)36 pt = 0.5 inch (13 mm
)48 pt = 0.66 inch (17 mm
)144 pt = 2 inches (50 mm
)288 pt = 4 inches (100 mm
تکرار میکنیم که این اندازهها تقریبی هستند و از قلمی به قلم دیگر تفاوت میکنند ،پس اگر بهدنبال بهدست آوردن اندازهی خاصی هستید ،میتوانید اندازهی منتتان را پس از ایجاد تغییر دهید تا
.بهاندازهی مطلوبتان برسد
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فضای بین کاراکرتها
.با استفاده از گزینهی «فضای بین کاراکرتها» میتوان کاراکرتها را تنظیم کرد تا فاصلهشان نسبت به هم در مقایسه با حالت عادی بیشتر یا کمتر شود

اندازهی فضای بین کاراکرتها همیشه با  ۱۰۰٪رشوع میشود که نشاندهندهی فاصلهی عادی بین کاراکرتها است .همینطور که این عدد کاهش داده میشود یا نوار به سمت چپ کشیده
.میشود ،کاراکرتها به هم نزدیکتر میشوند .با افزایش این عدد یا کشیدن نوار به سمت راست ،کاراکرتها از هم دورتر میشوند
فضای بین خطوط
.اگر متنی که ایجاد کردهاید چندین خط شده است ،بهطور مشابه میتوانید اندازهی فضای بین خطوط را کم و زیاد کنید تا فاصله بین خطوط منت تنظیم شود

اندازهی فضای بین خطوط همیشه با  ۱۰۰٪رشوع میشود که نشاندهندهی فاصلهی عادی بین خطوط است .همینطور که این عدد کاهش داده میشود یا نوار به سمت چپ کشیده میشود ،خطوط به
.هم نزدیکتر میشوند .با افزایش این عدد یا کشیدن نوار به سمت راست ،خطوط از هم دورتر میشوند
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:هنگام ایجاد یک منت جدید یا وقتی که در حالت ویرایش منت هستید ،یک نقطهی کنرتلی در سمت چپ متنی که در حال ایجادش هستید خواهید دید
این نقطهی کنرتلی را میتوان گرفت و کشید تا مستقیم روی هر مسیر خطی در محیط کارتان قرار بگیرد .برای مثال ،میتوانید با استفاده از ابزار
:بیضی یک بیضی بکشید و سپس منتتان را بر روی این خط بکشید تا منت به شکل کامن در آید

وقتی با این روش منت را بر روی یک مسیر اعامل کنید ،متوجه وجود یک میلهی عمودی در سمت چپ منت خواهید شد .این میلهی کنرتلی به
.شام امکان میدهد مکان قرار گیری منت را نسبت به خطی که روی آن کشیده شده است تنظیم کنید بهطوری که روی آن ،باال ،همتراز با آن و یا پایین مسیر قرار گیرد
همچنین توجه داشته باشید که شیئی که بهعنوان مسیر استفاده شده به رنگ خاکسرتی در میآید .این نشان میدهد که این تصویر هماکنون برای برش خوردن غیرفعال شده است .اگر مایل هستید
شیئی که بهعنوان مسیر مورد استفاده قرار گرفته است را دوباره برای برش فعال کنید ،میتوانید هامنطور که پیشتر هم گفته شد به گزینههای «سبک برش» بروید و در حالیکه مسیر خاکسرتیرنگ
.انتخاب شده است «فعال کردن سبک برش» را انتخاب کنید
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تغییر تصاویر ۶-

وجود دارند که اجازه تغییر پایه و پیرشفته تصویر و منت را میدهند .بخش زیر مرور کلی همه آنها از جمله ابزارها و نحوه استفاده از آنها را فراهم آورده ® Silhouette Studioابزارهای بسیاری در
.است

پایه ۶-۱

:هامنند بیشرت برنامههای نرم افزاری دیگر مجموعهای از ابزارهای ویرایش پایهی رایج به رشح زیر دارد ®Silhouette Studio

انتخاب

تصاویر با کلیک بر روی آنها انتخاب میشوند .با نگه داشنت کلید شیفت بر روی صفحه کلید خود و کلیک بر روی تصویر دیگر ،میتوان چند تصویر انتخاب کرد .این عمل را تا انتخاب تعداد تصاویر
.دلخواه میتوان ادامه داد .گرفنت کلید شیفت و کلیک بر روی تصویری که قبال انتخاب شده آن را از حالت انتخاب خارج میکند
انتخاب چند تصویر همچنین میتواند از طریق کلیک باالی یک تصویر و کشیدن موس برای در بر گرفنت همهی شکلهای مورد نظر انجام شود تا همهی
تصاویر هم زمان انتخاب شوند .زمانی که شام دکمه موس را گرفته و موس را میکشید یک خط چین خواهید دید که یک کارد انتخاب ایجاد میکند تا
.انتخاب شام را نشان دهد .زمانی که موس را رها کنید همهی تصاویر دربرگرفته شده در این کادر با هم در یک کادر مشخص انتخاب میشوند

.اگر میخواهید همه تصاویر روی صفحه منایش را انتخاب کنید ،بر روی دکمه انتخاب همه در نوار ابزار دستیابی رسیع کلیک کنید
.اگر تنها میخواهید تصاویر دارای رنگ یکسان را انتخاب کنید ،میتوانید بر روی انتخاب بر اساس رنگ که در سمت راست قرار دارد کلیک کنید
.اگر میخواهید متامی تصاویری که انتخاب شدهاند از انتخاب خارج شوند بر روی دکمه عدم انتخاب همه در نوار ابزار دستیابی رسیع کلیک کنید
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ابزار برش ،رونوشت و چسباندن
این ابزار کارهای پایه مورد انتظار گرفنت رونوشت از تصویر انتخابی ،چسباندن انها یا برش آنها از منایش را انجام میدهند.تصاویر رونوشت شده یا برش داده شده در حافظه موقت مجازی
رایانه شام میمانند .شام در هر زمان فقط یک شی در این حافظه موقت میتوانید داشته باشید .به این معنی که اگر از یک تصویر رونوشت گرفته و سپس از تصویر دیگر رونوشت بگیرید،
فقط آخزین تصویر در حافظه موقت در انتظار چسباندن میماند .این عملیاتاز نوار ابزار باالیی در منوی ویرایش یا از طریق کلیک راست بر روی تصویر و یا استفاده از کلیدهای میانبر
.استاندارد برای چنین عملیاتی قابل دستیابی هستند
چسباندن تصاویر رونوشت گرفته شده رونوشت را مستقیام در سمت راست تصویر اصلی قرار میدهد تا شام رونوشت خود را راحتتر ببینید و پیدا کنید .گزینه چسباندن در جلو نیز برای
.چسباندن رونوشت یک تصویر در باالی آن ارائه شده است که در منوی ویرایش در کلیک راست بر روی تصویر انتخاب شده یا با استفاده از میانبرهای این عملیات قابل انجام است

تکرار
گزینه تکرار عملیات مشابه رونوشت و چسباندن تصویر انتخابی را انجام می دهد اما این کار را بدون نیاز به به کار گرفنت صفحه کلید و با یک کلیک انجام میدهد .این دکمه از نوار ابزار در
.باالی صفحه منایش نرم افزار قرار دارد و میتواند در منوی ویرایش یا از طریق کلیک راست بر روی تصویر انتخابی مورد استفاده قرار گیرد

پاک کردن
تصویر انتخابی میتواند با کلیک بر روی دکمه پاک کردن در باالی صفحه منایش نرم افزار پاک شود ،از طریق دستیابی به منوی ویرایش و انتخاب پاک کردن ،کلیک راست کردن بر روی تصویر
.انتخابی و انتخاب گزینه پاک کردن یا به راحتی با فشار دادن کلید پاک کردن بر روی صفحه کلید رایانهتان

لغو عملیات انجام شده/انجام دوباره عملیات
هر عملیات انجام شده که حتا شامل جابجایی یک تصویر هم میشود قابل لغو است .برای بازگشت به آخرین عملیات انجام شده بر روی دکمه لغو عملیات انجام شده کلیک کنید .تعداد بی
.شامر عملیات هستند که با دکمه لغو انجام میتوانید به آنها بازگردید از جمله بازگشت به زمانی که اولین فضای کاری خود را باز کردید
به طور مشابه میتوانید با کلیک بر روی انجام دوباره عملیات عملیاتی که لغو کرده بودید دوباره تکرار کنید .میتوانید به استفاده از این دکمه تا زمان بازگشت به آخرین عملیات انجام شده ادامه
.دهید
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)حارط شیاریو طقف( لاقتنا تایصوصخ
لقتنم نآ هب ار تایصوصخ دیهاوخیم هک یلکش باختنا اب ،دبای لاقتنا رگید لکش هب یلکش زا دناوتیم شرب کبس و طخ گنر لثم یتایصوصخ
.دوشیم ماجنا راک نیا دیراد ار نآ زا دیلقت دصق هک یلکش یور رب کیلک و رازبا راون پچ تمس رد ناکچ هرطق نوکیآ باختنا سپس دینک

)حارط هخسن طقف( اههیال
نینچمه امش .دیشاب هتشاد یسرتسد اههیال نیا هب اههیال لنپ رد دیناوت یم دینکیم دراو ار رگید یهمانرب رد هدش داجیا یاههیال اب یاهژورپ یتقو
.دینک هدافتسا  Studioرد اههیال ندرک فذح ای هفاضا یارب  +/-یاهدیلک زا دیناوتیم
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گروه بندی /لغو گروه بندی

.این دو عملیات رایج و بسیار مفیدی هستند که به تنظیم و تغییر تصاویر کمک میکنند .برای درک این مفهوم باید ابتدا مفهوم گروه بندی و لغو گروه بندی را درک کنید
:در زیر مثال یک خط منفرد آمده است
.با اینکه تصاویر میتوانند قسمتهای مختلفی داشته باشند این قسمتها تنها یک خط با یک نقطه رشوع و پایان است

:در زیر مثال تصویر چند خطی است
این تصویر دو خط دارد که بدنه برگ و ساقه یک قسمت و جزییات درون برگ قسمت دیگری هستند .تصویر طوری گروه بندی شده که برای جابجایی در
.صفحه منایش نیازی نیست خطوط خارجی برگ را جابجا کرده و سپس قسمت مرکزی را به طور جداگانه جابجا کنید و آن را درون برگ ترازبندی کنید
در حالی که دانسنت دقیق تعداد خطوط یک تصویر الزاما مورد نیاز نیست ،اما دانسنت اینکه تصویر تک خطی با چیزی گروهبندی منیشوند و هر چیزی با چند
.خط میتواند گروه بندی شود اهمیت دارد
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گروه بندی
.هر مجموعهای از خطوط میتوانند طوری گروه بندی شوند که با استفاده از گزینه گروه با جابجایی در مکان نسبی خود ثابت مبانند
برای استفاده از گزینه گروه دو تصویر یا بیشرت را همزمان انتخاب کرده و بر روی آیکون گروه .در نوار ابزار دستیابی رسیع کلیک کنید .این گزینه میتواند در منوی شی یا با کلیک راست بر روی تصاویر
.انتخاب شده و انتخاب گروه نیز مورد استفاده قرار گیرد

لغو گروه بندی
تصویری که بیش از یک مجموعه خط دارد میتواند لغو گروه بندی شود تا با قسمتهای تصویر جداگانه و مستقل حذف ،چرخانده ،تغییر اندازه یا به طور کلی تغییر داده شوند بجای اینکه
.تغییر بر روی تصویر کلی انجام شود
:به عنوان مثال اگر تصویر کیک را میخواهید برش دهید اما میخواهید برای حذف قسمتهایی از تزیینات تصویر آن را لغو گروه بندی کنید
:زمانی که گروه بندی لغو شد تصویر با نشان دادن کادرهای انتخاب تکی برای هر قسمت تصویر که میتواند .تغییر کند منایش میدهد
.برای دستیابی به قسمتهای لغو گروه بندی میتوانید تصویر را حذف انتخاب کنید
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مسیرهای ترکیبی ۶-۳

مفهوم مسیر ترکیبی برای درک اینکه چرا خصوصیات مختلف در رشایط یکسان به طور متفاوتی اعامل میشوند اهمیت دارد .مسیرهیا ترکیبی مجموعهای از دو یا چند مجموعه خط هستند که خطوط
.داخلی در تصویر تعبیه شدهاند .مسیر ترکیبی میتواند به عنوان مجموعه گروهی از خطوط ظاهر شوند اما با آن متفاوت است مثال در واکنش به پر شدن با رنگ
.مسیرهای ترکیبی فقط در زمان ایجاد تصاویر چاپ و برش مورد نیاز هستند

تصویر بدون ترکیب

تصویر مسیر ترکیبی

در مثالهای قبل دو تصویر باال ظاهرا یکسان و مستقیم نشان داده میشوند .اما با نگاه به مجموعه تصاویر پایین تفاوتها آشکار میشود .در تصویر چپ با مشاهده از کنار یک پروانه خاکسرتی با
.نقاط سفید در باال میبینیم .این تصویر مسیر ترکیبی نیست .در تصویر راست با مشاهده از کنار یک پروانه خاکسرتی با تقاط سفید تعبیه شده در تصویر دیده میشود
دقیقا مشابه هم برش خورده خواهند شد اما درک این نکته اهمیت دارد که برای رسیدن به جلوههای مختلف با پر کردن تصاویر برای کاربرد چاپ  Silhouetteمسلام اگر به طراحی یا برش دو تصویر در
.و برش تفاوتهایی وجود دارد
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.این هامن تصویر به صورت پر نشده است .همه قسمتها با هم گروه بندی شده است

:برای مثال

:اگر یک تصویر بدون ترکیب باشد و با ویژگی رنگ پر شود ،نتیجه این خواهد بود
.اگرچه گروه بندی شدهاند اما همه مجموعه خطوط تکههای منفردی بر روی یکدیگر هستند پس همهی آنها با جلوه پرکننده انتخابی پر میشوند

:اگر تصویر مسیر ترکیبی داشته باشد و با خصوصیت رنگ پر شود نتیجه این خواهد بود
.قسمتهای پر نشده تصویر منیتوانند با مسیر ترکیبی پر شوند چون این نواحی تعبیه شده فضای منفی هستند
مسیرهای ترکیبی میتوانند برای جابجایی قسمتهای مختلف تصویر در صفحه لغو گروه بندی شوند ،اما عملیات لغو گروه بندی فوری مسیر ترکیبی را رها کرده و آن
.را یک مسیر بدون ترکیب میسازد
برای مسیر ترکیبی کردن یک رسی از چندین تصویر انتخاب شده می توانید کلیک راست کنید تا همه قسمتهای چندگانه انتخاب شوند و ایجاد مسیر ترکیبی را انتخاب
کنید .به صورت مشابه میتوانید بر روی تصویر ترکیبی کلیک راست کرده و برای انجام عمل مخالف رهاسازی مسیر ترکیبی را انتخاب کنید .این گزینهها در منوی شی
.یافت میشوند
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جابجایی تصاویر ۶-۴

واضح است که با انتخاب تصویر میتوان آن را جابجا کرد و با کشیدن آن با موس در اطراف منایش به مکان مورد نظر برد .تصاویر انتخابی میتوانند با کلیدهای فلش بر روی صفحه کلید رایانه شام نیز
.جابجا شوند
.شام میتوانید تصاویر را از طریق پنل جابجایی نیز جابجا کنید
تصاویر انتخابی میتوانند با گزینههای جابجایی جابجا شوند .فلشهای جهت دار بر روی صفحه منایش تصاویر را دقیق به هر جهتی که انتخاب کنید میبرند .این کار تا زمانی که تصویر در مکان دلخواه
.از فضای کاری شام قرار بگیرد میتواند ادامه پیدا کند
گزینه جابجایی توسط تصاویر انتخاب شده را از محل کنونی به اندازههای وارد شده میبرد ،در حالی که گزینه جابجایی به بدون توجه به موقعیت کنونی به محل منودار کشیده شده در فضای کاری شام
.جایی که اندازه (صفر ،صفر) ۰و ۰گوشه سمت چپ باالیی را در فضای کاری شام نشان میدهد و از آن نقطه با افزایش مقدار به پایین و راست میبرد
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چرخاندن ۶-۵

.اشیا میتوانند با زاویه دلخواه چرخانده شوند .تصاویر انتخابی همیشه با یک فلش چرخش سبز رنگ که میتواند به صورت دستی آن را گرفت و با موس چرخاند منایش داده میشوند

.گزینه های منوی چرخش گزینههای دیگر چرخش برای چرخش دقیق یا مشخصتر نیز ارائه میدهند
.در منوی چرخش هر یک از گزینههای زیر را میتوانید انتخاب کنید

چرخش با
.این گزینه تصویر انتخابی را با زاویه انتخابی از زاویه فعلی تصویر میچرخاند

چرخش به
.این گزینهها برای چرخش تصویر انتخابی به زاویه انتخابی در نقطه ثابت  0درجه تصویر اصلی بهکار میرود

چرخش سفارشی با
.این گزینه به شام اجازه میدهد یا به صورت دستی یک درجه در نوار اندازه بکشید یا یک اندازه درجه خاص را وارد کنید و برای چرخش شکل انتخابی از زاویه کنونی تصویر اعامل کنید

چرخش سفارشی به
.این گزینه به شام اجازه کشیدن نوار اندازه درجه یا وارد کردن اندازه درجه مشخص و اعامل آن برای چرخش تصویر اصلی بر پایه نقطه ثابت  0درجه تصویر اصلی را میدهد

) Designer Editionمرکز چرخش (فقط در
بر روی صفحه کلید فشار دهید تا » «Oبرای تنظیم نقطهای که شکل شام پیرامون آن میچرخد میتوانید مرکز چرخش تنظیم کنید .برای این کار شکلی که میخواهید بچرخانید انتخاب کنید ،جرف
.آیکون هدفگیری در مرکز شکل نشان داده شود .سپس میتوانید مرکز آیکون هدف گیری را به تقطه چرخش دلخواه خود بربید
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تغییر اندازه ۶-۶

