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ข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์

บริษัท Silhouette America (“Silhouette America”) ให้สิทธิ์สำ�หรับผู้ซ้อและผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) ในการใช้ซอฟต์แวร์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) โดยปฏิบัติตามข้อตกลง
และเงื่อนไขตามที่ระบุ ในการซื้อและ/หรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้ได้ยอมรับและเห็นด้วยในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้
1. ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเอกสารตีพิมพ์ที่แนบมาด้วยทั้งหมด เช่น คู่มือ เป็นของบุคคลและองค์กรที่ได้รับการระบุไว้ในซอฟต์แวร์และเอกสารตีพิมพ์
2. การอนุญาต
ณ เวลาใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเท่านั้น
3. การคัดลอกและการปรับแต่ง
(1) ผู้ใช้อาจคัดลอกซอฟต์แวร์ไว้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำ�รองข้อมูล
(2) ห้ามผู้ใช้ปรับแต่ง รวม แก้ไข หรือปรับซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการแยกชิ้นส่วนและการแปลกลับโปรแกรม
4. การใช้โดยบุคคลที่สาม
ห้ามผู้ใช้ถ่ายโอน มอบ หรือแจกจ่ายสิทธิ์ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลที่สามใด ๆ
5. การรับประกัน
(1) หากซอฟต์แวร์ไม่ทำ�งานอย่างถูกต้อง เนื่องจากมีความผิดพลาดทางกายภาพของ CD ติดตั้งซอฟต์แวร์ กรุณาติดต่อ Silhouette America จะมีการเปลี่ยน CD ซอฟต์แวร์ให้กับท่านหากมีข้อผิด
พลาดในการผลิตที่เห็นได้เป็นรูปธรรม หรือมิฉะนั้น อาจมีการมอบลิงก์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ให้กับท่าน ทั้งนี้แล้วต่อดุลยพินิจของ Silhouette America
(2) Silhouette America รับประกัน CD ภายใต้สถานการณ์ตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
(3) Silhouette America นำ�เสนอซอฟต์แวร์ “ตามที่เป็นอยู่” ทั้ง Silhouette America และผู้จัดจำ�หน่ายจะไม่รับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ซอฟต์แวร์และเอกสารแนบ
ทั้ง Silhouette America และผู้จัดจำ�หน่ายจะไม่ให้การรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ชัดเจนหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นการการใช้ซอฟต์แวร์หรือคู่มือ
แนบ ประสิทธิภาพทางการค้าจากการใช้ซอฟต์แวร์ หรือความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ต่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของผู้ใช้ ทั้ง Silhouette America และผู้จัดจำ�หน่ายจะไม่ยอมรับความรับผิดชอบ
สำ�หรับความเสียหายโดยอุบัติเหตุ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายเฉพาะใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์และคู่มือแนบ ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงกรณีที่มีความเป็นไป
ได้ว่าความเสียหายนั้น ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ค้าปลีกให้คำ�แนะนำ�ต่อผู้ใช้ผิดพลาด นอกจากนี้ ทั้ง Silhouette America และผู้จัดจำ�หน่ายจะไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำ�หรับการอ้างสิทธิ์โดย
บุคคลที่สาม
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เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการลงทะเบียน

ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอธิบายในคู่มือนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการลงทะเบียนโดยเจ้าของของมัน

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

รูปภาพบางรูปของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในคู่มือนี้เป็นรูปภาพที่ใช้เมื่อยังทำ�การพัฒนาซอฟต์แวร์ และอาจแตกต่างจากรูปภาพที่ได้รับการแสดงจริง ๆ ไปเล็กน้อย ไม่มีความแตกต่างระหว่างรูปที่แสดงใน
คู่มือนี้และของจริงในแง่ของการใช้งานและเลย์เอาท์การตั้งค่า

เกี่ยวกับคู่มือนี้

วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้คือการนำ�เสนอภาพรวมวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® คู่มือนี้คาดคะเนว่าท่านจะใช้เครื่องมือการตัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Silhouette แม้ว่าอุปกรณ์
การตัดอื่น ๆ อาจสามารถใช้ร่วมได้เช่นกัน ท่านสามารถอ่านคำ�แนะนำ�การใช้เครื่องมือการตัดของ Silhouette ได้ในคู่มือของฮาร์ดแวร์ Silhouette นั้น ๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงคำ�แนะนำ�ในการตั้งค่า
Silhouette สำ�หรับการตัดและการร่างภาพ การโหลดวัสดุ และฟีเจอร์การใช้ SD การ์ด (สำ�หรับรุ่น SD และ CAMEO เท่านั้น) ในการตัดโดยตรงจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Silhouette
(1) ห้ามคัดลอกเนื้อหาภายในคู่มือนี้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) รายละเอียดและข้อมูลจำ�เพาะของผลิตภัณฑ์ในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
(3) เราได้พยายามอย่างสูงสุดในการนำ�เสนอข้อมูลในคู่มือนี้อย่างชัดเจนและถูกต้อง กรุณาติดต่อ Silhouette America หรือผู้ค้าปลีกของท่านหากท่านมีคำ�ถามใด ๆ
(4) กรุณาทราบว่า Silhouette America ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำ�หรับการรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คู่มือและผลิตภัณฑ์นี้
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Silhouette Studio® เป็นซอฟต์แวร์การวาด/ตัดแต่ง/แสดงผลข้อมูลที่อนุญาตให้ทำ�การสร้างโครงร่างและพิมพ์ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวัตถุและตัวอักษร และทำ�การส่งผลข้อมูลที่ได้รับการสร้างไป
ยังเครื่องมือการตัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Silhouette สำ�หรับการใช้งานหลากประเภท ซึ่งรวมไปถึงการตัดและการตัดรอยปรุสำ�หรับวัสดุสื่อสำ�หรับโปรเจกต์ 2 มิติ การประดิษฐ์โมเดลพับ 3 มิติ
จากแม่แบบที่ตัดออกมา และการสร้างศิลปะลายเส้นร่าง ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ร่วมกับ Silhouette ได้ทุกรุ่น ซอฟต์แวร์นี้ยังรองรับอินเตอร์เฟซของเครื่องมือการวาดลายเส้นของ Graphtec ใน
ซีรีส์ CC100 – CC300 ไม่มีการรับประกันฟีเจอร์และผลการตัดหากอุปกรณ์การวาดลายเส้นและเครื่องมือการตัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไม่ได้ผลิตโดย Silhouette America อาจไม่สามารถใช้
ฟีเจอร์บางอย่าง เช่นการปรับใช้การพิมพ์และตัด สำ�หรับเครื่องมือการตัดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ผลิตโดย Silhouette America ได้ Silhouette Studio® ยังรองรับฟังก์ชันอันสะดวกสบายที่จะอนุญาตให้
ท่านทำ�การจับภาพในซอฟต์แวร์และสร้างสัญลักษณ์การพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติสำ�หรับการปรับใช้การพิมพ์และตัด

1.1 ความต้องการของระบบ

จำ�เป็นต้องมีสภาพแวดล้อมของระบบต่อไปนี้ในการใช้ Silhouette Studio®
ระบบปฏิบัติการ:
Windows –Vista/7 (32-bit & 64-bit)
Mac – OS X 10.6.8 หรือใหม่กว่านั้น
CPU: Pentium III 800 MHz หรือสูงกว่านั้น
หน่วยความจำ�: แนะนำ�ว่าควรมี 1GB RAM
จอแสดงผล: แนะนำ�ว่าควรเป็นจอแสดงผลจริง 1024 x 768 (มีโหมดปุ่มขนาดเล็กให้ใช้สำ�หรับคอมพิวเตอร์พกพา)
เมาส์ และ/หรือ Graphic Tablet
ไดรฟ์ CD-ROM (สำ�หรับการติดตั้ง)
เครื่องมือการตัดที่รองรับ: Silhouette (ดั้งเดิม), Silhouette SD, Silhouette CAMEO®, Silhouette Portrait®, Craft ROBO, และรุ่น Graphtec (CC100, CC200, CC300/CC330, CC300L/
CC330L)
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1.2 ภาพรวมของฟีเจอร์

ซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® ประกอบไปด้วย (แต่ไม่จำ�กัดเพียง) ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์และประโยชน์ในการใช้ต่อไปนี้:
• การนำ�เข้าไฟล์รูปแบบต่าง ๆ
• เทคโนโลยีการพิมพ์และตัด (ต้องมีเครื่องพิมพ์)
• การดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัลพิเศษ
• การจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพคอลเลกชันคลังข้อมูลรูปภาพ
• การติดตั้งไฟล์การตัดตัวอักษรบนคอมพิวเตอร์ของท่าน
• การปรับแต่งตัวอักษรด้วย:
o การรวบคำ�และตัวอักษร
o การเรียงให้ตรงกัน
o การควบคุมการเว้นช่องว่างตัวอักษร
o การปรับข้อความให้เข้ากับพาธ
• วาดภาพของท่านเองในรูปแบบสำ�หรับการพิมพ์และการตัด ซึ่งประกอบไปด้วย
o เส้น
o วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมขอบมน
o รูปหลายเหลี่ยมและเส้นโค้ง
o เครื่องมือการวาดด้วยมือแบบอิสระ
• การปรับขนาดรูปภาพให้ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะ
• การรวม/แตกกลุ่มเส้นเพื่อทำ�การปรับแต่ง
• การแก้ไขและปรับแต่งจุดต่าง ๆ ของตัวอักษรและรูปภาพ
• การลบบางส่วนของรูปด้วยเครื่องมือยางลบแบบอิสระ
• การเชื่อมรูปภาพ
• การสร้างเอฟเฟกต์เงาด้าน
• การจัดเรียงรูปภาพด้วยความสามารถต่อไปนี้:
o การเปลี่ยนรูปทรง
o การหมุน
o การจัดให้ตรง
o การทำ�ซ้ำ�
o การปรับแต่ง
• ปรับแต่งประเภทลายเส้นด้วยการตัดในรูปแบบต่าง ๆ
• สร้างรูปภาพสำ�หรับการพิมพ์และตัดของท่านเองโดยการเติมสี ไล่สี หรือรูปแบบต่าง ๆ ลงในรูปภาพตามที่ท่านต้องการ
• ทำ�การ “ย้อนหลัง” หรือ “ทำ�ซ้ำ�” ได้ไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง
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1.3 รูปแบบไฟล์ของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® ใช้รูปแบบไฟล์ .STUDIO ซึ่งได้รับการจดทะเบียน มันประกอบไปด้วยศิลปะเวกเตอร์สำ�หรับลายเส้นและข้อมูลการเติมสี/ไล่สีต่าง ๆ สำ�หรับวัตถุประสงค์ในการ
พิมพ์และ/หรือตัด Silhouette ยังสามารถเปิด* รูปแบบไฟล์เวกเตอร์ต่อไปนี้ได้ในรูปแบบพร้อมตัด (Ready to Cut):
• GSD/GST (ไฟล์โปรแกรม ROBO Master)
• DXF
• SVG (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
ซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® ยังสามารถนำ�เข้าไฟล์ในรูปแบบเวกเตอร์และแรสเตอร์อื่น ๆ ได้เพื่อทำ�การร่างตามรูปภาพเหล่านี้ สำ�หรับใช้ในการสร้างเส้นตัดสำ�หรับรูปภาพในการพิมพ์และตัด
ยังสามารถนำ�เข้าไฟล์ในรูปแบบต่อไปนี้ได้อีกด้วย:
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF
• WMF
• PDF (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
นอกจากการเปิดและนำ�เข้าไฟล์แล้ว Silhouette Studio® ยังสามารถเข้าถึงรูปแบบตัวอักษรได้อีกด้วย กรุณาทราบว่า Silhouette America จะไม่รับประกันคุณภาพหรือความสำ�เร็จในการใช้รูป
แบบตัวอักษรที่ไม่ได้รับการนำ�เสนอโดยบริษัทของเรา เนื่องจากว่าบางรูปแบบตัวอักษรไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการตัดและร่างภาพ
ท่านยังสามารถสร้างภาพของท่านได้เองสำ�หรับใช้ในการตัดด้วยซอฟต์แวร์ Silhouette มีการสร้างฟังก์ชันการวาดเส้นอย่างง่ายไว้ในซอฟต์แวร์ Silhouette ซึ่งจะอนุญาตให้ท่านสามารถวาดเส้น
ได้จากในโปรแกรม Silhouette
*อาจไม่สามารถนำ�เข้าทุกฟีเจอร์ของไฟล์ประเภทเหล่านี้มายังซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® ได้
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1.4 เนื้อหาดิจิทัลที่มีให้ใช้

ซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® มาพร้อมกับการออกแบบที่ได้รับการโหลดไว้แล้ว มันจะใช้งานได้เมื่อคุณเชื่อมต่อและเปิดเครื่องมือตัดอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

รูปทรงที่โหลดมาแล้วล่วงหน้าอาจแตกต่างกันไป แล้วแต่เครื่องมือการตัดแบบอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถรับเนื้อหาเพิ่มเติมได้ผ่านทางร้านค้า Silhouette ออนไลน์ (เข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์ Silhouette Studio®) ร้านค้าออนไลน์จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงและซื้อเนื้อหาดิจิทัลสำ�หรับซอฟต์แวร์
ได้เพิ่มเติม ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นำ�เสนอโดยศิลปินจาก Silhouette America และศิลปินอิสระ และบริษัทต่าง ๆ ดังนั้นจึงทำ�ให้แน่ใจว่าท่านจะมีเนื้อหาที่สร้างมาล่วงหน้าแล้วในรูปแบบและความรู้สึก
แตกต่างกันไป จะมีการนำ�เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าและการดาวน์โหลดเนื้อหาอีกในคู่มือนี้
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2 - การติดตั้ง Silhouette Studio®
2.1 ดาวน์โหลด

Silhouette Studio® เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ดาวน์โหลดจาก silhouetteamerica.com ทำ�ตามคำ�เตือนเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกระบบปฏิบัติ
การที่สอดคล้องกัน (PC หรือ MAC) กับคอมพิวเตอร์ที่คุณกำ�ลังใช้
หมายเหตุสำ�หรับผู้ใช้ WINDOWS เท่านั้น: หลังจากต่อสาย USB จากเครื่องมือการตัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Silhouette เข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านและเปิดเครื่อง Silhouette แล้ว ท่านอาจได้รับเตือนโดย “New Hardware
Wizard” ให้ทำ�การติดตั้งไดรฟ์เวอร์ ท่านสามารถดำ�เนินการต่อเพื่อทำ�การค้นหาและติดตั้งไดรฟ์เวอร์ได้โดยอัตโนมัติตามที่ระบุใน CD ติดตั้ง ไม่จำ�เป็นต้องมีไดรฟ์เวอร์สำ�หรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® แต่ท่าน
สามารถติดตั้งมันได้เพื่อแก้ปัญหาฟีเจอร์ “Plug and Play” อัตโนมัติของ Windows ที่จะเตือนให้ท่านติดตั้งไดรฟ์เวอร์ฮาร์ดแวร์ทุกครั้งที่ท่านเปิดเครื่อง Silhouette
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3 - ภาพรวมพื้นฐานของซอฟต์แวร์
3.1 การเปิดซอฟต์แวร์

ในการเปิดซอฟต์แวร์บน PC กรุณามองหาไอคอนบนเดสก์ท็อปแล้วทำ�การคลิกสองครั้ง หากไม่มีการสร้างไอคอนบนเดสก์ท็อปในระหว่างการติดตั้ง กรุณาไปยังเมนู Start ของ Windows แล้ว
เลือกเปิด Silhouette Studio®
ในการเปิดซอฟต์แวร์บน Mac กรุณาเปิดโฟลเดอร์ Applications แล้วเปิด Silhouette Studio®
ไอคอน Silhouette Studio® จะปรากฏในรูปแบบต่อไปนี้:

เมื่อเปิดแล้ว ซอฟต์แวร์ควรจะแสดงเอกสารเริ่มต้นและพื้นที่ทำ�งานตามที่แสดงด้านล่างนี้:
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3.2 ส่วนต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์นำ�เสนอพื้นที่ให้กับท่านเป็นส่วน ๆ จะมีการอธิบายรายละเอียดสำ�หรับฟังก์ชันของแต่ละปุ่มในบทต่อ ๆ ไป อย่างไรก็ตาม เราจะนำ�เสนอภาพรวมโดยย่อให้ท่านทราบก่อนเพื่อที่ท่านจะ
ได้คุ้นเคยกับตำ�แหน่งของวัตถุแต่ละชิ้น

การจัดการเอกสารทั่วไป

ส่วนนี้อยู่ในมุมบนซ้ายของหน้าจอ ใช้สำ�หรับฟังก์ชันการจัดการเอกสารโดยทั่วไป เช่นการเปิด การบันทึก การส่งเอกสารไปยังเครื่องพิมพ์หรือเครื่องมือการตัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Silhouette
ของท่าน

เครื่องมือการตัดแต่งมาตรฐาน

ส่วนนี้อยู่ในมุมบนซ้ายของหน้าจอ ใช้สำ�หรับการคัดลอก/วาง/ตัด และย้อนหลัง/ทำ�ซ้ำ� ซึ่งอาจพบได้ในโปรแกรมทั่วไปจำ�นวนมาก

เครื่องมือการซูม

ส่วนนี้อยู่ในมุมบนซ้ายของหน้าจอ ใช้สำ�หรับการซูมเข้าและซูมออกอย่างง่าย เพื่อชมบางส่วนของเอกสารและรับมุมมองที่ใกล้ขึ้นหรือไกลออกไป
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เครื่องมือ Silhouette Studio®
ส่วนนี้อยู่ในมุมบนขวาของหน้าจอ ประกอบไปด้วยเครื่องมือหลายประเภทสำ�หรับการเติมรูปภาพ การเปลี่ยนเส้น การปรับคุณสมบัติของตัวอักษร การปรับแต่งและคัดลอกรูปภาพซ้ำ�
และการปรับหน้ากระดาษและเงื่อนไขในการตัด

เครื่องมือวาด
ส่วนนี้อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ประกอบไปด้วยเครื่องมือสำ�หรับการเลือกและการวาดรูปภาพ พร้อมกับความสามารถในการเพิ่มตัวอักษรไปยังพื้นที่ทำ�งานของท่านได้
โดยตรง

แถบ
แถบที่ด้านบนขวาของหน้าจอจะมอบการนำ�ทางไปยังหน้าการออกแบบ ร้านค้า ไลบรารี และแผงหน้าปัดการส่ง

แถบการเข้าถึงเครื่องมือโดยด่วน
ส่วนนี้อยู่ด้านล่างของหน้าจอ ประกอบไปด้วยเครื่องมือสำ�หรับการรวมกลุ่มและเลือกรูปภาพหลากประเภท การคัดลอกซ้ำ�และการลบวัตถุ ลำ�ดับการวางรูปภาพ (เช่น
เลือกให้รูปใดมาอยู่ข้างหน้า หรือส่งมันไปด้านหลังของรูปอื่น ๆ) การเชื่อม และการออฟเซต
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3.3 พื้นที่การตัด/วาด

ท่านจะสังเกตได้ว่ามีพื้นที่สองส่วนในพื้นที่ทำ�งานของท่าน:

• พื้นที่ทำ�งานสีขาว
• พื้นหลังสีเทา
พื้นที่ทำ�งานสีขาวเป็นพื้นที่เอกสารที่ใช้งานจริง ท่านสามารถวางรูปภาพหรือวาดภาพได้ในพื้นที่นี้ หรืออาจจะวางรูปภาพหรือวาดภาพในพื้นที่สีเทาก็ได้ แต่เครื่องมือตัดและเครื่องพิมพ์ของท่านจะ
มองไม่เห็นรูปภาพในพื้นที่สีเทา หากท่านไม่ต้องการรวมรูปภาพใด ๆ เข้าไปในการพิมพ์และ/หรือการตัดงานของท่าน ท่านสามารถวางรูปภาพนั้น ๆ ไว้นอกกรอบได้
ท่านจะสังเกตเห็นขอบสีแดงในพื้นที่ทำ�งานสีขาวนี้ เส้นสีแดงแสดงให้เห็นถึงพื้นที่การตัดจริง โดยที่เครื่องมือตัดจะสามารถเห็นและตัดได้เฉพาะภายในเส้นสีแดงนี้ ทุกรูปที่ส่งไปตัดใน Silhouette
ควรจะได้รับการวางอยู่ภายในพื้นที่เส้นสีแดง
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3.4 การเปิดเอกสาร

การเปิดซอฟต์แวร์ทุกครั้งจะเป็นการเปิดเอกสารใหม่ แต่ท่านก็สามารถเลือกพื้นที่ทำ�งานใหม่เพื่อเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ตลอดเวลา สำ�หรับการเริ่มเอกสารใหม่ ท่านสามารถใช้ตัวเลือก
ใหม่ ได้จากเมนู ไฟล์ หรือเลือกไอคอน ใหม่:
สำ�หรับการเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว ท่านสามารถใช้ตัวเลือก เปิด ได้จากเมนู ไฟล์ หรือเลือกไอคอน เปิด:
แล้วท่านจะได้รับคำ�เตือนให้นำ�ทางไปยังตำ�แหน่งของไฟล์ที่ท่านต้องการ สำ�หรับฟีเจอร์การเปิดนี้ ซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® สามารถเปิดไฟล์สำ�หรับการตัดต่อไปนี้ได้:
• STUDIO (ไฟล์ Silhouette Studio®)
• GSD/GST (ไฟล์โปรแกรม Graphtec “ROBO Master”)
• DXF *
• SVG (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
* Silhouette Studio® รองรับเฉพาะฟีเจอร์ DXF ต่อไปนี้: เส้นโค้ง วงกลม วงรี เส้น DWPolyline รอยหยัก และข้อความ

นอกจากนี้ ฟีเจอร์การเปิดยังสามารถเข้าถึงไฟล์รูปภาพพื้นฐานที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสำ�หรับการตัดได้ แต่ท่านสามารถนำ�เข้ารูปภาพดังกล่าวมาเพื่อการพิมพ์หรือการลากเส้นได้ เมื่อใช้ PC หาก
ท่านต้องการเปิดไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ ท่านจะต้องเลือกตัวเลือก “ไฟล์ทั้งหมด” ในส่วนประเภทไฟล์
ท่านสามารถเข้าถึงรายการเอกสารที่เพิ่งใช้ล่าสุดได้จากเมนู ไฟล์ แล้วเลือก เปิดล่าสุด
ท่านยังสามารถเลือกตัวเลือก รวมเข้าด้วยกัน ได้จากเมนู ไฟล์ เพื่อเปิดไฟล์ใด ๆ มายังพื้นที่ทำ�งานเดียวกันกับที่ท่านกำ�ลังใช้อยู่ แทนที่จะเปิดในพื้นที่ทำ�งานของเอกสารฉบับใหม่
สุดท้ายนี้ หากไฟล์เป็นประเภทที่ใช้งานร่วมกันได้ ท่านยังสามารถเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวได้โดยการลากไฟล์นั้น ๆ ซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านไปยังพื้นที่ทำ�งานภายในซอฟต์แวร์ของ
ท่านได้โดยตรง
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3.5 แถบเอกสาร

การสร้างเอกสารใหม่หรือการเปิดเอกสารจะเพิ่มแถบเอกสารใหม่ไปยังมุมล่างซ้ายของหน้าจอของท่าน

แถบนี้จะได้รับการตั้งชื่อว่า “Untitled” จนกระทั่งท่านได้บันทึกไฟล์ของท่านและตั้งชื่อให้มัน แต่หากท่านทำ�การเปิดไฟล์ที่มีชื่ออยู่แล้ว แถบนี้จะแสดงชื่อไฟล์ดังกล่าว แถบสีขาวแสดงว่าเอกสาร
นั้นกำ�ลังอยู่ในระหว่างการใช้งาน ในขณะที่เอกสารที่ได้รับการเปิดแต่ไม่ได้รับการใช้งานในขณะนั้นจะมีสีเทา ท่านสามารถคลิกที่แถบซึ่งไม่ได้รับการใช้งานใด ๆ เพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพื้นที่
ทำ�งาน หรือเพื่อสลับระหว่างเอกสารที่ได้รับการเปิดอยู่ การคลิกเครื่องหมาย “X” จะเป็นการปิดพื้นที่ทำ�งานที่เปิดอยู่
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3.6 ขนาดเอกสาร

เมื่อมีการเปิดเอกสารใหม่ ขนาดแรกเริ่มของเอกสารจะเริ่มที่ขนาดจดหมายมาตรฐานเสมอ (8.5” x 11”) สำ�หรับรุ่น Silhouette ดั้งเดิม, Silhouette SD, และ Silhouette Portrait® และจะอยู่ใน
ขนาด 12” สำ�หรับรุ่น Silhouette CAMEO®
เพื่อเปลี่ยนขนาดเอกสารไปยังการตั้งค่าแบบอื่น ท่านสามารถใช้ตัวเลือก เครื่องมือหน้ากระดาษ จากเมนู มุมมอง หรือเลือกไอคอน เครื่องมือหน้ากระดาษ:
แผงหน้าปัด หน้า จะอนุญาตให้คุณเปลี่ยนความกว้างและความยาวของเอกสารของคุณได้. เราได้จัดเตรียมขนาดทั่วไปไว้ให้ท่านล่วงหน้าแล้ว ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้งานได้ หรือท่านอาจทำ�การ
ตั้งค่าขนาดได้ด้วยตัวท่านเองตามขนาดหน้ากระดาษของวัสดุที่ท่านประสงค์จะใช้งาน
เมื่อใช้ขนาดหน้ากระดาษแบบปรับแต่งเอง ท่านสามารถปรับความกว้างของวัสดุได้มากถึง 8.5 นิ้ว (สำ�หรับรุ่น Silhouette ดั้งเดิม, Silhouette SD, และ Silhouette Portrait®) หรือกว้าง 12 นิ้ว
(สำ�หรับ Silhouette CAMEO®) ทั้งนี้แล้วแต่รุ่นของเครื่องตัดที่ท่านใช้ ความกว้างสูงสุดที่เราแนะนำ�สำ�หรับขนาดแบบปรับแต่งเองคือ 3 นิ้ว ท่านสามารถปรับความสูงได้ตามที่ต้องการ อย่างไร
ก็ตาม ความสูงสูงสุดที่เราแนะนำ�คือ 40 นิ้ว แม้ว่าท่านอาจสามารถเลือกขนาดวัสดุที่ยาวขึ้นได้ แต่ความยาวที่เกิน 40 นิ้วอาจทำ�ให้การเรียงตัวของลูกกลิ้งในเครื่องจักร Silhouette ผิดพลาดได้
เนื่องจากขั้นตอนการตัดนั้นยาวเกิดกว่าขนาดสูงสุดที่แนะนำ� ความสูงขั้นต่ำ�สำ�หรับขนาดแบบปรับแต่งเองที่เราแนะนำ�คือ 3 นิ้ว
เมื่อใช้ขนาดหน้ากระดาษแบบปรับแต่งเอง ท่านสามารถปรับความกว้างของวัสดุได้มากถึง 8.5 นิ้ว (สำ�หรับรุ่น Silhouette ดั้งเดิม, Silhouette SD, และ Silhouette Portrait®) หรือกว้าง 12 นิ้ว
(สำ�หรับ Silhouette CAMEO®) ทั้งนี้แล้วแต่รุ่นของเครื่องตัดที่ท่านใช้ ความกว้างสูงสุดที่เราแนะนำ�สำ�หรับขนาดแบบปรับแต่งเองคือ 3 นิ้ว ท่านสามารถปรับความสูงได้ตามที่ต้องการ อย่างไร
ก็ตาม ความสูงสูงสุดที่เราแนะนำ�คือ 40 นิ้ว แม้ว่าท่านอาจสามารถเลือกขนาดวัสดุที่ยาวขึ้นได้ แต่ความยาวที่เกิน 40 นิ้วอาจทำ�ให้การเรียงตัวของลูกกลิ้งในเครื่องจักร Silhouette ผิดพลาดได้
เนื่องจากขั้นตอนการตัดนั้นยาวเกิดกว่าขนาดสูงสุดที่แนะนำ� ความสูงขั้นต่ำ�สำ�หรับขนาดแบบปรับแต่งเองที่เราแนะนำ�คือ 3 นิ้ว
เมื่อมีการแสดงแผ่นรองตัด ท่านสามารถเลือกตัวเลือก แสดงแผ่นรองตัดให้เห็น ได้ในเมนู การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารูปภาพจะได้รับการตัดบนแผ่นรองตัดของท่าน
อย่างไร ซึ่งมันจะอ้างอิงตามตารางที่พิมพ์อยู่บนแผ่นรองตัดของจริง