ابعاد اشیاء را میتوان به هر اندازهی دلخواهی تغییر داد .البته به این نکتهی مهم توجه داشته باشید که اگر چه میتواند اشیاء را به هر اندازهی در آورد ،کیفیت برشهایی که زده میشود ممکن است
تغییر کند ،بهویژه هنگام بریدن ورقههای ضخیمتر مانند کارت مقوایی .کاهش اندازهی تصویری که بخشهای پیچیدهای دارد و برش زدن آن بر روی یک ورقهی ذخیم ،منونهای است از مواردی که ممکن
.است کیفیت برش کاهش یابد
.همزمان با کشیدن تصاویر یا انتخاب آنها ،میتوانید اندازهی تصاویر را در کنار آنها ببینید
همچنین از نقاط کنرتلی که بر روی کادر انتخاب وجود دارند میتوان برای تغییر اندازه بهصورت دستی استفاده کرد .برای تغییر اندازه بهصورت دستی ،خیلی
راحت بر روی هر کدام از این نقاط کلیک کنید و در حالیکه دکمهی ماوس را نگه داشتهاید ،آن را در جهت مورد نظرتان بکشید تا تصویرتان بزرگتر یا
کوچکتر شود .نقاط کنرتلی در گوشهها بهصورت متناسب اندازهی تصویر را تغییر میدهند و نسبت عرض و ارتفاع را حفظ میکنند ،در حالیکه نقاط کنرتلی
.در کنارهها ،تصویرتان را در جهتی که ماوس را بکشید تغییر اندازه میدهند
در منوی «تغییر ابعاد» هم گزینههای بیشتری برای تغییر اندازه وجود دارند که میتوان با آنها تغییر اندازه و چرخش دقیقتر و مشخصتری
.داشت
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.در منوی «تغییر ابعاد» هر کدام از قابلیتهای زیر را میتوانید انتخاب کنید
تغییر ابعاد

این گزینهها هر تصویری که انتخاب شده باشد را بهاندازهی درصدی از اندازهی کنونیاش تغییر اندازه میدهند .هر عددی کمتر از  ۱۰۰٪تصویر شام را کوچکتر و هر عددی بیشتر از  ۱۰۰٪تصویرتان
را بزرگتر میکند .برای مثال ،اگر تصویرتان را بهاندازهی  ۵۰٪اندازهی کنونیاش تغییر اندازه دهید اندازهی آن نصف میشود و اگر آن را بهاندازهی  ۲۰۰٪اندازهی کنونیاش تغییر اندازه دهید اندازهی آن
.دو برابر میشود .هر مقدار دیگری برای درصد میتواند اعامل شود
تعیین ابعاد

این گزینه به شام امکان میدهد تصویری که انتخاب شده است را با هر ابعادی که تعیین شود تغییر اندازه دهد .تیک خوردن گزینهی «قفل کردن نسبت ابعاد» باعث میشود وقتی که تنها یکی از ابعاد
را تغییر میدهید ولی میخواهید نسبت ابعاد تصویر حفظ شوند ،تصویرتان بهطور متناسب در هر دو بعد تغییر اندازه یابد .برای منونه ،اگر مثال برگ اولیهمان را در نظر بگیریم که ابعادش  ۱اینچ
:ارتفاع در  ۲اینچ عرض بود و عرض آن را به  ۱اینچ تغییر دهیم میتوانید نتایج زیر را ببینید

با نسبت اندازه قفل

بدون رضیب همبستگی

) Designer Editionقیچی کردن (فقط در
.از قیچی میتوان برای کج کردن طرحها بهصورت افقی یا عمودی استفاده کنید .میتوانید از مقادیر موجود یکی را انتخاب کنید یا یک مقدار دلخواه برای قیچی مشخص کنید
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)شبکه (توری
برای اینکه ابعاد راحتتر دیده شوند ،میتوانید در حالیکه تصویری انتخاب نشده است با کلیک راست بر روی محیط کار و کلیک بر روی «منایش شبکه» یا با رفنت به منوی «شبکه» ،منایش
.شبکه را فعال کنید
.در منوی «شبکه» میتوانید شبکه را فعال یا غیرفعال کنید .فاصلهی بین خطوط شبکه را به هر اندازهای که بخواهید تنظیم و تعداد تقسیمبندیها در شبکه را تعیین کنید

بخش چندگانه

بخش تک

گزینهی «چسبیدن به شبکه» وقتی فعال باشد تصویر را مجبور میکند با اندازه و تقسیمبندیهای شبکه منطبق شود .این کار بهطور خاص هنگام کشیدن تصاویر مفید است که بخواهیم حتمن با
.اندازهی خاص مورد نظرمان منطبق شوند
سبک شبکه را میتوان انتخاب کرد که یا بهشکل توری مربعی سنتی باشد و یا بهشکل ذرات ریز متساوی (ایزومرتیک) باشد .باز هم سبکهای مختلف ممکن است هنگام کشیدن تصاویر داخل نرمافزار
.بهعنوان مرجعی برای اندازهگیری در حین کشیدن مفید واقع شوند

ایزومرتیک

مربع گرید

رنگ شبکه را هم میتوان با انتخاب رنگ از میان مجموعهای از پیش تعیین شده از رنگها به دلخواه تغییر داد تا شبکه ظاهر دلچسبتری داشته باشد ،اگرچه هر رنگ دیگری را هم میتوان انتخاب
.کرد
.همچنین میتوانید خطکشها و عالمت رضبدر را فعال کنید تا به شام کمک کند طرحبندی سادهتری داشته باشید  Designer Editionدر
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)برعکس کردن (آینه ۶-۷

.برای بعضی از ورقهها یا در برخی از موارد الزم است تصاویر بهصورت برعکس برش داده شوند ،یا خیلی ساده ممکن است بخواهید اشیاء را پشت و رو کنید تا به ظاهر مورد نظرتان دست پیدا کنید
.برای برعکس کردن یک تصویر ،میتوانید بر روی هر تصویری که انتخاب شده کلیک راست کنید و گزینهی «برعکس کردن افقی» یا «برعکس کردن عمودی» را انتخاب کنید

برعکس شده بهصورت افقی

بدون اثر آینهای

برعکس شده بهصورت افقی و عمودی

برعکس شده بهصورت عمودی

.میتوان در از منوی «شیء» و زیر منوی «تبدیل» به گزینههای بیشتری با عنوان «گزینههای برعکس کردن» برای برعکس کردن دست پیدا کرد“
).در این منو میتوانید بهطور مشابه از طریق گزینههای لیست شده در منوی «برگرداندن» تصاویرتان را پشت و رو کنید (هامنطور که در باال نشان داده شده
.عالوه بر این میتوانید از طریق گزینههای منوی «برعکس (آینه)» از تصاویر انتخاب شده کپی برعکس تهیه کنید که این کپی میتواند در سمت چپ ،راست ،باال و یا پایین قرار گیرد
”.برای برعکس کردن یک تصویر ،میتوانید بر روی هر تصویری که انتخاب شده کلیک راست کنید و گزینهی «برعکس کردن افقی» یا «برعکس کردن عمودی» را انتخاب کنید

کپی برعکس پایین

کپی برعکس راست

کپی برعکس باال

تصویر اولیه

کپی برعکس چپ
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مرتب کردن ۶-۸

چند تصویر ممکن است روی هم قرار بگیرند .ترتیب اینکه کدام تصویر رو و کدام زیر قرار بگیرد قابل تنظیم است .این قابلیت بیشتر برای تصاویر پُر شده برای «چاپ و برش» استفاده میشود تا
.بتوانید تعیین کنید کدام تصاویر باید در جلوی بقیه قرار بگیرند

آوردن به جلو
.این گزینه عکس انتخاب شدهی شام را میگیرد و آن را بر روی همهی تصاویری که با هم همپوشانی دارند میآورد

چرخاندن انتخاب شده و آوردن به جلو

ترتیب اولیهی تصویر

ارسال به پشت
.این گزینه تصویر انتخاب شده شام را گرفته و آن را در پشت همه تصاویر دیگر همپوشانی حرکت می دهد

مثلث انتخاب شده و فرستادن به عقب

ترتیب اولیهی تصویر

52

ریواصت رییغت Silhouette Studio® V4 | Chapter ۶-
عالوه بر این گزینهها ،همچنین میتوانید بر روی یک تصویر کلیک راست کنید و «فرستادن به عقب» را انتخاب کنید تا تصویر انتخاب شده بهجای اینکه کامل به زیر فرستاده شود یک
.مرحله عقب داده شود

مثلث انتخاب شده و فرستادن به عقب

ترتیب اولیهی تصویر

.بهطور مشابه ،میتوانید بر روی یک تصویر کلیک راست کنید و «آوردن به جلو» را انتخاب کنید تا تصویر انتخاب شده بهجای اینکه کامل به رو آورده شود یک مرحله جلوتر بیاید

چرخاندن انتخاب شده و آوردن به جلو

ترتیب اولیهی تصویر
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تراز کردن ۶-۹
:چند تصویر را میتوان نسبت به یکدیگر تراز کرد .گزینههای «تراز» زیر موجود هستند

)در مرکز قرار دادن (تراز مرکز-میان
.این گزینه دو یا چند شیء انتخاب شده را در مرکز قرار میدهد بهطوری که مرکز آنها در یک خط قرار میگیرد

تراز چپ
.این گزینه دو یا چند شیء انتخاب شده را تراز میکند بهطوری که بدون اینکه فاصلهی باال و پایینشان نسبت به یکدیگر تغییر کند به لبهی سمت چپ محدودهی مشرتکشان میچسبند

تراز مرکز
.این گزینه دو یا چند شیء انتخاب شده را تراز میکند بهطوری که بدون اینکه فاصلهی باال و پایینشان نسبت به یکدیگر تغییر کند نقطهی مرکزشان در یک راستا قرار میگیرد

تراز راست
.این گزینه دو یا چند شیء انتخاب شده را تراز میکند بهطوری که بدون اینکه فاصلهی باال و پایینشان نسبت به یکدیگر تغییر کند به لبهی سمت راست محدودهی مشرتکشان میچسبند
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تراز باال
.این گزینه دو یا چند شیء انتخاب شده را تراز میکند بهطوری که بدون اینکه فاصلهی چپ و راستشان نسبت به یکدیگر تغییر کند به لبهی باالیی محدودهی مشرتکشان میچسبند

تراز میان
.این گزینه دو یا چند شیء انتخاب شده را تراز میکند بهطوری که بدون اینکه فاصلهی چپ و راستشان نسبت به یکدیگر تغییر کند نقطهی مرکزشان در یک راستا قرار میگیرد

تراز پایین
.این گزینه دو یا چند شیء انتخاب شده را تراز میکند بهطوری که بدون اینکه فاصلهی چپ و راستشان نسبت به یکدیگر تغییر کند به لبهی پایینی محدودهی مشرتکشان میچسبند

تنظیم فاصلهی افقی
.وقتی که دستکم سه شیء انتخاب شده باشند ،این گزینه همهی تصاویر را میگیرد و فاصلهی آنها را طوری تنظیم میکند که بهصورت افقی فاصلهی یکسانی از یکدیگر داشته باشند

تنظیم فاصلهی عمودی
.وقتی که دستکم سه شیء انتخاب شده باشند ،این گزینه همهی تصاویر را میگیرد و فاصلهی آنها را طوری تنظیم میکند که بهصورت عمودی فاصلهی یکسانی از یکدیگر داشته باشند
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تکثیر کردن ۶-۱۰

تکثیر در حالیکه مشابه کپی و درج یک تصویر یا تکرار آن است ،این امکان را میدهد تا از تصویر به هر تعدادی کپی گرفته شود و همزمان در صفحه گذاشته شوند بدون اینکه نیاز باشد
چندین بار تصاویر کپی و درج و سپس بهطور دستی اطراف صفحه چیده شوند .این گزینهها همچنین کپیهایی در کنار یکدیگر با کمترین فاصلهی ممکن ایجاد میکنند تا ناحیهی برش به
.حداکرث برسد
:در منوی ابتدایی «تکثیر» ،گزینههای زیر را خواهید یافت

تکرار به چپ
.این گزینه شیء انتخاب شده را تکرار میکند و یک کپی درست در سمت چپ آن با کمترین فاصلهی ممکنی که میتواند بینشان باشد قرار میدهد

تکرار به راست
.این گزینه شیء انتخاب شده را تکرار میکند و یک کپی درست در سمت راست آن با کمترین فاصلهی ممکنی که میتواند بینشان باشد قرار میدهد

تکرار در باال
.این گزینه شیء انتخاب شده را تکرار میکند و یک کپی درست باالی آن با کمترین فاصلهی ممکنی که میتواند بینشان باشد قرار میدهد

تکرار در پایین
.این گزینه شیء انتخاب شده را تکرار میکند و یک کپی درست پایین آن با کمترین فاصلهی ممکنی که میتواند بینشان باشد قرار میدهد
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ردیف سهتایی  /ردیف چهارتایی
این گزینه شیء انتخاب شده را کپی میکند و دو یا سه کپی اضافی از آن در کنار هم و در یک ردیف بهصورت افقی با کمترین فاصلهی ممکنی که میتواند بینشان باشد ایجاد
.میکند و در کنار هم قرار میدهد

ستون سهتایی  /ستون چهارتایی
این گزینه شیء انتخاب شده را کپی میکند و دو یا سه کپی اضافی از آن در کنار هم و در یک ستون بهصورت عمودی با کمترین فاصلهی ممکنی که میتواند بینشان باشد ایجاد
.میکند و بر روی هم قرار میدهد

چرخاندن یک کپی  /دو کپی  /سه کپی  /پنج کپی
.این گزینهها تصویر انتخاب شده را کپی میکنند و از یک تا  ۵کپی چرخانده شده از آن بر روی تصویر اولیه قرار میدهند

پر کردن صفحه
.این گزینه شیء انتخاب شده را کپی و تکثیر میکند و ناحیهی برش را با بیشترین تعداد کپی که ممکن باشد پر میکند
شام همچنین میتوانید در منوی برگردان به منوی گزینههای پیرشفته دسرتسی داشته باشید .در اینجا شام امکان انتخاب هر تعداد کپی برای تکثیر تصویر انتخاب شده و فاصله بین تصاویر
تکثیر شده را دارید ،شامل توانایی انتخاب جهت دلخواه .زمانی که تعداد کپیها و جهت انتخاب شد ،میتوانید با کلیک بر روی دکمهی تکثیر در انتهای منوی گزینههای پیرشفته مشخصههای
انتخابی را
.اعامل کنید

شی در مسیر
.این گزینه به شام اجازه میدهید یک شی را گرفته و در مسیر شی دیگر قرار دهید .زمانی که در مسیر بود،میتوانید شی را با مدیریت دستههای کنرتل کپی و تکثیر کنید
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تو در تو

ویژگی تودرتو برای کمینه کردن فضای مورد نیاز برای برش یک طرح به کار می رود .میتوانید از کل سطح رسانهی خود برای تودرتو کردن شکلها استفاده کنید یا بک ناحیه مشخص برای
.تودرتو سازی آنها در آنجا ایجاد کنید

استفاده از ناحیه برش
.اگر استفاده از ناحیه برش را انتخاب کنید کل سطح رسانهی شام برای شکلهای تو در تو بهکار میرود

استفاده از انتخاب شده
اگر میخواهید شکلهای خود را درون ناحیهی مشخصی تو در تو کنید ،ابتدا ناحیه را بر روی محل کار خود رسم کنید .سپس بر روی استفاده از انتخاب شده در منوی تودرتو کلیک کنید .تودرتو درون
.ناحیه تعریف شده اتفاق میافتد
همهی شکلهایی که میخواهید تودرتو کنید انتخاب کنید .در منوی تودرتو میتوانید چرخش و فاصله تا لبهی شکلهایی که تودرتو میشوند را تنظیم کنید .افزایش چرخش یا/و کاهش فاصله تا لبه،
.تودرتویی تنگتری ایجاد میکند
پس از انجام تنظیامت الزم ،روی تودرتو کلیک کنید و شکلها برای بیشینه کردن فضا تودرتو خواهند شد .اگر شکلهای بیشرت از اندازه ناحیه تودرتو انتخاب کردهاید نرم افزار تعیین میکند که کدام
.شکلها بهرت در ناحیهی تعریف شده قرار میگیرند
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اصالح ۶-۱۲

.تصاویر همپوشان از راههای مختلفی میتوانند تغییر کنند .گزینههای منوی اصالح جوش و سایر گزینههای پیرشفته برای دادن اجازهی تنظیم به تصاویر همپوشان ارائه میدهند
.در منوی اطالح میتوانید هر کدام از تواناییهای زیر را انتخاب کنید

جوش
عالوه بر گزینه جوش که در منوی اصالح یافت میشود ،یک دکمهی دستیابی رسیع در پنل ابزار پایینی صفحهی نرم افزار وجود دارد .جوش دادن دو شکل همپوشان یا بیشرترا گرفته و آنها را
.به صورت یک شکل پیوسته پیوند میدهد

تصویر جوش داده شده با خطوط همپوشان حذف شده

تصویر جوش داده نشده دارای خطوط همپوشان

.جوش دادن مخصوصن در برش زمانی کاربردی است که خطوط برش در طول فرآیند برش همپوشان نباشند

کاسنت همه
.این گزینه یک تصویر واحد از اشرتاک حداکرث هشت تصویر انتخابی ایجاد میکند

با اعامل تقسیم

تصویر اصلی
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تقسیم
.این گزینه یک تصویر واحد از اشرتاک حداکرث هشت تصویر انتخابی ایجاد میکند

با اعامل تقسیم

تصویر اصلی

کاسنت
این گزینه متام قسمتهای همپوشان تصاویر را که در مقابل تصاویر دیگر هستند حذف میکند بهطوری که تنها تصویر قرار گرفته در پشت با قسمتهای همپوشان حذف شده باقی
.میماند

با اعامل کاسنت

تصویر اصلی

تقسیم
.این گزینه در هنگام اعامل ،تنها بخشی از همپوشانی یا بخشی تقسیم شده از تصاویر انتخاب شده را ترک می کند

با اعامل تقسیم

تصویر اصلی
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چیدن
.این گزینه متام ناحیههایی را که در زمان همپوشانی بین حداقل دو شکل مشرتک نیستند حذف میکند

با اعامل چیدن

تصویر اصلی

)مسیرهای ترکیبی (ایجاد  /انتشار
این گزینهها هامن گزینههای بحث شده در بخش  ۶-۳پیرامون مسیرهای ترکیبی هستند .این ابزار تصاویر همپوشان جا سازی شده را گرفته و آنها را در مسیر ترکیبی قرار داده یا مسیر ترکیبی
.را رها میکند

جداسازی خطوط
هنگامی که تصاویر پر شده یا دارای خطوط کلفت هستند این گزینه برای جداسازی و جابجایی خطوط پیرامونی و ایجاد تصاویر مجزا بهکار میرود؛ یکی تنها شامل خطوط و یکی تنها شامل
.شکل بدون جلوههای پر شده
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گزینههای آفست ۶-۱۳

گزینه آفست میتواند برای خطوط پیرامونی خط برش تصاویر به کار رود تا به تصویر یک جلوهی سایهدار مات در زیر آن بدهد .همچنین میتواند برای ایجاد خطوط داخلی کانونی در
.تصاویر بهکار رود
.برای اعامل رشایط آفست ،ابتدا انتخاب یه تصویر مورد نیاز خواهد بود

تصویر اصلی

.در منوی آفست با انتخاب عمل آفست کار را آغاز میکنید
.میتوانید انتخاب کنید که تصویر آفست گوشههای با ظاهر تیزتر داشته باشد ،یا گوشه نرمتر حباب گونه داشته باشد
.اگرچه کلیک بر روی عمل آفست یک نقطه رشوع ارائه میکند ،میتوانید اثر آفست تا هر فاصله مشخص آفست از طریق نوار کشویی یا وارد کردن اندازهگیری مشخص کوچک کنید
.هر زمانی که به جلوهی مورد نظر دست یافتید میتوانید مشخصات تصویر ایجاد شدهی جدید را با کلیک بر روی اعامل تنظیم کنید

تصویر آفست

.شام میتوانید رشط آفست درونی برعکس ایجاد کنید
.این ویژگی عموما برای ایجاد خطوط درونی در استفاده از قلمهای طراحی مناسبتر است

تصویر آفست داخلی
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گزینههای ترسیم ۶-۱۴

منیتواند کیفیت تصاویری که توسط رشکت ما ایجاد . Silhouetteگزینههای ترسیم میتوانند برای رسم خودکار تصاویر خارجی وارد شده به هدف ایجاد خطوط برش بهکار گرفته شوند
نباید برای ترسیم تصاویر دارای مجوز یا حق چاپ که به شام ®. Silhouette Studioارائه نشدهاند را پشتیبانی کند  Silhouetteنشدهاند را تضمین کرده یا تصاویری که در فروشگاه طراحی
.تعلق ندارند به کار رود
زمانی که تصویر خارجی خود را باز کردید (هامنطور که .در بخش  ۳-۴گفته شد) میتوانید گزینههای ترسیم را باز کرده و سپس بر روی انتخاب ناحیه رسم کلیک کنید .این به شام اجازه میدهد تا دور
ناحیه مورد نظر تصویر وارد شدهای که مایل به ترسیم آن هستید یک کادر رسم کنید .زمانی که ناحیه انتخابی ترسیم شد میتواند مثل هر شی دیگری در برنامه تنظیم یا جابجا شود چرا که ممکن است
بخواهید ناحیه ترسیم را بزرگ یا بهرت کنید.انتخاب ناحیه ترسیم یک پیش منایش از تصویر اصلی با پوشش زرد جایی که منظقه ترسیم طبق فیلرتهای تنظیامت ترسیم اعامل میشود ارائه میکند .این
.فیلرتها بسته به تنظیامت انتخابی اعامل ریزتر یا معتدلتر از جلوهی ترسیم شدهی مورد نظر فراهم میآورند
:زمانی که پیش منایش دلخواه جلوهی ترسیم بدست آمد میتوانید اعامل روش ترسیم را با اتتخاب یکی از موارد زیر برگزینید
ترسیم
.این گزینه یک خط بسته رسم پیرامون همه قسمتهای ناحیه پیش منایش منایش داده شده ارائه میدهد
ترسیم لبه خارجی
این گزینه یک خط رسم فقط پیرامون لبه بیرونی ناحیه پیش منایش زرد نشان داده شده ایجاد میکند و متام قسمتهای داخلی که در غیر این صورت برای منایش مسیر رسم بالقوه با زرد منایش داده
.میشوند را نادیده میگیرد
رسم و جداسازی
.این گزینه لبه بیرونی نواحی پیش منایش زرد تصویر را رسم میکند و آنها را از بقیه پس زمینه تصویر شطرنجی جدا میکند

)رسم با رنگ (نسخه طراح
.این گزینه یک ناحیه منفرد با یک رنگ توپر رسم میکند .برای رسم همهی منونهها با هامن رنگ ،گزینه «همه نواحی را با رنگ مشابه رسم کن» را عالمت بزنید

)رسم آهرنبایی (نسخه طراح
این گزینه یک ابزار آهن ربایی که به تصویر وصل در حال رسم شدن چسبیده میدهد .هر کلیک موس منجر به اضافه شدن یک نقطه رسم آهرنبایی به تصویر میشود .زمانی که تصویر رسم
.شد پس زمینه باقی مانده حذف خواهد شد
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کتابخانه و فروشگاه طرح ۷ -

ویژگی کتابخانه را برای نگهداری و طبقه بندی همه تصاویر ایجاد شده توسط کاربر و دانلود شده را برای رجوع آسان به همراه یک فروشگاه طرح برای دانلود دانلود محتوای جدید ®Silhouette Studio
.توسط کاربران ارائه میدهد
.منایش های کتابخانه و فروشگاه در زبانههای باالیی صفحه منایش نرم افزار یافت میشوند و اینکه کدام پنل از طرح ،فروشگاه ،کتابخانه یا ارسال زبانه فعال انتخاب شده کنونی است نشان داده میشود
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کتابخانه ۷-۱
.کتابخانه حاوی متام محتوای از قبل بارگذاری شده یا خریداری شده شام است و میتواند دستهبندی ،مرتبسازی شده و مورد دستیابی قرار گیرد

مشاهده
:شام میتوانید با کلیک بر روی گزینهی مشاهدهی آیکون به عنوان آیکون مشاهده کنید

:شام میتوانید تصاویر کتابخانه خود را در یک لیست مشاهده کنید تا با کلیک بر روی گزینه مشاهده لیست جزییات بیشرتی را ببینید
.در حالت مشاهده لیست می توانید با کلیک بر روی عنوان این ستونها تصاویر خود را بر اساس نام ،دسته ،هرنمند ،تاریخ دانلود ،یا اندازه مرتب کنید

کتابخانه در حالت مشاهده لیست

کتابخانه در حالت مشاهده آیکون
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دستیابی به محتوای کتابخانه
:برای دستیابی به تصاویر کتابخانه شام میتوانید
روی تصویر خود دوبار کلیک کنید تا در فضای کاری شام باز شود •
)تصویر خود را از کتابخانه به فضای کاری خود بکشید (فقط زمانی که فضای کاری شام منایش داده میشود •

طبقه بندی و مدیریت کتابخانه
.در حالی که کتابخانه شام با افزایش محتوا رو به رشد است ممکن است بخواهید کتابخانهی خود را با فولدرهای جدید و مرتب سازی تصاویر متناسب با سلیقه خود شخصی سازی کنید
.شام میتوانید فولدرهای دلخواه خود را از طریق کلیک راست و انتخاب «فولدر جدید» اضافه کنید
زمانی که فولدرهای بدون عنوان ایجاد شدند میتوانید نام دلخواه خود را بر روی فولدر خود بگذارید .زمانی که فولدر جدید شام ایجاد شد میتوانید تصاویر را کشیده ودر فولدر رها کنید .کلیک راست
.بر روی یک فولدر به شام اجازهی زیر فولدرهای جدید برای فولدر ،حذف فولدر (به همراه همهی محتویاتی که دربردارد) ،یا تغییر نام فولدر انتخابی را میدهد
همچنین برای شخصی سازس فولدرها میتوانید هر کدام از تصاویر درون کتابخانه خود را تنظیم کنید .کلیک راست بر روی تصویر به شام اجازهی حذف تصویر ،تغییر نام تصویر ،مرتبسازی تصاویر
درون فولدر فعلی ،یا منایش /مخفی سازی خصوصیات تصاویر را میدهد .خصوصیات تصویر توضیحات تصویر را به شام ارائه میدهد (مثل دانلود از فروشگاه طرح) و کلامت کلیدی مرتبط را منایش
.میدهد
هنگامی که تصاویر یا فولدرها حذف شدند به سطل بازیافت کتابخانه میروند .شام همچنان میتوانید این تصاویر یا فولدرها با کشاندن دوباره درون کتابخانه بازیابی کنید .اما چنانچه هر گونه محتوایی
.را از سطل بازیافت خود حذف کردید این محتوا به صورت دامئی از رایانه شام حذف میشود
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 Silhouetteفروشگاه طرح ۷-۲

® Silhouette Studioبلکه از هرنمندان مستقل مختلف و رشکتهای مشارکت کننده ارائه میدهد .میتوان از درون نرم افزار  Silhouetteمحتوای بیشرت قابل دانلود نه تنها از  Silhouetteفروشگاه طرح
.دستیابی پیدا کرد و به اتصال اینرتنتی نیازمند است  Silhouetteبه فروشگاه طرح
.فروشگاه در هر زمانی ۲۴ ،ساعت شبانهروز ۷ ،روز هفته قابل دستیابی است
اگرچه تصاویر به صورت منفرد برای شخصی سازی تجربه کتابخانه شام قابل خریداری هستند ،گزینههای اشرتاک نیز برای پرداخت ماهیانه موجود میباشند .اطالعات بیشرت در مورد اشرتاکها را در
.میتوانید بیابید  Silhouetteفروشگاه طرح
:متامی تصاویر دارای مزایای زیر هستند
.میتوانید تصاویر را با استفاده از یک کارت اعتباری شناخته شده ،کارتهای دانلودیا با استفاده از اعتبار اشرتاک دانلود کنید•
)کاربرد نامحدود (نیازی نیست بعد از خرید برای دستیابی به اینرتنت متصل باشید •
)قابل بازیابی (در صورت خرابی یا تعویض رایانه •
)که در بخش قبل بحث شد ® Silhouette Studioقابلیت تنظیم اندازه و شخصی سازی مطابق خصوصیات مورد نظر شام (با استفاده از ابزار

کارتهای دانلود
کارتهای دانلودی ارائه میدهد که اعتبار دانلود آنهابرای دانلود محتوا از فروشگاهی که میخواهید از آن خرید کنید و به کتابخانهی خود اضافه کنید معترب است .شام پشت هر کارت دو Silhouette
.کد خواهید یافت .در گوشه پایین سمت راست شامره شناسایی کارت قرار دارد .پشت نوار امنیتی نقرهای کد دانلود واقعی است که یک کد  ۱۶رقمی است
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ورود به سیستم فروشگاه
.از طریق کلیک بر روی زبانهی فروشگاه به صفحه اصلی فروشگاه هدایت خواهید شد  Silhouetteبا دستیابی به فروشگاه طرح

.میتوانید وارد شوید یا اگر هنوز یک حساب ایجاد نکردهاید با کلیک بر روی لینک گوشه باال سمت راست برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید
.برای ایجاد یک حساب کاربری الزم است نام و آدرس ایمیل خود (که نام ورود به سیستم شام خواهد شد) و گذرواژهی دلخواه خود را ارائه کنید
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گزینههای حساب کاربری من
زمانی که وارد حساب کاربری خود شدید گوشه باال سمت راست لینکی با نام حساب کاربری من خواهید یافت که ابزاری برای مدیریت حساب کاربریتان در احتیار شام خواهد گذاشت .گزینههای زیر را
:خواهید داشت
.نغییر اطالعات حساب کاربری من  -این گزینه به شام اجازه تغییر ایمیل و گذرواژهتان را خواهد داد
تاریخچهی دانلود من  -این گزینه به شام اجازه مشاهده یک کپی از همهی سفارشهای انجام شده میدهد .زمان مشاهده سفارشات خاص ،میتوانید بازیابی یک سفارش خاص را در صورتی که در زمان
.دانلود در اتصال اینرتنتی وقفه افتاده باشد انتخاب کنید
بازیابی متام طرحهای دانلود شده  -این گزینه در مواردی که رایانه شام خراب شده یا در حال عوض کردن رایانهی خود هستید به شام اجازه بازیابی متام محتوای از قبل دانلود شده یا هر کدام از آنها را
.در صورتی که به دنبال بازگذاری نرم افزار از رایانه جدید هستید میدهد
.اضافه کردن کارت دانلود به موجودی من  -اینجا جایی است که میتوانید کد کارت دانلودهای خود را برای اعامل موجودی فعلی حساب کاربری خود وارد کنید
.مدیریت کارتهای اعتباری من  -به شام اجازه مدیریت اطالعات کارت اعتباری موجود بر روی فایلی که با آن اشرتاکها یا خریدهای منفرد انجام شده است را میدهد
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خرید
را بدون اجبار به خرید مرور کنید .یک کمک راهرب در سمت چپ پنجره خرید خود خواهید یافت که هامنطور که طبقه بندیها انتخاب میشوند یا برای  Silhouetteشام آزادید همهی تصاویر موجود
.تصاویر جستجو میکنید میتوانید لیست پیشنهادات مرتبط را نیز ببینید
:برای تصویر مشخصی که به دنبال آن هستید میتوانید نام تصویر یا عباراتی را در گوشه سمت راست جستجو کنید
در حالی که پوستهها و انتشارهای مختلف را مرور میکنید یا جستجوی مشخصی انجام میدهید اگر تصویر مورد نظر خود برای دانلود را یافتید میتوانید با کلیک روی اضافه کردن به کارت آن را به
.کارت خود اضافه کنید

.در زیر طرح لیستی از شکلهای مشابه یا مرتبط که ممکن است مورد توجه شام قرار گیرد نیز وجود دارد

.در نظر داشته باشید تصاویری که خریداری شدهاند منیتوانند به کارت شام اضافه شوند و اینکه شام آنها را دارید نشان داده خواهد شد
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دانلود
می توانید به مرور و اضافه کردن تصاویر بیشرت ادامه دهید تا زمانی که آماده نهایی کردن خرید خود باشید .زمانی که آماده بودید میتوانید بر روی لینک کارت من در پیش منایش کارت
.کوچکتان کلیک کنید یا روی آیکون کارت در گوشه سمت راست باالی پنجرهی خرید خود کلیک کنید
زمانی که آماده دانلود هستید بر روی دکمه نهایی کردن خرید کلیک کنید .اگر حساب کاربری شام دارای موجودی از کارت دانلود یا اعتبار اشرتاک باشد همهی هزینهها به صورت خودکار از موجودی
شام برداشت خواهد شد .اگر موجودی نداشته باشید یا موجودی حساب شام از مجموع تصاویری که متایل به خرید آنها را دارید کمرت باشد از شام خواسته میشود که اطالعات یک کارت اعتباری ارایه
.دهید یا یک کارت دانلود به حساب کاربری خود اضافه کنید
زمانی که آمادگی داشتید از شام خواسته میشود تا برای دادن اجازه دسرتی گذرواژه خود را وارد کنید .در زمان وارد کردن گذرواژه برای تایید خرید کتابخانه در پنل باالی فروشگاه ظاهر میشود و شام
.قادر به مشاهده تصاویرتان زمانی که در کتابخانه شام دانلود میشوند خواهید بود

سپس شام میتوانید به راهربی در فروشگاه طرح ادامه دهید یا در صورت متایل آن را ببندید .زمانی که همه تصاویر شام دانلود شدند میتوانید آنها را با بخش دانلود اخیر کشیده و آنها را در هر کدام
.از فولدرهای کتابخانه خود هامنطور که مایلید مرتب سازی کنید .تصاویر دانلود شده تا مرتب سازی در فولدر دانلودهای اخرب میمانند
توجه خواهید کرد که در حالی که همهی تصاویر دانلود شده در کتابخانه شام ذخیره میشوند فونتهای خریداری شده نیز در بخش ویژه «فونتهای من» در کتابخانه قابل رجوع هستند .شام
میتوانید به این فونتها که از طریق فروشگاه طرح خریداری شدهاند از طریق دو بار کلیک روی کنابخانه که شام را به فضای کاریتان با یک کررس منت آماده جایگیری برای تایپ دستیابی پیدا کنید یا از
.ظریق دستیابی به فونتهای خود هامنگونه که در بخش  ۵بحث شد
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بازیابی تصاویر
و تاریخچهی دانلودهای آنها نگه میدارد .در صورتیکه یک رایانه خراب یا جایگزین شود ،پس از بارگذاری مجدد نرمافزار در رایانهی  Silhouetteیک پایگاه داده از متام کاربران Silhouette America
خود وارد شوید .پس از ورود به حساب کاربری ،میتوانید از طریق گزینههای حساب کاربری من ،گزینهی «بازیابی  Silhouetteجدیدتان ،میتوانید با استفاده از ایمیل و گذرواژهتان به حساب کاربری
.متام طرحهای دانلود شده» را انتخاب کنید
اگر دارای چندین رایانه هستید (مانند یک رایانهی رومیزی و یک لپتاپ) و به دنبال این هستید که آخرین تصاویر خریداری شدهی خود را به رایانهی دیگری منتقل کنید ،به جای استفاده از گزینهی
«بازیابی همه» ،میتوانید در گزینههای حساب کاربری خود ،منوی «تاریخچهی دانلودهای من» را انتخاب کنید تا به لیستی از خریدهای گذشتهی خود دسرتسی پیدا کنید .در این قسمت ،میتوانید
بر روی شامرهی هر کدام از سفارشهای پیشینتان کلیک و آن سفارش را بازیابی کنید .تاکید میکنیم ،شام فقط میتوانید بازیابی جداگانهی سفارشها را در تعداد محدودی رایانه که با اظهار خودتان
.مالکشان هستید انجام دهید
البته استفاده از امکان بازیابی ،هیچکدام از طرحهایی را که خودتان ساخته بودید را باز منیگرداند .تنها تصاویر دانلود شدهای که از بخش فروشگاه خریداری شده باشند را میتوان بازگرداند .برای
.پشتیبانگیری از طرحهایی که خودتان ساختهاید میتوانید جایی که آنها را در رایانه ذخیره کردهاید پیدا کرده و فایل آنها را بر روی یک دیسک دیگر یا سایر ابزارهای ذخیرهسازی ذخیره کنید
ای را Silhouetteتعداد رایانههایی منحرص به فردی که در آنها به حساب کاربریتان وارد میشوید را تحت نظر دارد و این حق را برای خود محفوظ میداند که حساب کاربران Silhouette America
.که فعالیت حساب کاربریشان مشکوک است یا نشانی از بهاشرتاک گذاری عمومی فایل در آنها دیده میشود را به حالت تعلیق درآورده یا حذف کند
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 Silhouette Cloudبرنامه
 Cloudمتامی طرحهای شام را در دستگاههایی که استفاده میکنید با هم همگام میسازد .میتوانید طرحهایتان را با یک حساب  Silhouette Studioبه همراه برنامه موبایلی  Silhouette Cloudبرنامه
.در تهیه فایل پشتیبان از طرحها استفاده کنید و با آن دیگر نیاز به بازیابی آنها نداشته باشید  Silhouette Cloudدر پنج دستگاه همگامسازی کنید .اگر از چند دستگاه استفاده منیکنید ،میتوانید از
حدود پنج گیگ فضا برای محتوای  Silhouetteفضای نامحدود دارید .برای محتوای ویژه یک گیگ حافظه دارید .اعضای باشگاه  Silhouetteبرای دانلودهای فروشگاه طرحهای  Silhouette Cloud،در
.ویژه دریافت میکنند
برای همگام سازی فایلها ،آنها را روی آیکون
ابر در پوشه نگارخانه بیاورید .نرم افزار شام
را به قسمتی میبرد که باید با حساب کاربری
شوید .وقتی وارد  Cloudوارد Silhouette
شام رشوع به همگام سازی ، cloudشدید
.طرحها میکند