เมื่อท่านลากแถบไปทางขวาหรือเพิ่มตัวเลขเปอร์เซ็นต์ พื้นที่ทำ�งานสีขาวจะโปร่งแสงยิ่งขึ้นและจะแสดงให้ท่านเห็นแผ่นรองตัดด้านล่าง หากท่านตั้ง
ค่าเป็น 100% หรือเลื่อนแถบนี้ไปทางขวาสุด ท่านจะเห็นแผ่นรองตัดอย่างเต็มรูปแบบ และพื้นที่ทำ�งานสีขาวของท่านจะโปร่งแสงทั้งหมด
เมื่อใช้มุมมองนี้ เส้นสีแดงจะแสดงถึงพื้นที่ตัดของท่าน รูปภาพที่อยู่นอกพื้นที่ตัดสีแดงนี้จะไม่ได้รับการตัด พื้นที่สีเข้มบนแผ่นรองตัดแสดงให้เห็นถึง
ขอบพื้นที่การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ของท่าน และมีให้ท่านชมเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
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ท่านสามารถชมเอกสารได้ในทิศทางแนวนอนหรือแนวตั้ง รูปภาพที่ส่งไปยัง Silhouette จะแตกต่างกันไปตามทิศทางการวางหน้ากระดาษของท่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการชมพื้นที่ทำ�งานที่ท่าน
ประสงค์จะใช้
ทิศทางซึ่งเป็นค่าแรกเริ่มคือแนวนอน ซึ่งจะได้รับการปรับใช้ทุกครั้งที่มีการเปิดเอกสารใหม่

เมื่อเอกสารอยู่ในทิศทางแนวนอน มันจะได้รับการส่งไปยัง Silhouette โดยที่มุมบนซ้ายของหน้าจอตรงกับมุมบนขวาของวัสดุของท่าน ตามที่แสดงด้านล่างนี้:
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ทิศทางแนวตั้งเป็นตัวเลือกทิศทางอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนไปใช้ได้โดยผ่านทาง เครื่องมือหน้ากระดาษ เมื่อใช้ทิศทางนี้ ท่านจะเห็นหน้าจอตามที่แสดงดังต่อไปนี้:

เมื่อเอกสารอยู่ในทิศทางแนวตั้ง มันจะได้รับการส่งไปยัง Silhouette โดยที่มุมบนขวาของหน้าจอตรงกับมุมบนขวาของวัสดุของท่าน ตามที่แสดงด้านล่างนี้:

เครื่องมือหน้ากระดาษ ยังมอบความสามารถในการหมุนวิธีการชมหน้ากระดาษของท่านได้ ในขณะที่ ทิศทางหน้ากระดาษ เป็นเครื่องมือในการกำ�หนดวิธีการที่
งานตัดของท่านจะได้รับการส่งไปตัดใน Silhouette ตัวเลือก หมุนมุมมอง จะมีหน้าที่เพียงหมุนพื้นที่ทำ�งานของท่านบนหน้าจอเพื่อให้ท่านชมในมุมมองที่แตกต่าง
ได้เท่านั้น
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3.8 มุมมองและการซูม

บ่อยครั้ง เมื่อท่านชมพื้นที่ทำ�งานของท่าน ท่านอาจประสงค์จะซูมเข้าเพื่อทำ�การชมรูปภาพขนาดเล็กให้ชัดยิ่งขึ้น หรือชมส่วนของรูปภาพที่อาจยากต่อการทำ�งาน

ซูมเข้า
เครื่องมือนี้จะซูมเข้าไปยังกลางพื้นที่ทำ�งานของท่านเพื่อให้ท่านได้รับมุมมองที่ใกล้ยิ่งขึ้น

ซูมออก
เครื่องมือนี้จะซูมออก เพื่อให้ท่านได้รับมุมมองที่กว้างยิ่งขึ้น

การเลือกซูม
เครื่องมือนี้จะอนุญาตให้ท่านซูมเข้าไปยังกลางพื้นที่เฉพาะบางส่วนของพื้นที่ทำ�งานของท่านโดยการวาดกล่องรอบพื้นที่ที่ท่านต้องการทำ�การซูมเข้าไป

การลากซูม
หลังจากคลิกเครื่องมือนี้แล้ว ไอคอนของท่านจะปรากฏให้เห็นเป็นไอคอน ลากซูม ตามที่แสดงด้านบน ท่านสามารถคลิกและกดค้างเมาส์เพื่อซูมเข้าหรือออกได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้
ขนาดตามที่ท่านประสงค์จะเลือก

การแพนหน้าจอ
มันอนุญาตให้คุณย้ายพื้นที่ทำ�งานทั้งหมดไปรอบ ๆ ได้

เหมาะกับหน้ากระดาษ
เมื่อคลิกไอคอน เหมาะกับหน้ากระดาษ จะมีการปรับพื้นที่ทำ�งานทั้งหมดให้เข้ากับกลางหน้าจอของท่าน

17
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3.9 ค่าที่กำ�หนดเอง

มีตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถควบคุมเองได้ ซึ่งท่านสามารถหาได้พบในเมนู ไฟล์ (สำ�หรับ PC) หรือเมนู Silhouette Studio® (สำ�หรับ Mac) ภายใต้ ค่าที่กำ�หนดเอง

ทั่วไป
ส่วนนี้จะอนุญาตให้ท่านทำ�การเลือกภาษาของโปรแกรม และตั้งค่าว่าท่านประสงค์จะให้มีการตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติบ่อยเพียงใด ส่วนนี้ยังนำ�เสนอการกำ�หนดค่าเกี่ยวกับหน่วยการ
วัดที่จะใช้แสดงในโปรแกรม ท่านสามารถเปลี่ยนค่าต่อไปนี้ได้:
• หน่วยการวัด - ปรับหน่วยการวัดที่แสดงทั้งหมดให้เป็นหน่วยที่ท่านต้องการ
• ขอบเขต - เปิดหรือปิดคุณลักษณะการวัดของรูปภาพในขณะที่ทำ�การเลือกรูปภาพ

ค่าเริ่มต้น
ส่วนนี้จะอนุญาตให้ท่านทำ�การปรับค่าเริ่มต้นเมื่อมีการเปิดซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® ท่านสามารถเปลี่ยนค่าต่อไปนี้ได้:
• สไตล์การเติมเริ่มต้น - มอบความสามารถในการเลือกว่ารูปที่ผู้ใช้วาดใหม่จะได้รับการสร้างในรูปแบบใด โดยเลือกได้ว่าจะให้มันแสดงเพียงเส้นรอบนอกเท่านั้น (เป็นรูปภาพเส้นสีแดงหรือ
รูปภาพเส้นสีเทา) หรือเป็นรูปภาพที่มีการเติมสีทึบ (ซึ่งอาจเป็นที่นิยมใช้เมื่อผู้ใช้ทำ�การสร้างรูปภาพสำ�หรับการพิมพ์และตัด)
• การกำ�หนดค่าสัญลักษณ์การพิมพ์ - ปรับแต่งค่าเริ่มต้นของโปแกรมให้แสดงหรือไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์การพิมพ์
• ทิศทางหน้ากระดาษ - ระบุว่าท่านประสงค์จะให้เอกสารใหม่อยู่ในทิศทางแนวนอนหรือแนวตั้ง
• ประเภทใบมีด - ระบุว่าท่านจะใช้ใบมีดตัดของ Silhouette แบบใด.
• ขอบหน้า - ให้ท่านเลือกว่าจะตัดขอบหน้ากระดาษของท่านหรือไม่

Silhouette Studio® V4 | Chapter 3 - ภาพรวมพื้นฐานของซอฟต์แวร์

19

การแสดงผล
ส่วนนี้จะมอบตัวเลือกในการแสดงผลให้กับท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย:
• การลบรอยหยักของภาพ - ช่วยทำ�ให้เส้นหยักลื่นไหลขึ้นขณะที่ท่านสร้างและชมมัน การใช้อัตราตัวอย่างที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มความลื่นไหลของเส้น หากตั้งค่าเป็น “ปิด” ท่านจะเห็นมุมที่หยาบ
ขึ้น แต่มันจะช่วยให้ท่านวาดได้เร็วขึ้น
• ขนาดปุ่ม - อนุญาตให้ท่านเลือกแสดงปุ่มขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
• แอนิเมชัน - ควบคุมความเร็วของการเคลื่อนไหว เช่น การเคลื่อนย้ายรูปภาพ หรือการเคลื่อนไหวเมื่อทำ�การย้อนหลังหรือทำ�ซ้ำ� หรือการเคลื่อนไหวระหว่างการซูมเข้าและซูมออก ท่าน
สามารถปรับให้เป็นแบบ “ด่วน” ได้เพื่อทำ�การปิดแอนิเมชัน
• การตั้งค่าพื้นหลัง - อนุญาตให้ท่านระบุสีของพื้นที่ทำ�งานที่ไม่ได้รับการใช้งาน
• คุณภาพเส้นโค้ง - เสริมการแสดงผลสำ�หรับเส้นบนหน้าจอ นี่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการตัดที่แท้จริง

ตัวเลือกการนำ�เข้า
อนุญาตให้ท่านระบุว่าไฟล์ประเภทต่าง ๆ จะทำ�งานอย่างไรเมื่อท่านเปิดมัน

เครื่องมือ
ส่วนนี้นำ�เสนอตัวเลือกในการปรับค่าการเลือกรูปภาพของโปรแกรม หรือปรับว่าเครื่องมือการวาดต่าง ๆ จะทำ�การวาดต่อไปหรือหยุดวาดเมื่อท่านใช้เครื่องมือวาดเสร็จแล้ว ส่วนนี้นำ�เสนอตัวเลือก
ในวิธีการชมด้ามจับควบคุมเบซิเยร์ให้กับท่าน รวมทั้งวิธีการที่ท่านประสงค์จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปภาพเมื่อมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ
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ขั้นสูง

ส่วนนี้นำ�เสนอตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติม ในส่วนนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนค่าต่อไปนี้ได้:
• กู้คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน - เปลี่ยนค่าที่กำ�หนดเองกลับทั้งหมด
• ทำ�ดัชนีคลังข้อมูลใหม่ - การใช้ตวั เลือกนีจ้ ะก่อให้เกิดการทำ�ดัชนีคลังข้อมูลใหม่ เพือ่ ใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาใด ๆ หากท่านประสบปัญหาในการโหลดคลังข้อมูลอย่างถูกต้อง หรือหากท่าน
ประสบปัญหาในการใช้ฟงั ก์ชนั การค้นหาของคลังข้อมูลอย่างถูกต้อง
• ตั้งค่าการอนุญาตของคลังข้อมูล - อนุญาตให้คลังข้อมูลเข้าถึงได้อย่างถูกต้องตามข้ออนุญาตของบัญชีคอมพิวเตอร์
• กู้คืนการออกแบบที่โหลดก่อนหน้า - กู้คืนการออกแบบที่โหลดก่อนหน้าตามรุ่นของ Silhouette ที่ตรวจพบ
• ตั้งค่าคลังข้อมูลใหม่ - การใช้ตัวเลือกนี้จะลบรูปและโฟลเดอร์ทั้งหมดออกจากคลังข้อมูลของท่าน และตั้งค่าคลังข้อมูลกลับไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมเมื่อทำ�การติดตั้งซอฟต์แวร์
• การตั้งค่า OpenGL - ใช้สำ�หรับปัญหาในการเลือกการแสดงผล
• ช่อง HTTP - ตัวเลือกนี้อาจได้รับการปรับค่าเพื่อใช้จำ�นวนช่องที่มากขึ้นเพื่อเร่งความเร็วในการดาวน์โหลดเมื่อท่านซื้อรูปภาพจากร้านค้าออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของท่าน
• การตั้งค่า IME - อนุญาตให้ท่านพิมพ์ตัวอักษรที่ไม่ใช่ตัวอักษรตะวันตก
• การตั้งค่าพร็อกซี่ - ใช้สำ�หรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อพร็อกซี่
• ขนาดแพ็กเกต - อัตราการส่งข้อมูลไปยัง Silhouette
อีกตัวเลือกหนึ่งของโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่ในเมนู ค่าที่กำ�หนดเอง คือปุ่มธีมสีซอฟต์แวร์ที่ปรากฏอยู่ในมุมล่างขวาของหน้าจอซอฟต์แวร์
หากท่านชอบอินเตอร์เฟซสีอื่น ๆ มากกว่าสีเทาเข้มซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น ท่านสามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อทำ�การสลับธีมสีของภาพลักษณ์ซอฟต์แวร์โดยรวมได้จากรายการสีที่ได้รับการเลือกมาก่อนหน้าแล้ว
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4 - การวาด/ตัดแต่งภาพ

4.1 เครื่องมือการวาดพื้นฐาน

Silhouette Studio® อนุญาตให้ผู้ใช้วาดและสร้างรูปภาพได้อย่างง่ายดายโดยใช้ชุดเครื่องมือการวาดพื้นฐาน เครื่องมือการวาดทั้งหมดจะอยู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอซอฟต์แวร์

เครื่องมือวาดเส้น
เครื่องมือวาดเส้นจะอนุญาตให้ท่านทำ�การสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นได้ ท่านสามารถกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดของท่านค้างไว้ระหว่างที่ทำ�การวาด เพื่อบังคับให้เส้นอยู่ในทิศทางแนวตั้ง
แนวนอน หรือเป็นเส้นเฉียง 45 องศาจากจุดเริ่มต้นได้

เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยม
เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยมจะอนุญาตให้ท่านสร้างเส้นตรงได้หลายเส้น จะมีการสร้างจุดในแต่ละครั้งที่ท่านคลิกเมาส์ จะมีการวาดเส้นต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งรูปภาพได้รับการปิด
ลงเมื่อท่านวาดจุดสิ้นสุดให้ตรงกับจุดเริ่มต้น หรือโดยการคลิกเมาส์สองครั้งเพื่อหยุดวาด ท่านสามารถกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดของท่านค้างไว้ระหว่างที่ทำ�การวาด เพื่อบังคับให้เส้นอยู่
ในทิศทางแนวตั้ง แนวนอน หรือเป็นเส้นเฉียง 45 องศาจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสุดท้ายที่คลิกได้

เครื่องมือวาดรูปทรงโค้ง
เครื่องมือวาดรูปทรงโค้งจะอนุญาตให้ท่านสร้างเส้นโค้งได้หลายเส้น จะมีการสร้างจุดในแต่ละครั้งที่ท่านคลิกเมาส์ จะมีการวาดเส้นต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งรูปภาพได้รับการปิดลงเมื่อ
ท่านวาดจุดสิ้นสุดให้ตรงกับจุดเริ่มต้น หรือโดยการคลิกเมาส์สองครั้งเพื่อหยุดวาด

เครื่องมือเส้นโค้ง
เครื่องมือเส้นโค้งอนุญาตให้คุณวาดเส้นโค้งในขนาดใดก็ตามได้บนหน้าของคุณ.
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เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยม
เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมจะอนุญาตให้ท่านสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ท่านสามารถกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดของท่านค้างไว้ระหว่างที่ทำ�การวาดเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ
หากท่านกดปุ่ม Alt บนคีย์บอร์ดของท่านค้างไว้ จะทำ�ให้ตำ�แหน่งที่เคอร์เซอร์ของท่านอยู่ในขณะเริ่มวาดรูปภาพกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวัตถุ

เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยมขอบมน
เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยมขอบมนจะอนุญาตให้ท่านสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขอบมนได้ ท่านสามารถกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดของท่านค้างไว้ระหว่างที่ทำ�การวาดเพื่อ
สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขอบมน และหากท่านกดปุ่ม Alt บนคีย์บอร์ดของท่านค้างไว้ จะทำ�ให้ตำ�แหน่งที่เคอร์เซอร์ของท่านอยู่ในขณะเริ่มวาดรูปภาพกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวัตถุ เมื่อ
ท่านเลือกเครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยมขอบมน ท่านจะเห็นจุดควบคุมสีแดงสองจุดอยู่ที่มุมบนซ้ายของสี่เหลี่ยม ท่านสามารถลากมันเพื่อทำ�การปรับความโค้งของด้านบนและล่างของ
สี่เหลี่ยมได้ และท่านยังสามารถกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดของท่านค้างไว้เพื่อทำ�การเลือกจุดทั้งสองพร้อมกัน แล้วลากจุดควบคุมจุดใดจุดหนึ่งก็ได้

วงรี
เครื่องมือวาดวงกลมจะอนุญาตให้ท่านสร้างวงกลมหรือวงรีได้ ท่านสามารถกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดของท่านค้างไว้ระหว่างที่ทำ�การวาดเพื่อสร้างวงกลม และหากท่านกดปุ่ม Alt บน
คีย์บอร์ดของท่านค้างไว้ จะทำ�ให้ตำ�แหน่งที่เคอร์เซอร์ของท่านอยู่ในขณะเริ่มวาดรูปภาพกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวัตถุ

รูปหลายเหลี่ยมแบบปกติ
เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยมอนุญาตให้ทำ�การสร้างรูปทรงที่มีหลายด้าน จำ�นวนด้านซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นคือห้าด้าน แต่แถบเครื่องมือสไลด์ตรงกลางจะมอบวิธีการเพิ่มหรือลดจำ�นวนเพื่อสร้าง
รูปทรงที่แตกต่างกันไป เช่น รูปสามเหลี่ยม

เครื่องมือวาดภาพด้วยมือ
เครื่องมือการวาดด้วยมือจะอนุญาตให้ท่านสร้างเส้นในรูปทรงอิสระที่ต่อเนื่องได้ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ จะมีการสร้างเส้นต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งท่านปล่อยเมาส์ หรือจนกระทั่งรูปภาพได้
รับการปิดลงเมื่อท่านวาดจุดสิ้นสุดให้ตรงกับจุดเริ่มต้น

เครื่องมือวาดภาพด้วยมือแบบเรียบ
เครื่องมือวาดภาพด้วยมือแบบเรียบจะอนุญาตให้ท่านสร้างเส้นในรูปทรงอิสระที่ต่อเนื่องและลื่นไหลได้ เส้นที่เกิดจากการวาดด้วยเครื่องมือนี้จะมีการเปลี่ยนทรงอย่างนุ่มลื่นและไม่มี
มุมแหลม เมื่อใช้เครื่องมือนี้ จะมีการสร้างเส้นต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งท่านปล่อยเมาส์ หรือจนกระทั่งรูปภาพได้รับการปิดลงเมื่อท่านวาดจุดสิ้นสุดให้ตรงกับจุดเริ่มต้น
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4.2 การแก้ไขรูปภาพ

หากท่านประสงค์จะทำ�การเปลี่ยนแปลงรูปภาพ ท่านก็สามารถแก้ไขจุดของเส้นบนรูปต่าง ๆ ได้ทุกจุด

เครื่องมือการเลือก
เครื่องมือการเลือกจะระบุว่ารูปใดได้รับการเลือกเป็นรูปที่ใช้งานอยู่ และจะอนุญาตให้ท่านเคลื่อนย้ายรูปนั้น ๆ ไปบนหน้าจอได้ นี่เป็นอุปกรณ์แรกที่ท่านควรใช้เพื่อคลิกรูปภาพและ
แสดงให้เห็นว่ารูปนั้น ๆ ได้รับการเลือกแล้ว

การแก้ไขจุด
เพื่อเข้าโหมดการแก้ไขจุด ท่านสามารถคลิกที่รูปที่ท่านเลือกสองครั้ง หรือใช้เครื่องมือการแก้ไขจุดก็ได้ เครื่องมือนี้จะอนุญาตให้ท่านแก้ไขจุดต่าง ๆ บนรูปภาพของท่านได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการเคลื่อนย้ายตำ�แหน่งมันหรือการลบมันออก ท่านสามารถแก้ไขได้เฉพาะเมื่อท่านเลือกเส้นเดี่ยวที่ไม่ได้รับการรวมกลุ่มเท่านั้น จะมีการอธิบายการเลิกจัดกลุ่มให้ท่านได้ทราบใน
บทถัดไป
เพื่อออกจากโหมดการแก้ไขจุด ท่านสามารถคลิกที่รูปของท่านสองครั้งอีกครั้ง หรือกลับไปยังโหมดการเลือกธรรมดาได้โดยการคลิกเครื่องมือการเลือก

โหมดการแก้ไขจุด
เมื่อท่านเข้าไปยังโหมดการแก้ไขจุด จะมีการเปลี่ยนการแสดงผลรูปภาพที่ได้รับเลือกจากการแสดงเครื่องมือควบคุมการปรับขนาดและการหมุนรอบ ๆ รูปภาพ ไปเป็นการแสดงจุดหรือจุดต่อของ
รูปภาพ จุดที่แสดงอยู่บนเส้นแสดงให้เห็นถึงตำ�แหน่งที่ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางของเส้นได้ หรือเปลี่ยนจากการเป็นเส้นตรง (หรือเรียบ) ไปเป็นเส้นโค้งได้

โหมดการเลือกธรรมดา

		

โหมดการแก้ไขจุด

ในโหมดการแก้ไขจุด จุดที่ได้รับเลือกจะแสดงเป็นสีขาว ในขณะที่จุดอื่น ๆ จะเป็นสีเทาเข้ม จะมีการเน้นย้ำ�เส้นที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ได้รับเลือกด้วยการแสดงมันเป็นเส้นสีแดงหนา เส้นอื่น ๆ ที่มีจุด
สีน้ำ�เงินแสดงถึงด้ามปรับเส้นโค้ง
ในโหมดการแก้ไขจุด จะมีการแสดงแถบเครื่องมือการแก้ไขจุดให้ท่านในด้านขวาของหน้าจอ ในโหมดการแก้ไขจุด ท่านสามารถเลือกทำ�สิ่งต่อไปนี้ได้:
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ย้าย/ปรับจุด
ทำ�การย้ายจุดโดยการวางเมาส์ของท่านไว้เหนือจุดใดก็ตามบนเส้น เมื่อท่านอยู่บนเส้นที่สามารถแก้ไขได้ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงให้ท่านทราบว่าท่านสามารถคลิกและยึดจุดนั้นไว้ได้ และ
ยังสามารถทำ�การเคลื่อนย้ายมันไปยังตำ�แหน่งที่ต้องการได้ สำ�หรับเส้นโค้ง ท่านก็สามารถยึดจุดสีน้ำ�เงินและลากมันไปรอบ ๆ หน้าจอเพื่อทำ�การปรับความโค้งของเส้นส่วนที่เกี่ยวข้องได้

เพิ่มจุด
ทำ�การเพิ่มจุดโดยการวางเมาส์ของท่านไว้เหนือเส้นที่ยังไม่มีจุด ณ ตำ�แหน่งที่ท่านต้องการสร้างจุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำ�การแก้ไขรูปภาพ เมื่อท่านอยู่บนเส้นที่สามารถเพิ่มจุดได้ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยน
ไปเพื่อแสดงให้ท่านทราบว่าท่านสามารถคลิกและสร้างจุดใหม่ได้ ณ ตำ�แหน่งนั้น ๆ บนเส้น
นอกจากเครื่องมือในโหมดการแก้ไขจุด ยังมีเครื่องมือการแก้ไขเพิ่มเติมอีกสองประเภท ซึ่งอยู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ

ลบจุด
เมื่อใช้เครื่องมือลบจุด หรือเมื่อท่านคลิกขวาบนจุดที่เลือกแล้วเลือกตัวเลือกการลบจุด จุดที่ท่านเลือกนั้น ๆ จะได้รับการลบออกไป เมื่อทำ�การลบจุด จุดที่ใกล้เคียงจากทั้งสองด้านของ
จุดที่ถูกลบจะเชื่อมต่อและสร้างเส้นใหม่เพื่อเชื่อมต่อมันเข้าด้วยกัน โปรดทราบว่าเครื่องมือนี้แตกต่างจากการลบรูปภาพ และมีประโยชน์สำ�หรับใช้ในการลบจุดแต่ละจุดเท่านั้น เครื่อง
มือนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านอยู่ในโหมดการแก้ไขจุดเท่านั้น

แยกเส้นพาธ (เส้นทาง)
ท่านสามารถแยกเส้นพาธของจุดใดบนเส้นก็ได้โดยการใช้เครื่องมือการแยกเส้นพาธ หรือโดยการคลิกขวาบนจุดที่เลือกแล้วเลือกตัวเลือกการแยกเส้นพาธ การแยกเส้นพาธจะสร้างจุด
ใหม่สองจุดจากจุดเดิมที่ได้รับการเลือกและแยกพาธ
โปรดทราบว่า ท่านสามารถทำ�การเชื่อมต่อเส้นพาธที่ได้รับการแยกหรือจุดสิ้นสุดสองจุดที่อยู่บนเส้นเดียวกันแต่ไม่ได้รับการเชื่อมต่อกันได้ โดยการลากจุดสิ้นสุดหนึ่งไปยังอีกจุดสิ้นสุด
ของรูปนั้น ๆ
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มุม
เครื่องมือมุมจะอนุญาตให้มีการสร้างจุดเพื่อทำ�การควบคุม ณ จุดตัดใด ๆ ที่ได้รับเลือก เพื่อทำ�การเปลี่ยนจุดและสร้างมุมขึ้นมา

เรียบ
เครื่องมือเรียบจะอนุญาตให้จุดตัดใด ๆ ที่ได้รับเลือกมีการเปลี่ยนจุดอย่างนุ่มลื่น

ทำ�ให้ตรง
ตัวเลือกการทำ�ให้ตรงจะปรับเส้นที่ได้รับเลือก (เส้นซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดที่ได้รับเลือกในตอนนั้น ๆ และได้รับการเน้นเป็นสีแดงหนา) ให้กลายเป็นเส้นตรง