شام ،در پوشه خود در نگارخانه شام میماند .امکان این را دارید که طرحها را در پوشه  Cloudنگارخانه
شامست Silhouette .خود ذخیره کنید که عنوانش هامن ایمیل حساب  Silhouetteکاربر داخلی یا حساب
.فایلهایی که در پوشه کاربر داخلی شام ذخیره شده است تنها از هامن دستگاه در دسرتس خواهند بود
.بروید  Silhouetteخود ،به تنظیامت حساب خود در فروشگاه طرحهای  Cloudبرای مدیریت دستگاههای
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ذخیره سازی ۸ -

اگر دارای چندین رایانه هستید (مانند یک رایانهی رومیزی و یک لپتاپ) و به دنبال این هستید که آخرین تصاویر خریداری شدهی خود را به رایانهی دیگری منتقل کنید ،به جای استفاده
از گزینهی «بازیابی همه» ،میتوانید در گزینههای حساب کاربری خود ،منوی «تاریخچهی دانلودهای من» را انتخاب کنید تا به لیستی از خریدهای گذشتهی خود دسرتسی پیدا کنید .در این
قسمت ،میتوانید بر روی شامرهی هر کدام از سفارشهای پیشینتان کلیک و آن سفارش را بازیابی کنید .تاکید میکنیم ،شام فقط میتوانید بازیابی جداگانهی سفارشها را در تعداد محدودی رایانه که با
.اظهار خودتان مالکشان هستید انجام دهید

ذخیره
البته استفاده از امکان بازیابی ،هیچکدام از طرحهایی را که خودتان ساخته بودید را باز منیگرداند .تنها تصاویر دانلود شدهای که از بخش فروشگاه خریداری شده باشند را میتوان بازگرداند .برای
.پشتیبانگیری از طرحهایی که خودتان ساختهاید میتوانید جایی که آنها را در رایانه ذخیره کردهاید پیدا کرده و فایل آنها را بر روی یک دیسک دیگر یا سایر ابزارهای ذخیرهسازی ذخیره کنید

ذخیره به عنوان
ای را Silhouetteتعداد رایانههایی منحرص به فردی که در آنها به حساب کاربریتان وارد میشوید را تحت نظر دارد و این حق را برای خود محفوظ میداند که حساب کاربران Silhouette America
.که فعالیت حساب کاربریشان مشکوک است یا نشانی از بهاشرتاک گذاری عمومی فایل در آنها دیده میشود را به حالت تعلیق درآورده یا حذف کند

ذخیرهی منتخب
تنها از تصاویری که بهطور فعال از طرح شام انتخاب شدهاند ذخیره میکند .این فایل در هر جایی از رایانهتان که تعیین کنید ذخیره میشود و  STUDIOاین گزینه که در منوی فایل قرار دارد یک فایل
.در صورت متایل میتوان از آن بر روی هر نوع حافظهی جانبی پشتیبان گرفت

ذخیره در کتابخانه
ذخیره میکند .بهمحض ذخیرهی تصویر در کتابخانهی شام ،آنها به بخشی بهنام «طرحهای کاربر» در کتابخانه ® Silhouette Studioاین گزینه که در منوی فایل قرار دارد فایل شام را در کتابخانهی
افزوده میشوند .دقت داشته باشید که منیتوانید برای تهیهی نسخهی پشتیبان از این تصاویر به آنها در رایانهتان دسرتسی پیدا کنید ،بنابراین بهشدت توصیه میشود که یک کپی دیگر هم از این تصاویر
.با استفاده از منوی معمول «ذخیره» تهیه کنید
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برش  /طراحی ۹ -
ارسال ۹-۱

.هنگامیکه متام تصاویر و/یا متون مورد نظر خود را در محیط کار آمادهی برش یا کشیده شدن کردید ،میتوانید زبانهی ارسال را انتخاب کنید

جنس ورقه
برش داد و همچنین متام اجناسی که توسط  Silhouetteدر منوی جنس ورقه ،لیستی از جنسهایی که معولن میتوان توسط
.ارایه میشوند منایش داده میشود .بر روی یکی از جنسها کلیک کنید تا انتخاب شود Silhouette

میتوانید با کلیک کردن بر روی عالمت مثبت در لیست ،یک جنس جدید تعریف و به لیست اضافه کنید ،و
.به همین ترتیب میتوانید با کلیک بر روی عالمت منفی ،موادی که منیخواهید را از لیست حذف کنید
هنگامی که یک نوع ماده را از لیست انتخاب میکنید (یا جنس مورد نظر خود را اضافه میکنید) ،تنظیامت توصیه شده برای آن جنس در پنل عملیات ظاهر میشوند .اگر نیاز دارید این تنظیامت را برای
جنس مخصوص خود تغییر دهید ،میتوانید این کار را انجام دهید .تغییراتی که میدهید برای پروژههای آینده هم ذخیره میشوند ،پس در کل بهرت است به جای دستکاری تنظیامت موجود ،تنظیامت
.جدیدی ایجاد کنید
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عملیات :ساده
در حالت برش ساده ،زمانبندی طوری انجام میشود که متام خطوط همزمان برش داده شوند .خطوط برش را میتوان به طور جداگانه روشن یا خاموش کرد ،اما منیتوان آنها را مرتب کرد طوریکه با
.ترتیب خاصی برش داده شوند
در حالت برش ساده ،میتوانید شیوهی برش را برای هر خط در پروژهی خود بهطور جداگانه تعیین کنید .وقتی بر روی این گزینه
کلیک میکنید ،بالفاصله متام خطوط و ویژگیهای انتخاب شدهشان برای اینکه به آسانی به آنها رجوع شود برجسته میشوند.
برای تغییر شیوهی برش یک خط ،کافی است بر روی تصویر مورد نظر کلیک و سپس سبک جدید خط را از لیست انتخاب کنید.
:انواع خطوط زیر موجود هستند
فرستاده نشود .اگرچه همچنان آن را بر روی صفحه  Silhouetteبدون برش  -این گزینه باعث میشود خط برای برش خوردن به
.منایش میبینید ،اما دیگر برش داده نخواهد شد
برش  -این گزینه باعث میشود که خط انتخاب شده برش داده شود ،بدون توجه به اینکه کجا قرار گرفته است ،همپوشانی دارد یا درون یک تصویر بزرگتر است .خطوطی که این ویژگی را دارند برش
.خواهند خورد حتا اگر درون خطوط دیگری که از نوع «برش لبه» یا «لبهی سوراخدار» تعریف شدهاند قرار گرفته باشند
برش لبه  -این گزینه لبهی بیرونی هر خطی که همپوشانی داشته باشد را برش میدهد و هر خطی با ویژگی مشابه را که درون تصویر بزرگتری قرار گرفته باشد برش نخواهد زد .از این گزینه میتوان
.برای درست کردن تصاویر «چاپ و برش» استفاده کرد
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عملیات بر اساس :رنگ خط ،رنگ پر شده ،یا الیه
شام این امکان را دارید که پروژهتان را به چندین مرحله تقسیم کنید .این کار بهویژه هنگامی مفید است که پروژهی شام برای برش داده شدن در رنگهای مختلف طراحی شده است یا پروژههایی که
) Designerباید ابتدا طرحشان کشیده شود و سپس برش داده شوند .شام میتوانید برشها را بر اساس رنگ خط ،رنگ پر شده و یا بر اساس الیه ،زمانبندی کنید (فقط در نسخهی
بر اساس رنگ خط  -متام رنگهای خطوطی که در پروژهی شام موجود هستند در منوی برش دیده میشوند .بر اساس رنگ خط ،میتوانید خطوط برش را روشن یا خاموش کنید ،جوش
.خودکار را فعال یا غیرفعال کنید ،و ترتیب برش خطوط را مشخص کنید
بر اساس رنگ پر شده  -متام رنگهای پر شدهای که در پروژهی شام موجود هستند در منوی برش دیده میشوند .بر اساس رنگ پر شده ،میتوانید خطوط برش را روشن یا خاموش کنید،
.جوش خودکار را فعال یا غیرفعال کنید ،و ترتیب برش خطوط را مشخص کنید
متام الیههایی که در پروژهی شام موجود هستند در منوی برش دیده میشوند .بر اساس الیههایی که درست کردهاید ،میتوانید خطوط برش را  Designer) -بر اساس الیه (تنها در نسخهی
.روشن یا خاموش کنید ،جوش خودکار را فعال یا غیرفعال کنید ،و ترتیب برش خطوط را مشخص کنید
.روشن و خاموش کردن خطوط برش  -شام میتوانید با تیک زدن (یا برداشنت تیک) کادری که در کنار رنگ یا الیهی برش قرار دارد ،خطوط برش را خاموش یا روشن کنید

روشن و خاموش کردن جوش خودکار  -شام میتوانید با تیک زدن (یا برداشنت تیک) کادر جوش خودکار که در کنار رنگ یا الیهی برش قرار دارد ،جوش خودکار را خاموش یا روشن
.کنید .هنگامیکه جوش خودکار فعال باشد ،شکلهای همپوشانی که رنگ یا الیهی یکسانی دارند به هم جوش خواهند خورد
تعیین ترتیب برش  -برای تعیین ترتیبی که رنگها یا الیههای مختلف برش داده میشوند ،کافی است بر روی رنگ یا الیهی مورد نظر کلیک کنید و با کشیدن آن به باال یا پایین ،ترتیب برش آن را تغییر
.دهید
افزودن توقف  -توقفها بهویژه در پروژههای طراحی مفید هستند که الزم است در آنها قلم یا تیغه بین رنگها تعویض شود .بهمنظور برنامهریزی برای یک توقف پس از امتام یک رنگ یا الیه ،بر روی
.کنرتل را بگیرید و کلیک کنید) و گزینهی «افزودن توقف» را انتخاب کنید  Macرنگ یا الیه کلیک راست کرده (در
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از سطح تیغهای که شام استفاده میکنید آگاهی ندارند ،این توصیه شام را بهصورت برصی راهنامیی میکند تا براساس نوع تیغهی مورد  Silhouetteتوصیه برای تنظیامت تیغه  -اگرچه نرمافزار و دستگاه
که مستقیمن درون دستگاه  Silhouetteاستفاده در مدل ابزار برشتان ،تنظیامت مناسب تیغه برای جنسی که قصد دارید برش دهید را انتخاب کنید .انتخاب قلم طراحی اشاره دارد به قلمهای طراحی
.جای میگیرند جایی که معمولن تیغه قرار داده میشود و بهمنظور کشیدن طرح استفاده میشود نه برای برش دادن Silhouette
میتواند با رسعت  ۱۰سانتیمرت در ثانیه تا  ۱۰۰ثانتیمرت در ثانیه برش دهد .برای دستیابی به ، Silhouetteرسعت  -رسعت براساس سانتیمرت در ثانیه رضبدر  ۱۰اندازهگیری میشود .به عبارت دیگر
.بهرتین نتایج ،ممکن است بهرت باشد برای مواد ضخیمتر یا طرحهای پیچیدهتر ،رسعتهای کمرتی استفاده شود
میتواند نیروی  ۷گرمی تا  ۲۳۰گرمی را برش بزند .جنسهای ضخیمتر ، Silhouetteضخامت  -اندازهگیری ضخامت بهصورت تخمینی براساس نیروی  ۷گرمی انجام میشود و  ۳۳سطح دارد .بهعبارت دیگر
.احتاملن نیازمند سطح ضخامت باالتری هستند
همهی خطوط موجود در ناحیهی برش را دو بار برای شام برش بزند .انجام این کار ممکن است برای دستیابی به برشی متیزتر در هنگام برش  Silhouetteبرش دوبله  -انتخاب این گزینه باعث میشود
.جنسهای ضخیمتر رضوری باشد
هستید یا (صفحهی مات چسبنده) .این گزینه را تنها برای ورقهایی باید  Silhouetteصفحهی برش مات  -انتخاب این گزینه به برنامه اطالع میدهد که آیا شام در حال استفاده از صفحهی برش مات
عرضه میشوند ،زیرهی پشتیبان خود را دارند و  Silhouette Americaانتخاب کرد که اندازهی آنها بیشتر از حدی نیست که بر روی صفحهی مات جا نشوند .خیلی از جنسهای مخصوصی که توسط
در نتیجه نیازی به استفاده از صفحهی مات برای آنها نیست .با این حال ،اگر صفحهای که استفاده میکنید آنقدر نازک است که توسط غلتک گرفته منیشود و یا صفحهی برش زیری مخصوص بهخود را
.ندارد ،باید این گزینه را تیک بزنید
بهبود جاگیری با ایجاد شیار  -انتخاب این گزینه به برنامه اطالع میدهد که میخواهید ویژگی بهبود جاگیری با ایجاد شیار را فعال کنید .این ویژگی باعث میشود ورقهی شام پیش از برش چندین بار به
کشیده شده و بیرون داده شود تا در قسمتی که غلتکها ورقه را گرفتهاند شیاری ایجاد شود و اطمینان حاصل شود که در طول عملیات برش ،برگه جابجا منیشود .این گزینه  Silhouetteداخل دستگاه
تنها در صورتی باید انتخاب شود که یا برای نوع جنس ورقهی شام از پیش تیک خورده باشد و یا به خاطر جنس خاص ،ورقهای که دارید زیاد رس میخورد و جابجا میشود و در نتیجه تنظیم برشها به
.هم میخورد
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برش مقطعی خط

:پس از انتخاب نوع جنس ،گزینهای برای برش مقطعی خط منایش داده میشود که میتوان آن را با کلیک بر روی گزینهی مورد نظر ،خاموش یا روشن کرد

انتخاب گزینهی «خاموش» باعث میشود همهی خطوط بهصورت عادی برش داده شوند .انتخاب گزینهی «روشن» موجب میشود همهی گوشههای صاف با کمی ــــــــــــ برش زده شوند .این گزینه
:وقتی مفید است که بخواهیم در رشایط زیر برشهای متیزتری داشته باشیم
)برش ورقههای ضخیمتر/مرتاکمتر (مانند نئوپان •
برش فونت با بالکهای کوچکتر یا تصاویر دارای گوشههای تیز بر روی جنسهای مختلف ورقه •
.این گزینه اثری بر روی گوشههای منحنی نخواهد داشت .این گزینه تنها برای تصاویر دارای گوشه تیز به منظور دستیابی به بهرتین نتیجه برش ممکن ،تحت رشایطی که فهرست شد موثر است

تنظیامت برش پیرشفته
.شام ارائه میدهد  Silhouetteمنوی ارستا پیرشفته گزینههای متعددی برای برش پیرشفته
گزینههای وارد کردن ورق در دستگاه  -گزینهی بازگشت به مبدا بعد از امتام کار ورق را به محل اولیه آن بازمیگرداند .گزینه وارد
.کردن ورق در دستگاه به وارد کردن ورق به سمت جلو تا بعد از محل اصلی آغازین ادامه میدهد
مرتب سازی الیهها  -گزینه بدون مرتب سازی تصاویر شام را هامنگونه که در ابتدا قرار داده شدهاند حفظ میکند در حالی که
.گروهبندی الیهها تحت رشوطی تصاویر شام را مطابق هر الیهای که در سند وجود دارد مرتب سازی میکند
مرتب سازی ترتیب برش  -مجموعه گزینهها به شام اجازه کنرتل ترتیب برش کارتان را میدهد .گزینه بدون مرتب سازی ترتیب
خاصی برای فعالیتها در نظر منیگیرد و تصاویر شام را بر اساس طرحبندی و ترتیب آنها برش میدهد .گزینه بیشینه کردن
رسعت ترتیب برش را طوری تنظیم میکند که کار در رسیعترین زمان ممکن انجام شود .گزینه کمینهسازی حرکت غلتک کار برش
را طوری انجام میدهد که کمرتین مقدار ممکن حرکت عقب و جلوی غلتک برای کمک به برش ورقهای شکننده که کاهش
حرکت غلتک میتواند کمک کننده باشد انجام شود .گزینه عالمن زدن مرتب سازی کانونیها داخلی در ابتدا به شام اجازه کنرتل
این را میدهد که اجزای داخلی تصاویر ابتدا برش بخورند (عالمت زده شده باشد) یا اینکه داخل هم راستا با سایر قسمتهای
).تصویر در طی فرایند برش باشد (عالمت نزده شده باشد
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انجام تست برش ۹-۲

زمانی که میخواهید نوع ورق جدیدی که پیش از این برش ندادهاید برش دهید خواه تنظیامت نوع رسانهی از پیش تعریف شده باشد یا نوع رسانهی جدید تعریف شده توسط کاربر که در تالش برای
یافنت بهرتین تنظیامت برای آن هستید ،توصیه میشود برای اطمینان از اینکه تنظیامت شام صحیح است و برای کار مد نظر خود برشی با کیفیت خوب خواهید داشت یک برش آزمایشی انجام دهید .در
.منوی ارسال به تنظیامت برش آزمایشی دستیابی خواهید داشت
.قرار بگیرد  Silhouetteبرای انجام برش آزمایشی بر روی پیکانهای مکان تیغه کلیک کنید تا تیغه طوری حرکت کند که بر روی ورق کذاشته شده در دستگاه شام در واحد
یک مربع کوچک با مثلثی تعبیه  Silhouetteزمانی که تیغه شام در محلی قرار گرفت که میخواهید یک برش کوچک انجام دهید میتوانید بر روی دکمه برش آزمایشی کلیک کنید .سپس
.شده درون آن برش خواهد داد تا نتایج خود را آزمایش کرده و نیاز به تغییر تنظیامت را تعیین کنید .شام میتوانید برشهای آزمایشی بیشرتی انجام دهید تا زمانی که از نتایج راضی باشید
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و تسا هدش یراذگراب تسرد امش قرو دیشاب هتشاد نانیمطا ،دیتسه  Silhouetteهب لاعف یراک یاضف لاسرا هدامآ و هدرک باختنا ار حیحص تامیظنت هک ینامز
.دیشاب هدرک یراذگراب ملق یحارط ماجنا لاح رد هکنیا ای ،دیاهدرک باختنا تسرد ار شرب یارب هغیت میظنت
هب هک عیرس راک هب عورش یامنهار هبامش  Silhouetteیکینورتکلا شرب رازبا یارب شرب هحفص ندرک هدامآ و بسانم هغیت دروم رد رتشیب یاهلمعلاروتسد یارب
.دینک هعجارم دوشیم تفایرد  Silhouetteهارمه
یهناسر یهزادنا ای شرب هحفص زا امش هدافتسا قباطم بسانم هلصاف تامیظنت یور اهکتلغ هک دیشاب هتشاد نانیمطا تسا مزال  Cameoلدم زا هدافتسا نامز
رد افطل .دینک هدافتسا ار کتلغ تامیظنت مادک زا هک دنک یم ییامنهار ار امش نانیمطا مدع تروص رد لاسرا لنپ .دناهدش میظنت هتفرگ رارق هدافتسا دروم
.دینک هعجارم » Silhouetteعیرس راک هب عورش یامنهار« هب  Cameoیاهکتلغ میظنت هوحن نوماریپ رتشیب تاعالطا بسک یارب ،موزل تروص