ทำ�ให้โค้ง
ตัวเลือกการทำ�ให้โค้งจะปรับเส้นที่ได้รับเลือก (เส้นซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดที่ได้รับเลือกในตอนนั้น ๆ และได้รับการเน้นเป็นสีแดงหนา) ให้กลายเป็นเส้นโค้ง

ทำ�ให้ง่ายขึ้น
รูปจากคลังข้อมูลบางรูป หรือรูปที่ได้รับการนำ�เข้าจากแหล่งที่มาอื่น ๆ อาจมีจุดอยู่เป็นจำ�นวนมาก เครื่องมือการทำ�ให้ง่ายขึ้นจะปรับจุดต่าง ๆ ในรูปภาพให้โดยอัตโนมัติ และจะทำ�ให้
รูปภาพดูง่ายขึ้นโดยการลดจำ�นวนจุดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ โดยยังคงรูปทรงของเส้นโดยรวมของรูปภาพไว้

Silhouette Studio® V4 | Chapter 4 - การวาด/ตัดแต่งภาพ

26

นอกจากเครื่องมือในโหมดการแก้ไขจุด ยังมีเครื่องมือการแก้ไขเพิ่มเติมอีกสองประเภท ซึ่งอยู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ

เครื่องมือยางลบ
ท่านสามารถลบส่วนใด ๆ ของรูปภาพออกได้โดยการใช้เครื่องมือยางลบ และลบส่วนต่าง ๆ ภายในหรือขอบมุมของรูปที่เป็นเส้นออกได้ทันทีและง่ายดาย ซอฟต์แวร์รุ่นนักออกแบบ
ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการลบรูปทรงจำ�นวนมาก ซึ่งจะอนุญาตให้ท่านเลือกว่าจะสร้างเส้นพาธของยางลบเป็นแบบเปิดหรือปิดก็ได้

เครื่องมือมีด

ภาพเดิม

ภาพใหม่หลังใช้เครื่องมือยางลบ

ท่านสามารถแบ่งรูปภาพออกเป็นส่วน ๆ ได้โดยใช้เครื่องมือมีด เครื่องมือนี้จะทำ�การตัดเป็นเส้นตรงเพื่อแยกส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพออกจากกัน และสร้างรูปทรงใหม่ที่แยกออกจากกัน
ซอฟต์แวร์รุ่นนักออกแบบประกอบไปด้วยตัวเลือกในการตัดพาธรูปทรงจำ�นวนมาก ซึ่งจะอนุญาตให้ท่านเลือกว่าจะสร้างเส้นพาธของมีดเป็นแบบเปิดหรือปิดก็ได้

		

ภาพเดิม

ภาพใหม่หลังใช้เครื่องมือมีด
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4.3 เครื่องมือวาดเส้น

ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นในโปรแกรมนี้ให้มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปได้ ซึ่งนี่รวมไปถึงเส้นของตัวอักษรและรูปภาพที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือการวาด หรือรูปภาพในคลังข้อมูล

ตัวเลือกสีเส้น
ค่าเริ่มต้นในการแสดงเส้นคือสีแดง แต่ท่านก็สามารถเปลี่ยนสีเส้นให้เป็นสีอื่น ๆ ตามที่ท่านต้องการได้ การเปลี่ยนสีเส้นจะไม่ส่งกระทบต่อคุณสมบัติของมันในการตัด การเปลี่ยนสี
เส้นอาจมีประโยชน์ในการช่วยให้ท่านชมรูปหลายรูปหรือส่วนต่าง ๆ ของรูปได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยให้ท่านเห็นเส้นในสีที่ท่านชื่นชอบ หรือเปลี่ยนส่วนใด ๆ ของรูปภาพเป็นพิเศษโดยคำ�นึงถึง
การพิมพ์และตัด เนื่องจากการเลือกพิมพ์สีเส้นที่ถูกต้องอาจเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับการพิมพ์และตัดได้
เพื่อทำ�การเปลี่ยนสีเส้น กรุณาเลือกรูปของท่านแล้วเข้าถึงเมนู สีเส้น โดยคลิกไอคอนตามที่แสดงด้านบนนี้ หลังจากนั้น ท่านสามารถเลือกตัวเลือกสีในเมนูพื้นฐานใด ๆ ก็ได้ การเลือกจุดประ
แสดงว่าท่านกำ�ลังเลือกสี “ใส” เครื่องมือดูดสีจะช่วยให้ท่านเลือกสีใด ๆ ก็ได้จากวัตถุอื่นในพื้นที่การวาดเพื่อใช้สีที่ท่านต้องการนั้น ๆ ซ้ำ�

ใส

เครื่องมือดูดสี

เมนูตัวเลือกขั้นสูงจะอนุญาตให้ท่านสร้างเส้นด้วยสีใดก็ตามที่ท่านต้องการ ท่านสามารถลากจุดบนสเปกตรัมสีไปยังสีที่ท่านต้องการ หรือพิมพ์ค่า RGB (แดง เขียว น้ำ�เงิน) หรือ HSL (เฉดสี ความ
เข้ม ความสว่าง) ของสีที่ท่านต้องการลงไปก็ได้หากท่านทราบ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปรับความโปร่งแสงของเส้นได้เช่นกัน
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ตัวเลือกสไตล์เส้น
ในเมนูสไตล์เส้น ท่านสามารถเปลี่ยนสไตล์ของเส้นให้เป็นแบบทึบ (ตามค่าเริ่มต้น) หรือเป็นเส้นสไตล์ประก็ได้ จะมีการตัดหรือพิมพ์เส้นตามสไตล์ที่ได้รับเลือกนั้น ๆ
จะมีการวัดเส้นในรูปแบบของขนาดจุดเมื่อเทียบกับความกว้าง ท่านสามารถปรับขนาดจุดให้ตรงกับค่าตามความต้องการของท่านได้ แม้ว่าจะสามารถปรับความกว้างของเส้นได้ แต่จะมีการตัด
หรือร่างเส้นด้วยความกว้างที่เท่ากัน ซึ่งจะตรงกับความหนาของใบมีดหรือปากกาที่ท่านใช้นั่นเอง
ท่านสามารถปรับความหนาของเส้นได้โดยการลากแถบตัวเลือกความหนาด้วยตัวท่านเอง หรือโดยการพิมพ์ค่าความหนาของจุดตามที่ท่านต้องการ
ตัวเลือกสไตล์มุมจะปรับวิธีการแสดงเส้นในจุดมุมของรูปภาพ โดยที่ มุม จะแสดงผลเป็นมุมแหลม ในขณะที่ มน จะแสดงผลเป็นมุมที่เรียบกว่า
ตัวเลือกสไตล์การปิดจุดสิ้นสุดจะปรับเส้นที่มีปลายเปิดเท่านั้น เส้นตรงหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีขอบที่แหลมกว่าตรงปลายเส้น ในขณะที่ มน จะมีขอบที่เรียบกว่าตรงปลายเส้น
ตัวเลือกตำ�แหน่งจะปรับตำ�แหน่งของเส้นให้อยู่ด้านหน้าของรูปที่มีการเติมสี หรืออยู่หลังรูปที่มีการเติมสี
หากท่านประสงค์จะส่งเอกสารของท่านไปยังเครื่องพิมพ์เพื่อทำ�การพิมพ์รูป ตัวเลือก พิมพ์เส้นของรูปทรงที่เลือก จะอนุญาตให้มีการพิมพ์เส้นทั้งหมดจากรูปที่ได้รับเลือกตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
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4.4 เครื่องมือเติม

ท่านสามารถเปลี่ยนรูปทรงปิด (รูปที่จุดเริ่มต้นของเส้นได้รับการเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดของเส้น) ให้มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปได้ ซึ่งนี่รวมไปถึงรูปทรงตัวอักษรและรูปภาพที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ
การวาด หรือรูปภาพในคลังข้อมูล รูปภาพต้องอยู่ในรูปทรงปิดเท่านั้นจึงจะสามารถทำ�การเติมสีได้ หากมีการแยกเส้นพาธในรูปทรงปิดใด ๆ คุณสมบัติการเติมสีที่ท่านปรับใช้จะหายไปโดยทันที

ตัวเลือกการเติมสี
แม้ว่าการแสดงผลรูปทรงปิดจะมีค่าเริ่มต้นให้โล่ง แต่ท่านก็สามารถเติมสีเข้าไปในรูปทรงปิดได้ตามที่ท่านต้องการ การเปลี่ยนสีเติมอาจมีประโยชน์ในการช่วยให้ท่านชมรูปหลายรูป
หรือส่วนต่าง ๆ ของรูปได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยให้ท่านเห็นรูปทรงและตัวอักษรในสีที่ท่านชื่นชอบ หรือเปลี่ยนส่วนใด ๆ ของรูปภาพเป็นพิเศษโดยคำ�นึงถึงการพิมพ์และตัด
สำ�หรับการเติมสี กรุณาเลือกรูปของท่านที่อยู่ในรูปแบบเส้นปิดแล้วเข้าถึงเมนูการเติมสี โดยคลิกไอคอนตามที่แสดงด้านบนนี้ หลังจากนั้น ท่านสามารถเลือกตัวเลือกสีในเมนูพื้นฐานใด
ๆ ก็ได้ การเลือกจุดประแสดงว่าท่านกำ�ลังเลือกสี “ใส” เครื่องมือดูดสีจะช่วยให้ท่านเลือกสีใด ๆ ก็ได้จากวัตถุอื่นในพื้นที่การวาดเพื่อใช้สีที่ท่านต้องการนั้น ๆ ซ้ำ�

ใส

เครื่องมือดูดสี

เมนูตัวเลือกขั้นสูงจะอนุญาตให้ท่านสร้างสีเติมด้วยสีใดก็ตามที่ท่านต้องการ ท่านสามารถลากจุดบนสเปกตรัมสีไปยังสีที่ท่านต้องการ หรือพิมพ์ค่า RGB (แดง เขียว น้ำ�เงิน) หรือ HSL (เฉดสี
ความเข้ม ความสว่าง) ของสีที่ท่านต้องการลงไปก็ได้หากท่านทราบ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปรับความโปร่งแสงของสีที่เติมได้โดยการลากแถบตัวเลือกความโปร่งแสง หรือโดยการพิมพ์ค่า
เปอร์เซ็นต์ความโปร่งแสงตามที่ท่านต้องการให้สีที่เติมของท่านแสดง โดยที่ 0% หมายถึงสีทึบและ 100% หมายถึงสีใสโดยสิ้นเชิง
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ตัวเลือกการเติมสีแบบไล่สี
ท่านสามารถเลือกเติมรูปภาพที่อยู่ในรูปแบบเส้นปิดใด ๆ ได้ด้วยการเติมสีแบบไล่สี ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการเติมสีด้วยสีทึบ
เพื่อปรับใช้ตัวเลือกการเติมสีแบบไล่สี กรุณาเลือกรูปของท่านที่อยู่ในรูปแบบเส้นปิดแล้วเข้าถึงเมนูการเติมสีแบบไล่สี โดยคลิกไอคอนตามที่แสดงด้านบนนี้ หลังจากนั้น ท่านสามารถเลือกตัวเลือก
การไล่สีตามที่มีการกำ�หนดมาล่วงหน้าแล้วแบบใดก็ได้ในเมนูพื้นฐาน การเลือกจุดประแสดงว่าท่านกำ�ลังเลือกสี “ใส”

ใส

ท่านยังสามารถเปลี่ยนทิศทางพื้นฐานของการไล่สีได้โดยการคลิกที่ตัวเลือกทิศทาง ที่ด้านล่างของแถบตัวเลือกพื้นฐาน
เมนูตัวเลือกขั้นสูงจะอนุญาตให้ท่านสร้างการเติมการไล่สีได้ด้วยตัวท่านเอง โดยอยู่บนพื้นฐานของการเติมการไล่สีล่าสุดที่ท่านเลือก การเติมการไล่สีจะประกอบไปด้วยสีอย่างน้อยสอง (2) สีเสมอ
โดยที่มีสีหนึ่งอยู่ด้านบนและอีกสีอยู่ด้านล่าง จะมีการสร้างการไล่สีระหว่างทั้งสองสีที่เลือกมานี้

ท่านสามารถเปลี่ยนสีใดสีหนึ่งในสองสีนี้ได้โดยการคลิกที่แถบลูกศรสีด้านซ้ายมือการเครื่องมือสร้างการไล่สีนี้ เมื่อทำ�การเลือกสีแล้ว ท่านจะสามารถเลือกสีใหม่ใด ๆ ก็ได้จากเครื่องมือการเลือกสี
ที่อยู่ด้านล่างถัดไป ท่านยังสามารถเพิ่มแถบใหม่ได้ ณ ตำ�แหน่งใด ๆ ระหว่างสีด้านบนและล่าง หรือเลื่อนแถบสีใด ๆ ขึ้นลงไประหว่างแถบไล่สีบนและล่างเพื่อสร้างเอฟเฟกต์การไล่สีแบบใหม่
นอกจากนี้แล้ว ตัวเลือกขั้นสูงยังมอบความสามารถในการหมุนเอฟเฟกต์การไล่สีไปยังมุมใด ๆ ตามองศาที่ท่านปรับเอง ไม่ว่าจะด้วยการลากเครื่องมือมุมด้วยตัวท่านเอง หรือด้วยการพิมพ์ตัวเลข
ระบุองศาที่ท่านต้องการ ท่านยังสามารถปรับความโปร่งแสงของเส้นได้โดยการลากแถบตัวเลือกความโปร่งแสงด้วยตัวท่านเอง หรือโดยการพิมพ์ค่าเปอร์เซ็นต์ความโปร่งแสงตามที่ท่านต้องการให้
เอฟเฟกต์การเติมการไล่สีของท่านแสดง โดยที่ 0% หมายถึงสีทึบและ 100% หมายถึงสีใสโดยสิ้นเชิง
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ตัวเลือกการเติมรูปแบบ
ตัวเลือกการเติมแบบสุดท้ายคือตัวเลือกสำ�หรับการเติมรูปแบบเข้าไปยังรูปภาพที่อยู่ในรูปแบบเส้นปิด ในการปรับใช้การเติมรูปแบบ กรุณาเลือกรูปของท่านที่อยู่ในรูปแบบเส้นปิดแล้ว
เข้าถึงเมนูการเติมรูปแบบ โดยคลิกไอคอนตามที่แสดงด้านบนนี้ หลังจากนั้น ท่านจะสามารถเลือกตัวเลือกรูปแบบใด ๆ ก็ได้
เมื่อทำ�การเลือกรูปแบบการเติมที่ต้องการแล้ว เมนูตัวเลือกขั้นสูงจะอนุญาตให้ท่านทำ�การปรับทิศทางของรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในแนวนอนหรือแนวตั้ง หรือปรับอัตราส่วนภาพให้คงที่หรือยืดขยาย
ได้ มีตัวเลือกในเมนูนี้สำ�หรับการหมุนรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการหมุนไปยังองศาที่ได้รับการตั้งค่ามาล่วงหน้าแล้ว หรือหมุนไปยังองศาที่ท่านเลือกเองโดยการลากเครื่องมือมุมด้วยตัวท่านเองหรือ
โดยการพิมพ์ตัวเลขระบุองศาที่ท่านต้องการ
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปรับมาตราส่วนของขนาดรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบนั้น ๆ ในขณะที่เติมมันเข้าไปยังรูปทรงที่ท่านเลือกได้ ท่านสามารถทำ�การปรับดังกล่าวได้โดยการลากแถบ
มาตราส่วนลายด้วยตัวท่านเองหรือโดยการพิมพ์ค่าเปอร์เซ็นต์ตามที่ท่านประสงค์ว่าจะให้ขนาดรูปแบบที่ใช้เติมนั้นใหญ่หรือเล็กเพียงใด
ท่านยังสามารถปรับความโปร่งแสงของเส้นได้โดยการลากแถบตัวเลือกความโปร่งแสงได้ด้วยตัวท่านเอง หรือโดยการพิมพ์ค่าเปอร์เซ็นต์ความโปร่งแสงตามที่ท่านต้องการให้เอฟเฟกต์การเติมการ
ไล่สีของท่านแสดง โดยที่ 0% หมายถึงสีทึบและ 100% หมายถึงสีใสโดยสิ้นเชิง
ท่านยังสามารถดาวน์โหลดรูปแบบเพิ่มเติมได้จากร้านค้า Silhouette ออนไลน์
ท่านสามารถสร้างรูปแบบได้จากรูปภาพของท่านเอง โดยไปที่ ไฟล์ > นำ�เข้า > ตัวเลือกการนำ�เข้า นำ�ทางไปยังรูปภาพที่ท่านต้องการใช้แล้วเลือกมัน จะมีกล่องข้อความใหม่ปรากฏขึ้น โดยที่ท่าน
สามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพนั้น ๆ ได้ กด ตกลง เพื่อเพิ่มรูปดังกล่าวเข้าไปยังโฟลเดอร์ การออกแบบของฉันเอง ในคลังข้อมูลของท่าน จากตรงนั้น ท่านจะสามารถลากรูปภาพของท่านไปยัง
รูปทรงที่สามารถเติมรูปแบบได้บนพื้นที่ทำ�งานของท่าน
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ตัวเลือกเงา (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
ท่านสามารถเพิ่มและปรับเงาได้โดยการคลิกที่ไอคอนเงาในแถบเครื่องมือเหนือพื้นที่ทำ�งาน ในเมนูเงา ท่านจะสามารถปรับออฟเซต สีและความโปร่งแสงของเงาได้

ตัวเลือกการร่างภาพ (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
สร้างการออกแบบภาพร่างโดยการคลิกที่ไอคอนการร่างภาพในแถบเครื่องมือเหนือพื้นที่ทำ�งาน ในเมนูการร่างภาพ ท่านจะสามารถปรับขอบการร่างภาพ ประเภทการเติมและ
เอฟเฟกต์การเติมได้

ตัวเลือกรูปทรงแบบเพชร (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
สร้างการออกแบบรูปทรงแบบเพชรโดยการคลิกที่ไอคอนรูปทรงแบบเพชรในแถบเครื่องมือเหนือพื้นที่ทำ�งาน ในเมนูรูปทรงแบบเพชร ท่านจะสามารถเลือกเอฟเฟกต์รูปทรงแบบเพชร
ขนาดของรูปทรงแบบเพชรและการเว้นช่องว่าง รวมทั้งตัวเลือกการวางได้
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5 - ข้อความ

Silhouette Studio® สามารถใช้รูปแบบตัวอักษรใด ๆ ก็ตามที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านได้ ท่านไม่จำ�เป็นต้องติดตั้งรูปแบบตัวอักษรเหล่านี้ในโปรแกรม Silhouette Studio®
จะเข้าถึงไฟล์รูปแบบตัวอักษรที่ได้รับการติดตั้งไว้ทั้งหมดและแสดงมันให้ท่านเห็นในขณะที่ท่านกำ�ลังสร้างตัวอักษรตามที่ท่านต้องการ

5.1 การสร้างข้อความ
ในการใช้รูปแบบตัวอักษรของท่าน คลิกเครื่องมือตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าจอซอฟต์แวร์
การคลิกที่เครื่องมือนี้จะอนุญาตให้ท่านวางเคอร์เซอร์ตัวอักษรไปบนพื้นที่ทำ�งานของท่านแล้วเริ่มการพิมพ์ลงบนหน้าจอได้โดยตรง

เส้นสีแดงที่กระพริบอยู่คือเคอร์เซอร์ของท่าน ซึ่งจะแสดงว่าท่านกำ�ลังพิมพ์อยู่ที่ใด ท่านอาจย้อนกลับหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดยการคลิกเมาส์ของท่านหรือโดยการใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาใน
คอมพิวเตอร์ของท่าน
กล่องสีเขียวที่อยู่รอบนอกคือกล่องข้อความของท่าน ท่านสามารถปรับกล่องนี้ได้โดยการคลิกและลากแถบสีดำ�ด้านขวาของกล่องข้อความ ท่านสามารถย่นข้อความได้โดยการลากแถบนี้ไปทาง
ซ้าย ท่านสามารถดึงข้อความกลับมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันได้โดยการลากแถบนี้ไปทางขวา
ท่านยังสามารถคลิกสองครั้งหรือคลิกด้านนอกข้อความเพื่อออกจากโหมดการแก้ไขข้อความ ท่านสามารถกลับไปแก้ไขคำ�หรือตัวอักษรใด ๆ ได้อีกครั้งโดยการกลับไปคลิกสองครั้งที่ตัวอักษรที่ท่าน
สร้างขึ้น

Silhouette Studio® V4 | Chapter 5 - ข้อความ

34

5.2 การปรับแต่งข้อความ

ในระหว่างการสร้างข้อความของท่าน จะมีการเปิดเมนูรูปแบบข้อความที่ด้านขวาของหน้าจอ และมอบตัวเลือกในการปรับแต่งหลายตัวเลือกให้กับท่าน

รูปแบบตัวอักษรที่มีให้ใช้
ในส่วนแรกของเมนูนี้ จะมีการแสดงรูปแบบตัวอักษรที่ได้รับเลือกในปัจจุบัน พร้อมกับตัวเลือกเกี่ยวกับรูปแบบตัวอักษรอื่น ๆ ที่ได้รับการติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านสามารถเลื่อน
ผ่านเพื่อชมมันได้ ท่านสามารถใช้การค้นหาที่ด้านบนของส่วนนี้เพื่อหารูปแบบตัวอักษรเฉพาะตามที่ต้องการได้ โดยการพิมพ์ชื่อรูปแบบตัวอักษร หากท่านทราบ
ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรได้ในโหมดการแก้ไขข้อความและใช้รูปแบบตัวอักษรใหม่นี้ภายในกล่องข้อความเดิมพร้อมกับรูปแบบตัวอักษรอื่น ท่านยังสามารถปรับใช้รูปแบบตัวอักษรที่
แตกต่างกันไปได้กับข้อความหรือตัวอักษรที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วเมื่ออยู่ในโหมดการแก้ไขข้อความ โดยทำ�การลากดำ�ครอบข้อความที่ต้องการแล้วเลือกรูปแบบตัวอักษรใหม่ตามที่ท่านต้องการ หาก
ท่านไม่ได้อยู่ในโหมดการแก้ไขข้อความ ท่านก็สามารถใช้รูปแบบตัวอักษรใหม่กับข้อความที่เลือกได้ แต่การปรับแต่งดังกล่าวจะเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรของกล่องข้อความที่เลือกทั้งกล่อง

คุณสมบัติของรูปแบบตัวอักษร
รูปแบบตัวอักษรบางประเภทได้รับการตั้งค่าให้สามารถใช้กับคุณสมบัติรูปแบบบางประเภทได้ ดังนั้นท่านจึงสามารถทำ�ให้ข้อความหรือตัวอักษรทึบ เอียงหรือขีดเส้น
ใต้ให้กับมันได้ จะมีการแสดงคุณสมบัติเหล่านี้ให้ท่านเลือกใช้เฉพาะเมื่อรูปแบบตัวอักษรดังกล่าวได้รับการตั้งค่ามาให้ใช้ได้กับคุณสมบัตินั้น ๆ และเมื่อคุณสมบัตินั้น
ๆ สามารถปรับใช้งานได้ ในการปรับใช้คุณสมบัติเหล่านี้ ท่านสามารถลากดำ�ครอบตัวอักษรหรือคำ�ที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่คุณสมบัติที่มีให้เลือกใช้
เมื่อมีการแสดงตัวเลือกทึบ เอียง หรือขีดเส้นใต้ หากมีตัวเลือกอื่นใดที่ได้รับการตั้งค่ามากับรูปแบบอักษรที่ได้รับเลือก และมันสามารถใช้งานได้ จะมีแถบเลื่อนปรากฏ
ขึ้นที่ด้านขวาของกล่องตัวเลือกนี้ ซึ่งจะอนุญาตให้ท่านเลื่อนลงมาชมตัวเลือกอื่น ๆ ตามที่ได้รับการตั้งค่ามาให้ท่านเลือกใช้
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การปรับแนวข้อความ
แม้ว่าข้อความจะได้รับการจัดเรียงให้ชิดขอบด้านซ้ายโดยอัตโนมัติ แต่หากข้อความของท่านได้รับการตัดเป็นหลายบรรทัด ท่านก็สามารถปรับแนว
ของข้อความได้หากท่านต้องการ

ขนาดข้อความ
ขนาดข้อความจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 72 จุดอยู่เสมอ ซึ่งนี่หมายถึงขนาดตัวอักษรเมื่อมันได้รับการพิมพ์ออกมา แม้ว่ารูปแบบตัวอักษรจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าจากแหล่งที่มาต่าง
ๆ ของตัวอักษรนั้น ๆ โดยปกติแล้วมันจะมีขนาดเท่ากับความสูงหนึ่ง (1) นิ้ว (หรือ 25 มิลลิเมตร) โดยประมาณ มีการรวมขนาดตัวอักษรที่ใช้บ่อยในการพิมพ์ไว้ในรายการแบบดึงลง แต่ท่านก็ยัง
สามารถพิมพ์ขนาดเข้าไปได้ด้วยตัวท่านเองตามความประสงค์ของท่าน

การเปรียบเทียบการวัดขนาดที่พบบ่อยในรายการ ซึ่งประกอบไปด้วย:
18 จุด = 0.25 นิ้ว (6 มม.)
24 จุด = 0.33 นิ้ว (8 มม.)
36 จุด = 0.5 นิ้ว (13 มม.)
48 จุด = 0.66 นิ้ว (17 มม.)
144 จุด = 2 นิ้ว (50 มม.)
288 จุด = 4 นิ้ว (100 มม.)
เราขอย้ำ�อีกครั้งว่าขนาดเหล่านี้เป็นเพียงค่าโดยประมาณและอาจมีค่าแตกต่างกันไปแล้วแต่รูปแบบตัวอักษร ดังนั้นหากท่านประสงค์จะใช้ขนาดใดก็ตามโดยเฉพาะ ท่านอาจจะต้องปรับขนาด
ข้อความของท่านให้ตรงกับข้อมูลจำ�เพาะนั้น ๆ หลังจากที่ท่านสร้างข้อความเสร็จแล้ว
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การเว้นช่องว่างระหว่างตัวอักษร
ท่านสามารถปรับการเว้นช่องว่างระหว่างตัวอักษรให้แตกต่างจากการตั้งค่าปกติได้ โดยสามารถทำ�ให้มันชิดกันมากขึ้น หรือดันมันให้ห่างออกจากกันได้โดยใช้ตัวเลือกการเว้นช่องว่างระหว่างตัว
อักษร

ค่าเริ่มต้นของระยะห่างระหว่างตัวอักษรจะอยู่ที่ 100% เสมอ โดยเป็นช่องว่างขนาดปกติ หากท่านลดค่าตัวเลขนี้ลงหรือเลื่อนแถบไปทางซ้าย ตัวหนังสือจะชิดกันมากขึ้น หากท่านเพิ่มค่าตัวเลขนี้
ขึ้นหรือเลื่อนแถบไปทางขวา ตัวหนังสือจะขยายห่างออกจากกันมากขึ้น