شرب ماجنا
راشف ار لاسرا همکد یتحار هب عورش یارب .دیتسه  Silhouetteهب دوخ هژورپ لاسرا هدامآ دش باختنا بسانم تامیظنت و دش یراذگاب  Silhouetteرد امش قرو هک ینامز
.دیهد
.دینک هیلخت ندرک یلاخ نداد راشف اب ار قرو ای  /و دوخ شرب هحفص دیناوتیم امش راک ندش لماک نامز رد
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چاپ و برش ۱۰-

برای برش خطوط کانونی تعریف شده در فضای کاری شام در زمان تعیین اطالعات چاپ ® Silhouette Studioتوانایی خاصی در خواندن کارهای چاپ ارسال شده به  Silhouetteابزار پرینت الکرتونیکی
کنید تا پیرامون تصویر چاپ شده را  Silhouetteرا دارند .به عبارت دیگر شام میتوانید یک تصویر را با رنگ پر کننده یا جلوههایی توسط چاپگر معمولی خود چاپ کنید و سپس کاغذ چاپ شده را وارد
.برش دهد

عالئم ثبتی ۱۰-۱

چاپ شوند .این عالئم ،عالئم تجاری ® Silhouette Studioیک اسکرن اپتیک برای خواندن عالمئی هستند که میتوانند توسط  Curioو  Silhouette، Silhouette SD، Cameo، Portraitمدلهای اصلی
بر طبق این که این عالئم کجا قرار  Silhouetteخوانده میشوند تا  Silhouetteنامیده میشوند .این عالئم در حاشیه پیرامونی فضای کاری شام چاپ میشوند و قبل از انجام برش توسط اسکرن اپتیک
.دارند زاویه بگیرد و دقیقا بداند خطوط برش پیرامون تصویر چاپ شدهی شام کجا تعریف شدهاند .عالئم تجاری فقط در زمان چاپ تصاویر با هدف انجام کار برش و چاپ به کار میروند
.برای دسرتسی به این عالئم در پنل صفحه روی آیکون عالئم ثبتی کلیک کنید
شام میتوانید با انتخاب نوع  ۱یا نوع  ۲در آیکون عالئم تجاری عالئم تجاری را فعال کنید .در صورت متایل طبق کاری که انجام میشود این عالئم میتوانند تنظیم شوند .لطفا توجه داشته
موفق به جای دادن این عالئم نشود ممکن است الزم باشد اندازه این عالئم تجاری را برای اطمینان از اینکه اسکرن اپتیک با  Silhouetteباشید در حالی که شام میتوانید عالئم را کوچکتر کنید اگر
.موفقیت میتواند این عالئم را جایگذاری کند آنها را تنظیم کنید
.توجه داشته باشید که اطراف این عالئم با عالمت هش پر شده است
.این عالمت هش نشان میدهد که اطالعات چاپ نباید در این ناحیه باشند تا اسکرن اپتیک بتواند درست کار کند
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برش تصاویر چاپ شده ۱۰-۲

از  Silhouetteپیرامون هر اطالعات چاپ را اسکن کند و برش دهد .در واقع  Silhouetteزمانی که عالئم تجاری منایش داده میشوند شام آماده انجام کار چاپ و برش هستید .این بدین معنی نیست که
عالئم تجاری برای دانسنت محل تعریف شدن خطوط برش شام در اطراف تصویر چاپ شدهتان استفاده میکند .تصویر شام باید پیرامون تصویر چاپ شدهتان خطوطی داشته باشد که برای برش تعریف
)شده باشند( .بخش سبک خطوط را ببینید
.در زیر یک مثال از کار برش و چاپ آمده است
:در این مورد چاپگر شام مورد زیر را برای چاپ خواهد دید

:مورد زیر را برای برش خواهد دید  Silhouetteدر حالی که
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.زمانی که کار شام آماده است از طریق گزینه چاپ میتوانید آن را چاپ کنید

زمانی که چاپ شد مهم است که به یاد داشته باشید تنظیامت دیگری بر روی سندی که بر روی صفحه ظاهر میشود انجام ندهید .اگر شیای حرکت داده شود و مکان اطالعات چاپ یا برش داده شده
.تغییر کند الزم است سند را دوباره چاپ کنید
کار خود را طبق راهنامیی بخش قبل تنظیم کنید .اگر بر روی صفحهی خود در صفحه منایش طرح عالئم تجاری دارید ماشین شام زمان  Silhouetteبرای استفاده از ویژگی خواندن عالمت ثبت خودکار
خطوط تعریف شده  Silhouetteعالئم را برای شام جاسازی میکند .زمانی که همه عالئم با موفقیت تشخیص داده شدند  Silhouetteارسال کار برای برش میتواند آنها را تشخیص دهد .اسکرن اپتیک
.پیرامون تصویر چاپ شده را برش میدهد
تصاویر برش و چاپ از پیش ساخته شده  Silhouetteبه شام اجازه پر کردن هر تصویر با رنگهای پر کردن ،شیبها و الگوها را میدهد .اگرچه ® Silhouette Studioهامنطور که پیش از این گفته شد
به تصویر چاپ و برش ® Silhouette Studioکه طوری طراحی شدند تا دارای اطالعات چاپ در داخل و حاشیه برش پیرامون خارج تصویر باشند ،هر تصویری میتواند با استفاده از ابزار فراهم شده در
.تبدیل شود
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™۱۱- PixScan
).به طور جداگانه به فروش میرسد ™ PixScanاست (صفحه ™ PixScanنیازمند استفاده از صفحه ™ PixScanخصوصیت
™ PixScanنیستند .صفحه ® Silhouette Studioاین ویژگی اجازه استفاده از تصاویری را میدهد که پیش از این چاپ شدهاند و متعلق به ترم افزار

وارد کردن از اسکرن ۱۱-۱

:زمانی که به طور مستقیم از اسکرن وارد میکنید باید مراحل زیر را انجام دهید
.که قصد برش آن را دارید قرار دهید™ PixScanتصویر چاپ شده مورد نظر را بر روی صفحه ۱-
.مهم :اطمینان حاصل کنید که مطابق خط سیاه حاشیه روی صفحه نشان میدهد تصویر در محدود ناحیهی برش صفحه قرار داد
.کلیک کنید ® Silhouette Studioدر نرم افزار ™ PixScanبر روی آیکون ۲-
.بخش وارد کردن از اسکرن را انتخاب کنید ۳-
.و در اسکرن قرار دهید ™ PixScanتصویر را به طرف پایین بر روی صفحه ۴-
.از اسکرن کلیک کنید ™ PixScanاسکرن خود را از فهرست کشویی منابع انتخاب کنید و بر روی گزینه وارد کردن تصویر ۵-

از اسکرن بزرگرت است میتوانید آن را طی دو مرحله اسکن کنید .الزم است اطمینان پیدا کنید که متامی عالئم روی صفحه با همراه تصویر اصلی گرفته میشوند .اگر اسکن در™ PixScanمهم :اگر صفحه
.چندین مرحله انجام میشود نیازی نیست نگران همپوشانی تصاویر اسکن شده باشید .نرم افزار تصاویر به طرز مناسبی به هم وصل خواهد کرد
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وارد کردن از دوربین ۱۱-۲

:هنگام وارد کردن یک تصویر از دوربین یا دوربین گوشی باید مراحل زیر را انجام دهید
.که قصد برش آن را دارید قرار دهید ™ PixScanتصویر چاپ شده مورد نظر را بر روی صفحه ۱-
.عکس بگیرید ™ PixScanبا دوربین خود از تصویر بر روی صفحه ۲-
:اطمینان حاصل کنید که ™ PixScanنکته :برای نتایج بهینه در زمان عکاسی از صفحه
بزرگنامیی در حال استفاده نباشد ·
نور یکنواخت است ·
متام صفحه به وضوح در تصویر قابل مشاهده است ·
صاف است  PixScanصفحه ·
رسانه برش درون حاشیه برش سیاه قرار دارد ·
.تصویر را به رایانه خود انتقال دهید ۳-
.کلیک کنید  Silhouette Studioدر نرم افزار ™ PixScanبر روی آیکون ۴-
.از بخش فایل ،وارد کردن را انتخاب کنید ۵-

.یک وینجره برای راهربی شام به تصویر و انتخاب تصویرتان باز میشود ۶-
.زمانی که تصویرتان انتخاب شد بر روی باز کردن کلیک کنید ۷-
تنها یک بار الزم است انجام شود ™ PixScanرا کالیربه کنید .کالیربه کردن™ PixScanتوجه :اگر منایه کالیربه سازی برای مدل دوربین شام وجود ندارد الزم است ویژگی
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کالیربه سازی دوربین خود
:مراحل زیر باید انجام شود ™ PixScanبرای ایجاد منایه کالیربه سازی دوربین
کلیک کنید™ PixScanبر روی آیکون ۱-
بخش کالیربه کردن دوربین را انتخاب کنید ۲-

بر روی گزینه نشان دادن کارت تست کلیک کنید ۳-
به فایل > چاپ رفته و صفحه را پرینت بگیرید ۴-
توجه :مشکلی نیست اگر کل صفحه نشان داده منیشود یا بعضی نقاط بیرون قرار گرفتهاند
.از صفحه کالیربه سازی چاپ شده از منای دید پرنده عکس بگیرید و اطمینان حاصل کنید که نقاط کالیربه سازی متام تصویر را پر میکنند ۵-
:توجه :برای نتایج بهینه در زمان عکس برداری از تصویر کالیربه سازی مطمنئ باشید که
بزرگنامیی در حال استفاده نباشد ·
نور یکنواخت است ·
تصویر واضح و صاف است ·
تصویر کالیربه سازی بر روی یک سطح صاف قرار دارد ·
دوربین موازی و هم راستا با تصویر کالیربه سازی است ·
فقط نقاط کالیربه سازی در عکس نشان داده میشوند ·
.کلیک کنید ™ PixScanزمانی که تصویر شام بر روی رایانهتان ذخیره شد بر روی آیکون مثبت ( )+در زیر بخش کالیربه سازی دوربین پنل ۶-
.یک وینجره برای راهربی شام به تصویر و انتخاب تصویرتان باز میشود ۷-
.زمانی که تصویرتان انتخاب شد بر روی باز کردن کلیک کنید ۸-
برای دوربین مورد استفاده تنظیم شده است .این فرآیند زمانی مورد نیاز است که یم دوربین جدید بخواهد مورد استفاده قرار گیرد .شام میتوانید منایه کالیربه سازی ™ PixScanاکنون کالیربه سازی
.دوربینی که پیش از این کالیربه شده را هر زمان بسته به دوربینی که برای گرفنت عکس مورد استفاده قرار گرفته انتخاب کنید ™PixScan
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™ PixScanاستفاده از تصاویر ۱۱-۳

.خود را بارگذاری کردید آمادهی ایجاد یا جایگذاری خطوط برش خود هستید™ PixScanزمانی که تصویر

برش کانونی
لطفا برای اطالعات بیشرت در مورد ایجاد خطوط برش برای اتصال پیرامون تصویر خود ترسیم (بخش  )۶-۱۴را ببینید .ممکن است ترجیح دهید پس از ترسیم ،برای از بین بردن حاشیههای سفید روی
.ترسیم شده یک آفست درونی (مثال  ۰/۲میلیمرت) اضافه کنید ™ PixScanتصویر

ورق تودرتو
اسکن یا عکاسی شده است میتوانید برای پیدا کردن کانون ورق از ویژگی ترسیم (بخش  )۶-۱۱استفاده کنید تا از ™ PixScanدر صورت استفاده از ورق با شکل خاص که پیش از این بر روی صفحه
تصویر انتخابی به عنوان محدود استفاده کرده و هر تصویر دیگری را در حاشیه ورق به صورت تودرتو قرار دهید .این گزینه اجازه جایگذاری دقیق تصاویری که میخواهید روی ورق با شکل خاص برش
.دهید را میدهد
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 Curioامکانات ۱۲-

قابل انجام  Silhouetteگزینههای برای انتخاب در اختیار میگذارد که با سایر ابزارهای . Curioوصل است میتوان استفاده کرد  Curioتنها هنگامی که ® Silhouette Studioاز برخی امکانات موجود در
.نیستند

برجستهسازی ۱۲-۱

میتواند هنگام استفاده از صفحه مات برجستهسازی ،عمل برجستهسازی را انجام دهد .هنگامی که صفحهی مات برجستهسازی آمادهی استفاده شد ،میتوانید به آیکون ™Silhouette Curio
«.برجستهسازی» بروید
.در باالی منوی برجستهسازی ،گزینهای برای انتخاب برجستگی یا گودی وجود دارد .این گزینه برای متام برگه اعامل میشود و مخصوص یک شکل مشخص نیست
وقتی گزینهی «گودی» انتخاب شود ،کار شام هامنگونه که بر روی صفحه دیده میشود پردازش خواهد شد .در نتیجهی فشاری که ابزار برجستهسازی بر روی ورقه به
.سمت پایین وارد میکند ،یک تو رفتگی یا اثر گودی مبتنی بر تصویر در آن ایجاد میشود
وقتی گزینهی «برجستگی» انتخاب شود ،در حالیکه همچنان کار شام هامنگونه که بر روی صفحه طراحی شده دیده میشود ،در هنگام پردازش بهصورت افقی
برگردانده خواهد شد بهطوری که متام صفحه مانند آینه برعکس خواهد شد .در نتیجهی فشاری که ابزار برجستهسازی منطبق با تصویر برعکس شده بر روی ورقه به
.سمت پایین وارد میکند ،این امکان فراهم میشود تا ورقه را پس از پایان کار برگردانیم تا تصویری برآمده و برجسته داشته باشیم
.مهم :در هنگام انتخاب گزینهی برجستگی ،اطمینان حاصل کنید که ورقهتان را بر روی صفحهی مات برجستهسازی رو به پایین قرار میدهید
.یکی از گزینههای برجستگی زیر را در نرمافزار انتخاب کنید تا تصویرتان به دلخواه شام برای برجسته شدن یا گود شدن تنظیم شود
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برجستگی/گودی
به همراه یک ابزار برجستهسازی استفاده شود .اگر هیچ جلوهی ویژهای از این ™ Silhouette Curioبرجستهسازی/گود کردن هنگام میرس است که از صفحهی مات مخصوص برجستهسازی
فقط خطوط دور تصویر شام را برجسته/گود میکند .جلوهها و گزینههایی که در قسمت برجستگی/گودی یافت میشوند گزینههای بیشتری در ™، Silhouette Curioپنل انتخاب نشود
.اختیار میگذارند که ممکن است هنگام استفاده از ابزار برجستهسازی برای شام مطلوب باشند
.میتوان یک جلوه را انتخاب کرد تا درون هر عکسی با الگوی برجسته درج شود .برای اعامل یک جلوهی برجسته ،عکستان را انتخاب و سپس بر مورد جلوهی مطلوب خود کلیک کنید
.مقدار «فاصلهگذاری» تعیین میکند که جلوهی اعامل شده چهقدر فرشده یا پخش شده بهنظر برسد
.گزینهی «زاویه» اندازهی زاویهی جلوهی انتخاب شده را کنرتل میکند
گزینههای «فاصلهگذاری» و «زاویه» پویا هستند و هنگامی که تصویر تغییر اندازه داده شود یا جابجا شود مقدارشان بهطور خودکار تعیین میشود .اما ،اگر مایل هستید که این مقادیر پس از اینکه
.توسط شام بهدلخواه تعیین شدند ثابت باقی مبانند ،میتوانید بر روی گزینهی «انتشار برجستگی» کلیک کنید
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رد انداخنت و برجستهسازی
گزینهی «رد انداخنت و برجستهسازی» یک عمل ویژه است که ابتدا ردی در اطراف لبههای عکس شام ایجاد میکند (با یک تیغه) ،و سپس بر روی رد ایجاد شده فشار وارد میآورد (با ابزار
.برجستهسازی) .این کار باعث میشود گودی یا برجستگی ایجاد شده بیشتر به چشم بیاید
بهدست آوردن نتایج موثر را ، Silhouetteمورد استفاده قرار داد .در صورت استفاده از ورقههایی از نوع دیگر » «Score & Emboss Paperبه نام  Silhouetteمهم :این قابلیت را فقط باید با برند
.نام دارد استفاده میکنید » «Score & Emboss Paperکه  Silhouetteتضمین منیکند .متام دستورالعملهایی دیگر هم فرضشان این است که شام از برند
.وقتی که میخواهید یک تصویر را رد بیاندازید و برجسته کنید ،با انتخاب نوع «نوک برجستهسازی» رشوع کنید
انتخاب ابزار برجستهسازی «ظریف» باعث ایجاد جلوهی گودی/برآمدگی برجستهتری میشود و باعث میشود خط برجستگی به خط
ردی که انداخته شده نزدیکتر باشد .انتخاب ابزار برجستهسازی «پهن» باعث ایجاد جلوهی گودی/برآمدگی نرمتری میشود و باعث
.میشود خط برجستگی از خط ردی که انداخته شده دورتر باشد
مهم :اطمینان حاصل کنید «نوک برجستهسازی» ای که در نرمافزار انتخاب شده با ابزار برجستهسازیای که در دستگاه