การเว้นระยะระหว่างบรรทัด
หากข้อความที่ท่านสร้างได้รับการแบ่งเป็นหลายบรรทัด ท่านอาจเพิ่มหรือลดระยะห่างระหว่างบรรทัดได้เช่นกัน โดยใช้ตัวเลือกนี้ในการปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดข้อความ

ค่าเริ่มต้นของระยะห่างระหว่างบรรทัดจะอยู่ที่ 100% เสมอ โดยเป็นช่องว่างขนาดปกติ หากท่านลดค่าตัวเลขนี้ลงหรือเลื่อนแถบไปทางซ้าย บรรทัดข้อความจะชิดกันมากขึ้น หากท่านเพิ่มค่าตัว
เลขนี้ขึ้นหรือเลื่อนแถบไปทางขวา บรรทัดข้อความจะขยายห่างออกจากกันมากขึ้น
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5.3 ปรับข้อความเป็นเส้นพาธ

เมื่อมีการสร้างข้อความ หรือเมื่ออยู่ในโหมดการแก้ไขข้อความ ท่านจะเห็นจุดควบคุมอยู่ด้านซ้ายมือของข้อความที่ท่านกำ�ลังสร้าง:
ท่านสามารถลากจุดควบคุมนี้แล้วปล่อยบนเส้นพาธใด ๆ ภายในพื้นที่ทำ�งานของท่านได้โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น ท่านสามารถ
สร้างวงกลมด้วยเครื่องมือวาดวงกลม แล้วลากข้อความของท่านไปบนเส้นนี้เพื่อสร้างเอฟเฟกต์แบบโค้ง:

เมื่อมีการปรับข้อความเข้ากับเส้นพาธด้วยวิธีนี้ ท่านจะสังเกตเห็นแถบแนวตั้งที่ด้านซ้ายของข้อความ นี่จะอนุญาตให้มีการใช้แถบควบคุมใหม่สำ�หรับการปรับการวางข้อความของท่าน เพื่อทำ�การ
วางข้อความลงบน เหนือ ตรงกับ หรือภายใต้เส้นพาธนั้น ๆ โดยอ้างอิงถึงเส้นบรรทัดที่ข้อความได้รับการปรับเข้าด้วย
โปรดทราบด้วยว่าวัตถุที่ได้รับการใช้เป็นเส้นพาธจะกลายเป็นสีเทา นี่แสดงให้ทราบว่ารูปภาพนี้ได้รับการปิดออกจากการตัด หากท่านประสงค์จะเปิดใช้งานวัตถุนั้นให้เป็นแนวทางสำ�หรับการตัด
ท่านสามารถเยี่ยมชมตัวเลือกรูปแบบการตัดได้ ตามที่ได้อธิบายไปแล้ว หลังจากนั้นเลือก เปิดรูปแบบการตัด ในขณะที่เลือกวัตถุเส้นพาธสีเทาอยู่
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6 - การปรับแต่งรูปภาพ

มีเครื่องมือจำ�นวนมากใน Silhouette Studio® ที่อนุญาตให้ท่านทำ�การปรับแต่งรูปภาพและข้อความทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูง บทนี้จะนำ�เสนอภาพรวมของเครื่องมือทั้งหมดนี้และแนะนำ�วิธี
การใช้พวกมันให้ท่านทราบ

6.1 พื้นฐาน

Silhouette Studio® มีเครื่องมือการแก้ไขพื้นฐานต่อไปนี้ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ส่วนมาก:

การเลือก
แน่นอนว่าท่านสามารถเลือกรูปภาพได้โดยการคลิกมัน ท่านสามารถเลือกหลายรูปได้โดยการกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดของท่านค้างไว้แล้วคลิกอีกรูปหนึ่ง ท่านสามารถทำ�ขั้นตอนนี้ซ้ำ�ได้หลาย
ครั้งเพื่อเลือกรูปได้มากเท่าที่ต้องการ การกดปุ่ม Shift ค้างแล้วคลิกบนรูปที่ได้รับการเลือกไปแล้วจะเป็นการยกเลิกการเลือกรูปนั้น ๆ
ท่านยังสามารถเลือกรูปหลายรูปได้โดยการคลิกรูปด้านบนแล้วลากเมาส์ของท่านให้ครอบคลุมรูปทรงทั้งหมดที่ท่านต้องการเลือกพร้อมกันในทีเดียว
เมื่อท่านกดปุ่มเมาส์ค้างไว้และลากเมาส์ของท่าน ท่านจะเห็นเส้นประซึ่งประกอบกันเป็นกรอบการเลือก ซึ่งจะแสดงให้ทราบว่าท่านกำ�ลังเลือกใน
พื้นที่ใด เมื่อปล่อยเมาส์แล้ว รูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในกรอบนี้จะได้รับการเลือกพร้อมกันให้อยู่ในกล่องเส้นขอบเดียวกัน

หากคุณต้องการเลือกรูปทั้งหมดที่มีอยู่บนหน้าจอเข้าด้วยกัน คุณอาจคลิกที่ปุ่ม เลือกทั้งหมด ซึ่งอยู่ในแถบการเข้าถึงเครื่องมือโดยด่วน
หากคุณต้องการเลือกเพียงรูปที่มีสีเดียวกัน คุณอาจคลิกปุ่ม เลือกตามสี ซึ่งอยู่ที่ด้านขวา
หากคุณต้องการยกเลิกการเลือกรูปทั้งหมดที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน คุณอาจคลิกที่ปุ่ม ยกเลิกการเลือกทั้งหมด ซึ่งอยู่ในแถบการเข้าถึงเครื่องมือโดยด่วน
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เครื่องมือคัดลอก/วาง/ตัด
เครื่องมือเหล่านี้มีหน้าที่ในการทำ�งานพื้นฐานสำ�หรับการคัดลอกรูปภาพที่ได้รับเลือก วางมัน หรือตัดมันออกจากการชม รูปภาพที่ได้รับการคัดลอกหรือตัดจะถูกเก็บในหน่วยความจำ�
คอมพิวเตอร์ของท่านในคลิปบอร์ดเสมือนจริง ท่านสามารถเก็บวัตถุในคลิปบอร์ดนี้ได้เพียงชิ้นเดียว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง นี่หมายความว่า หากท่านคัดลอกรูปภาพหนึ่งรูปแล้วก็คัดลอก
รูปภาพอีกหนึ่งรูป จะมีเพียงรูปภาพล่าสุดเท่านั้นที่ได้รับการเก็บในคลิปบอร์ดเพื่อรอการวาง ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้จากแถบเครื่องมือด้านบน ในเมนูการแก้ไข หรือโดย
การคลิกขวาบนรูปภาพ หรือโดยการใช้ปุ่มชอร์ตคัตทั่วไปสำ�หรับขั้นตอนเหล่านี้
เมื่อวางรูปที่ได้รับการคัดลอก สำ�เนารูปนั้นจะได้รับการวางอยู่ทางด้านขวาของรูปเดิม ดังนั้นท่านจึงสามารถมองเห็นและหาสำ�เนารูปภาพของท่านพบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือก
วางด้านหน้า ให้ท่านใช้สำ�หรับการวางสำ�เนารูปภาพโดยตรงทับตัวมันเอง และท่านสามารถพบตัวเลือกนี้ได้ในเมนูการแก้ไข ในเมนูเมื่อคลิกขวาบนรูปภาพที่ได้รับเลือก หรือโดยการใช้ปุ่มชอร์ตคัต
ทั่วไปสำ�หรับขั้นตอนนี้

การทำ�ซ้ำ� (คัดลอกสำ�เนา)
ตัวเลือกการทำ�ซ้ำ�เป็นการกระทำ�ที่เหมือนกับการคัดลอกและวางรูปที่เลือกไว้ด้านขวาของรูปเดิม แต่การทำ�ซ้ำ�จะไม่ใช้พื้นที่คลิปบอร์ดของท่าน และสามารถจัดการขั้นตอนดังกล่าวได้
ภายในคลิกเดียว ปุ่มแถบเครื่องมือนี้จะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอซอฟต์แวร์ และอาจอยู่ในเมนูการแก้ไข หรือพบได้เมื่อคลิกขวาบนรูปที่ได้รับเลือก

การลบ
ท่านสามารถลบรูปที่เลือกออกจากพื้นที่ทำ�งานได้โดยการคลิกปุ่มลบซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอซอฟต์แวร์ โดยเข้าถึงมันในเมนูการแก้ไขแล้วเลือกลบ โดยการคลิกขวาที่รูปแล้วเลือกตัว
เลือกการลบ หรือง่าย ๆ โดยการกดปุ่มลบบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ของท่าน

การเลิกทำ�/ทำ�ซ้ำ�
ท่านสามารถยกเลิกการกระทำ�ใด ๆ เช่นการเคลื่อนย้ายรูปภาพได้ หากท่านต้องการยกเลิกการกระทำ�ที่เพิ่งทำ�ไป กรุณาคลิกปุ่ม เลิกทำ� ท่านสามารถย้อนหลังการกระทำ�ได้ด้วยการใช้
ปุ่มเลิกทำ�โดยไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง ซึ่งนี่จะสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสภาพเมื่อท่านเปิดพื้นที่ทำ�งานใหม่ของท่านเป็นครั้งแรก
เช่นเดียวกัน ท่านยังสามารถคลิกปุ่มทำ�ซ้ำ�เพื่อย้อนคืนการกระทำ�ใด ๆ ที่ท่านได้เลิกทำ�ไป ท่านสามารถใช้ปุ่มนี้ได้จนกระทั่งถึงการกระทำ�ล่าสุด
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การถ่ายคุณสมบัติ (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
คุณสมบัติ เช่นสีเส้นและรูปแบบการตัด สามารถได้รับการถ่ายโอนจากรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปทรงหนึ่งได้ โดยการเลือกรูปทรงที่ท่านต้องการถ่ายโอนคุณสมบัติไป เลือกไอคอนน้ำ�ยา
หยอดตาในแถบเครื่องมือด้านล่างพื้นที่ทำ�งานของท่าน แล้วคลิกรูปทรงที่ท่านต้องการทำ�เลียนแบบ

เลเยอร์ (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
เมื่อท่านนำ�เข้าโปรเจกต์ที่มีเลเยอร์ซึ่งได้รับการสร้างในโปรแกรมอื่น ท่านสามารถเข้าถึงเลเยอร์เหล่านั้นได้จากแผงควบคุมเลเยอร์ ท่านยังสามารถใช้ปุ่ม +/- เพื่อเพิ่มหรือลดเลเยอร์ได้
ใน Studio
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6.2 การรวมกลุ่ม/การเลิกจัดกลุ่ม

เครื่องมือทั้งสองนี้ได้รับการใช้งานบ่อยมาก และเป็นเครื่องมืออันทรงค่าที่จะช่วยให้ท่านจัดการและปรับแต่งรูปภาพได้ ในการทำ�ความเข้าใจแนวคิดของเครื่องมือเหล่านี้ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า
รูปภาพที่ได้รับการรวมกลุ่มและเลิกจัดกลุ่มนั้นเป็นอย่างไร
ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเส้นเดี่ยว:
แม้ว่ารูปภาพอาจจะมีส่วนประกอบจำ�นวนมาก แต่มันก็สร้างมาจากเส้นเพียงเส้นเดียวที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปภาพที่ประกอบขึ้นจากหลายเส้น:
รูปภาพนี้ประกอบไปด้วยลายเส้นจำ�นวนสองชุด โดยที่ตัวใบไม้และก้านใบไม้นั้นเกิดขึ้นจากเส้นหนึ่งเส้น และรายละเอียดด้านในใบไม้เกิดขึ้นจากอีกหนึ่ง
เส้น รูปภาพนี้ได้รับการรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อเวลาที่ท่านทำ�การเคลื่อนย้ายมันไปรอบหน้าจอ ท่านจะไม่จำ�เป็นต้องย้ายเส้นรอบนอกของใบไม้ครั้งหนึ่ง
และย้ายส่วนภายในใบไม้อีกครั้งหนึ่ง และไม่ต้องพยายามเรียงให้มันอยู่ในตำ�แหน่งที่เหมาะสมภายในอีกครั้ง
แม้ว่าท่านไม่จำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจว่ารูปภาพใด ๆ นั้นประกอบไปด้วยเส้นจำ�นวนกี่เส้น แต่เป็นสิ่งสำ�คัญที่ท่านควรทราบว่ารูปที่สร้างขึ้นมาจากเส้น
เดี่ยวนั้นไม่ได้เป็นผลจากการรวมกลุ่มใด ๆ และสิ่งที่จะสามารถรับการรวมกลุ่มได้คือวัตถุที่ประกอบไปด้วยหลายส่วนเท่านั้น

Silhouette Studio® V4 | Chapter 6 - การปรับแต่งรูปภาพ

42

การรวมกลุ่ม
ท่านสามารถรวมกลุ่มลายเส้นจำ�นวนสองชุดเข้าด้วยกันได้โดยใช้ตัวเลือกการรวมกลุ่ม เพื่อทำ�ให้ตำ�แหน่งของมันคงที่แม้ว่าท่านจะเคลื่อนย้ายมัน
สำ�หรับการใช้ตัวเลือกการรวมกลุ่มนี้ กรุณาเลือกรูปภาพจำ�นวนสองรูปหรือมากกว่านั้นพร้อม ๆ กัน แล้วคลิกที่ไอคอนการรวมกลุ่มซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอซอฟต์แวร์ คำ�สั่งนี้ยังสามารถเข้าถึงได้
ทางเมนูวัตถุ หรือโดยการคลิกขวาที่รูปหลายรูปซึ่งได้รับเลือกอยู่ แล้วเลือกคำ�สั่งรวมกลุ่ม

การเลิกจัดกลุ่ม
แทนที่จะทำ�การปรับแต่งทั้งรูปภาพ ท่านยังสามารถเลิกจัดกลุ่มรูปภาพใด ๆ ที่ประกอบขึ้นจากเส้นมากกว่าหนึ่งเส้นได้ เพื่อทำ�การแก้ไขบางส่วนของรูปภาพโดยไม่กระทบกับส่วนอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการลบ หมุน ปรับขนาด หรือทำ�การปรับแต่งอื่น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะต้องการตัดรูปเค้กนี้ แต่อยากจะเลิกจัดกลุ่มรูปนี้เพื่อลบรายละเอียดการตกแต่งเค้กภายในรูปออกก่อน:
เมื่อได้รับการเลิกจัดกลุ่มแล้ว จะมีการแสดงรูปภาพโดยแสดงให้เห็นกล่องการเลือกแต่ละกล่องรอบส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพที่ได้รับการแยกออกมา ซึ่ง
ท่านสามารถปรับแต่งแต่ละส่วนเหล่านี้ได้:
เพื่อเข้าถึงแต่ละส่วนที่ได้รับการแยกออกมา ท่านควรยกเลิกการเลือกรูปของท่านก่อน
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6.3 เส้นพาธผสม

เป็นสิ่งสำ�คัญที่ควรทำ�ความเข้าใจแนวคิดของเส้นพาธผสม เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าใจได้ว่าทำ�ไมคุณสมบัติบางอย่างจึงได้รับการปรับใช้แตกต่างกันแม้ว่าจะดูเหมือนว่าอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
เส้นพาธผสมเป็นการรวมเส้นจำ�นวนสองชุดหรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยที่เส้นภายในจะได้รับการฝังลงไปในรูปภาพ เส้นพาธผสมอาจจะดูเหมือนเป็นลายเส้นที่ได้รับการรวมกลุ่ม แต่มันจะส่ง
ผลแตกต่างกันในบางครั้ง ยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการเติมสี
เส้นพาธผสมจะมีความสำ�คัญก็ต่อเมื่อท่านกำ�ลังสร้างรูปภาพเพื่อการพิมพ์และตัดเท่านั้น

รูปที่ไม่ได้เกิดจากเส้นพาธผสม

รูปที่เกิดจากเส้นพาธผสม

ในตัวอย่างข้างต้น รูปสองรูปด้านบนนั้นดูคร่าว ๆ แล้วเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านดูรูปทั้งสองที่อยู่ด้านล่าง ท่านจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน สำ�หรับรูปทางซ้ายมือ แท้จริงแล้ว
มันเป็นรูปของผีเสื้อสีเทาที่มีจุดสีขาวทับอยู่ด้านบน มันเป็นรูปที่ไม่ได้เกิดจากเส้นพาธผสม แต่สำ�หรับรูปทางขวามือ แท้จริงแล้วสิ่งที่เราเห็นคือรูปผีเสื้อสีเทาที่มีจุดสีขาวฝังอยู่ในรูปนั้น ๆ เลย
แน่นอนว่า หากท่านทำ�การตัดหรือร่างรูปภาพทั้งสองด้วย Silhouette ผลจากการตัดรูปทั้งสองนั้นจะเหมือนกัน แต่ก็ยังเป็นสิ่งสำ�คัญที่ท่านควรทำ�ความเข้าใจความแตกต่างของรูปภาพทั้งสองนี้
เนื่องจากท่านอาจประสงค์จะใช้เอฟเฟกต์ในการเติมสีสำ�หรับรูปภาพเพื่อการพิมพ์และตัดก็เป็นได้
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นี่คือรูปเดิมจากข้างต้นที่ไม่ได้รับการเติมสี ส่วนทั้งหมดได้รับการรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน

หากนี่ไม่ใช่รูปผสม และท่านเลือกเติมสีให้กับมัน ผลลัพธ์จะเป็นเช่นนี้:
แม้ว่าท่านจะทำ�การรวมกลุ่มแล้ว แต่เส้นทุกเส้นก็ยังเป็นส่วนต่าง ๆ ที่ซ้อนกันอยู่เท่านั้น ดังนั้นทุกเส้นจึงได้รับการเติมสีด้วยเอฟเฟกต์การเติมสีที่ท่านเลือกไป

แต่หากรูปภาพนั้นเกิดขึ้นจากเส้นพาธผสม และท่านเลือกเติมสีให้กับมัน ผลลัพธ์จะเป็นเช่นนี้:
ส่วนที่โล่งอยู่ของรูปที่เกิดจากเส้นพาธผสมจะไม่ได้รับการเติมสี นั่นเป็นเพราะเรานับว่าส่วนที่ฝังอยู่เหล่านั้นเป็นพื้นที่เชิงลบ (ไม่ใช้งาน)
ท่านสามารถเลิกจัดกลุ่มเส้นพาธผสมได้เพื่อทำ�การย้ายตำ�แหน่งส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในรูป แต่กรุณาทราบว่าการเลิกจัดกลุ่มจะยกเลิกคุณสมบัติของเส้น
พาธผสมและทำ�ให้มันกลายเป็นรูปที่ไม่ได้เกิดจากเส้นพาธผสมในทันที
เพื่อทำ�ให้รูปภาพหลาย ๆ รูปที่เลือกกลายเป็นเส้นพาธผสม ท่านสามารถคลิกขวาจนกระทั่งทุกส่วนได้รับเลือก แล้วเลือกตัวเลือก สร้างเส้นพาธผสม และในทาง
เดียวกัน ท่านก็ยังสามารถคลิกขวาไปบนรูปผสมแล้วเลือก ปล่อยเส้นพาธผสม เพื่อใช้คำ�สั่งในทางตรงกันข้าม ท่านยังสามารถเข้าถึงคำ�สั่งเหล่านี้ได้จากเมนูวัตถุ
อีกด้วย

Silhouette Studio® V4 | Chapter 6 - การปรับแต่งรูปภาพ

6.4 การย้ายรูปภาพ

45

ท่านสามารถเคลื่อนย้ายตำ�แหน่งรูปภาพได้โดยเลือกมันแล้วลากมันไปรอบ ๆ หน้าจอโดยใช้เมาส์ แล้วปล่อยยังตำ�แหน่งใด ๆ ที่ท่านต้องการ ท่านยังสามารถย้ายตำ�แหน่งรูปภาพได้ด้วยการใช้ปุ่ม
ลูกศรบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ของท่านได้อีกด้วย
และท่านก็สามารถย้ายรูปภาพได้โดยใช้แผงควบคุมเมนูการเคลื่อนย้าย
ท่านสามารถเคลื่อนย้ายรูปที่เลือกได้โดยใช้ตัวเลือกการย้าย ลูกศรบนหน้าจอนี้จะช่วยเคลื่อนย้ายรูปภาพไปยังทิศทางนั้น ๆ ตามที่ท่านเลือก ท่านสามารถทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนนี้ได้เรื่อย ๆ จนกระทั่ง
รูปภาพของท่านอยู่ในตำ�แหน่งที่ท่านต้องการบนพื้นที่ทำ�งาน
ตัวเลือก ย้ายโดย จะช่วยเคลื่อนย้ายรูปที่เลือกจากตำ�แหน่งปัจจุบันไปตามระยะทางที่ท่านกรอก ในขณะที่ตัวเลือก ย้ายไปยัง จะย้ายรูปภาพไปยังตำ�แหน่งบนพื้นที่ทำ�งานที่ท่านระบุไว้โดยไม่
คำ�นึงถึงตำ�แหน่งปัจจุบันของรูปภาพนั้น ๆ โปรดทราบว่าตำ�แหน่ง 0, 0 (ศูนย์, ศูนย์) หมายถึงมุมบนซ้ายของพื้นที่ทำ�งานของท่าน ค่าตำ�แหน่งจะเพิ่มขึ้นหากท่านเคลื่อนย้ายตำ�แหน่งนั้นไปทาง
ขวาหรือลงด้านล่าง
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6.5 การหมุน

ท่านสามารถหมุนวัตถุไปยังมุมที่ท่านต้องการได้ เมื่อทำ�การเลือกรูป จะมีด้ามหมุนสีเขียวปรากฏขึ้น ซึ่งท่านสามารถจับมันหมุนได้โดยใช้เมาส์ของท่าน

ตัวเลือกเมนูการหมุนยังนำ�เสนอตัวเลือกในการหมุนอื่น ๆ ให้กับท่านสำ�หรับการหมุนไปยังมุมเฉพาะที่แน่นอน
เมื่ออยู่ในเมนูการหมุน ท่านสามารถเลือกใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้

หมุนไปที่
ตัวเลือกนี้จะหมุนรูปที่เลือกไปยังมุมมาตรฐานที่ท่านเลือก โดยอ้างอิงจากมุมปัจจุบันของรูปภาพนั้น ๆ

หมุนไปจนถึง
ตัวเลือกนี้จะหมุนรูปที่เลือกไปยังมุมที่ท่านเลือก โดยอ้างอิงจากค่าคงที่ของมุมรูปภาพเดิม ซึ่งอยู่ที่ 0°

ปรับการจัดวางภาพโดย
ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านเลือกแถบกำ�หนดองศาได้ด้วยตัวท่านเอง หรือกรอกค่าองศาเฉพาะตามที่ท่านต้องการ แล้วปรับใช้มันในการหมุนรูปภาพโดยอ้างอิงจากมุมปัจจุบันของรูปภาพนั้น ๆ

ปรับการจัดวางภาพเป็น
ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านเลือกแถบกำ�หนดองศาได้ด้วยตัวท่านเอง หรือกรอกค่าองศาเฉพาะตามที่ท่านต้องการ แล้วปรับใช้มันในการหมุนรูปภาพโดยอ้างอิงจากค่าคงที่ของมุมรูปภาพเดิม ซึ่ง
อยู่ที่ 0°

ศูนย์กลางของการหมุน (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
ท่านสามารถใช้ตัวเลือกศูนย์กลางของการหมุนได้เพื่อปรับจุดรอบ ๆ รูปทรงที่ท่านหมุน เพื่อใช้งานมัน กรุณาเลือกรูปทรงที่ท่านต้องการหมุน กดปุ่มตัวอักษร ‘O’ บนคีย์บอร์ดของท่านเพื่อให้
เครื่องหมายเป้าเล็งปรากฏขึ้นตรงกลางของรูปทรง หลังจากนั้นท่านสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องหมายเป้าเล็งไปยังจุดหมุนใหม่ใด ๆ ก็ได้ตามที่ท่านต้องการ
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6.6 การปรับขนาด

ท่านสามารถปรับขนาดวัตถุได้ตามขนาดที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่านจะสามารถปรับแต่งรูปภาพให้มีขนาดตามที่ต้องการได้ แต่โปรดทราบว่าคุณภาพในการตัดอาจแตกต่างกันไป
โดยเฉพาะเมื่อท่านทำ�การตัดวัสดุที่หนา เช่นกระดาษแข็ง ยกตัวอย่างเช่น หากท่านลดขนาดรูปที่มีรายละเอียดซับซ้อนและพยายามตัดรูปนั้น ๆ ลงบนวัสดุเนื้อหนา คุณภาพในการตัดอาจจะลด
ลงได้
เมื่อท่านวาดหรือเลือกรูปภาพ ท่านจะสามารถชมขนาดการวัดรูปภาพนั้น ๆ ไปพร้อม ๆ กันได้
ยังมีจุดควบคุมในกล่องการเลือกที่สามารถใช้ในการปรับขนาดรูปภาพได้ด้วยตัวท่านเอง หากท่านต้องการปรับขนาดด้วยตัวเอง ท่านสามารถทำ�ได้เพียง
แค่คลิกกล่องเหล่านี้แล้วลากเมาส์ของท่านไปยังทิศทางที่ต้องการ เพื่อทำ�ให้รูปทรงนั้น ๆ เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น จุดควบคุมที่อยู่ตรงมุมจะปรับขนาดรูปภาพ
ให้ได้สัดส่วนโดยคงสัดส่วนความกว้างและความยาวดั้งเดิมไว้ ในขณะที่จุดควบคุมด้านข้างจะยืดรูปภาพของท่านไปยังทิศทางที่ลากเมาส์
ตัวเลือกเมนูมาตราส่วนจะนำ�เสนอตัวเลือกในการปรับขนาดเพิ่มเติมให้กับท่าน สำ�หรับการปรับขนาดไปยังขนาดเฉพาะที่แน่นอน
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ในเมนูมาตราส่วน ท่านสามารถเลือกใช้ความสามารถเหล่านี้ได้

มาตราส่วน
ตัวเลือกนี้จะปรับขนาดรูปที่เลือกโดยคิดจากค่าเปอร์เซ็นต์ของขนาดปัจจุบัน หากกรอกค่าที่ต่ำ�กว่า 100% รูปของท่านจะเล็กลง และหากกรอกค่าที่สูงกว่า 100% รูปของท่านจะใหญ่ขึ้น ยก
ตัวอย่างเช่น หากท่านเลือกปรับขนาดรูปของท่านให้เป็น 50% ของขนาดปัจจุบัน รูปของท่านจะมีขนาดเล็กลงกว่าปัจจุบันครึ่งหนึ่ง และหากท่านเลือกปรับขนาดรูปของท่านให้เป็น 200% ของ
ขนาดปัจจุบัน รูปของท่านจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหนึ่งเท่าตัว ท่านยังสามารถเลือกเติมค่าเปอร์เซ็นต์อื่น ๆ ได้ตามที่ต้องการ

ระบุขอบเขต
ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านปรับขนาดรูปที่เลือกไปยังขนาดเฉพาะใด ๆ หากท่านต้องการปรับขนาดรูปภาพแต่ยังต้องการรักษาสัดส่วนของรูปภาพไว้ ท่านสามารถเลือกตัวเลือก ล็อกอัตราส่วน
ภาพ เพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพของท่านจะได้รับการปรับขนาดโดยคงอัตราส่วนไว้ ยกตัวอย่างด้วยรูปใบไม้เดิมที่เราใช้ไป หากขนาดดั้งเดิมของรูปคือ สูง 1 นิ้วและกว้าง 2 นิ้ว และหากเราปรับความ
กว้างไปเป็น 1 นิ้ว ท่านจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

เมื่อล็อกอัตราส่วนภาพ

เมื่อไม่ล็อกอัตราส่วนภาพ

ตัดเล็ม (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
ใช้เครื่องมือตัดเล็มเพื่อทำ�ให้การออกแบบของท่านเอียงในทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอน ท่านสามารถเลือกค่าการตัดเล็มจากค่าที่ได้รับการตั้งมาล่วงหน้าแล้ว หรือระบุค่าการตัดเล็ม
ด้วยตัวท่านเองก็ได้
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ตาราง
เพื่อเป็นตัวช่วยในการชมขนาดการวัด ท่านสามารถเลือกเปิดใช้งานตารางได้โดยการคลิกขวาบนพื้นที่ทำ�งานของท่านเมื่อท่านไม่ได้เลือกรูปภาพใด ๆ อยู่ แล้วคลิก แสดงตาราง หรือไป
ยังเมนูตารางก็ได้
ในเมนูตาราง ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานตาราง ปรับระยะห่างของตารางไปยังขนาดที่ต้องการ หรือระบุจำ�นวนการแบ่งช่องตารางก็ได้

การแบ่งช่องเดี่ยว

การแบ่งหลายช่อง

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก กระโดดไปยังตาราง มันจะบังคับให้รูปภาพอยู่ชิดกับขนาดและขอบการแบ่งตาราง นี่จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อท่านกำ�ลังวาดภาพ เนื่องจากมันจะช่วยให้รูปภาพอยู่
ในตำ�แหน่งที่แน่นอนได้ตามที่ท่านต้องการ
ท่านยังสามารถเลือกรูปแบบตารางเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบดั้งเดิมหรือเป็นตารางสามมิติก็ได้ ขอย้ำ�อีกครั้งว่า การใช้รูปแบบต่าง ๆ นี้จะสามารถช่วยท่านในการวาดภาพในซอฟต์แวร์ได้ เนื่องจาก
มันจะช่วยมอบจุดอ้างอิงสำ�หรับการวัดในขณะวาดภาพให้กับท่าน

ตารางสี่เหลี่ยม

ตารางสามมิติ

ท่านสามารถปรับสีตารางได้ตามที่ต้องการ และเราได้แนะนำ�สีที่เลือกมาให้ล่วงหน้าแล้วให้กับท่าน เนื่องจากสีเหล่านี้จะไม่ทำ�ให้ตารางของท่านดูน่ารำ�คาญ อย่างไรก็ตาม ท่านก็สามารถเลือกสี
อื่น ๆ ได้ตามที่ต้องการเช่นกัน
ในรุ่นนักออกแบบ ท่านยังสามารถเปิดใช้งานไม้บรรทัดและเป้าเล็งเพื่อทำ�ให้เลย์เอาท์ใช้งานง่ายขึ้นได้อีกด้วย
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บางครั้ง ท่านอาจประสบเหตุการณ์ที่วัสดุหรือสภาพการณ์นั้น ๆ บังคับให้ท่านต้องตัดภาพในแบบกลับด้าน หรือบางทีท่านอาจจะอยากพลิกรูปภาพไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้รูปลักษณ์ของมันเป็นไป
ตามที่ท่านต้องการ
สำ�หรับการกลับรูปภาพ ท่านสามารถคลิกขวาบนรูปที่เลือก แล้วเลือกตัวเลือกการพลิกในแนวนอนหรือพลิกในแนวตั้ง

ไม่มีเอฟเฟกต์การกลับด้าน

พลิกในแนวนอน

พลิกในแนวตั้ง

พลิกในแนวนอนและแนวตั้ง

ท่านยังสามารถเข้าถึงตัวเลือกการกลับด้านอื่น ๆ ได้จากเมนูวัตถุ และเลือกเมนูย่อยที่ชื่อว่า การเปลี่ยนรูป แล้วเลือกตัวเลือกการกลับด้าน (การสะท้อน)
ในเมนูนี้ ท่านจะสามารถพลิกรูปของท่านไปรอบ ๆ ได้ (ตามที่แสดงด้านบน) โดยเลือกตัวเลือกเมนูการพลิกในรายการนั้น ๆ
นอกจากนั้น ท่านยังสามารถสร้างสำ�เนาสะท้อนของรูปภาพที่เลือกได้โดยการใช้ตัวเลือกเมนูการสะท้อน โดยที่ท่านจะสามารถสร้างสำ�เนาการสะท้อนไปทางซ้าย ขวา บน หรือล่างก็ได้
เพื่อทำ�การสะท้อนรูปภาพ ท่านสามารถคลิกขวาบนรูปที่เลือก แล้วเลือกตัวเลือกสะท้อนในแนวนอนหรือสะท้อนในแนวตั้ง

รูปเดิม

สร้างสำ�เนาสะท้อนด้านบน สร้างสำ�เนาสะท้อนด้านล่าง

สร้างสำ�เนาสะท้อนทางซ้าย

สร้างสำ�เนาสะท้อนทางขวา
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รูปหลายรูปอาจวางอยู่ทับซ้อนกัน แต่ท่านสามารถจัดเรียงลำ�ดับการทับซ้อนว่าจะให้รูปใดอยู่หน้าหรือหลังได้ คำ�สั่งนี้ใช้บ่อยเมื่อจะทำ�การพิมพ์และตัดรูปภาพที่ได้รับการเติมสี เพื่อที่ท่านสามารถ
ระบุได้ว่าจะให้รูปใดอยู่ด้านหน้าหรือหลังรูปอื่น

นำ�ไปไว้ข้างหน้า
ตัวเลือกนี้จะย้ายรูปที่ท่านเลือกมาไว้ด้านหน้าของรูปอื่น ๆ ที่ทับกันอยู่ทั้งหมด

ลำ�ดับรูปภาพเดิม

เลือกวงกลมแล้วสั่งให้นำ�ไปไว้ข้างหน้า

ส่งไปยังด้านหลัง
ตัวเลือกนี้จะย้ายรูปที่ท่านเลือกไปไว้ด้านหลังของรูปอื่น ๆ ที่ทับกันอยู่ทั้งหมด

ลำ�ดับรูปภาพเดิม

เลือกสามเหลี่ยมแล้วสั่งให้ส่งไปยังด้านหลัง
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เลือกสามเหลี่ยมแล้วสั่งให้ส่งไปด้านหลัง

เช่นเดียวกัน ท่านก็สามารถคลิกขวาบนรูปแล้วเลือก นำ�ไปข้างหน้า เพื่อส่งรูปที่เลือกนั้นมาด้านหน้าหนึ่งระดับ แทนที่จะส่งมันมาด้านหน้าสุด

ลำ�ดับรูปภาพเดิม

เลือกวงกลมแล้วสั่งให้นำ�ไปข้างหน้า
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6.9 การจัดแนว
ท่านสามารถจัดแนวรูปภาพหลาย ๆ รูปโดยอ้างอิงถึงตำ�แหน่งของกันและกันได้ มีตัวเลือกการจัดแนวต่อไปนี้ให้ท่านเลือกใช้:
ตรงกลาง (จัดแนวให้อยู่ ณ จุดศูนย์กลาง)

ตัวเลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกทั้งสองชิ้นหรือมากกว่านั้นให้ตรงกลางของมันอยู่ตรงกัน เพื่อที่มันจะเรียงกันได้โดยมีจุดศูนย์กลางเดียวกัน
จัดแนวชิดซ้าย

ตัวเลือกนี้จะจัดแนวให้วัตถุที่เลือกทั้งสองชิ้นหรือมากกว่านั้นอยู่ชิดด้านซ้ายของกล่องเส้นขอบที่ใช้ร่วมกัน โดยยังรักษาระยะห่างด้านบนและล่างของวัตถุเหล่านั้นอยู่

จัดแนวตรงกลาง

ตัวเลือกนี้จะจัดแนวให้จุดศูนย์กลางของวัตถุที่เลือกทั้งสองชิ้นหรือมากกว่านั้นอยู่ตรงกัน โดยยังรักษาระยะห่างด้านบนและล่างของวัตถุเหล่านั้นอยู่
จัดแนวชิดขวา

ตัวเลือกนี้จะจัดแนวให้วัตถุที่เลือกทั้งสองชิ้นหรือมากกว่านั้นอยู่ชิดด้านขวาของกล่องเส้นขอบที่ใช้ร่วมกัน โดยยังรักษาระยะห่างด้านบนและล่างของวัตถุเหล่านั้นอยู่

53

Silhouette Studio® V4 | Chapter 6 - การปรับแต่งรูปภาพ

จัดแนวบน
ตัวเลือกนี้จะจัดแนวให้วัตถุที่เลือกทั้งสองชิ้นหรือมากกว่านั้นอยู่ชิดด้านบนของกล่องเส้นขอบที่ใช้ร่วมกัน โดยยังรักษาระยะห่างซ้ายขวาของวัตถุเหล่านั้นอยู่

จัดแนวตรงกลาง
ตัวเลือกนี้จะจัดแนวให้จุดศูนย์กลางของวัตถุที่เลือกทั้งสองชิ้นหรือมากกว่านั้นอยู่ตรงกัน โดยยังรักษาระยะห่างซ้ายขวาของวัตถุเหล่านั้นอยู่

จัดแนวด้านล่าง
ตัวเลือกนี้จะจัดแนวให้วัตถุที่เลือกทั้งสองชิ้นหรือมากกว่านั้นอยู่ชิดด้านล่างของกล่องเส้นขอบที่ใช้ร่วมกัน โดยยังรักษาระยะห่างซ้ายขวาของวัตถุเหล่านั้นอยู่

ระยะห่างตามแนวนอน
เมื่อท่านเลือกวัตถุอย่างน้อยสามชิ้น ท่านสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อจัดระยะห่างในแนวนอนของรูปภาพทั้งหมดนี้ และทำ�ให้วัตถุทั้งหมดมีระยะห่างในแนวนอนเท่ากัน

ระยะห่างตามแนวตั้ง
เมื่อท่านเลือกวัตถุอย่างน้อยสามชิ้น ท่านสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อจัดระยะห่างในแนวตั้งของรูปภาพทั้งหมดนี้ และทำ�ให้วัตถุทั้งหมดมีระยะห่างในแนวตั้งเท่ากัน
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6.10 การสร้างซ้ำ�
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การสร้างซ้ำ� (การทำ�ซ้ำ�) มีความคล้ายคลึงกับการคัดลอกและวางรูปภาพหรือการทำ�ซ้ำ�เพื่อการคัดลอกรูปภาพ แต่มันอนุญาตให้ท่านสามารถสร้างสำ�เนารูปภาพได้ไม่จำ�กัดจำ�นวน และ
สามารถวางรูปภาพเหล่านั้นได้ภายในครั้งเดียว ดังนั้นท่านจึงไม่จำ�เป็นต้องคัดลอกและวางรูปภาพหลาย ๆ ครั้ง และไม่ต้องจัดวางมัน ณ ตำ�แหน่งต่าง ๆ บนหน้าจอด้วยตัวท่านเอง ตัว
เลือกการสร้างซ้ำ�เหล่านี้จะวางสำ�เนาไว้ถัดจากต้นฉบับโดยอยู่แนบชิดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้พื้นที่ตัดได้คุ้มค่ามากที่สุด
มีตัวเลือกต่อไปนี้ในเมนูตัวเลือกพื้นฐานสำ�หรับการสร้างซ้ำ�

ทำ�ซ้ำ�ทางซ้าย
ตัวเลือกนี้จะสร้างสำ�เนาซ้ำ�จากวัตถุที่เลือก แล้ววางสำ�เนานั้นไปทางซ้ายของวัตถุดังกล่าว โดยรักษาระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทำ�ซ้ำ�ทางขวา
ตัวเลือกนี้จะสร้างสำ�เนาซ้ำ�จากวัตถุที่เลือก แล้ววางสำ�เนานั้นไปทางขวาของวัตถุดังกล่าว โดยรักษาระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทำ�ซ้ำ�ด้านบน
ตัวเลือกนี้จะสร้างสำ�เนาซ้ำ�จากวัตถุที่เลือก แล้ววางสำ�เนานั้นไว้ด้านบนของวัตถุดังกล่าว โดยรักษาระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทำ�ซ้ำ�ด้านล่าง
ตัวเลือกนี้จะสร้างสำ�เนาซ้ำ�จากวัตถุที่เลือก แล้ววางสำ�เนานั้นไว้ด้านล่างของวัตถุดังกล่าว โดยรักษาระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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แถวละสาม / แถวละสี่
ตัวเลือกเหล่านี้จะคัดลอกวัตถุที่เลือก แล้วสร้างสำ�เนาซ้ำ�จำ�นวนสองหรือสามชุด โดยวางสำ�เนาถัดไปเรื่อย ๆ ในแถวเดียวกันในแนวนอน โดยรักษาระยะห่างระหว่างวัตถุเหล่า
นี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คอลัมน์ละสาม / คอลัมน์ละสี่
ตัวเลือกเหล่านี้จะคัดลอกวัตถุที่เลือก แล้วสร้างสำ�เนาซ้ำ�จำ�นวนสองหรือสามชุด โดยวางสำ�เนาถัดไปเรื่อย ๆ ในคอลัมน์เดียวกันในแนวตั้ง โดยรักษาระยะห่างระหว่างวัตถุ
เหล่านี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หมุนหนึ่งสำ�เนา / สองสำ�เนา / สามสำ�เนา / ห้าสำ�เนา
ตัวเลือกเหล่านี้จะคัดลอกวัตถุที่เลือก แล้วสร้างสำ�เนาซ้ำ�จำ�นวนหนึ่งถึงห้าชุด โดยวางซ้อนกันไปบนรูปภาพเดิม

เติมหน้า
ตัวเลือกนี้จะคัดลอกวัตถุที่เลือก แล้วใช้สำ�เนาของมันเติมพื้นที่ตัดให้เต็ม โดยรักษาปริมาณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในเมนูการสร้างซ้ำ� ท่านยังสามารถเข้าถึงเมนูตัวเลือกขั้นสูงได้อีกด้วย ณ ที่นั้น ท่านจะสามารถเลือกจำ�นวนสำ�เนาเพื่อสร้างซ้ำ�รูปที่ท่านเลือกได้มากตามที่ต้องการ เลือกระยะห่างระหว่างรูปที่
สร้างซ้ำ�เหล่านี้ และเลือกทิศทางใด ๆ ก็ได้ตามที่ต้องการ เมื่อท่านเลือกจำ�นวนสำ�เนาและทิศทางแล้ว ท่านสามารถคลิกปุ่มสร้างซ้ำ�ที่อยู่ด้านล่างของเมนูตัวเลือกขั้นสูงเพื่อปรับใช้คุณสมบัติตามที่
เลือกไป

วัตถุไปยังเส้นทาง
ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณย้ายวัตถุและวางมันไปบนเส้นทางของวัตถุอื่น เมื่อมันอยู่บนเส้นทางแล้ว คุณอาจทำ�การคัดลอกหรือทำ�ซ้ำ�วัตถุดังกล่าวได้ง่าย ๆ โดยการดึงตัวควบคุม
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6.11 การจัดระเบียบ (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)

เพื่อลดปริมาณพื้นที่สำ�หรับการตัดการออกแบบบางประเภท ท่านอาจใช้ฟีเจอร์การจัดระเบียบได้ ท่านสามารถเลือกใช้พื้นผิวสื่อทั้งหมดเพื่อจัดระเบียบรูปทรงของท่าน หรือสร้างพื้นที่
เฉพาะสำ�หรับทำ�การจัดระเบียบก็ได้

ใช้พื้นที่การตัด
หากคุณเลือกที่จะ ใช้พื้นที่การตัด คุณจะสามารถใช้พื้นผิวสื่อทั้งหมดของคุณในการซ้อนรูปทรงได้

ใช้ส่วนที่เลือก
หากท่านประสงค์จะจัดระเบียบรูปทรงของท่านไว้ภายในพื้นที่เฉพาะบางส่วน กรุณาเริ่มด้วยการวาดขอบเขตพื้นที่นั้น ๆ บนพื้นที่ทำ�งานของท่าน หลังจากนั้น คลิกใช้ส่วนที่เลือกจากเมนูการจัด
ระเบียบ แล้วจะมีการจัดระเบียบภายในพื้นที่ที่ท่านระบุนี้
เลือกรูปทรงที่ท่านต้องการจัดระเบียบทั้งหมด ในเมนูการจัดระเบียบ ท่านสามารถปรับการหมุนและระยะห่างระหว่างรูปทรงที่ท่านกำ�ลังจัดระเบียบได้ เมื่อเพิ่มการหมุนและ/หรือลดระยะห่าง
ท่านจะสามารถจัดระเบียบให้ชิดกันได้มากยิ่งขึ้น
หลังจากทำ�การปรับแต่งตามสมควรแล้ว คลิก จัดระเบียบ แล้วรูปทรงทั้งหลายจะได้รับการจัดระเบียบเข้าด้วยกันเพื่อใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด หากท่านได้เลือกรูปทรงไว้มากเกินกว่าที่จะสามารถ
วางลงในพื้นที่จัดระเบียบได้ ซอฟต์แวร์จะช่วยท่านตัดสินใจว่ารูปทรงไหนเข้ากับพื้นที่ที่ท่านระบุได้มากที่สุด
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6.12 ตัวเลือกการเชื่อมและปรับแต่ง

ท่านสามารถปรับแต่งรูปภาพที่ซ้อนกันอยู่ได้ในหลายวิธี ตัวเลือกเมนูการปรับแต่งจะนำ�เสนอตัวเลือกในการเชื่อมและตัวเลือกขั้นสูงอื่น ๆ ให้กับท่านสำ�หรับการปรับแต่งรูปที่ทับซ้อนกัน
ท่านสามารถเลือกใช้ความสามารถเหล่านี้จากเมนูการปรับแต่งได้

เชื่อม
นอกจากท่านจะพบตัวเลือกการเชื่อมในเมนูการปรับแต่งแล้ว ยังมีปุ่มเข้าถึงด่วนอยู่ที่แผงควบคุมเครื่องมือด้านล่างของหน้าจอซอฟต์แวร์ คำ�สั่งการเชื่อมจะทำ�ให้รูปภาพสองชิ้นหรือ
มากกว่านั้นเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน กลายเป็นรูปภาพที่ต่อเนื่องรูปเดียว

รูปภาพที่ไม่ได้รับการเชื่อม ซึ่งมีเส้นทับซ้อนกัน

รูปภาพที่เชื่อมแล้ว และเส้นที่ทับซ้อนกันถูกลบออก

การเชื่อมจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อทำ�การตัด เนื่องจากเส้นตัดจะไม่ทับซ้อนกันระหว่างขั้นตอนการตัด

ลบออกทั้งหมด
ตัวเลือกนี้จะลบส่วนของรูปที่อยู่ด้านหลังรูปอื่นออก

รูปเดิม

เมื่อปรับใช้การลบออกทั้งหมด
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แบ่ง
ตัวเลือกนี้จะสร้างรูปเดี่ยว ๆ ออกมาจากจุดตัด โดยใช้ได้มากที่สุดกับแปดรูป

รูปเดิม

เมื่อปรับใช้การแบ่ง

ลบออก
ตัวเลือกนี้จะลบส่วนต่าง ๆ ของรูปที่ทับอยู่ด้านหน้าของรูปอื่นออก ดังนั้น สุดท้ายแล้วจะเหลือเพียงรูปภาพด้านหลังซึ่งโดนลบส่วนที่ทับซ้อนกันออก

รูปเดิม

เมื่อปรับใช้การลบออก

ส่วนที่ทับกัน (ตัดกัน)

เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ มันจะเก็บไว้เพียงส่วนที่ทับซ้อนกันจากรูปที่ได้รับเลือก หรือเรียกอีกอย่างว่าส่วนที่ตัดกัน

รูปเดิม

เมื่อปรับใช้ส่วนที่ทับกัน
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ตัดภาพ
เมื่อมีการทับซ้อนกัน ตัวเลือกนี้จะลบพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้โดยรูปภาพอย่างน้อยสองรูปออก

รูปเดิม

เมื่อปรับใช้การตัดภาพ

เส้นพาธผสม (สร้าง / ปล่อย)
ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกเดียวกับที่ได้รับการอธิบายไปแล้วในบทที่ 6.3 เกี่ยวกับเส้นพาธผสม เครื่องมือนี้จะสร้างรูปภาพที่ได้รับการฝังทับซ้อนกันให้กลายเป็นเส้นพาธผสม หรือทำ�การ
ปล่อยเส้นพาธผสมก็ได้

แยกเส้นออก
เมื่อมีการเติมรูปภาพหรือเมื่อมีการระบุเส้นหนา ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแยกเส้นออกและย้ายเส้นรอบนอกไปสร้างเป็นรูปที่แยกกันสองรูปได้ โดยที่รูปหนึ่งจะเป็นเพียงเส้น และอีก
รูปหนึ่งจะเป็นเพียงเอฟเฟกต์การเติมที่เหลืออยู่
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6.13 ตัวเลือกออฟเซต

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกออฟเซตในการร่างรูปภาพสำ�หรับเส้นเพื่อการตัด โดยมันจะสร้างเอฟเฟกต์เงาด้านขึ้นภายใต้รูปภาพนั้น ๆ ท่านยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างเส้นขอบภายในรูปได้
อีกด้วย
ในการปรับใช้เงื่อนไขการออฟเซต ท่านต้องเลือกรูปภาพก่อน

รูปเดิมที่เริ่มใช้
ในเมนูออฟเซต ท่านสามารถเริ่มได้ด้วยการเลือกคำ�สั่งการออฟเซต
ท่านสามารถเลือกให้รูปภาพออฟเซตของท่านมีมุมที่แหลมขึ้น หรือมีมุมมนเหมือนหยดน้ำ�ก็ได้
การคลิกปุ่มคำ�สั่งออฟเซตจะเป็นจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นท่านยังสามารถปรับแต่งเอฟเฟกต์การออฟเซตให้ตรงกับระยะห่างของออฟเซตตามที่ท่านต้องการได้โดยใช้แถบเลื่อนหรือโดยการพิมพ์ค่า
เฉพาะ
ณ เวลาใดก็ตาม หากท่านได้รับเอฟเฟกต์ตามที่ต้องการแล้ว ท่านสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของรูปภาพที่สร้างใหม่นี้ให้คงอยู่ได้โดยการคลิก นำ�ไปใช้

รูปภาพออฟเซต
ในทางกลับกัน ท่านก็สามารถสร้างเงื่อนไขการออฟเซตภายในได้
โดยรวมแล้ว ฟีเจอร์นี้จะเหมาะสมกับการสร้างเส้นภายในเพื่อใช้ร่วมกับปากการ่างภาพ

รูปภาพพร้อมการออฟเซตภายใน
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6.14 ตัวเลือกการวาดเส้น

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกการวาดเส้น (ร่างภาพ) ในการลากเส้นตามรูปภาพภายนอกที่นำ�เข้ามายังโปรแกรมได้โดยอัตโนมัติ และนำ�ไปใช้ในการสร้างเส้นตัด Silhouette America ไม่รับ
ประกันคุณภาพของรูปภาพซึ่งไม่ได้สร้างโดยบริษัทของเรา และไม่ให้การรองรับรูปภาพจากบุคคลที่สามใด ๆ ที่ไม่ได้รับการนำ�เสนอในร้านค้าออนไลน์ Silhouette ไม่ควรใช้ Silhouette
Studio® ในการร่างภาพตามรูปภาพที่มีการลงทะเบียนหรือมีลิขสิทธิ์ซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของเอง
เมื่อท่านเปิดรูปภาพที่ท่านเป็นเจ้าของจากภายนอกแล้ว (อ่านคำ�อธิบายได้ในบทที่ 3.4) ท่านสามารถเปิดตัวเลือกการวาดเส้นแล้วคลิกบนปุ่มเลือกพื้นที่วาดเส้น นี่จะอนุญาตให้ท่านวาดกล่องรอบ
พื้นที่ที่ท่านต้องการนำ�เข้ารูปภาพสำ�หรับวาดเส้นเข้ามา หลังจากวาดพื้นที่การเลือกนี้แล้ว ท่านยังสามารถปรับแต่งหรือเคลื่อนย้ายมันได้เหมือนกับวัตถุอื่น ๆ ในโปรแกรม เนื่องจากในบางครั้งท่าน
อาจต้องการขยายหรือลดพื้นที่วาดเส้น การเลือกพื้นที่วาดเส้นจะนำ�เสนอพรีวิวของรูปดั้งเดิมพร้อมกับพื้นที่สีเหลืองที่ทับซ้อนอยู่ ซึ่งจะเป็นตำ�แหน่งที่พื้นที่วาดเส้นจะได้รับการปรับใช้ตามฟิลเตอร์
การตั้งค่าการร่างภาพ เมื่อใช้ฟิลเตอร์เหล่านี้ ท่านจะสามารถปรับใช้เอฟเฟกต์การร่างภาพได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการทำ�ให้ละเอียดหรือหยาบขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ท่านเลือก
ณ เวลาใดก็ตาม หากท่านได้รับเอฟเฟกต์การร่างภาพตามที่ต้องการแล้ว ท่านสามารถปรับใช้วิธีการร่างภาพนั้น ๆ ได้โดยเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

วาดเส้น
ตัวเลือกนี้จะสร้างเส้นขอบรอบส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่พรีวิวสีเหลืองที่แสดงอยู่ทั้งหมด

วาดเส้นขอบรอบนอก
ตัวเลือกนี้จะสร้างเส้นขอบรอบนอกของพื้นที่พรีวิวสีเหลืองที่แสดงอยู่เท่านั้น และจะเพิกเฉยต่อส่วนที่อยู่ภายใน แม้ว่ามันจะได้รับการแสดงผลเป็นสีเหลืองและอาจใช้ในการวาดเส้นได้

วาดเส้นและแยกเส้น
ตัวเลือกนี้จะวาดตามเส้นขอบรอบนอกของพื้นที่พรีวิวสีเหลืองของรูปภาพ แล้วแยกมันออกมาจากพื้นหลังอื่น ๆ ของรูปแรสเตอร์

ร่างตามสี (รุ่นนักออกแบบ)
มันจะร่างขอบพื้นที่เดี่ยวที่เติมด้วยสีทึบ ทำ�เครื่องหมาย ‘ร่างพื้นที่ทั้งหมดที่มีสีเดียวกัน’ เพื่อร่างขอบวัตถุทั้งหมดที่มีสีดังกล่าวปรากฏอยู่