.قرار داده شده است منطبق باشد ™Silhouette Curio

اگر بخواهید میتوانید تنیظیامت بیشتری که در بخش گزینههای «رد انداخنت و برجستهسازی» قرار دارد را مقداردهی کنید .گزینههای موجود در این بخش به شام این امکان را میدهند که تعداد
.دفعات تکرار برجستهسازی پس از رد انداخنت بر روی عکس را کنرتل کنید
.بهطور پیشفرض برجستهسازی تنها یک بار نزدیک به خط ردی که انداخته شده بر روی تصویر انجام خواهد شد
.افزایش تعداد دفعات تکرار این امکان را به شام میدهد تا تعداد دفعات بیشتری فشار داخل خط رد ایجاد شده وارد آورید
.پُر کردن» باعث میشود داخل تصویر انتخاب شده بهطور کامل با مجموعهای از خطوط برجسته پر شود«
.پس از انجام متام تنظیامت به دلخواهتان ،میتوانید تصویر را انتخاب کرده و بر روی «اعامل رد انداخنت و برجستهسازی» کلیک کنید
وقتی آماده بودید میتوانید با کلیک بر روی دکمهی «انجام تنظیامت برش» تظیامتتان را در صورت نیاز مقداردهی کنید .عملیات «اعامل رد انداخنت و برجستهسازی» بهطور خودکار کار شام را منطبق
.با گزینههای انتخاب شده در تنظیامت رداندازی و سپس برجستهسازی میکند
قرار گرفته (با یک دایرهی قرمز مشخص شده است) در تنیظامت تیغهی « ،»۱و اینکه ابزار برجستهسازی مورد نظرتان در  Curioمهم :مطمنئ شوید که تیغهی شام در نگهدارندهی ابزار سمت چپ
”).نگهدارندهی سمت راست گرفته است (با یک دایرهی آبی مشخص شده است
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چاپ و برجستهسازی
گزینهی «چاپ و برجستهسازی» بسیار شبیه گزینهی «چاپ و برش» است که از عالیم ثبتی برای مشخص کردن گوشههای تصویری که چاپ شده است استفاده میکند .کارهای «چاپ و
برجستهسازی» به شام امکان میدهند یک تصویر رو بر روی سطح یک ورقه چاپ کنید و سپس با ابزار برجستهسازی ،به سمت دیگر برگهی چاپ شده فشار وارد شود .نتیجهی کار یک عکس
چاپ شده است که برجسته شده است .این برجستهسازی هم میتواند در ناحیهی لبههای دور تصویر باشد و هم میتواند داخل تصویر را شامل شود که این مسئله بستگی دارد به تنظیامت
«.برجستگی/گودی» که پیش از این انتخاب کردهاید
.ابتدا طرحی که میخواهید چاپ کنید را روی صفحه بیاورید و خطوطی را که میخواهید برجسته شوند را در اطراف یا داخل تصویر ایجاد کنید
ِ
خطوط برش اطر ِ
اف تصویر آن وجود دارد و اطراف آن را هم فضای سفید فراگرفته است ،میتوانید تصویر را انتخاب کنید و به بخش
نکته :اگر از یک تصویر «چاپ و برش» استفاده میکنید که از قبل،
گزینههای «تغییر» رفته و «اشرتاک» را انتخاب کنید .این کار باعث میشود متام قسمتهای سفید اطراف محیط خطوط برش بریده شوند .اگر قصد داشته باشید که تصویر را با یک نوع برجستهسازی پُر
کنید ،میتوانید کلیک راست کرده و «کپی» را انتخاب کنید ،سپس کلیک راست کنید و گزینهی «درج در جلو» را انتخاب کنید .آنگاه میتوان طرح را انتخاب کرد تا درون آن با یک نوع برجستهسازی پُر
.شود و در «چاپ و برجستهسازی» مورد استفاده قرار گیرد
بعد از آن میتوانید در پنل ابزار برجستهسازی به بخش «چاپ و برجستهسازی» رفته و بر روی دکمهی «چاپ» تحت گام  ۱کلیک کنید .این کار باعث میشود عکستان بههمراه عالیم ثبتی چاپ شده
.در گوشههای آن به چاپگر فرستاده شود
مهم :لطفن پیش از آنکه تصویر چاپ شده را بر روی صفحهی مات برجستهسازی قرار دهید بهاندازهی کافی صرب کنید تا جوهر آن خشک شود .جوهری که کامل خشک نشده باشد ممکن است اثری از
.تصویر را بر روی سطح صفحهی مات منتقل کند .اگرچه این مسئله باعث تخریب یا آسیب رسیدن به صفحهی مات منیشود ،اما میتواند نامطلوب باشد
بردارید .صفحهی چاپ شده را به پشت برگردانید (قسمتی که چیزی  Curioصفحهی چاپ شده با عالیم ثبتی برش را از روی صفحهی مات برش
تان  Curioروی آن چاپ نشده) و آن را رو به پایین بر روی صفحهی مات برجستهسازی قرار دهید .سپس میتوانید سه مربع مشکی کوچکی را که با
.دریافت کردهاید را به زیر عالیم ثبتی برش بلغزانید تا عالیم سیاه به نظر برسند
مهم :توصیه میشود پیش از قرار دادن کاغذ رو به پایین بر روی صفحهی مات برجستهسازی ،به اندازهی کافی صرب کنید تا جوهر آن خشک شود.
ممکن است مقداری جوهر به صفحهی مات برجستهسازی منتقل شود .این مسئله عادی است و تاثیر منفی بر روی استفادههای بعدی از صفحهی
.مات نخواهد گذاشت
جایگزین کنید (با دایرهی قرمز مشخص شده است) و تحت گام  ۳بر روی دکمهی «برجستهسازی» کلیک کنید .به پشت  Curioتیغه را با یک ابزار برجستهسازی در نگهدارندهی ابزار سمت چپ دستگاه
.صفحه در راستای خطوط برجستهسازی فشار وارد خواهد شد بهطوری که اگر به تصویر از جلو نگاه کنیم بهصورت برآمده و برجسته دیده خواهد شد
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چاپ نقطهای ۱۲-۲

این امکان را فراهم میآورد که یا از طریق ™. Silhouette Curioچاپ نقطهای عبارت است از روندی که در آن برای شکلگیری یک الگو ،سطح ورقه با نقاط ریز متعدد نقطهگذاری میشود
.تبدیل خطوط به نقطهچین و یا از طریق تبدیل تصاویر چاپی وارد شده به الگوهای نقطهای ،طرحی از نقاط را ایجاد کنید
.گزینهی چاپ نقطهای فرض میکند که شام یا از ابزار تقطهگذاری استفاده میکنید (که به صورت جداگانه فروخته میشود) و یا از قلمی با نوک پهن بهره میبرید

نقطهچین
.قسمت نقطهچین به شام این امکان را میدهد که خطوط را به نقطهچین تبدیل کنید یا تصاویر را با الگوهای مختلف نقطهچینی پُر کنید
.برای تبدیل خطوط به نقطهچین ،از منوی «نقطهچین» کادر «لبهی نقطهچین» را تیک بزنید .پس از این کار ،میتوانید فاصلهی بین نقاط نقطهچین را با مقداردهی گزینهی «فاصلهگذاری» کنرتل کنید
انتخاب یکی از انواع روشهای پُر کردن با نقطهچین (الگو یا اشکال) باعث میشود تصویر انتخاب شده با الگو یا شکل مورد نظر شام پُر شود .در هر لحظه فقط یک الگو یا شکل را میتوان انتخاب کرد.
:تنظیامت زیر را میتوانید با توجه به الگو یا شکلی که انتخاب کردهاید مقداردهی کنید
فاصلهی شبکهی نقاط :شکل نقطهچین انتخاب شده را بزرگمنایی یا کوچکمنایی میکند
.فاصلهی نقطهچین :فاصلهی بین نقاط نقطهچین را کنرتل میکند که به هم نزدیک باشند یا از هم دور شوند
.زاویه :زاویهی پُر کردن با نقطهچین را کنرتل میکند
.آفست :کنرتل میکند که نقطهچینِ پُر شده چهقدر به لبههای شکلی که آن را پُر کرده نزدیک یا از آن دور باشد
گزینهی «اندازهی نقطهچین» اندازهی نقاط نقطهچین منایشداده شده بر روی صفحه منایش شام را تنظیم میکند .این تنظیامت اثری بر روی اندازهی واقعی نهایی نقطهچین ایجاد شده ندارد و تنها
.استفادهی منایشی دارد
.هنگامیکه گزینهی «چاپ نقطهچین» تیک بخورد ،تصویر شام میتواند به یک چاپگر فرستاده شود تا تصویری از نقطهچین با تنظیامت انتخابی چاپ شود
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ترسیم نقطهچین
.و سایر انواع تصویر پشتیبانیشده) تبدیل به الگوهای نقطهچین کنید  JPG، PNGقسمت ترسیم نقطهچین این امکان را به شام میدهد تا تصاویر وارد شده را (مانند
پس از باز کردن یکی از تصاویری که دارید (آنطور که در بخش  ۳-۴توضیح داده شد) میتوانید بر روی دکمهی «انتخاب ناحیهی نقطهچین» کلیک کنید .این کار به شام امکان میدهد دور ناحیهای از
تصویر که میخواهید تبدیل به نقطهچین شود یک کادر بکشید .ناحیهی انتخاب شده را پس از اینکه ترسیم شد میتوان مانند هر شیء دیگری در نرمافزار تنظیم یا جابهجا کرد چرا که ممکن است نیاز
داشته باشید ناحیهی رسم نقطهچین را گسرتش دهید یا اصالح کنید .در ناحیهی انتخابی ترسیم نقطهچین ،پیشمنایشی از تصویر اولیه با نقطهچین سیاه منایش داده میشود که نشان میدهد نقاط مورد
.نظر چگونه کشیده خواهند شد
پس از انتخاب همهی گزینههای مورد نظر برای نقطهچین (آنطور که در پایین آمده است) و ظاهر شدن الگوی نقطهچین آنطور که شام مایل هستید ،میتوانید بر روی دکمهی «ایجاد نقطهچین»
.کلیک کنید تا الگو برای شام ساخته شود
.سبک نقطهچین :سبکها و تنظیامت مختلفی را میتوان اعامل کرد تا جلوههای نقطهچین متفاوتی فراهم شود
.برعکس :تیک زدن کادر «برعکس» باعث میشود تصویر به صورت نگاتیو ترسیم شود
چگالی :بهطور کلی ،نواحی روشن طرح با نقاط کمرت و نواحی تاریکتر با نقاط بیشتری پُر میشوند .میزان تاریکی هر ناحیه به اندازهی تنظیامت انجام شده برای «چگالی» که بر روی تعداد نقاط ،یا
.چگالی نقاط چاپ شده در آن ناحیه اثر میگذارد بزرگنامیی میشود
پاالیش :نقطهچینها در نقاطی از یک شبکهی مربعی کوچک نامریی منایش داده میشوند .فاصلهی نقاط این شبکه توسط «فاصلهی شبکه» تعریف میشود .بعضی از گزینههای سبک نقطهچین ،اجازه
میدهند این مقدار طوری تنظیم شود که نقاط نقطهچین در نصف ،یکسوم یا یکچهارم مربعهای شبکه منایش داده شوند ،در نتیجه مقادیر بزرگتر منجر به منایش تصادفیتر نقاط میشود که ممکن
.است ظاهری طبیعیتر یا کمتر بلوکی داشته باشد
فاصلهی شبکه :تعیین کننده فاصلهی بین ردیفها و ستونهای شبکهی مربعیای است که نقاط نقطهچین بر روی آن جای میگیرند .مقادیر کوچکتر باعث میشوند نقطهچینها بر روی شبکهی
.ظریفتری جای گیرند
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انتخاب ابزار نقطهچین
بهره بربید .هرگاه کار نقطهچینی انجام  Silhouetteهنگام انتخاب گزینهی نقطهچینی ،هم میتوانید از یک رواننویس نوک مندی استفاده کنید و هم میتوانید از ابزار نقطهگذاری و برجستهسازی
.میدهید ،باید از پنل تنظیامت برش ،برای نوع ورقه« ،ابزار نقطهچین» را انتخاب کنید
.برای انتخاب «ابزار نقطهچین» ،ابتدا نوع ورقهتان را در پنل تنظیامت برش انتخاب کنید و سپس بر روی گزینهی کشویی نوع ابزار کلیک کنید
سپس میتوانید در منوی کشویی که باز میشود به سمت پایین اسکرول و «ابزار نقطهچین» را انتخاب کنید .پس از انتخاب این گزینه ،دو گزینهی جدید
.دیگر برای تنظیامت ابزار ظاهر خواهد شد
در حالی که عملیات نقطهگذاری بهطور معمول عملی است که از باال به پایین انجام میشود ،گزینهی «اندازهی نقطهچین» به شام این امکان را میدهد
تا با گذاشنت قلم بر روی کاغذ و ایجاد نقطه از طریق کشیدن یک دایره ،نقاط بزرگتری ایجاد کنید و در نتیجه نقاط نقطهچین شام بزرگتر شوند.
.تنظیم پیشفرض بر روی  0.00میلیمرت به معنی ایجاد نقطه به اندازهی قطر نوک قلم میباشد
میتوانید گزینهی  Silhouette،هنگام استفاده از ابزار نقطهچین برای نقطهگذاری بر روی سطح فلز ،مانند ورقههای فلزی مخصوص نقطهگذاری برند
«.نیروی نقطهگذاری افزایشیافته» را تیک بزنید تا نقاط با فشار بیشتری پانچ شوند
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استفاده از چند ابزار ۱۲-۳

دارای دو نگهدارندهی ابزار هستند طوری که چند ابزار میتوانند همزمان استفاده شوند .به این معنی که شام میتوانید دو عملیات مختلف  Silhouette CAMEO® 3و ™ Silhouette Curioدستگاههای
.را در هنگام انجام یک کار انجام دهید ،مانند برش ،برجستهسازی ،قلمزنی ،نقطهچینی و طراحی
در پنل «ارسال» گزینهای را در اختیار میگذارد تا بتوان مجموعه خطوط مختلف را به نگهدارندههای متفاوت ® Silhouette Studioتشخیص داده شود ،نرمافزار ™ Silhouette Curioوقتی وجود
.اختصاص داد
وقتی در پنل «ارسال» هستید ،میتوانید شیء مورد نظر خود را در محیط کار انتخاب کنید و سپس بر روی گزینهی نگهدارندهی ابزار
.مرتبطی که میخواهید استفاده کنید کلیک کنید
.این کار باعث میشود عملیات بر روی خط انتخاب شده ،با ابزار مورد نظر شام که در نگهدارندهی مرتبط با آن قرار دادهاید انجام شود
وقتی در حالت برش پیرشفته باشید ،میتوانید با کلیک بر روی دایرهی مرتبط که در ستون «ابزار» موجود است ،انجام عملیات بر روی خطوط خود را به هر کدام از نگهدارندههایی که مایل هستید
استفاده میکنید میتوانید با توجه به الیهها ،کارها را بین ابزارها تقسیم  Designerنسبت بدهید .این عملیات میتواند با توجه به رنگ خطوط یا رنگ پُر شده در اشکال انجام شود ،و یا اگر از نسخه
.کنید
انجام شود ،حال آنکه  Curioکلیک کردن بر روی دایرهی قرمز سمت چپ باعث میشود ِ
ردیف انتخاب شده ،توسط ابزار سمت چپ
انجام شود  Curioکلیک بر روی دایره آبی سمت راست ،باعث میشود ِ
ردیف انتخاب شده ،توسط ابزار سمت راست
اگر بیش از دو نوع ابزار دارید که مایل هستید از آنها در یک کار استفاده کنید ،میتوانید با کلیک راست ،یک توقف اضافه کنید تا در
.متوقف شود و بتوانید در صورت نیاز ابزارتان را عوض کنید  Curioحین عملیات
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 Silhouette Studio Designer Edition Plusقابلیتهای نسخه 13-

.دو قابلیت اضافی دارد :سوزن دوزی و سنگ های مصنوعی پیرشفته  Silhouette Studio Designer Plusنسخه

سوزن دوزی 13.1

به شام این قابلیت را میدهد که فایلهای سوزن دوزی را وارد کنید .اگر فایل سوزن دوزی شام الیه دوخت دارد ،میتوانید از آن استفاده کرده و اشکال سوزن  Silhouette Studio Designer Plusنسخه
.بربید و بیرون بیاورید  Silhouetteدوزی را با استفاده از ماشین برش
:میتوانید فایلهای سوزن دوزی با پسوند زیر را بارگذاری کنید  Designer Editionآپلود کنید .در نسخه  Silhouette Studioبرای انجام این کار ،فایل سوزن دوزی را در
(PES (Brother, Babylock, Deco, Singer
(DST (Tajima, Barudan, Toyota
(EXP (Stellar, Melco
(JEF (Janome
(XXX (Singer
.فایل خود را در صفحه طرح باز کنید .شکلهای سوزن دوزی اضافی را حذف کنید تا تنها خط دوخت باقی مباند

خود بفرستید و آن را از پارچه دربیاورید .حاال طرح سوزن دوزی شام خیلی خوب بریده شده است  Silhouetteشکل خود را به
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طراحی اولیه با فایلهای سوزن دوزی
.ایجاد منایید  Silhouetteمیتوانید طرحهای سوزن دوزی را تبدیل کنید تا طرح اولیه تصاویر را با استفاده از قلمهای طراحی اولیه
.خود بفرستید که در آن هر الیه رنگ شده به یک قلم رنگی طراحی اولیه مربوط باشد  Silhouetteآپلود کنید .به هر الیه یک رنگ بدهید .تصویر را به  Silhouette Studioفایل خود را در
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سنگ های مصنوعی پیرشفته 13.2

گزینههای شخصی سازی بیشرتی در اختیار شام قرار میدهد و شام میتوانید  Silhouette Studio Designer Edition Plusپیش رفته در ) (rhinestoneابزارهای سنگ مصنوعی و تزئینی
.طرحهای خود مانند حالت تصاویر واقعی ببینید

سنگ های مصنوعی وِیژه
را برای اطالعات بیشرت  PixScanوارد کنید (قسمت  PixScanبکشید یا میتوانید عکسهای سنگ های مصنوعی ویژه خود را با استفاده از  Silhouette Studioمیتوانید شکلهای سنگی وِیژه خود را در
).ببینید
وقتی شکل خود را کشیدید یا تصویر سنگ مصنوعی ویژه خود را روی صفحه گذاشتید ،تصویر را انتخاب کنید .سپس دکمه «اضافه کردن شکل انتخاب شده
به نگارخانه سنگ مصنوعی» را انتخاب کنید .با این کار ،شکل شام به قسمتی به نام سنگ های مصنوعی کاربر ،زیر قسمت سنگ های مصنوعی پیش فرض
.نرم افزار اضافه میشود .شکل سنگ در نگارخانه شام میماند تا بتوانید آن را برای پروژههای آتی استفاده کنید

تنظیم مجدد اندازه سنگها به ابعاد غیراستاندارد
یا در قالب واحد ابعاد آن (میلی مرت یا اینچ) در قسمت تنظیامت تعریف کرد .میتوانید اندازه سنگ  ssاندازه سنگ مصنوعی گرد را میتوان با واحد
.مصنوعی خود را با کلیک روی نوار غلتان زیر قسمت نگار خانه سنگ مصنوعی مجدد تغییر دهید