ร่างแบบแม่เหล็ก (รุ่นนักออกแบบ)
มันจะมอบเครื่องมือแม่เหล็กที่จะยึดติดกับรูปภาพระหว่างที่ได้รับการร่างขอบ การคลิกเมาส์แต่ละครั้งจะส่งผลให้มีการเพิ่มจุดการร่างขอบแบบแม่เหล็กไปยังรูปภาพดังกล่าว เมื่อมีการ
ร่างขอบรูปภาพแล้ว จะมีการตัดพื้นหลังที่เหลือออก
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7 - คลังข้อมูลและร้านค้าออนไลน์

Silhouette Studio® นำ�เสนอฟีเจอร์คลังข้อมูลเพื่อเก็บรักษาและจัดหมวดหมู่รูปภาพที่ท่านดาวน์โหลดมาทั้งหมดและรูปภาพที่ผู้ใช้สร้างเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น และยังนำ�เสนอร้านค้าออนไลน์เพื่อ
นำ�เสนอเนื้อหาใหม่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด
สามารถพบมุมมองไลบรารีและร้านค้าได้ที่แถบด้านบนของหน้าจอซอฟต์แวร์ และมันจะแสดงว่าแถบที่ใช้งานอยู่และได้รับการเลือกในปัจจุบันคือแผงหน้าปัดการออกแบบ ร้านค้า ไลบรารีหรือส่ง
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7.1 คลังข้อมูล
คลังข้อมูลเป็นสถานที่ที่เก็บเนื้อหาที่ได้รับการโหลดล่วงหน้าและเนื้อหาที่ซื้อ และสามารถทำ�การจัดหมวดหมู่ เรียงและเข้าถึงได้

การชม
ท่านสามารถชมรูปภาพของท่านเป็นไอคอนได้โดยการคลิกที่ตัวเลือกมุมมองไอคอน:
นอกจากนั้น ท่านยังสามารถชมรูปภาพในคลังข้อมูลของท่านได้ในมุมมองรายการเพื่อชมรายละเอียดมากขึ้น โดยการคลิกที่ตัวเลือกมุมมองรายการ:

ในโหมดมุมมองรายการ ท่านสามารถเรียงรูปภาพได้ด้วยชื่อ หมวดหมู่ ศิลปิน วันที่ดาวน์โหลดหรือขนาดได้ โดยการคลิกที่ชื่อบนหัวคอลัมน์เหล่านี้

คลังข้อมูลในโหมดมุมมองไอคอน

คลังข้อมูลในโหมดมุมมองรายการ
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การเข้าถึงเนื้อหาคลังข้อมูล
ในการเข้าถึงรูปภาพในคลังข้อมูล ท่านสามารถ:
• คลิกรูปภาพของท่านสองครั้งเพื่อเปิดมันภายในพื้นที่ทำ�งานของท่าน
• ลากรูปภาพจากคลังข้อมูลของท่านมายังพื้นที่ทำ�งาน (เฉพาะเมื่อมีการแสดงพื้นที่ทำ�งานเท่านั้น)

การจัดหมวดหมู่และการจัดการคลังข้อมูล
เมื่อคลังข้อมูลของท่านใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีเนื้อหาเพิ่มเติม ท่านอาจประสงค์จะทำ�การปรับแต่งคลังข้อมูลของท่านโดยสร้างโฟลเดอร์ใหม่และจัดเรียงรูปภาพตามความชอบของท่านเพื่อ
ให้การใช้งานสะดวกขึ้น
คุณอาจเพิ่มโฟลเดอร์แบบปรับแต่งเองได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก “โฟลเดอร์ใหม่”
เมื่อมีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่ไร้ชื่อขึ้นมา ท่านสามารถตั้งชื่อให้กับโฟลเดอร์ของท่านเป็นชื่อที่ท่านต้องการได้ทันที เมื่อมีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้ว ท่านสามารถลากและวางรูปภาพเข้าไปใน
โฟลเดอร์นั้น ๆ ได้ การคลิกขวาบนโฟลเดอร์จะอนุญาตให้ท่านสร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์ที่เลือกนั้น ๆ ลบโฟลเดอร์ (และเนื้อหาภายในนั้นทั้งหมด) หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้
นอกจากการปรับแต่งโฟลเดอร์แล้ว ท่านยังสามารถปรับแต่งรูปภาพแต่ละรูปในคลังข้อมูลได้ การคลิกขวาบนรูปจะอนุญาตให้ท่านลบรูป ตั้งชื่อใหม่ให้กับรูป เรียงรูปในโฟลเดอร์ปัจจุบัน หรือ
แสดง/ซ่อนคุณสมบัติรูปภาพ คุณสมบัติรูปภาพจะนำ�เสนอคำ�อธิบายรูปภาพ (ตามที่ได้รับการดาวน์โหลดมาจากร้านค้าออนไลน์) ให้กับท่าน และแสดงคำ�สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับมันด้วย
เมื่อลบรูปภาพหรือโฟลเดอร์ มันจะได้รับการย้ายไปยังถังขยะในคลังข้อมูล ท่านสามารถกู้คืนรูปภาพหรือโฟลเดอร์เหล่านี้ได้โดยการลากมันกลับไปยังคลังข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่าน
ได้ลบเนื้อหาใด ๆ ออกจากถังขยะของท่านแล้ว เนื้อหานั้นจะได้รับการลบออกจากคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างถาวร
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7.2 ร้านค้าออนไลน์ของ Silhouette

ร้านค้าออนไลน์ของ Silhouette นำ�เสนอเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้เพิ่มเติม ไม่เฉพาะจาก Silhouette America เท่านั้น แต่ยังมาจากศิลปินอิสระและบริษัทผู้มีส่วนรวมจำ�นวนมากอีกด้วย
ท่านสามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของ Silhouette ได้ภายในซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® เท่านั้น และจำ�เป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

ท่านสามารถเข้าถึงส่วน “สั่งซื้อออนไลน์” ของ Silhouette ได้ทุกเวลา วันละ 24 ชั่วโมง และ 7 วันต่อสัปดาห์
แม้ว่าท่านจะสามารถซื้อรูปภาพทีละรูปเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานคลังข้อมูลของท่านได้ แต่ยังก็ยังสามารถเลือกตัวเลือกการสมัครสมาชิกโดยชำ�ระค่าธรรมเนียมรายเดือนได้เช่นกัน
ท่านสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกได้ในร้านค้าออนไลน์ของ Silhouette
ทุกรูปมาพร้อมกับประโยชน์ในการใช้งานต่อไปนี้:
• ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยใช้บัตรเครดิตจากเครือใหญ่ใด ๆ โดยบัตรดาวน์โหลด หรือโดยการใช้เครดิตการสมัครสมาชิกก็ได้
• ใช้ได้ไม่จำ�กัดจำ�นวน (เมื่อซื้อแล้ว ท่านไม่จำ�เป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงมัน)
• กู้คืนได้ (ในกรณีที่คอมพิวเตอร์เสียหายหรือมีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่)
• ปรับขนาดและปรับแต่งได้ตามคุณสมบัติที่ท่านต้องการ (โดยการใช้เครื่องมือ Silhouette Studio® ตามที่ได้อธิบายไปในบทก่อนหน้านี้)

บัตรดาวน์โหลด
Silhouette America นำ�เสนอบัตรดาวน์โหลดซึ่งมอบเครดิตการดาวน์โหลดให้กับท่าน ซึ่งจะใช้งานได้ในการดาวน์โหลดเนื้อหาที่ท่านต้องการสั่งซื้อจากร้านค้าใด ๆ แล้วเพิ่มมันเข้าไปยังคลังข้อมูล
ของท่าน ท่านจะพบรหัสสองชุดที่ด้านหลังของบัตร ตัวเลขที่มุมล่างขวาจะแสดงหมายเลขประจำ�บัตร และด้านหลังแถบรักษาความปลอดภัยสีเงินจะมีรหัสการดาวน์โหลดที่แท้จริงอยู่ ซึ่งเป็นรหัส
จำ�นวน 16 หลัก
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การเข้าสู่ร้านค้า
เมื่อเข้าถึงร้านค้าการออกแบบ Silhouette โดยการคลิกที่แถบ ร้านค้า จะมีการนำ�คุณไปยังหน้าหลักของร้านค้า

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีใหม่ได้หากท่านยังไม่มีบัญชี โดยการคลิกลิงก์ในมุมบนขวาที่เขียนว่า “ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ”
ในการสร้างบัญชี ท่านจะต้องกรอกชื่อ ที่อยู่อีเมลของท่าน (ซึ่งจะกลายเป็นชื่อในการเข้าระบบของท่าน) และรหัสผ่านตามที่ท่านต้องการ

67
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ตัวเลือกบัญชีของฉัน
เมื่อเข้าไปยังบัญชีของท่านแล้ว ท่านจะพบลิงก์ในมุมบนขวาที่เรียกว่า บัญชีของฉัน ซึ่งจะนำ�เสนอเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการบัญชีให้กับท่าน ท่านจะพบตัวเลือกต่อไปนี้:
เปลี่ยนข้อมูลบัญชีของฉัน - นี่จะอนุญาตให้ท่านปรับเปลี่ยนอีเมลและรหัสผ่านของท่าน
ประวัติการดาวน์โหลดของฉัน - นี่จะอนุญาตให้ท่านชมสำ�เนาของรายการสั่งซื้อทั้งหมด หากการเชื่อมต่อเสียหายระหว่างทำ�การดาวน์โหลด ท่านจะสามารถเลือกกู้คืนการสั่งซื้อนั้นได้โดยการเข้า
ชมรายการสั่งซื้อเฉพาะรายการนั้น ๆ
กู้คืนการออกแบบที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมด - ในกรณีที่ท่านประสงค์จะโหลดซอฟต์แวร์นี้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เช่นเมื่อคอมพิวเตอร์ของท่านเสียหายหรือเมื่อท่านซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ตัว
เลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านกู้คืนเนื้อหาที่ได้รับการดาวน์โหลดมาก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
เพิ่มบัตรดาวน์โหลดไปยังยอดคงเหลือของฉัน - นี่คือที่ที่ท่านสามารถกรอกรหัสบัตรดาวน์โหลดใด ๆ เข้าไปเพื่อเพิ่มยอดคงเหลือให้กับบัญชีของท่านได้
จัดการบัตรเครดิตของฉัน - อนุญาตให้ท่านจัดการข้อมูลบัตรเครดิตใด ๆ ในระบบ ซึ่งท่านจะใช้ในการชำ�ระเงินเพื่อการสมัครสมาชิกหรือการสั่งซื้อแต่ละรายการ
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การเลือกซื้อ
ท่านสามารถเลือกชมรูปภาพ Silhouette ทั้งหมดได้อย่างอิสระโดยไม่จำ�เป็นต้องทำ�การสั่งซื้อ ท่านจะพบผู้ช่วยนำ�ทางได้ทางซ้ายมือของหน้าต่างการเลือกซื้อของท่าน จะมีการสร้างรายการคำ�
แนะนำ�ที่เกี่ยวข้องให้กับท่านด้วยเมื่อท่านเลือกหมวดหมู่ใด ๆ หรือเมื่อท่านทำ�การค้นหารูปภาพ
เมื่อท่านกำ�ลังค้นหารูปภาพอย่างเฉพาะเจาะจง ท่านสามารถค้นหาด้วยชื่อหรือคำ�เฉพาะของรูปภาพนั้น ๆ ได้ที่มุมบนขวา:

ระหว่างที่ท่านกำ�ลังชมธีมและสินค้าประเภทต่าง ๆ หรือเมื่อท่านกำ�ลังทำ�การค้นหาสินค้าโดยเฉพาะอยู่นั้น หากท่านพบรูปภาพที่ท่านต้องการดาวน์โหลด ท่านสามารถเพิ่มมันไปยังตะกร้าได้โดย
การคลิกที่ตัวเลือก เพิ่มไปยังตะกร้า:

ด้านล่างของการออกแบบคือรายการรูปทรงที่คล้ายคลึงกันหรือมีความเชื่อมโยงต่อกันซึ่งคุณอาจสนใจด้วยเช่นกัน

โปรดทราบว่าท่านจะไม่สามารถเพิ่มรูปภาพที่ซื้อแล้วไปยังตะกร้าได้ และโปรแกรมจะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นเจ้าของสิ้นค้านั้น ๆ อยู่แล้ว
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การดาวน์โหลด
ท่านสามารถชมและเพิ่มรูปภาพอื่น ๆ ไปได้เรื่อย ๆ จนกระทั่งท่านพร้อมที่จะสั่งซื้อ เมื่อท่านพร้อมแล้ว ท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ตะกร้าของฉันในหน้าพรีวิวตะกร้าเล็กของท่าน หรือคลิกที่
ไอคอนตะกร้าในมุมบนขวาของหน้าต่างการเลือกซื้อก็ได้.
เมื่อท่านพร้อมดาวน์โหลด เพียงแค่คลิกที่ปุ่มสั่งซื้อ หากท่านมียอดคงเหลือในบัญชีของท่านซึ่งมาจากบัตรดาวน์โหลดหรือเครดิตการสมัครสมาชิก จะมีการหักค่าใช้จ่ายรวมนั้น ๆ ออกจากยอดเงิน
คงเหลือของท่านโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่มียอดคงเหลือหรือหากยอดคงเหลือของท่านไม่พอกับจำ�นวนเงินรวมของรูปภาพที่ท่านกำ�ลังจะซื้อ จะมีการเตือนให้ท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือเพิ่ม
รหัสบัตรดาวน์โหลดไปยังบัญชีของท่าน
เมื่อพร้อมแล้ว จะมีการเตือนให้ท่านกรอกรหัสผ่านของท่านเพื่ออนุญาตการสั่งซื้อ หลังจากกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อแล้ว จะปรากฏคลังข้อมูลในแผงควบคุมด้านบนร้านค้า และท่านจะ
สามารถเห็นรูปภาพของท่านในระหว่างที่มันได้รับการดาวน์โหลดไปยังคลังข้อมูลของท่านได้

หลังจากนั้น ท่านสามารถทำ�การนำ�ทางต่อไปยังร้านค้าออนไลน์ หรือปิดมันก็ได้หากท่านต้องการ เมื่อรูปภาพของท่านได้รับการดาวน์โหลดครบแล้ว ท่านจะสามารถลากมันออกจากส่วนการ
ดาวน์โหลดล่าสุดแล้วเรียงมันเข้าไปยังโฟลเดอร์คลังข้อมูลของท่านตามที่ต้องการได้ รูปภาพที่ได้รับการดาวน์โหลดจะคงอยู่ในโฟลเดอร์การดาวน์โหลดล่าสุดจนกว่ามันจะได้รับการนำ�ไปเรียง
ท่านจะสังเกตได้ว่า นอกจากรูปภาพที่สั่งซื้อทั้งหมดจะได้รับการเก็บไว้ในคลังข้อมูลของท่านแล้ว ก็ยังจะมีการอ้างอิงถึงรูปแบบตัวอักษรในคลังข้อมูลของท่านเช่นกัน โดยอยู่ในส่วน “รูปแบบตัว
อักษรของฉัน” ท่านสามารถเข้าถึงรูปแบบตัวอักษรที่ซื้อมาเหล่านี้ได้ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ โดยการคลิกสองครั้งบนรูปแบบตัวอักษรเหล่านี้จากคลังข้อมูล แล้วมันจะนำ�ท่านไปยังพื้นที่ทำ�งาน
ของท่าน และจะมีเคอร์เซอร์ตัวอักษรพร้อมให้ท่านวางในตำ�แหน่งที่ต้องการพิมพ์ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเข้าถึงรูปแบบตัวอักษรของท่านได้ตามวิธีที่อธิบายในบทที่ 5 ได้ด้วยเช่นกัน
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การกู้คืนรูปภาพ
Silhouette America เก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้ Silhouette ทุกท่านและประวัติการดาวน์โหลดของพวกเขาทั้งหมด หากคอมพิวเตอร์ของท่านเสียหายหรือหากท่านเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ และเมื่อ
ท่านทำ�การโหลดซอฟต์แวร์ลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของท่านแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบไปยังบัญชีผู้ใช้ Silhouette ของท่านด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของท่าน เมื่อเข้าสู่ระบบไปยังบัญชี
ของท่านแล้ว ท่านจะสามารถไปยังตัวเลือกบัญชีของฉัน แล้วเลือกกู้คืนการออกแบบที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมดได้
หากท่านเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง (เช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพา) และต้องการรับรูปภาพที่ท่านซื้อมาล่าสุดไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องรอง ท่านก็สามารถเข้าไปยัง
ส่วนประวัติการดาวน์โหลดของฉันในตัวเลือกบัญชีของท่านเพื่อทำ�การเข้าถึงรายการการสั่งซื้อก่อนหน้าได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ตัวเลือกกู้คืนการออกแบบที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมด ในส่วนนี้ ท่าน
สามารถคลิกหมายเลขรายการสั่งซื้อก่อนหน้าและกู้คืนการสั่งซื้อของท่านได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านจะสามารถทำ�การกู้คืนการสั่งซื้อสินค้าแต่ละชิ้นได้กับคอมพิวเตอร์ในจำ�นวนที่จำ�กัดเท่านั้น และ
ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ท่านเป็นเจ้าของจริง ๆ ด้วย
แน่นอนว่า การใช้ฟีเจอร์กู้คืนจะไม่สามารถกู้คืนการออกแบบที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเองได้ ท่านจะสามารถกู้คืนได้เฉพาะรูปภาพที่ได้รับการซื้อและดาวน์โหลดผ่านส่วนการเลือกซื้อเท่านั้น ท่านสามารถ
สำ�รองสำ�เนาของการออกแบบที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเองได้ง่าย ๆ โดยการระบุตำ�แหน่งที่ท่านได้บันทึกไฟล์ที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้าง แล้วบันทึกมันไปยังแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ ก็ได้
Silhouette America จะควบคุมจำ�นวนคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เข้าสู่ระบบ และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือถอนบัญชีการลงทะเบียนของผู้ใช้ Silhouette ซึ่งมีกิจกรรมการใช้บัญชีเป็นที่น่าสงสัย หรือ
กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการแชร์ไฟล์กับสาธารณะ
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8 - การบันทึก

หลังจากท่านได้สร้างรูปภาพหรือเลย์เอาท์ของเอกสารแล้ว ท่านจะมีตัวเลือกในการบันทึกรูปภาพของท่านหลากหลายแบบ:

บันทึก
ตัวเลือกการบันทึกเป็นฟังก์ชันการบันทึกพื้นฐานที่จะอนุญาตให้ท่านสร้างไฟล์ STUDIO และบันทึกมันไปยังตำ�แหน่งใด ๆ ก็ได้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถสร้างสำ�เนาสำ�รองของไฟล์
เหล่านี้ได้ในอุปกรณ์หน่วยความจำ�เคลื่อนที่อื่น ๆ

บันทึกเป็น
ตัวเลือกนี้อยู่ในเมนูไฟล์ และจะอนุญาตให้ท่านตั้งชื่อรูปภาพของท่านเมื่อทำ�การบันทึกมัน รูปภาพจะได้รับการบันทึกไปยังตำ�แหน่งใด ๆ ในคอมพิวเตอร์ของท่านตามที่ท่านระบุ และท่านสามารถ
สร้างสำ�เนาสำ�รองของไฟล์เหล่านี้ได้ในอุปกรณ์หน่วยความจำ�เคลื่อนที่หรือหน่วยความจำ�ภายนอกอื่น ๆ ตามที่ท่านต้องการ

บันทึกการเลือก
ตัวเลือกนี้อยู่ในเมนูไฟล์ และจะบันทึกไฟล์ STUDIO จากรูปภาพที่ได้รับการเลือกอยู่ภายในเอกสารของท่านในขณะนั้น รูปภาพจะได้รับการบันทึกไปยังตำ�แหน่งใด ๆ ในคอมพิวเตอร์ของท่านตาม
ที่ท่านระบุ และท่านสามารถสร้างสำ�เนาสำ�รองของไฟล์เหล่านี้ได้ในอุปกรณ์หน่วยความจำ�เคลื่อนที่หรือหน่วยความจำ�ภายนอกอื่น ๆ ตามที่ท่านต้องการ

บันทึกลงในคลังข้อมูล
ตัวเลือกนี้อยู่ในเมนูไฟล์ และจะบันทึกไฟล์ STUDIO ของท่านเข้าไปยังคลังข้อมูลใน Silhouette Studio® หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้ว ท่านจะได้รับเตือนให้กรอกชื่อ คำ�สำ�คัญ (ซึ่งจะสามารถ
ใช้ในการค้นหาได้หลังจากท่านจัดดัชนีในคลังข้อมูลของท่านใหม่แล้ว ซึ่งตัวเลือกนี้จะพบได้ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูงที่กำ�หนดเอง) คำ�อธิบาย ชื่อศิลปิน และประเภทหมวดหมู่ของรูปทรง หลังจาก
บันทึกรูปภาพไปยังคลังข้อมูลของท่านแล้ว รูปภาพดังกล่าวจะได้รับการเพิ่มไปยังส่วนที่ชื่อว่า การออกแบบของฉันเอง ซึ่งอยู่ภายในคลังข้อมูล จะไม่มีการระบุตำ�แหน่งของรูปภาพเหล่านี้บน
คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อทำ�การสำ�รองสำ�เนาของมันไว้ ดังนั้นจึงเป็นที่แนะนำ�เป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรจะบันทึกสำ�เนารูปภาพที่ท่านใช้ไว้ด้วยโดยใช้ตัวเลือกการบันทึกพื้นฐานข้างต้น
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Silhouette Cloud
Silhouette Cloud ทำ�งานควบคู่ไปกับ Silhouette Studio® Mobile เพื่อเก็บการออกแบบทั้งหมดของคุณให้ซิงค์ระหว่างหลากหลายอุปกรณ์ คุณสามารถซิงค์ได้มากถึงห้าอุปกรณ์บนบัญชีคลาวด์
ของคุณ หากคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์หลากหลายชิ้น Silhouette Cloud นั้นมีประโยชน์สำ�หรับการสำ�รองข้อมูลการออกแบบของคุณและป้องกันความจำ�เป็นในการกู้คืน
ใน Silhouette Cloud มีพื้นที่จัดเก็บอย่างไม่จำ�กัดสำ�หรับการดาวน์โหลดจาก Silhouette Design Store และมีพื้นที่ 1GB ให้ใช้งานสำ�หรับเนื้อหาแบบกำ�หนดเอง สมาชิก Club Silhouette ได้รับ
พื้นที่จัดเก็บ 5GB สำ�หรับเนื้อหาแบบกำ�หนดเอง
เพื่อซิงค์ไฟล์ของคุณ ลากมันไปยังไอคอนคลา
วด์ในโฟลเดอร์ไลบรารีของคุณ ซอฟต์แวร์
จะแจ้งเตือนให้คุณเข้าสู่ระบบคลาวด์ด้วย
บัญชี Silhouette ของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่
ระบบแล้ว คลาวด์ของคุณจะเริ่มการซิงค์การ
ออกแบบของคุณ

ไลบรารีคลาวด์ของคุณจะยังคงเป็นโฟลเดอร์ของตัวมันเองในไลบรารีของคุณ คุณมีตัวเลือก
ในการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ภายใต้โฟลเดอร์ผู้ใช้ในเครื่องหรือไปยังไลบรารีคลาวด์ของคุณ ซึ่งได้รับ
การกำ�หนดชื่อด้วยอีเมลบัญชีของคุณ ไฟล์ที่บันทึกในโฟลเดอร์ผู้ใช้ในเครื่องจะสามารถใช้งาน
ได้จากอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
เพื่อจัดการอุปกรณ์คลาวด์ของคุณ ไปยังตัวเลือกบัญชีของคุณในร้านค้า Silhouette Design
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9 - การตัด/ร่างภาพ
9.1 ส่ง

เมื่อคุณมีรูปภาพและ/หรือข้อความที่ต้องการทั้งหมดบนพื้นที่ทำ�งานของคุณซึ่งพร้อมสำ�หรับการตัดหรือร่างภาพแล้ว คุณอาจเลือกแถบ ส่ง

ชนิดวัสดุ
ในเมนูชนิดวัสดุ จะมีรายการตัวเลือกวัสดุที่พบได้บ่อยให้กับท่าน ซึ่ง Silhouette สามารถตัดวัสดุเหล่านี้ได้ และยังมีรายการวัสดุพิเศษที่นำ�เสนอ
โดย Silhouette America อีกด้วย คลิกที่วัสดุในรายการนั้นเพื่อเลือกมัน

ท่านยังสามารถเพิ่มชนิดสื่อที่กำ�หนดเองโดยผู้ใช้เข้าไปยังรายการนี้ได้ โดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกในรายการสื่อ และในอีกทางหนึ่ง ท่านก็สามารถลบชนิดวัสดุที่ไม่ต้องการออก
ได้โดยการคลิกเครื่องหมายลบ
เมื่อคุณเลือกประเภทวัสดุจากรายการ (หรือสร้างด้วยตัวคุณเอง) การตั้งค่าการตัดที่แนะนำ�จะปรากฏขึ้นในแผงหน้าปัด การดำ�เนินการ หากท่าน
ต้องการปรับการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อให้เข้ากับวัสดุของท่านชนิดนั้น ๆ ท่านก็สามารถทำ�ได้ และจะมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของท่านไว้สำ�หรับโปร
เจกต์ถัดไปอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นที่แนะนำ�ว่าท่านควรสร้างการตั้งค่าเองขึ้นมาใหม่ แทนที่จะเปลี่ยนค่าที่มีอยู่เดิม
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ดำ�เนินการตาม: ง่าย
ในโหมดการตัดอย่างง่าย จะมีการกำ�หนดเวลาให้ตัดเส้นทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
ในโหมดการตัดมาตรฐาน ท่านสามารถปรับรูปแบบการตัดของเส้นแต่ละเส้นในโปรเจกต์ของท่านได้ เมื่อคลิกตัวเลือกนี้ พื้นที่ทำ�งานของท่านจะเน้นย้ำ�เส้นทั้งหมดและแสดงคุณสมบัติของมันตาม
ที่เลือกไว้ทันที เพื่อให้ท่านสามารถอ้างอิงได้อย่างง่ายดาย สำ�หรับการเปลี่ยนรูปแบบการตัดเส้น เพียงแค่คลิกบนรูปภาพที่ต้องการแล้วเลือกรูปแบบเส้นใหม่ตามที่ต้องการจากรายการที่มี มีรูป
แบบเส้นต่อไปนี้ให้ท่านเลือกใช้:
ไม่ตัด - ตัวเลือกนี้จะปิดการส่งเส้นไปยัง Silhouette แม้ว่าท่านจะยังเห็นเส้นเหล่านี้ได้บนหน้าจอ แต่มันจะไม่ได้รับการตัด
ตัดขอบ - ตัวเลือกนี้จะตัดขอบนอกของเส้นที่ทับกันอยู่ และจะระงับการตัดเส้นใด ๆ ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน หากมันอยู่ภายในรูปภาพที่ใหญ่กว่า ท่านอาจประสงค์จะใช้ตัวเลือกนี้เมื่อ
ทำ�การสร้างรูปภาพสำ�หรับการพิมพ์และตัด
ตัด - ตัวเลือกนี้จะทำ�ให้แน่ใจว่าเส้นที่ได้รับเลือกจะได้รับการตัด ไม่ว่ามันจะอยู่ในตำ�แหน่งใดและไม่ว่ามันจะซ้อนทับหรืออยู่ภายในรูปที่ใหญ่กว่าหรือไม่ เส้นที่มีคุณสมบัตินี้จะได้รับการ
ตัดแม้ว่ามันจะประกอบอยู่ในเส้นอื่น ๆ ที่ได้รับการกำ�หนดคุณสมบัติเป็นเส้นแบบ “ตัดขอบ” หรือ “เจาะรู”
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ดำ�เนินการตาม: สีเส้น สีเติม หรือเลเยอร์
ในโหมดการตัดขั้นสูง ท่านสามารถเลือกแยกโปรเจกต์ของท่านเป็นหลายลำ�ดับขั้นตอนได้ นี่จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากหากโปรเจกต์ของท่านได้รับการออกแบบมาเพื่อทำ�การตัดในหลายสี หรือ
เมื่อโปรเจกต์จำ�เป็นต้องทำ�การร่างแล้วตัดทีหลัง ท่านสามารถจัดลำ�ดับเวลาการตัดได้โดยระบุสีเส้น สีเติม หรือเลเยอร์ (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น)
ตามสีเส้น - จะมีสีเส้นทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจกต์ของท่านปรากฏให้ท่านเห็นในเมนูการตัด ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดเส้นตัด เปิดหรือปิดการเชื่อมอัตโนมัติ และจัดลำ�ดับการตัดได้ตาม
สีเส้นที่ต้องการ
ตามสีพื้นภาพ - จะมีสีเติมทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจกต์ของท่านปรากฏให้ท่านเห็นในเมนูการตัด ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดเส้นตัด เปิดหรือปิดการเชื่อมอัตโนมัติ และจัดลำ�ดับการตัดได้
ตามสีเติมที่ต้องการ
ตามเลเยอร์ (รุ่นนักออกแบบเท่านั้น) - จะมีเลเยอร์ทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจกต์ของท่านปรากฏให้ท่านเห็นในเมนูการตัด ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดเส้นตัด เปิดหรือปิดการเชื่อมอัตโนมัติ
และจัดลำ�ดับการตัดได้ตามเลเยอร์ที่ท่านสร้าง
เปิดหรือปิดเส้นตัด - ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดเส้นตัดได้โดยคลิกเลือก (หรือไม่เลือก) กล่องตัวเลือกที่อยู่ถัดจากสีหรือเลเยอร์การตัด

เปิดหรือปิดการเชื่อมอัตโนมัติ - ท่านสามารถเปิดหรือปิดการเชื่อมอัตโนมัติโดยคลิกกล่องแสดงการเชื่อมอัตโนมัติที่อยู่ถัดจากสีหรือเลเยอร์การตัด เมื่อเปิดใช้การเชื่อม
อัตโนมัติ รูปทรงที่ทับซ้อนกันและมีสีหรือเลเยอร์เดียวกันจะได้รับการเชื่อมเข้าด้วยกัน
จัดลำ�ดับการตัด - ในการจัดลำ�ดับการตัดเมื่อตัดสีหรือเลเยอร์ต่าง ๆ เพียงแค่คลิกแล้วลากสีหรือเลเยอร์ที่ต้องการให้ไปอยู่ในตำ�แหน่งที่สูงขึ้นหรือต่ำ�ลงเพื่อแสดงลำ�ดับการตัด
เพิ่มการหยุดพัก - การหยุดพักจะมีประโยชน์ในการใช้งานมากสำ�หรับโปรเจกต์การร่างภาพที่ท่านอาจจำ�เป็นต้องเปลี่ยนปากกาหรือใบมีดสำ�หรับสีต่าง ๆ ในการจัดเวลาการหยุดหลังจากที่สีหรือ
เลเยอร์ใด ๆ ทำ�งานเสร็จแล้ว กรุณาคลิกขวา (หรือคอนโทรลคลิก หากใช้ Mac) ที่สีหรือเลเยอร์นั้น ๆ แล้วเลือก “เพิ่มการหยุด”
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คำ�แนะนำ�การตั้งค่าใบมีด - แม้ว่าซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ Silhouette จะรู้ว่าท่านกำ�ลังใช้ใบมีดระดับใด แต่ก็จะมีการแสดงคำ�แนะนำ�เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านมองเห็นได้ง่ายด้วยเช่นกัน และมัน
จะแนะนำ�ว่าท่านควรทำ�การตั้งค่าใบมีดอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับสื่อที่ต้องการใช้ โดยคำ�นึงถึงประเภทของใบมีดสำ�หรับรุ่นของเครื่องมือการตัดของท่าน ส่วนการเลือกปากการ่างภาพนั้นหมาย
ถึงปากการ่างภาพของ Silhouette ที่จะใส่เข้าไปยังอุปกรณ์ Silhouette โดยตรงแทนที่ใบมีด และควรจะใช้เมื่อท่านประสงค์จะทำ�การร่างภาพแทนที่จะทำ�การตัด
ความเร็ว - การวัดความเร็วจะวัดในหน่วยเซนติเมตรต่อวินาที x 10 กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ Silhouette สามารถตัดได้ ตั้งแต่ 10 ถึง 100 เซนติเมตรต่อวินาที เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราแนะนำ�
ให้ใช้ความเร็วต่ำ�สำ�หรับวัสดุที่ค่อนข้างหนา หรือสำ�หรับการออกแบบที่มีรายละเอียดมาก
ความหนา - การวัดความหนาจะวัดในหน่วยแรงกรัมประมาณ 7 หน่วยต่อการตั้งค่า และมีให้เลือก 3 ระดับ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ Silhouette สามารถตัดได้ตั้งแต่ 7 ถึง 230 แรงกรัม เป็นไปได้
สูงว่าท่านจะจำ�เป็นต้องใช้ระดับความหนาที่มากขึ้นสำ�หรับวัสดุที่หนาขึ้น
ตัดซ้ำ�สองครั้ง - กล่องตัวเลือกนี้จะสั่งให้ Silhouette ตัดเส้นทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่การตัดของท่านเป็นจำ�นวนสองครั้ง บางครั้งท่านจำ�เป็นต้องเลือกตัวเลือกนี้เมื่อทำ�การตัดวัสดุที่ค่อนข้างหนา เพื่อ
ที่จะได้ตัดได้เรียบเนียนยิ่งขึ้น
แผ่นรองตัด - กล่องตัวเลือกนี้จะแจ้งให้โปรแกรมทราบว่าท่านกำ�ลังใช้แผ่นรองตัดของ Silhouette อยู่หรือไม่ (เป็นแผ่นรองตัดแบบเหนียว) ท่านสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อขนาดวัสดุ
ไม่ใหญ่เกินกว่าที่จะโหลดลงบนแผ่นรองตัดได้เท่านั้น ชนิดวัสดุพิเศษบางอย่างที่ Silhouette America เป็นผู้นำ�เสนอจะมาพร้อมกับที่บุของมันเอง ดังนั้นท่านจึงไม่จำ�เป็นต้องใช้แผ่นรองตัดอีก
อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องเลือกตัวเลือกนี้หากวัสดุของท่านแคบเกินกว่าลูกกลิ้งจะจับได้ หรือหากมันมีที่บุแบบยึดติดของมันเอง
การเสริมเส้นทาง - กล่องตัวเลือกนี้จะแจ้งให้โปรแกรมทราบว่าท่านประสงค์จะใช้ฟีเจอร์การเสริมเส้นทาง ซึ่งมันจะหมุนวัสดุของท่านเข้าออกจากเครื่อง Silhouette เป็นจำ�นวนหลายครั้งก่อนการ
ตัด ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างเส้นทางในการจับของลูกกลิ้ง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าวัสดุจะคงที่อยู่บนเส้นทางนั้น ๆ ตลอดระหว่างขั้นตอนการตัด สถานการณ์ที่ท่านควรใช้ตัวเลือกนี้ก็คือเมื่อโปรแกรมเลือกตัว
เลือกนี้ไว้ให้ล่วงหน้าสำ�หรับชนิดวัสดุของท่านแล้ว หรือเมื่อท่านประสบปัญหาเนื่องจากวัสดุของท่านลื่นไปมาระหว่างการตัดและทำ�ให้เกิดการตัดเบี้ยว
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ส่วนเส้นตัดเกิน
เมื่อเลือกชนิดวัสดุแล้ว ท่านจะพบตัวเลือกส่วนเส้นตัดเกิน ซึ่งท่านสามารถเปิดหรือปิดได้ตามตัวเลือกที่ท่านต้องการ:

หากท่านเลือก “ปิด” เส้นทุกเส้นจะได้รับการตัดตามปกติ หากท่านเลือก “เปิด” มุมตรงทุกมุมจะได้รับการตัดเกินออกมาเล็กน้อย ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์ในการมอบผลการตัดที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น
ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
• เมื่อตัดชนิดวัสดุที่ค่อนข้าวหนา/แน่น (เช่นแผ่นกระดาน)
• เมื่อตัดรูปแบบอักษรตัวเล็กหรือตัดรูปที่มีมุมแหลม ไม่ว่าจะบนชนิดวัสดุใด ๆ
ตัวเลือกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมุมมน มันจะมีผลต่อการตัดรูปที่มีมุมแหลมเท่านั้น และจะมอบผลการตัดที่ดีที่สุดให้กับท่านตามสถานการณ์ที่กล่าวไปข้างต้น

การตั้งค่าการตัดขั้นสูง
เมนู ส่งขั้นสูง จะนำ�เสนอตัวเลือกอันหลากหลายสำ�หรับการตัดอย่างพิเศษด้วย Silhouette ของคุณ
ตัวเลือกการป้อน - ตัวเลือกกลับไปยังต้นฉบับจะส่งวัสดุกลับไปยังตำ�แหน่งเริ่มต้นหลังจากทำ�งานตัดเสร็จแล้ว ตัวเลือกการป้อนจะส่งวัสดุของท่าน
ไปด้านหน้า ซึ่งอยู่เกินตำ�แหน่งเริ่มต้น
การจัดประเภทเลเยอร์ - ตัวเลือกการไม่จัดประเภทจะรักษารูปภาพของท่านให้เรียงเหมือนเดิม ในขณะที่ตัวเลือกจัดกลุ่มเลเยอร์โดยเงื่อนไขจะเรียง
รูปภาพของท่านตามเลเยอร์ที่มีอยู่ในเอกสารนั้น ๆ
การเรียงลำ�ดับการตัด - ตัวเลือกในซีรีส์นี้จะอนุญาตให้ท่านควบคุมลำ�ดับการตัดในงานของท่าน ตัวเลือกการไม่จัดประเภทจะไม่คำ�นึงถึงการ
ทำ�งานตามลำ�ดับพิเศษใด ๆ และจะตัดรูปภาพของท่านตามเลย์เอาท์ของมันเท่านั้น ตัวเลือกความเร็วสูงสุดจะจัดลำ�ดับการตัดเพื่อให้งานตัดเสร็จ
สิ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ตัวเลือกการทำ�ให้การเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งต่ำ�สุดจะทำ�การตัดแบบที่มีการเคลื่อนไหวหน้าหลังของลูกกลิ้งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยสำ�หรับการตัดวัสดุที่
อ่อนโยนซึ่งจะได้รับความเสียหายน้อยลงหากลูกกลิ้งเคลื่อนไหวน้อย กล่องตัวเลือกการจัดประเภทเส้นขอบภายในก่อนจะอนุญาตให้ท่านควบคุมว่าภายในรูปภาพจะได้รับการตัดก่อน (หากเลือก
ตัวเลือกนี้) หรือว่าจะให้ภายในรูปภาพได้รับการตัดไปพร้อม ๆ กับส่วนอื่นของรูปภาพในระหว่างขั้นตอนการตัด (ไม่เลือกตัวเลือกนี้)

Silhouette Studio® V4 | Chapter 9 - การตัด/ร่างภาพ

79

9.2 การทำ�การทดสอบตัด

เมื่อเตรียมการตัดกับชนิดวัสดุที่ท่านไม่เคยตัดมาก่อน ไม่ว่าวัสดุนั้นจะอยู่ในชนิดสื่อที่ได้รับการกำ�หนดมาแล้วล่วงหน้า หรือเป็นชนิดสื่อที่ผู้ใช้กำ�หนดเอง ซึ่งท่านอาจต้องการทดลองหาการตั้งค่าที่
เหมาะสม เราแนะนำ�ว่าท่านควรทำ�การทดลองตัดก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของท่านถูกต้อง และแน่ใจว่าท่านจะได้รับผลการตัดที่เรียบเนียนสำ�หรับงานของท่าน ท่านสามารถเข้าถึงตัวเลือก
การทดลองตัดได้ในเมนูการตั้งค่าการตัด
ในการทดลองตัด คลิกที่ลูกศรตำ�แหน่งใบมีดเพื่อย้ายใบมีดของท่านให้อยู่เหนือวัสดุที่ท่านโหลดเข้าไปยังอุปกรณ์ Silhouette
เมื่อใบมีดอยู่ในตำ�แหน่งที่ท่านประสงค์จะทำ�การตัดชิ้นเล็ก ๆ แล้ว ท่านสามารถคลิกปุ่มทดลองตัดได้ หลังจากนั้น Silhouette จะตัดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ พร้อมสามเหลี่ยมภายใน เพื่อที่ท่านจะสามารถ
ประเมินผลลัพธ์และพิจารณาได้ว่าจะปรับการตั้งค่าหรือไม่ ท่านสามารถทำ�การทดลองตัดได้เรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่พอใจ
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9.3 การตัด / ร่างภาพ

เมื่อท่านได้เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องและพร้อมที่จะส่งพื้นที่ทำ�งานที่ใช้งานอยู่ไปยัง Silhouette ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุได้รับการโหลดเข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว และแน่ใจว่าท่านได้เลือก
ฝาครอบใบมีดและทำ�การตั้งค่าการตัดอย่างถูกต้องแล้ว หรือหากท่านจะทำ�การร่างภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้โหลดปากกาเข้าไปแล้ว
โปรดอ้างอิงไปยัง “คู่มือย่อสำ�หรับการเริ่มใช้งาน Silhouette” ซึ่งมาพร้อมกับเครื่อง Silhouette ของท่านเพื่อรับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมใบมีดและแผ่นรองตัดที่เหมาะสมกับเครื่องมือ
การตัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Silhouette ของท่าน
เมื่อใช้รุ่น CAMEO ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปรับลูกกลิ้งให้มีค่าระยะทางที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้แผ่นรองตัดหรือไม่ และขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้สื่อขนาดเท่าใด หากท่าน
ไม่แน่ใจ หน้าการส่งไปยัง Silhouette จะแนะนำ�ให้ท่านทราบว่าท่านกำ�ลังทำ�การตั้งค่าลูกกลิ้งเป็นอย่างไรเมื่อท่านจะทำ�การตัด ขอย้ำ�อีกครั้งว่า กรุณาอ้างอิงไปยัง “คู่มือย่อสำ�หรับการเริ่มใช้งาน
Silhouette” เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลูกกลิ้ง CAMEO หากท่านจำ�เป็นต้องปรับมัน

ทำ�การตัด
เมื่อทำ�การโหลดวัสดุของท่านไปยัง Silhouette และเลือกการตั้งค่าการตัดที่เหมาะสมแล้ว ท่านก็พร้อมที่จะส่งโปรเจกต์ของท่านไปยัง Silhouette ได้ เพียงแค่กดไอคอนหรือปุ่มการส่ง
ไปยัง Silhouette เพื่อเริ่มการตัด

เมื่อเสร็จงานแล้ว ท่านสามารถนำ�แผ่นรองตัดและ/หรือวัสดุออกได้ด้วยตัวท่านเอง โดยการหมุนลูกบิดการป้อนวัสดุ (สำ�หรับ Silhouette รุ่นดั้งเดิม) หรือโดยการกดปุ่ม Enter บน Silhouette
(สำ�หรับรุ่น Silhouette SD และ CAMEO) หรือปุ่มหยุดโหลดสำ�หรับ Portrait
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10 - การพิมพ์และตัด

เครื่องมือการตัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Silhouette มีความสามารถพิเศษสำ�หรับการอ่านงานพิมพ์ที่ส่งมาจาก Silhouette Studio® เพื่อตัดเส้นขอบที่กำ�หนดในพื้นที่ทำ�งานของท่านเนื่องจากมัน
มีข้อมูลการพิมพ์อยู่ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ท่านสามารถพิมพ์รูปที่มีสีเติมหรือเอฟเฟกต์ไปยังเครื่องพิมพ์ประจำ�บ้านทั่วไปของท่านและใส่แผ่นกระดาษพิมพ์เข้าไปยัง Silhouette เพื่อตัดรอบ ๆ
รูปที่พิมพ์ได้

10.1 เครื่องหมายสัญลักษณ์การพิมพ์

Silhouette รุ่นดั้งเดิม, Silhouette SD, CAMEO, Curio, และรุ่น Portrait มีเครื่องสแกนแสงสำ�หรับอ่านสัญลักษณ์ที่สามารถพิมพ์ได้โดย Silhouette Studio® สัญลักษณ์เหล่านี้เรียกว่าสัญลักษณ์
การพิมพ์ สัญลักษณ์เหล่านี้จะพิมพ์รอบขอบของพื้นที่ทำ�งานของท่านและจะได้รับการอ่านโดยเครื่องสแกนแสง Silhouette’s ก่อนการตัดเพื่อให้ Silhouette สามารถระบุตำ�แหน่งโดยสอดคล้องกับ
ตำ�แหน่งของสัญลักษณ์เหล่านี้ และทราบว่าเส้นการตัดได้รับการจัดตำ�แหน่งไว้ที่ใดรอบ ๆ รูปที่พิมพ์ของท่าน สัญลักษณ์การพิมพ์ใช้สำ�หรับเมื่อพิมพ์รูปภาพเพื่องานพิมพ์และตัดเท่านั้น
เพื่อเข้าถึงสัญลักษณ์เหล่านี้ คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายสัญลักษณ์การพิมพ์
คุณอาจเปิดใช้งานเครื่องหมายการลงทะเบียนได้โดยการเลือก ประเภท 1 หรือประเภท 2 ได้ภายใต้ไอคอนเครื่องหมายการลงทะเบียนหากท่านต้องการสัญลักษณ์เหล่านี้สามารถปรับแต่งได้โดย
สอดคล้องกับงานที่กำ�ลังดำ�เนินการ โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านสามารถปรับสัญลักษณ์เหล่านี้ให้เล็กลง หาก Silhouette ไม่สามารถระบุตำ�แหน่งสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ ท่านอาจต้องปรับขนาดของ
สัญลักษณ์การพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องสแกนแสงสามารถระบุตำ�แหน่งเหล่านี้ได้
ท่านสามารถสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มีเครื่องหมายแฮชอยู่รอบ ๆ
การเติมเครื่องหมายแฮชนี้ระบุว่าข้อมูลการพิมพ์ไม่สามารถวางอยู่ในพื้นที่นี้ได้ เพื่อให้เครื่องสแกนแสงทำ�งานได้อย่างถูกต้อง
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เมื่อเครื่องหมายสัญลักษณ์การพิมพ์ได้รับการแสดง ท่านสามารถดำ�เนินการงานพิมพ์และตัด ย้ำ�ว่า Silhouette ไม่ได้สแกนและตัดรอบ ๆ ข้อมูลการพิมพ์ใด ๆ แต่ว่า Silhouette ใช้สัญลักษณ์การ
พิมพ์เพื่อทราบว่าเส้นการตัดของท่านได้รับการจัดไว้ที่ใดรอบ ๆ รูปที่พิมพ์ของท่าน รูปของท่านต้องมีเส้นรอบรูปที่พิมพ์สำ�หรับการตัด (ชมบทรูปแบบเส้นในหน้า 28)
ต่อไปนี้คือตัวอย่างของงานพิมพ์และตัด
ในกรณีนี้ เครื่องพิมพ์ของท่านจะพิมพ์เช่นนี้:

ในขณะที่ Silhouette จะตัดเช่นนี้:
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เมื่องานของท่านพร้อมแล้ว ท่านสามารถพิมพ์ได้โดยการเข้าสู่ตัวเลือกการพิมพ์
เมื่อพิมพ์แล้ว โปรดอย่าทำ�การปรับแต่งใด ๆ ในเอกสารดังที่แสดงบนหน้าจอของท่าน หากวัตถุใด ๆ ได้รับการเลื่อนและตำ�แหน่งของข้อมูลการพิมพ์และตัดได้รับการเปลี่ยนแปลง ท่านจำ�เป็นต้อง
พิมพ์เอกสารของท่านใหม่
เพื่อใช้ฟีเจอร์การอ่านเครื่องหมายสัญลักษณ์การพิมพ์อัตโนมัติของ Silhouette ตั้งค่างานของท่านดังที่แนะนำ�ในบทก่อนหน้านี้ หากคุณมีเครื่องหมายการลงทะเบียนบนหน้าของคุณในหน้าจอ
การออกแบบ เครื่องของคุณจะรู้ว่าควรตรวจจับมันอย่างไรเมื่อคุณส่งงานของคุณไปตัด เครื่องสแกนแสงของ Silhouette จะระบุสัญลักษณ์เหล่านี้ให้ท่าน เมื่อสัญลักษณ์ทั้งหมดได้รับการตรวจพบ
ท่านสามารถเลือกการตัดซึ่ง Silhouette จะตัดเส้นที่กำ�หนดไว้รอบ ๆ รูปที่พิมพ์ของท่าน
Silhouette Studio® ช่วยให้ท่านเติมรูปใด ๆ โดยการเติมสี การไล่ระดับสีและรูปแบบดังที่กล่าวก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่า Silhouette America ได้เตรียมรูปตัดและพิมพ์พิเศษที่ทำ�ไว้ล่วงหน้าไว้ซึ่งได้
รับการออกแบบให้มีข้อมูลการพิมพ์ด้านในและขอบการตัดรอบ ๆ ภายนอกของรูป แท้จริงแล้วรูปใด ๆ ก็ตามสามารถกลายเป็นรูปพิมพ์และตัดได้โดยการใช้เครื่องมือที่มีให้ใช้โดย Silhouette
Studio®
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11 - PixScan™
ฟีเจอร์ PixScan ต้องการการใช้แผ่นรองตัด PixScan (แผ่นรองตัด PixScan ขายแยก)
ฟีเจอร์นี้ช่วยสำ�หรับการใช้รูปที่ได้รับการพิมพ์แล้วแต่ไม่ได้มาจากซอฟต์แวร์ Silhouette Studio แผ่นรองตัด PixScan mat ทำ�ให้สามารถตัดโดยสอดคล้องกับขนาดจริงของรูปไม่ว่าจะเพื่อให้เป็น
เส้นการตัดรอบภาพหรือซ้อนรูปไปในวัสดุรูปร่างแปลกได้อย่างแม่นยำ�หรือเพื่อทำ�ซ้ำ�รูปแบบในขนาดของต้นแบบ

11.1 นำ�เข้าจากเครื่องสแกน

เมื่อนำ�เข้าโดยตรงจากเครื่องสแกน ท่านสามารถดำ�เนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
1. วางรูปที่พิมพ์ที่ต้องการบนแผ่นรองตัด PixScan ที่ท่านต้องการใช้ตัด
สำ�คัญ: โปรดมั่นใจว่ารูปอยู่ภายในพื้นที่ตัดของแผ่นรองตัดดังที่แสดงโดยเส้นขอบสีดำ�บนแผ่นรอง
2. คลิกไอคอน PixScan ในซอฟต์แวร์ Silhouette Studio
3. เลือกส่วนนำ�เข้าจากเครื่องสแกน
4. วางคว่ำ�หน้ารูปบนแผ่นรอง PixScan ลงบนเครื่องสแกน
5. เลือกเครื่องสแกนของท่านจากตัวเลือกรายการแบบดึงลงและคลิกบนตัวเลือกนำ�เข้ารูป PixScan จากเครื่องสแกน

สำ�คัญ: หากแผ่นรองตัด PixScan ใหญ่กว่าเครื่องสแกน ท่านสามารถสแกนในสองรอบได้ ท่านจำ�เป็นต้องมั่นใจว่าเครื่องหมายทั้งหมดบนแผ่นรองตัดได้รับการจับภาพพร้อมกับรูปจริง หากสแกน
ในหลาย ๆ รอบ ท่านไม่ต้องเป็นกังวลว่ารูปที่สแกนจะซ้อนทับกัน ซอฟต์แวร์จะเชื่อมรูปทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างถูกต้อง
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11.2 นำ�เข้าจากกล้อง

เมื่อนำ�เข้าจากกล้องหรือกล้องโทรศัพท์ ท่านสามารถดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. วางรูปที่พิมพ์ที่ต้องการบนแผ่นรองตัด PixScan ที่ท่านต้องการใช้ตัด
2. ใช้กล้องของท่านถ่ายรูปรูปภาพนั้น ๆ บนแผ่นรองตัด
หมายเหตุ: เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการถ่ายรูปบนแผ่นรองตัด PixScan โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
· ไม่มีการซูม
· มีแสงทั่วถึง
· ในรูปนั้นสามารถมองเห็นแผ่นรองตัดได้ทั้งหมด
· แผ่นรองตัด PixScan นั้นเรียบ
· สื่อในการตัดอยู่ภายในขอบตัดสีดำ�
3. ถ่ายโอนรูปนั้นเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน
4. คลิกปุ่ม PixScan ในซอฟต์แวร์ Silhouette Studio
5. เลือกส่วนการนำ�เข้าจากไฟล์

6. จะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาเพื่อให้ท่านนำ�ทางไปยังรูปภาพแล้วเลือกรูป
7. คลิกปุ่มเปิดเมื่อท่านเลือกรูปแล้ว
หมายเหตุ: หากไม่มีโปรไฟล์การปรับเทียบในรุ่นกล้องของท่าน ท่านจะต้องทำ�การปรับเทียบฟีเจอร์ PixScan ท่านจำ�เป็นจะต้องทำ�การปรับเทียบ PixScan เพียงครั้งเดียวสำ�หรับกล้องแต่ละกล้อง

Silhouette Studio
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การปรับเทียบกล้องของท่าน
ท่านสามารถทำ�ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างโปรไฟล์การปรับเทียบกล้องสำ�หรับ PixScan:
1. คลิกไอคอน PixScan
2. เลือกส่วนการปรับเทียบกล้อง

3. คลิกตัวเลือกการแสดงการ์ดทดสอบการปรับเทียบ
4. ไปยัง ไฟล์ > พิมพ์ แล้วพิมพ์หน้าจออออกมา
หมายเหตุ: ไม่ต้องกังวลหากว่าไม่มีการแสดงหน้าจอทั้งหมด หรือหากว่าจุดบางจุดจะโดนตัดออกไป
5. ถ่ายรูปของหน้ากระดาษการปรับเทียบที่พิมพ์ออกมาจากมุมสูง เพื่อให้แน่ใจว่าจุดการปรับเทียบอยู่เต็มรูปทั้งหมด
หมายเหตุ: เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการถ่ายรูปเพื่อการปรับเทียบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
· ไม่มีการซูม
· มีแสงทั่วถึง
· รูปภาพสามารถเห็นได้ชัดเจนและไม่มัว
· รูปเพื่อการปรับเทียบได้รับการวางบนพื้นผิวเรียบ
			