قراردادن سنگ های مصنوعی تکی
برای قرار دادن هر کدام از سنگ های مصنوعی در طرحتان ،میتوانید سنگ مصنوعی را که میخواهید انتخاب کنید ،بکشید و آن را جایی که میخواهید
قرار دهید .یا میتوانید گزینه «یکبار کلیک» را از منوی پیرشفته سنگ مصنوعی انتخاب کنید .در غیر این صورت ،دو راه وجود دارد که از طریق آن میتوانید سنگ های مصنوعی را در طرح خود قرار
.دهید :یکبار و چند بار
با روش یکبار کلیک ،نشان گر سنگ مصنوعی در ناحیه طراحی پدیدار میشود که با آن میتوانید سنگ مصنوعی که از نگارخانه انتخاب کردید را روی
.صفحه قرار دهید و با این روش میتوانید رسیع یک سنگ مصنوعی تکراری را روی صفحه قرار دهید
در روش سنگ مصنوعیهای چندگانه ،نشانگر سنگ مصنوعی در میان چند رشته سنگ مصنوعی که در فهرست سنگ های مصنوعی شام تعریف شده
.میچرخد که بدین طریق میتوانید رسیع رشتههای سنگ مصنوعیهای متفاوت را روی صفحه قرار دهید
.اگر نشانگر را باالی یک سنگ مصنوعی که قبالً در ناحیه طراحی قرار دادهاید بربید و کلیک کنید ،یک سنگ جدید جای آن مینشیند و سنگ جدید نیز در هامن قسمت مرکز قرار میگیرد
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قرار دادن سنگها بهعنوان نوار دور یا برای توپر کردن ناحیه مورد نظر
.شام میتوانید با استفاده از سنگ های مصنوعی تکی یا سنگ های چندگانه دور ناحیه مورد نظر را سنگ بچینید یا داخلش را پر کنید
برای استفاده از یک ِ
سبک سنگ مصنوعی ،میتوانید یک سنگ مصنوعی را انتخاب کنید و آن را دور طرحتان بگذارید یا داخلش را پر کنید .اول تصویر مورد
نظرتان را انتخاب کنید .سپس ذیل قسمت «حالت سنگ مصنوعی» گزینه «تکی» را انتخاب منایید .بعد از آن ،انتخاب کنید کدام سنگ مصنوعی را برای
.طرحتان استفاده میکنید
.سه نوع تنظیامت وجود دارد :زاویه ،فاصله بندی و زاویه انحراف
.ذیل منوی زاویه این گزینهها موجود است
.استاندارد :سنگ های مصنوعی در یک مسیر یکسان قرار گرفتهاند

.مرکز :سنگ های مصنوعی به سمت مرکز شکل مرزی قرار گرفتهاند

.عمودی :سنگها بهصورت عمودی روی محیط طرح مورد نظر قرار گرفتهاند
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.فاصله بندی نشان میدهد بین هرکدام از سنگها چقدر فاصله است

.زاویه انحراف به شام اجازه میدهد زاویه سنگهایی را که میگذارید تعیین کنید’

.قلبهای بدون زاویه انحراف و قلبهای با زاویه  45درجه

.پس از انتخاب زاویه ،فاصله بندی و زاویه انحراف،گزینه اعامل روی لبهها را انتخاب کنید

گزینههای پر کردن

.برای پر کردن طرحتان دو گزینه وجود دارد
.گزینه پر کردن شعاع داخلی ،سنگ را در یک ساختار شطرنجی در داخل قرار میدهد

.گزینه پر کردن شعاع داخلی ،سنگ را روی لبه مسیر و محیط هم مرکز در داخل قرار می دهد
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سنگ های مصنوعی چندگانه
.حالت سنگ های چندگانه عملکردی مشابه حالت تکی دارد با این تفاوت که از چند الگوی سنگ در پر کردن یا دورچینی طرح استفاده میشود
وقتی در حالت سنگ های چندگانه هستید ،میتوانید برای طرح خود الگو بسازید .برای ساخنت الگو ،روی سنگ مصنوعی مورد نظرتان کلیک کنید و آن را روی قسمت «سنگ های مصنوعی کاربر»
بکشید .به نگارخانه سنگ مصنوعی خود بروید و سنگ بعدی را که میخواهید انتخاب کنید و آن را پایین کشیده و کنار اولی بگذارید .میتوانید هر تعداد سنگ که خواستید پایین بکشید و الگوی خود
.را بسازید .هر کدام از سنگها بهصورت خودکار در انتهای الگو قرار میگیرند اما با کلیک و کشیدن میتوانید آنها را جا بهجا کرده تا ظاهر دلخواهتان حاصل شود

)همه (متام شکلها
در پایین منوی سنگ مصنوعی پیرشفته ،شامر مجموع سنگها را میتوانید ببینید .تعداد سنگ های مصنوعی با هر اندازهای که در
.طرح خود استفاده کردهاید رو ثبت میکند
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امکانات نسخه تجاری ۱۴-

.تعدادی ابزار مفید دارد که در تولید پروژههای بزرگ ،پیچیده ،یا دستهای به کمک شام میآیند ® Silhouette Studioنسخه تجاری

پشتیبانی از برش چندگانه ۱۴-۱

از برش چندگانه پشتیبانی میکند .به این معنی که در هنگام استفاده از نسخهی تجاری ،به شام این امکان داده میشود که کارهای برش را همزمان به چندین دستگاه ® Silhouette Studioنسخه تجاری
.که به رایانهتان متصل هستند بفرستید  Silhouetteبرش
ای که میخواهید کار به آنها فرستاده شود را  Silhouetteمتصل به رایانهتان ،کافی است به پنل «ارسال» بروید و دستگاههای  Silhouetteبرای استفاده از امکان ارسال همزمان کارها به چندین دستگاه
.انتخاب کنید و سپس دکمهی «آغاز» را فشار دهید
.از این ویژگی میتوانید برای برش یک کار و یا کارهای متفاوت استفاده کنید بهطوری که وقتی زبانهی هر کدام از کارها باز است و بهصورت فعال منایش داده میشود عملیات را آغاز کنید
تان نام بدهید .این کار برای این است که بتوانید تشخیص  Silhouetteهمچنین این امکان را فراهم میآورد تا در برنامه به دستگاههای  Silhouetteدر سنخهی تجاری ،گزینهی استفاده از چندین دستگاه
کلیک کنید (به رنگ  Silhouetteبر روی نام مدل » Silhouetteکافی است در صفحهی «ارسال به  Silhouette،دهید کدام کار به کدام دستگاه فرستاده میشود .برای تغییر نام یک دستگاه متصل
):خاکسرتی در پایین نشان داده شده
تایپ کنید .این نام در رایانهای که برای  Silhouetteوقتی بر روی نام مدل کلیک کنید ،میتوانید هر نامی که بخواهید برای دستگاه انتخاب شدهی
تایپ کردن نام مورد استفاده قرار گرفته حفظ خواهد شد ،حتا اگر دستگاه از رایانه قطع و دوباره به آن وصل شود .با این حال ،لطفن توجه کنید که
.این نامگذاری فقط در رایانهی مورد نظر معنا دارد
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 Ai/EPS/CDRسازگاری با فایلهای ۱۴-۲

را که ممکن است در سایر نرمافزارهای تصویرسازی برداری ساخته شده باشند ،مستقیمن باز کنید  CDRو  Ai، EPSاین امکان را در اختیار میگذارد که فایلهای ® Silhouette Studioنسخه تجاری
 CorelDraw®).یا ®( Adobe Illustratorمانند
برای دسرتسی به این امکان در نسخهی تجاری ،به منوی فایل بروید و «باز کردن» را انتخاب کنید .اگر از رایانهی رومیزی استفاده میکنید ،الزم است نوع فایلی که میخواهید باز کنید را از میان
.انتخاب کنید  CDRو یا  Ai، EPSگزینههای
هم میتوانید برش بر اساس الیهها را انتخاب کنید و الیههای مورد نظر را فعال کنید ،یا انتخاب کنید که برش بر اساس رنگ خطوط انجام شود و آنگاه یا خط «بیرنگ» را برای برش فعال کنید یا
.خطوطتان را با استفاده از ابزار «رنگ خط» بهدلخواه تغییر رنگ دهید
.استفاده کنید تا این فایلها را از درون برنامهی اصلیشان برش دهید ™ Silhouette Connectبه عنوان روشی دیگر میتوانید از برنامهی

مقایسه منایش طراحی با منایش چینش رسانهای ۱۴-۳

امکان متفاوتی برای منایش در اختیارتان قرار میدهد تا کاربران را قادر سازد بتوانند هم منایش طرح اولیه را ببینند که تصاویر از دید طراحی چگونه چیده شدهاند و ® Silhouette Studioنسخه تجاری
هم منایش چینش رسانهای را ببینند که نشان میدهد در واقع خطوط چگونه پردازش میشوند و نتیجهی کار برش چگونه بهنظر خواهد رسید .اگرچه در ویرایش تجاری ،منایش طراحی سنتی معروف به
«هامنچیزی را دریافت میکنید که میبینید» میتواند مورد استفاده قرار گیرد و کارها را میتوان با این روش پردازش کرد ،گزینهی اضافی دیگری هم برای تغییر به منایش چینش رسانهای وجود دارد که
.در آن کارایی چینش طرحها برای برش بر روی ورقههایی با جنس خاص که معمولن در تنظیامت تجاری مورد استفاده قرار میگیرند به بیشترین مقدار میرسد
.قابلیت منایش در کنار هم ،امکان دسرتسی به قابلیتهای بیشتر ویرایش تجاری را فراهم میآورد ،مانند گزینههای کپی ماتریس ،درون هم چینی رسانهها ،و کاشیکاری

منایش طراحی
.انتخاب این گزینه ،نرمافزار را در حالت منایش سنتی تک صفحهای قرار میدهد که در آن اشیاء هامنطوری برش میخورند که که در طراحی اولیهشان چیده شدهاند

منایش چینش رسانهای
انتخاب این گزینه باعث میشود چینش اولیه (منایش طراحی در سمت چپ صفحه) در کنار منایی از شیوهای که کار شام برای ایجاد برش در ورقه پردازش خواهد شد (منایش چینش رسانهای در سمت
.راست صفحه) نشان داده شود
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قابلیت کاشیکاری ۱۴-۴

.قابلیت کاشیکاری خودکار در اختیار میگذارد ® Silhouette Studioنسخه تجاری
قابلیت کاشیکاری روشی در اختیار میگذارد که بهوسیلهی آن یک کار با اندازهی بزرگ میتواند با بریدن مجموعهای از قطعات کوچکتر که پس از پایان عملیات برش در کنار هم گذاشه میشوند تا
.تصویر بزرگتر را تشکیل دهند قابل انجام است
برای منونه ،قابلیت کاشیکاری به کاربر این امکان را میدهد تا یک تصویر بزرگ با ابعاد  ۲۴اینچ در  ۲۴اینچ طراحی کند و آن را در چند مرحله برش دهد .اگرچه به دلیل محدودیت اندازهی برش حداکرث
ورقهای با این ابعاد را منیتوان در یک مرحله برش داد ،قابلیت کاشیکاری بهطور خودکار تصویر را به مجموعهای از کارهای کوچکتر که میتوانند برش داده شوند تقسیم میکند  ۱۲ Silhouette،اینچی
.که در پایان میتوان آنها را در کنار هم قرار داد و به تصویر نهایی با ابعاد  ۲۴اینچ در  ۲۴اینچ دست یافت
.قابلیت کاشیکاری تنها در هنگام اجرای نسخهی تجاری و در حالت چینش رسانهای موجود است
در حالی که طرح اولیه میتواند ساختار اصلی خود را حفظ کند ،گزینهی «کاشیکاری» روشی ارایه میدهد برای بازچینی طرح بهمنظور برش خوردن در مجموعهای از پنلها ،تا در نتیجه این امکان
.فراهم شود تا پروژهی مورد نظر که بزرگتر از ورقهی مورد استفاده است را بتوان بهطور موفقیتآمیز با در کنار هم قرار دادن یک رسی از چندین کار کوچکتر ایجاد کرد
:گزینههای زیر در پنل «کاشیکاری» موجود هستند

فعال کردن کاشیکاری
با این گزینه میتوان قابلیت را فعال یا غیرفعال کرد .این گزینه میتواند با سایر قابلیتهای نسخهی تجاری مانند درون هم چینی رسانهها و کپی ماتریس ترکیب شود( .توجه :طراحی پردازش شده که در
).منای چینش رسانهای منایش داده میشود تنها در صورتی به چندین پنل تبدیل میشود که تصویر از ناحیهی برش موجود بیرون بزند
وقتی کاشیکاری فعال است« ،منایش طراحی» مجموعهای از کاشیهای شامرهخورده را منایش میدهد که نشان میدهد پروژه در نهایت چگونه به
.کارهای برش کوچکتر تقسیم خواهد شد
:این کاشیها را میتوان با ابزارهای زیر که در پنل «کاشیکاری» یافت میشوند کنرتل کرد
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.تنظیم موقعیت و اندازه  -گزینههای موجود در این بخش امکان تغییر اندازهی کاشیها و تنظیم موقعیت آنها که تعیین کنندهی چگونگی پردازش کار برش نهایی است را فراهم میآورند
.حفظ تناسب  -این گزینه باعث حفظ نسبت ابعاد کاشی اصلی میشود

خودکار  -این گزینه اندازهی کاشیها را به اندازهی پروژهای که قرار است برش زده شود تغییر میدهد .موقعیت خطوط تقسیم کاشیها با توجه به اندازهی رسانهی تعریف شده بهصورت خودکار تعیین
.میشود
.سفارشی  -این گزینه به شام امکان میدهد با کشیدن و جابجایی خطوط تقسیمبندی و گرهها ،کاشیها را ویرایش کنید
.شبکهی منظم  -این گزینه اندازهی کاشیها را تغییر میدهد تا ابعاد عرض و ارتفاع هر کاشی حفظ شود ،بهجای اینکه اندازهی آنها بهطور خاص نسبت به اندازهی رسانه تعیین شود
.حاشیه  -این گزینه یک همپوشانی در برش نهایی ایجاد میکند ،که ممکن است در صورتی که در برش نهایی به همپوشانی نیاز باشد مفید واقع شود
.منایش ابعاد  -این گزینه منایش ابعاد کاشیها را فعال و غیرفعال میکند
.همهی کاشیها  -این گزینه همهی کاشیها را برای برش خوردن انتخاب میکند
.فقط کاشیهای انتخاب شده  -این گزینه باعث میشود فقط کاشیهای انتخاب شده برش بخورند .راه دیگر این است که در «منایش طراحی» بر روی کاشیها کلید کنید تا آنها را فعال یا غیرفعال کنید
.جداسازی  -این گزینه اندازهی کاشیها را فعال و غیرفعال میکند
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پیش منایش خودکار درون هم چینی ۱۴-۵

حالتی برای منایش خودکار درون هم چینی را فراهم میآورد که در آن برای استفادهی بهینهتر از ورقهای که برش داده میشود اشکال بهصورت خودکار ® Silhouette Studioنسخهی تجاری
در «منایش چینش رسانهای» درونهم چیده میشوند و در همین حین وضعیت اولیهی تصویر در «منایش طراحی» حفظ میشود که به کاربر اجازه میدهد به ویرایش و اصالح طرح ادامه
.دهد
.گزینهی درون هم چینی رسانهای تنها هنگامیکه در حال اجرای نسخهی تجاری در حالت «چینش رسانهای» باشید موجود است
در حالیکه طرح اولیه میتواند چینش اصلی خود را حفظ کند ،گزینهی «درون هم چینی رسانهای» روشی فراهم میآورد برای بازچینی اشیاء تا بهصورتی برش داده شوند که موثرترین استفاده از
.رسانهی شام صورت گیرد
:گزینههای زیر در پنل «درون هم چینی رسانهای» موجود هستند
.درونهم چینی فعال  -این گزینه قابلیت را بر حسب نیاز فعال یا غیرفعال میکند .این گزینه را میتوان با سایر قابلیتهای نسخهی تجاری مانند کاشیکاری و کپی ماتریس ترکیب کرد
.به هم قفل کردن اشکال  -این گزینه اشکال مقعر را از راههای موثرتری درون هم جای میدهد و تالش میکند آنها را بههم قفل کند تا فضای بیشتری در رسانهی شام باقی مباند
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)یهقرو(هناسر هک تسا دیفم یماگنه راک نیا .دناخرچیم هجرد  ۱۸۰طقف ار اهنآ ای ،دناخرچیمن ار ریواصت ،ینیچ مهنورد تیلباق ،دشاب لاعف یتقو  -هناد ظفح
.دنکیم تکرح میهاوخیم هک یتهج رد هناد ،ییاهن یهدروخ شرب ریواصت رد مینک لصاح نانیمطا میهاوخیم و تسا هناد یاراد هدافتسا دروم یهژیو

نیرتهب صیخشت زا شیپ ات دنکیم فاص ار ریوصت »زارت« یهنیزگ ،دنشاب هدیخرچ مظنمان یاهیواز اب »یحارط شیامن« رد ریواصت و دشاب لاعف یتقو  -زارت
.دوش ناربج دیچ نآ رد ار لکش ناوتیم هک یاهیواز
.دنیچیمن مه نورد ار اهنآ و درادیم هگن مه رانک ار دناهدش تسرد »نتم« رازبا اب هک یتاملک کی یفورح هنیزگ نیا  -تاملک مامت
.دنکیمن ینیچنورد ار اهنآ نورد یاهلکش زا مادکچیه و درادیم هگن ناشهیلوا هورگ رد ار هدش یدنبهورگ ریواصت هنیزگ نیا  -اههورگ ظفح
یهیواز نامه رد ار ریواصت »،شخرچ« یارب » «۰یهدرادقم ،هنومن یارب .دنکیم نییعت ار دنخرچب دنراد هزاجا ریواصت هک ار یاهیواز نازیم شخرچ یهنیزگ  -شخرچ
هزاجا ریواصت هب » «۴شخرچ رادقم .دنشاب هتشاد شخرچ  180ºو  0ºیهزادناهب ریواصت دهدیم هزاجا » «۲شخرچ رادقم هکیلاح رد درادیم هگن شخرچ نودب ناشهیلوا
زین دشاب هتشاد شخرچ دناوتیم ریوصت ره هک ییایاوز دادعت ،دباییم شیازفا »شخرچ« تامیظنت رادقم یتقو .دنخرچب  270ºو  0º, 90º, 180ºیایاوز رد دهدیم
تروص یلاخ یاضف زا هدافتسا نیرترثوم دوش ثعاب دناوتیم شخرچ یارب یهدرادقم نیرتالاب هچرگا هک تسا رطاخ نیا هب میظنت نیا دوجو .دباییم شیازفا
.دنوش هتشاد هگن یصخشم یهیواز رد ریواصت هک دشاب مزال و دشاب مهم اهلکش یهیواز تسا نکمم مه یدراوم رد ،دریگ
.دنکیم لرتنک دناهتفرگ رارق مه نورد رد هک ار رواجم لکش ود نیب یهلصاف نیرتمک هنیزگ نیا  -ینورد یهلصاف
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قابلیت کپی ماتریس ۱۴-۶

قابلیت کپی ماتریس را فراهم میآورد .این قابلیت امکان میدهد تا ماتریسی از چندین کپی از یک پروژه که در حین پردازش کار برش ایجاد شدهاند ® Silhouette Studioنسخهی تجاری
.ساخته شود اما تاثیری بر روی طرح اولیهی شام ندارد
.قابلیت کپی گرفنت فقط در هنگام اجرای نسخهی تجاری در حالت «چینش رسانهای» موجود است
.در حالی که طرح اولیه میتواند ساختار اصلی خود را حفظ کند ،گزینههای پنل «کپی» روشی در اختیار میگذارد برای تکثیر طرح تا در صورت نیاز چندین کپی برش داده شوند
:گزینههای زیر در پنل «کپی» موجود هستند
.ردیفها  -این گزینه چندین ردیف از کار را هامنطور که تعریف شده فراهم میآورد
.ستونها  -این گزینه چندین ستون از کار را هامنطور که تعریف شده فراهم میآورد
محدود به رسانه  -با فرشدن این دکمه تعداد مشخص شده برای ردیفها و ستونهایی
که وارد شدهاند را نگه میدارد و هر چه بیشتر از اندازهی تعیین شده برای رسانهتان
.باشد را حذف میکند
جداسازی  -گزینهی افقی فاصلهی افقی بین کپیها را تعیین میکند در حالیکه گزینهی
.عمودی تعیینکنندهی فاصلهی عمودی بین کپیها میباشد
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نیجو طوطخ راکدوخ مسر تیلباق ۱۴-۷

یاهریسم نایم رد نیجو طوطخ داجیا یارب یاهنیزگ تیلباق نیا .دهدیم رارق امش رایتخا رد نیجو میظنت یارب یرازبا ® Silhouette Studioیراجت یهخسن
طوطخ نینچمه و نیجو طیحم یزرم طخ لماش اههنیزگ .دراذگیم ناترایتخا رد یترارح لاقتنا و لینیو دننام ییاههقرو رتتحار نیجو روظنمهب طوطخ
.دروآ مهارف شرب تایلمع نایاپ زا سپ هقرو یفاضا یاهتمسق فذح یارب ناسآ یشور ات دوشیم )فورح لخاد دننام( حرط یلاخ یاهاضف نورد یلخاد نیجو
.تشاد یسرتسد هحفص تسار تمس الاب تمسق رد یراجت یهخسن یارجا ماگنه رد ناوتیم »نیجو تامیظنت« لنپ هب
:دنتسه دوجوم »نیجو تامیظنت« لنپ رد ریز یاههنیزگ
.دوش داجیا دوش هدز شرب تسا رارق هک یراک لک فارطا رد راکدوخ روطهب نیجو زرم دوشیم ثعاب هنیزگ نیا  -نیجو زرم شیامن
.دوش دایز ای مک نیجو زرم و زرم نیب یهلصاف ات دنکیم میظنت ار یلخاد یهلصاف داعبا هنیزگ نیا  -یلخاد هلصاف
.دراذگیم رایتخا رد ،دناجنگ ریوصت رد ار اهنآ ناوتب تسا نکمم هک ،یلخاد نیجو طوطخ ندناجنگ یارب یناکما نیجو طوطخ یهنیزگ  -نیجو طوطخ
.دنوشیم میظنت دوشیم ماجنا راک طیحم رد اهلکش یهزادنا و اج یور رب هک یتارییغت اب نامزمه راکدوخ روطهب نیجو یلخاد و یزرم طوطخ مامت
.دنوشیم هداد ناشن یبآ گنر هب نیجو یلخاد و یزرم طوطخ مامت
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رفع اشکال ۱۵-

.اگر دچار مشکالتی شدید ،فهرستی از نکات رفع اشکالهای رایج و اطالعات پشتیبانی بیشرت را در زیر میتوانید بیابید

نکات رفع اشکال رایج ۱۵-۱
تیغه ورقه را منیبرد
اولیه استفاده میکنید ،مطمنئ شوید شیار روی تیغه (لبهی سیاهی که پایین تیغهی شام قرار دارد) به سمت راست چرخیده و در جهت ساعت  ۳به سمت چراغ برق آبیرنگ قرار گرفته  Silhouetteاگر از
 Silhouetteاست .وقتی شیار در این جهت قرار گرفته و در جایش قفل شده باشد ،تیغه کمی پایینتر میآید و در نتیجه نیروی برش بیشتری وارد میکند .دوباره تکرار میکنیم که این نکته فقط برای
.اولیه صدق میکند
را دارید ،اگر بهتازگی تیغه را برای تعویض رس آن یا تنظیم سطح تیغهی آن برداشته باشید قرار دادن تیغه رس جایش همچنان میتواند یک مسئله باشد  Silhouetteبدون توجه به اینکه چه مدلی از
(بستگی دارد به نوع تیغهی مورد استفاده) .ممکن است تیغه بهطور کامل در نگهدارنده جای نگرفته باشد و در نتیجه برشهای تر و متیزی ایجاد نکند .برای چک کردن این موضوع ،قفل تیغه را باز کنید
.و در حالیکه اهرم قفل را در جا نگه داشتهاید ،تیغه را بچرخانید و به سمت پایین فشار دهید تا مطمنئ شوید تا جای ممکن در نگهدارنده فرو رفته است
همچنین میتوانید تنظیامت برش را بررسی کنید .اگر با عمقی برش میدهید که خیلی کم است ،ممکن است الزم باشد تنظیامت برش یا تنظیامت رسپوش تیغه را با توجه به نوع ورقه یا رسانهای که
میخواهید برش دهید تغییر دهید .پیش از آنکه کل عملیات برش را آغاز کنید ،برای اطمینان از اینکه تنظیامتتان برای جنس ورقهای که استفاده میکنید درست انجام شده است ،دکمهی «برش
.آزمایشی» را بزنید .اگر برش آزمایشی بهدرستی انجام نشد ،به احتامل زیاد الزم است تنظیامت را دوباره تغییر دهید .اگر برش آزمایشی بهخوبی کار کرد ،کل کار برش هم باید بهخوبی انجام شود
اگر به هر دلیلی متوجه شدید که در بعضی از نواحی برش متیزی انجام منیشود ،ممکن است بخواهید در پنل «ارسال» از گزینهی «دوبار برش» استفاده کنید تا مطمنئ شوید نواحی مشکل دار در طول
“ .عملیات دوبار برش میخورند

تصاویر هنگام برش تراز نیستند
هنگام برش کاغذ معمولی یا کارت مقوایی که پشت چسبناک ندارند لطفا اطمینان حاصل کنید که کاغذ خود را روی صفحه برش برگذاری کردهاید .این مشکل زمان استفاده نامناسب از صفحه برش یا
.زمانی که شام آن را با ورقهایی که نیاز به استفاده از صفحه برش دارند استفاده نکنید ممکن است اتفاق بیافتد
اگر از صفحه برش استفاده میکنید الزم است اطمینان حاصل کنید که روکش صفحه برداشته شده تا سطح چسبناک بدون حفاظ باشد و ورق شام در محل طر فرآیند برش در محل نگه داشته شده است.
.اگر صفحه به هر دلیلی خاصیت چسبناکی خود را از دست داده و برگه را محکم در جای خود نگه منیدارد ،ممکن است باعث از بین رفنت برگه در زمان بریده شدن شود
در انتهای  Silhouetteاگر از صفحه برش استفاده میکنید و برگه شام به طور صحیح بر روی صفحه برش برگذاری شده و محکم در جای خود نگه داشته شده ،در صورت بارگذاری صفحه برش یا ورق در
چپ ماشین بجای راهنامی باالتر ممکن است با ایت مشکل روبرو شوید .اگر صفحه برش یا ورق بریده شده درست با راهنام همراستا نشده باشند و میان دو غلتک سفید گرفته نشده است ممکن است
.صفحه برش یا ورق شام در زمان بریده شدن از بین برود و تصویر شام به طور مناسبی تراز نباشد
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روشن میشود ابزار کمکی سخت افزاری جدید ظاهر میشود  Silhouetteهر بار که
را بیرون کشیده و دوباره وصل کرده باشید .رایانه شام  USBباشد یا اگر  Silhouetteاگر رایانه شام از شام برای نصب نرم افزار میپرسد (اگرچه قبال نصب شده است) ممکن است به دلیل روشن کردن
گامن میکند یک دستگاه سخت افزاری جدید که هنوز برایش ناشناخته است وجود دارد .میتوانید با امنیت کامل مراحل نصب خودکار توصیه شده را بپیامیید چون به درایور اشاره دارد .درایور در سی
قابل دستیابی است .در واقع درایور برای کارکرد دست نرم افزار مورد نیاز نیستاما میتواند ویژگی  www.silhouetteamerica.comدی نصب قرار دارد یا در صورت دانلود نرم افزار از بخش پشتیبانی
.اتصال و پخش ویندوز را که برای یافنت درایورهای سخت افزاری جدید در زمان اتصال دستگاه جدید تالش میکند ساکت کند .پس از نصب مجدد درایور دیگر نباید این تالش برای نصب را دریافت کنید
نکته :ممکن است یک پیام تهدید آمیز از مایکروسافت در طی نصب درایور ببینید که درایور یک خطر نهفته است یا تست لوگوی ویندوز را نگذرانده است .لطفا به خاطر داشته باشید که درایور به طور
.ویستا و هفت با ایمنی کار خواهد کرد .بر روی «ادامه به هر روی» کلیک کنید و با فرآیند نصب درایور پیش بروید  XP،گسرتده مورد آزمایش قرار گرفته و با ویندوزهای
) Cameoو  SDتخلیه رسانه بالفاصله پس از بارگذاری منایش داده میشود (فقط مدلهای
فکر میکند ورق بارگذاری شده است و منتظر عملیات ، Silhouetteاین یک خطا نیست .زمانی که شام یکی از گزینههای بارگذاری انتخاب کردهاید ،خواه چیزی در ماشین بارگذاری کرده باشید یا خیر
خواهد بود .زمانی که منتظر بریدن است گزینه ابتدایی تخلیه رسانه را منایش خواهد داد .این زمانی منایش داده میشود که رسانه درست بارگذاری  SDبعدی بریدن از طریق رایانه شام یا یک کارت
.نشده است یا مستقیام در ماشین بارگذاری نشده است .زمانی که فرآیند برش به پایان رسیده است احتامال شام این گزینه را برای تخلیه ورق خود خواهید دید
اگر در واقع هیچ ورقی هنوز بارگذاری نشده است و دکمه اینرت به اشتباه فشار داده شده است ،می توانید به سادگی دکمه تخلیه رسانه را فشار دهید و سپس برای یافنت دوبارهی گزینههای بارگذاری
.اسکرل کنید تا بارگذاری مناسب ورق شام برای برش صورت گیرد  Silhouette SDدر  LCDروی صفحه منایش

) SDگیر کرده است ( فقط مدل  Silhouetteصفحه برش در
خود را فشار دهید تا گزینه تخلیه رسانه منایش داده شود .زمانی که منایش داده شد ،کلید اینرت را فشار دهید .اگر  Silhouetteدر  LCDرا روشن کنید و کلیدهای فلش روی صفحه منایش Silhouette SD
را خاموش کرده و صفحه را به صورت  Silhouette SDصفحه به طور کامل خارج نشد لطفا این کارها را دوباره انجام دهید تا صفحه به طور کامل خارج شود .شام میتوانید به عنوان راه حل جایگزین
.دستی از ماشین بیرون بکشید
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در حین عملیات صدای بلندی ایجاد میکند Silhouette
را بردارید و مطمنئ شوید هرگونه نواری که موتور را به دیوارهی دستگاه وصل میکند برداشته شده است .اگر از قبل برداشته نشده ،دلیل صدای زیادی که هنگام روشن بودن  Silhouetteلطفن درپوش
را  Silhouetteدستگاه شنیدهاید همین بوده است .اگر نوار آنجا باقی مانده است ،آسیبی به دستگاه نرسیده است اما صدایی که شنیده شده است غیرمعمول است .لطفن نوار را بردارید و دستگاه
.دوباره روشن کنید
.خیلی هم دستگاه بیصدا و آرامی نیست .صداهایی که میشنوید احتاملن عادی هستند  Silhouetteدر غیر این صورت ،لطفن توجه داشته باشید که متاسفانه

 Silhouetteخطا :عدم امکان وصل شدن به
را  Silhouetteوصل کرده محکم است .بهرت است  Silhouetteرا بررسی کنید تا مطمنئ شوید که کابلی که رایانه را به  USBاگر هنگامی که در پنل «ارسال» هستید با این خطا روبرو شدید ،باید اتصال
وصل کنید .اگر مشکل حل نشد ،برنامهی  Silhouetteرا دوباره به رایانه و  USBرا دوباره روشن کنید و کابل  Silhouetteرا بیرون بیاورید .سپس میتوانید  USBخاموش کنید و سپس هر دو رس کابل
.را ببندید و رایانهتان را خاموش روشن کنید ®Silhouette Studio

خطا :عالیم ثبتی تشخیص داده نشدند
بیرون آورده و دوباره بارگذای کنید .در بیشتر اوقات ،این خطا به  Silhouetteهنگام استفاده از عالیم ثبتی در کارهای «چاپ و برش» اگر چنین پیامی منایش داده شد ،ورقه یا صفحهی مات برش را از
این دلیل رخ میدهد که ورقه یا صفحهی مات برش هنگام بارگذاری ،بهخوبی همتراز با عالیم راهنامی بارگذاری نبوده است ،یا اینکه روش نادرستی برای بارگذاری انتخاب شده است («بارگذاری رسانه»
)»به جای «بارگذاری با حامل

فرایند دانلود متوقف میشود یا افزایش زمان دانلود ادامه مییابد
اگر در طول فرایند دانلود ،دانلود متوقف میشود و/یا زمان تخمین زده شده همچنان افزایش مییابد در حالیکه تعداد تصاویر باقیمانده برای دانلود پیرشفتی منیکند ،میتوانید به صفحهی «تنظیامت»
.را افزایش دهید تا وقتی که تعداد باقیماندهی دانلود رشوع به کاهش کند و پیرشفت بیشتری منایش داده شود » «HTTP Socketsرفته و گزینهی «پیرشفته» را انتخاب کنید .در این صفحه مقدار
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کالیربه سازی ۱۵-۲

کالیربه سازی ابزار تنها برای تنظیم ترازبندی برش در ارتباط با کار چاپ و برش و ترازبندی برشهایی که به اطالعات چاپ مربوط میشوند مورد نیاز است .این گزینه زمانی باید به کار رود که در مورد
ترازبندی خطوط برش خود با پیرامون تصاویر چاپ شده در طی کار چاپ و برش با استفادهاز عالئم ثبتی دچار نگرانی هستید .این گزینهها با کلیک راست در هر جایی در زبانهی ارسال و انتخاب
.کالیربهسازی یافت میشوند
.برای انجام این عملیات توصیه میشود برای مشاهده واضحتر نتایج و انجام تنظیامت از قلم طراحی استفاده کنید
برای رشوع الزم است چاپ صفحه تست کالیربه سازی تا صفحه تست را با چاپگر خانگی خود چاپ کنید .تنظیامتی بر روی صفحه تست کالیربه سازی بر روی صفحه منایش رایانه خود انجام ندهید.
استفاده میکنید باید گزینه بارگذاری با دستگاه کاربر را  Silhouette SDزمانی که چاپ شد الزم است کاغذ چاپ شده را بر روی صفحه برش منایش داده شده روی صفحه منایش قرار دهید .اگر از مدل
.استفاده میکنید گزینه بارگذاری صفحه برش را انتخاب کنید  Portraitیا  Cameoانتخاب کنید یا اگر از
زمانی که بارگذاری انجام شد از فلشهای روی صفحه منایش به منظور تراز کردن تیغه خود طوری که در کنار اولین عالمت رضبدر در ناحیه نشان داده شده روی صفحه منایش رایانه شام
.قرار گیرد ،یا به عبارت دیگر گوشه باال و سمت چپ اولین عالمت
در تالش برای خواندن عالمت و طرح/برش به همراه خطوط متقاطع  Silhouetteزمانی که تیغه در محل خود قرار گرفت بر روی گزینه کالیربه سازی کلیک کنید .این گزینه موجب به کار گرفته شدن
.متناظر میشود
اگر یکی از این خطوط درست نیست شام میبایست تنظیامت را طبق اینکه چقدر باال یا پایین /چقدر چپ یا راست نتایج طرح یا برش انجام شدهاند .برای این منظور فاصله بین عالمت چاپ شده اصلی
.و عالمت انجام شده واقعی را اندازه بگیرید
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اگر عالمت افقی انجام شده زیر یا باالی عالمت چاپ شده است الزم است شام لغزنده عمودی را مطابق اندازه گیریهای دقیق مشاهده شده میان عالمتهای چاپ شده و عالمتهای واقعی را تنظیم
.کنید
اگر عالمت عمودی انجام شده زیر یا باالی عالمت چاپ شده است الزم است شام لغزنده افقی را مطابق اندازه گیریهای دقیق مشاهده شده میان عالمتهای چاپ شده و عالمتهای واقعی را تنظیم
.کنید
ممکن است نیاز باشد این عمل را دوباره با استفاده از دکمههای فلش روی صفحه منایش برای تراز کردن با ناحیه سبز هامنگونه که بر روی صفحه منایش با عالمت رضبدر بعدی خاطر نشان شده است،
.تکرار کنید ،روی دکمه کالیربه سازی کلیک کنید ،سپس نتایج را مشاهده کرده و به انجام اصالحات در صورت لزوم ادامه دهید تا زمانی که عالمتهای واقعی با عالمتهای چاپ شده تراز شوند

ابزار تنظیم فاصله با کلیک راست در هر جایی از پنل ارسال و انتخاب تنظیم فاصله یافت میشوند .این گزینه تنها در صورتی به کار میرود که اندازه گیری تصویر شام بر روی صفحه
.منایش یا اندازه دقیق واقعی تفاوت داشته باشد .تنظیامت رضوری باید بسیار به ندرت انجام گیرند
برای استفاده از این ابزار چاپ صفحه تست کالیربه سازی را در چاپگر خانگی خود انتخاب کنید و برگه چاپ شده را هامنطور که بر روی صفحه منایش نشان داده شده است
استفاده  Portraitیا  Cameoاستفاده میکنید باید گزینه بارگذاری با دستگاه کاربر را انتخاب کنید یا اگر از  Silhouette SDبر روی صفحه برش قرار دهید .اگر از مدل
”.میکنید گزینه بارگذاری صفحه برش را انتخاب کنید .پس از انجام بارگذاری ،بر روی گزینه برش خطوط تست تنظیم فاصله کلیک کنید

لاکشا عفر Silhouette Studio® V4 | Chapter ۱۵-

115

اطالعات متاس پشتیبانی بیشرت

:اطالعات پشتیبانی بیشرت از طریق منابع زیر بدست میآید
: www.silhouetteamerica.comوب
: support@silhouetteamerica.comایمیل
)تلفن( ۸۰۰-۸۵۹-۸۲۴۳ :متاس رایگان تنها برای آمریکا و کانادا
در خارج از لحی ،یوتا است و از دوشنبه تا جمعه باز است  Silhouetteرشکت آمریکایی
)صبح تا  ۵بعد از ظهر (وقت کوهستان ۸
مشخصات و غیره درون این دفرتچه راهنام
.ممکن است بدون اعالن قبلی تغییر کنند
________________________________________
نسخه ۱۱ام ،جوالی ۲۰۱۷
آمریکا  Silhouetteرشکت

 میانبرهایSilhouette Studio®