· กล้องอยู่ในมุมขนานและตรงกับรูปเพื่อการปรับเทียบ
			
· ในรูปภาพแสดงเพียงจุดปรับเทียบเท่านั้น
6. เมื่อท่านบันทึกรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว คลิกที่ไอคอนบวก (+) ภายใต้ส่วนการปรับเทียบกล้องในแผงควบคุม PixScan
7. จะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาเพื่อให้ท่านนำ�ทางไปยังรูปภาพแล้วเลือกรูป
8. คลิกปุ่มเปิดเมื่อท่านเลือกรูปแล้ว
ตอนนี้ การปรับเทียบ PixScan จะได้รับการตั้งค่าสำ�หรับกล้องที่ท่านใช้แล้ว ขอย้ำ�อีกครั้งว่าท่านจำ�เป็นต้องทำ�ขั้นตอนนี้เพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มใช้กล้องใหม่ ท่านสามารถเลือกโปรไฟล์การปรับ
เทียบกล้อง PixScan ของกล้องใด ๆ ที่ได้รับการปรับเทียบมาก่อนหน้านี้ได้ โดยกรุณาเลือกตามกล้องที่ท่านใช้ถ่ายรูปในขณะนั้น ๆ
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11.3 การใช้รูป PixScan

เมื่อท่านโหลดรูป PixScan ของท่านแล้ว ท่านก็จะพร้อมสร้างและวางตำ�แหน่งเส้นการตัดได้

การตัดเส้นขอบ
กรุณาชมส่วนการวาดเส้น (บทที่ 6.14) สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างเส้นตัดที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพของท่าน หลังจากวาดเส้นแล้ว ท่านอาจพบว่าการเพิ่มออฟเซตภายใน (เช่น 0.2 มม.) อาจ
ช่วยท่านเลี่ยงการเกิดขอบสีขาวบนรูป PixScan ที่ได้รับการร่างได้

การจัดเลย์เอาท์สื่อ
หากท่านใช้วัสดุที่มีรูปทรงพิเศษซึ่งได้รับการสแกนหรือถ่ายรูปบนแผ่นรองตัด PixScan ท่านสามารถใช้ฟีเจอร์การวาดเส้น (บทที่ 6.14) เพื่อค้นหาเส้นขอบของวัสดุนั้น ๆ ได้ หลังจากนั้น ท่าน
สามารถใช้ฟีเจอร์การจัดระเบียบ (บทที่ 6.11) เพื่อตั้งค่าให้รูปที่ได้รับเลือกกลายเป็นเส้นขอบ แล้วจัดระเบียบรูปอื่น ๆ ให้อยู่ในขอบเขตของวัสดุนั้น ๆ นี่จะอนุญาตให้มีการวาดตำ�แหน่งรูปภาพที่
ท่านกำ�ลังจะตัดลงบนวัสดุรูปทรงพิเศษได้อย่างแม่นยำ�
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12 - ฟีเจอร์ Curio

มีฟีเจอร์บางอย่างใน Silhouette Studio ที่สามารถใช้ได้เฉพาะเวลาที่มีการเชื่อมต่อ Curio เท่านั้น Curio จะมอบตัวเลือกบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องมือ Silhouette อื่น ๆ ได้

12.1 การทำ�ลายนูน

Silhouette Curio™ สามารถทำ�ลายนูนได้เมื่อใช้แผ่นรองทำ�ลายนูนของ Curio เมื่อท่านทำ�การติดตั้งแผ่นรองทำ�ลายนูนแล้ว ท่านสามารถดำ�เนินการต่อไปยังไอคอนการทำ�ลายนูนได้
ที่ด้านบนของเมนูการทำ�ลายนูน ท่านจะพบตัวเลือกว่าท่านต้องการจะทำ�รูปลึกหรือรูปนูน ตัวเลือกนี้จะปรับใช้กับเอกสารทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะวัตถุบางชิ้น
เมื่อเลือกทำ�รูปลึก จะมีการประมวลผลงานของท่านตามที่เห็นบนหน้าจอ เครื่องมือการทำ�ลายนูนจะกดลงไปบนวัสดุของท่าน ซึ่งจะทำ�ให้เกิดโพรงบนภาพ หรือที่
เรียกว่าเอฟเฟกต์การทำ�รูปลึกนั่นเอง
เมื่อเลือกทำ�รูปนูน ท่านจะเห็นงานของท่านตามที่ได้รับการออกแบบบนหน้าจอ แต่แท้จริงแล้วงานของท่านจะได้รับการพลิกในแนวนอนเมื่อโปรแกรมทำ�การ
ประมวลผลเพื่อให้เกิดการสะท้อนภาพในหน้ากระดาษทั้งหน้า เครื่องมือการทำ�ลายนูนจะกดรูปสะท้อนลงไป และหลังจากพิมพ์เสร็จ ท่านสามารถพลิกหน้าวัสดุนี้
กลับคืนมาในด้านเดิม และจะพบรูปภาพที่นูนขึ้น หรือที่เรียกว่าเอฟเฟกต์การทำ�รูปนูนนั่นเอง

สำ�คัญ: เมื่อเลือกทำ�รูปนูน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้วางวัสดุคว่ำ�หน้าลงบนแผ่นรองทำ�ลายนูน
ท่านสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกการทำ�ลายนูนทั้งสองประเภทนี้ได้ภายในซอฟต์แวร์ เพื่อเลือกว่าจะให้รูปของท่านเป็นรูปนูนหรือรูปลึกตามที่ท่านต้องการ
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รูปนูน/รูปลึก
ท่านสามารถทำ�รูปนูน/รูปลึกได้เมื่อใช้แผ่นรองทำ�ลายนูน Silhouette Curio™ และใช้เครื่องมือการทำ�ลายนูน หากไม่มีการเลือกใช้เอฟเฟกต์พิเศษจากแผงควบคุมนี้ Silhouette
Curio™ ก็จะทำ�รูปนูน/รูปลึกเฉพาะกับขอบนอกของรูปเท่านั้น แต่ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ในส่วนของการทำ�รูปนูน/รูปลึกที่ท่านจะสามารถใช้ได้เมื่อใช้เครื่องมือการทำ�ลายนูน
ท่านสามารถเลือกเอฟเฟกต์การเติมรูปแบบการทำ�ลายนูนให้กับรูปภาพได้ สำ�หรับการปรับใช้เอฟเฟกต์การทำ�ลายนูน กรุณาเลือกรูปภาพของท่านแล้วคลิกบนเอฟเฟกต์ที่ต้องการ
ท่านสามารถควบคุมระยะห่างได้ โดยจะเป็นการปรับให้เอฟเฟกต์ที่ท่านเลือกใช้แน่นขึ้นหรือกระจายตัวออก
ตัวเลือกมุมจะควบคุมมุมของเอฟเฟกต์ที่ท่านเลือกใช้
ตัวเลือกระยะห่างและตัวเลือกมุมนั้นไม่มีค่าตายตัว และมันจะปรับเองโดยอัตโนมัติหากท่านทำ�การปรับขนาดหรือปรับแต่งรูปภาพ อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ให้คงที่
หลังจากที่ท่านได้เลือกมันให้ตรงกับความต้องการของท่านแล้ว ท่านก็สามารถคลิกที่ตัวเลือกปล่อยการทำ�ลายนูนได้
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รอยขีด & ลายนูน
ตัวเลือกรอยขีด & ลายนูนเป็นคำ�สั่งพิเศษที่จะสร้างรอยขีดรอบขอบรูปภาพของท่านก่อน (โดยใช้ใบมีด) แล้วหลังจากนั้นจะกดภายในเส้นขีดนั้น ๆ (ด้วยเครื่องมือการทำ�ลายนูน)
เอฟเฟกต์ที่ได้จะเห็นเป็นการทำ�รูปลึกหรือรูปนูนที่โดดเด่นยิ่งขึ้น

สำ�คัญ: มีการออกแบบฟีเจอร์นี้มาเพื่อใช้กับ “กระดาษรอยขีด & ลายนูน” ยี่ห้อ Silhouette เท่านั้น Silhouette จะไม่รับประกันผลลัพธ์ที่ดีหากท่านใช้วัสดุชนิดอื่น ๆ โปรดทราบว่าในคำ�แนะนำ�ต่อ
ไปนี้ เราจะคาดคะเนว่าท่านจะใช้ “กระดาษรอยขีด & ลายนูน” ยี่ห้อ Silhouette เท่านั้น
เมื่อทำ�การสร้างรอยขีด & ลายนูนบนรูปภาพ กรุณาเริ่มด้วยการเลือกประเภทปลายการปั้มลายนูน
หากท่านเลือกเครื่องมือการทำ�ลายนูนแบบละเอียด ท่านจะได้รับเอฟเฟกต์การทำ�รูปนูน/รูปลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเส้นการทำ�ลาย
นูนจะอยู่ใกล้เส้นขีดมากขึ้น หากท่านเลือกเครื่องมือการทำ�ลายนูนแบบกว้าง ท่านจะได้รับเอฟเฟกต์การทำ�รูปนูน/รูปลึกที่อ่อนโยน
ยิ่งขึ้น และเส้นการทำ�ลายนูนจะอยู่ไกลจากเส้นขีดมากขึ้น

สำ�คัญ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทปลายการปั้มลายนูนที่ท่านเลือกในซอฟต์แวร์นั้นตรงกับเครื่องมือการทำ�ลายนูนที่ท่านใช้อยู่จริงซึ่งได้รับการติดตั้งลงไปบน Silhouette Curio™
หากท่านต้องการ ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ภายใต้ตัวเลือกรอยขีด & ลายนูน ตัวเลือกที่พบในส่วนนี้จะอนุญาตให้ท่านควบคุมว่าจะทำ�ลายนูนจำ�นวนกี่ครั้งหลังจากที่มีการสร้างรอย
ขีดบนรูปแล้ว
ในค่าเริ่มต้น รูปภาพจะได้รับการทำ�ลายนูนเพียงหนึ่งครั้ง และจะอยู่ใกล้กับเส้นรอยขีด
ตัวเลือกการเพิ่มจำ�นวนครั้งจะอนุญาตให้ท่านทำ�การกดภายในเส้นขีดในจำ�นวนครั้งที่มากขึ้น
หากท่านเลือกเติม มันจะเติมเส้นลายนูนจำ�นวนมากเข้าไปในรูปภาพทั้งหมด
เมื่อท่านได้ปรับการตั้งค่าให้ตรงกับความชอบของท่านแล้ว ท่านก็สามารถเลือกรูปภาพแล้วคลิกเพื่อปรับใช้เส้นรอยขีด & ลายนูน
เมื่อพร้อมแล้ว ท่านสามารถดำ�เนินการต่อไปเพื่อปรับการตั้งค่าของท่านได้ (หากต้องการ) ซึ่งทำ�ได้โดยการคลิกที่ปุ่มปรับการตั้งค่าการตัด โปรแกรมจะทำ�การตั้งค่าคำ�สั่งในการปรับใช้เส้นรอยขีด
& ลายนูนให้ตรงกับตัวเลือกที่ท่านเลือกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดหรือการทำ�ลายนูนในงานของท่าน

สำ�คัญ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดของท่านได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์จับเครื่องมือด้านซ้ายของ Curio (ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยสัญลักษณ์วงกลมสีแดง) ทำ�การตั้งค่าใบมีดเป็น “1” และเครื่องมือ
การทำ�ลายนูนที่ท่านต้องการใช้นั้นได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์จับเครื่องมือด้านขวา (ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยสัญลักษณ์วงกลมสีน้ำ�เงิน)
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พิมพ์ & ทำ�ลายนูน
ตัวเลือกการพิมพ์ & ลายนูนมีความคล้ายคลึงกับตัวเลือกการพิมพ์ & ตัด ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์การพิมพ์ในการจัดแนวรอบรูปที่พิมพ์ออกมาอย่างเหมาะสม แต่การพิมพ์ & ลายนูนนั้นจะ
อนุญาตให้ท่านพิมพ์รูปภาพลงบนพื้นผิวของวัสดุและกดลงบนด้านตรงข้ามของพื้นผิวที่พิมพ์ได้ด้วยเครื่องมือการทำ�ลายนูน เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นนั้นจะสร้างรูปภาพการพิมพ์ที่มีลายนูน
และเอฟเฟกต์ลายนูนอาจจะอยู่ตามขอบหรืออยู่ภายในรูปภาพก็ได้ ซึ่งทั้งนี้แล้วแต่ตัวเลือกการทำ�รูปนูน/รูปลึกที่ท่านได้เลือกไว้ก่อนหน้า
เริ่มต้นคำ�สั่งนี้ด้วยการวางการออกแบบการพิมพ์ของท่านลงบนหน้าจอ แล้วสร้างเส้นการทำ�ลายนูนรอบ ๆ หรือภายในรูปภาพที่จะพิมพ์นั้น ๆ ตามที่ท่านต้องการ

เคล็ดลับ: หากท่านใช้รูปภาพในการพิมพ์และตัดที่มีการสร้างเส้นตัดรอบ ๆ รูปภาพอยู่แล้ว และมีพื้นที่สีขาวอยู่รอบนอกเช่นกัน ท่านก็สามารถเลือกรูปนั้น ๆ แล้วไปยังตัวเลือกการปรับแต่ง แล้ว
เลือกใช้ตัวเลือกส่วนที่ทับกันได้ นี่จะช่วยเล็มพื้นที่สีขาวด้านนอกเส้นขอบของเส้นตัดออกได้ หากท่านประสงค์จะเพิ่มประเภทการเติมลายนูน ท่านสามารถคลิกขวา เลือกคัดลอก แล้วคลิกขวา
เลือกวางด้านหน้าได้ หลังจากนั้น ท่านจะสามารถเลือกการออกแบบเพื่อปรับใช้ประเภทการเติมลายนูนเพื่อทำ�การใช้กับฟีเจอร์การพิมพ์ & ทำ�ลายนูนได้ต่อไป
หลังจากนั้น ท่านสามารถไปยังส่วนการพิมพ์ & ทำ�ลายนูนในแผงควบคุมเครื่องมือการทำ�ลายนูน แล้วคลิกปุ่ม “พิมพ์” ภายใต้ขั้นตอนที่ 1 คำ�สั่งนี้จะส่งรูปภาพของท่านไปยังเครื่องพิมพ์พร้อม
สัญลักษณ์การพิมพ์ด้วยเช่นกัน

สำ�คัญ: กรุณาเผื่อเวลาจำ�นวนมากเพื่อให้หมึกแห้งก่อนนำ�มันไปวางลงบนแผ่นรองทำ�ลายนูน หากหมึกยังไม่แห้งสนิท มันอาจจะทำ�ให้รอยรูปภาพติดลงบนพื้นผิวของแผ่นรองทำ�ลายนูน แม้ว่า
หมึกนี้จะไม่ทำ�ให้แผ่นรองเสียหายหรือลดคุณภาพลง แต่ท่านอาจจะไม่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์นี้
นำ�หน้ากระดาษที่พิมพ์แล้วพร้อมสัญลักษณ์การพิมพ์ออกมาจากแผ่นรองตัด Curio ของท่าน พลิกหน้ากระดาษที่ได้รับการพิมพ์กลับด้านเพื่อ
ให้เห็นด้านหลัง (ด้านที่ไม่มีการพิมพ์) แล้ววางมันคว่ำ�หน้าลงบนแผ่นรองทำ�ลายนูน หลังจากนั้น ท่านสามารถเลื่อนสี่เหลี่ยมสีดำ�เล็ก ๆ สามอัน
ที่ท่านได้รับมาพร้อมกับเครื่อง Curio ไปด้านล่างสัญลักษณ์การพิมพ์เพื่อการตัดได้ แล้วสัญลักษณ์นั้นจะกลายเป็นสีดำ�

สำ�คัญ: เป็นที่แนะนำ�ว่าท่านควรเผื่อเวลาจำ�นวนมากเพื่อให้หมึกแห้งก่อนนำ�มันไปวางคว่ำ�ลงบนแผ่นรองทำ�ลายนูน เนื่องจากหมึกอาจติดลงบน
แผ่นรองทำ�ลายนูนได้ หมึกที่ติดนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป และมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้แผ่นรองทำ�ลายนูนในครั้งต่อไปแต่อย่างใด
เปลี่ยนใบมีดเป็นเครื่องมือการทำ�ลายนูนในอุปกรณ์จับเครื่องมือด้านซ้ายของ Curio (ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยสัญลักษณ์วงกลมสีแดง) แล้วคลิกปุ่ม “ทำ�ลายนูน” ภายใต้ขั้นตอนที่ 3 จะมีการทำ�ให้เกิด
รอยเว้าไปตามเส้นลายนูนที่ด้านหลังของหน้ากระดาษ แล้วท่านจะเห็นเอฟเฟกต์การทำ�ลายนูนได้เมื่อชมหน้ากระดาษจากด้านหน้า
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12.2 การวาดเป็นจุด

การวาดเป็นจุดเป็นขั้นตอนการทำ�เครื่องหมายลงบนพื้นผิววัสดุ มันจะประกอบไปด้วยจุดเล็ก ๆ จำ�นวนมากที่รวมกันกลายเป็นรูปแบบต่าง ๆ Silhouette Curio™ มอบความสามารถ
ในการสร้างจุดโดยการเปลี่ยนเส้นให้กลายเป็นจุด หรือโดยการเปลี่ยนรูปภาพสำ�หรับการพิมพ์ที่ท่านนำ�เข้ามาให้กลายเป็นรูปแบบการวาดจุด
ตัวเลือกการวาดเป็นจุดจะคาดคะเนว่าอุปกรณ์ที่ท่านใช้คือเครื่องมือการวาดจุด (สินค้าขายแยก) หรือปากกาหัวนุ่ม
วาดจุด

ส่วนการวาดจุดจะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนเส้นให้กลายเป็นรูปแบบลายจุดหรือเติมรูปภาพด้วยรูปแบบลายจุดหลายประเภทได้
ในการเปลี่ยนเส้นให้กลายเป็นรูปแบบลายจุด กรุณาเลือกกล่องตัวเลือกสำ�หรับขอบภาพวาดเป็นจุด ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้เมนูการวาดจุด หลังจากเลือกแล้ว ท่านจะสามารถกำ�หนดระยะห่างของลาย
จุดได้โดยการปรับตัวเลือกระยะห่าง
เมื่อเลือกหนึ่งในประเภทการเติมภาพวาดเป็นจุด ๆ แล้ว (ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือรูปทรง) รูปภาพลายเส้นที่ได้รับเลือกจะถูกเติมด้วยรูปแบบหรือรูปทรงที่ท่านเลือกนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง ท่าน
สามารถเลือกได้ระหว่างรูปแบบหรือรูปทรงเท่านั้น ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อให้เข้ากับรูปแบบหรือรูปทรงที่ท่านเลือก:
ระยะของตาราง: ซูมเข้าหรือออกจากรูปทรงการวาดจุดที่เลือก
การเว้นระยะระหว่างจุด: ควบคุมการเว้นระยะระหว่างจุดว่าจะให้มันเข้าใกล้กันยิ่งขึ้นหรือกระจายห่างกันออกไป
มุม: ควบคุมมุมของการเติมการวาดจุด
ออฟเซต: ควบคุมว่าจะให้การเติมการวาดจุดนั้นอยู่ใกล้หรือไกลจากขอบของรูปทรงที่ได้รับการเติมมากน้อยเพียงใด
ตัวเลือกขนาดจุดจะปรับการแสดงผลของจุดบนหน้าจอของท่าน แต่มันจะไม่ควบคุมผลลัพธ์ต่อขนาดของจุดที่ได้รับการสร้างขึ้นมาจริง ๆ คำ�สั่งนี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการชมบนหน้าจอเท่านั้น
เมื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์จุดแล้ว ท่านจะสามารถส่งรูปภาพของท่านไปยังเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รูปออกมาพร้อมกับการตั้งค่าการวาดจุดตามที่เลือก
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วาดเส้นภาพวาดเป็นจุด ๆ
ส่วนการวาดเส้นภาพวาดเป็นจุด ๆ จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนรูปภาพแบบแรสเตอร์ที่ท่านนำ�เข้ามา (เช่น JPG, PNG, และ bitmaps ที่ได้รับการรองรับอื่น ๆ) ให้กลายเป็นรูปแบบลายจุด
ได้
เมื่อท่านเปิดรูปภาพที่ท่านเป็นเจ้าของเข้ามาจากภายนอกโปรแกรมแล้ว (ชมคำ�อธิบายในบทที่ 3.4) ท่านสามารถคลิกที่ปุ่มเลือกบริเวณภาพวาดเป็นจุด ๆ มันจะอนุญาตให้ท่านวาดกล่องรอบ
พื้นที่ของรูปภาพนำ�เข้าตามที่ท่านต้องการใช้สร้างรูปแบบการวาดจุด หลังจากเลือกพื้นที่นี้แล้ว หากท่านต้องการปรับขนาดพื้นที่การวาดเส้นภาพวาดเป็นจุด ๆ ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ท่านยัง
สามารถปรับหรือย้ายมันได้เหมือนกับที่ท่านทำ�กับวัตถุอื่น ๆ ในซอฟต์แวร์นี้ การเลือกพื้นที่การวาดเส้นภาพวาดเป็นจุด ๆ จะช่วยให้ท่านพรีวิวรูปเดิมได้พร้อมกับเห็นรูปในจุดสีดำ�ซึ่งแสดงตำ�แหน่ง
ที่จะมีการสร้างจุดนั้น ๆ
หลังจากเลือกตัวเลือกการวาดจุดทั้งหมดตามที่ท่านต้องการ (ชมด้านล่าง) และแน่ใจว่ารูปแบบการวาดจุดตรงตามที่ท่านต้องการแล้ว ท่านสามารถคลิกที่ปุ่มสร้างภาพแบบจุดเพื่อสร้างรูปแบบนั้น
ๆ ได้
รูปแบบของภาพวาดเป็นจุด ๆ: ท่านสามารถปรับการตั้งค่าและรูปแบบของภาพวาดเป็นจุด ๆ ได้หลากหลาย เพื่อสร้างเอฟเฟกต์การวาดจุดที่แตกต่างกันไป
กลับ: กล่องตัวเลือกจะทำ�การร่างภาพสลับที่
ความหนาแน่น: โดยปกติแล้ว พื้นที่ในภาพวาดที่สว่างกว่าจะประกอบไปด้วยจุดจำ�นวนน้อยกว่า และพื้นที่ในภาพวาดที่เข้มกว่าจะประกอบไปด้วยจุดจำ�นวนมากกว่า จะมีการเพิ่มความเข้ม
ของพื้นที่ใด ๆ มากขึ้นอีกหากท่านทำ�การตั้งค่าความหนาแน่น ซึ่งนี่จะส่งผลกระทบต่อจำ�นวนและความหนาแน่นของจุดที่ได้รับการสร้างขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ
ความละเอียด: การสร้างจุดนั้นเป็นการสร้างขึ้นภายในตารางสี่เหลี่ยมที่ไม่ปรากฏให้ท่านเห็น โดยระยะห่างของตารางนั้นจะกำ�หนดโดย “ระยะของตาราง” ตัวเลือกรูปแบบของภาพวาดเป็นจุด
ๆ บางประเภทจะอนุญาตให้ท่านปรับระยะห่างของตารางนี้ได้ โดยท่านจะสามารถกำ�หนดให้จุดนั้น ๆ ปรากฏอยู่ภายในตารางสี่เหลี่ยมแบบครึ่งหนึ่ง หนึ่งส่วนสาม หรือหนึ่งส่วนสี่ก็ได้ ดังนั้น
แล้ว ยิ่งค่าสูงขึ้นเท่าไหร่ การแสดงผลของจุดก็จะยิ่งดูไม่เป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งนี่จะส่งผลให้ผลงานนั้นดูเป็นธรรมชาติและไม่ตายตัวเท่าที่เป็น
ระยะของตาราง: ระบุระยะห่างระหว่างแถวและคอลัมน์ของตารางสี่เหลี่ยมที่เป็นพื้นฐานในการสร้างจุด ยิ่งค่าระยะของตารางต่ำ�ลงเท่าไหร่ ตำ�แหน่งของจุดก็จะยิ่งละเอียดขึ้นเท่านั้น
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การเลือกเครื่องมือการวาดจุด
เมื่อท่านเลือกที่จะวาดจุด ท่านสามารถใช้ปากกาหัวนุ่มหรือเครื่องมือการวาดจุดและทำ�ลายนูนของ Silhouette ก็ได้ ทุกครั้งที่ท่านทำ�การวาดจุด ท่านจะต้องเลือกเครื่องมือการวาดจุดให้เป็นชนิด
วัสดุของท่าน ซึ่งตัวเลือกนี้อยู่ภายใต้แผงควบคุมการตั้งค่าการตัด
ในการเลือกเครื่องมือการวาดจุด กรุณาเลือกชนิดวัสดุของท่านในแผงควบคุมการตั้งค่าการตัด แล้วคลิกที่ตัวเลือกประเภทเครื่องมือแบบดึงลง
หลังจากนั้น ท่านสามารถเลื่อนลงมาเพื่อเลือกเครื่องมือการวาดจุดได้ เมื่อเลือกแล้ว ท่านจะพบตัวเลือกการตั้งค่าเครื่องมือใหม่สองตัวเลือก
โดยปกติแล้ว คำ�สั่งการวาดจุดจะเป็นการทำ�งานแบบขึ้น/ลง แต่ท่านก็สามารถเลือกสร้างจุดที่ใหญ่ขึ้นได้โดยการใช้ตัวเลือกขนาดจุดซึ่งมีให้เลือกที่นี่ มันจะทำ�ให้จุดใหญ่ขึ้นโดยการจิ้มเครื่องมือลง
ไปแล้วหมุนปลายเพื่อสร้างจุด การตั้งค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0.00 มม. ซึ่งนี่หมายความว่าจะมีการสร้างจุดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือนั้นตามความเป็นจริง
เมื่อใช้เครื่องมือการวาดจุดเพื่อสร้างจุดลงบนพื้นผิวโลหะ เช่นแผ่นวาดจุดโลหะยี่ห้อ Silhouette ท่านก็สามารถเลือกกล่องตัวเลือกเพิ่มแรงในการสร้างจุดได้ เพื่อทำ�ให้จุดนั้น ๆ ได้รับการกดลงด้วย
แรงที่มากยิ่งขึ้น
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12.3 การใช้หลายเครื่องมือใน Curio

Silhouette Curio™ และ Silhouette CAMEO® มีตัวจับเครื่องมือสองที่ เพื่อที่จะสามารถใช้เครื่องมือหลายชิ้นพร้อมกันได้ ๆ กัน นี่หมายความว่า ท่านจะสามารถสั่งงานสองอย่างที่แตกต่างกัน
ได้ในระหว่างการทำ�งานครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการตัด ทำ�ลายนูน แกะสลัก วาดจุดหรือร่างภาพ
เมื่อตรวจพบเครื่อง Silhouette Curio แล้ว Silhouette Studio จะมอบตัวเลือกในแผงควบคุมการตั้งค่าการตัดให้กับท่าน เพื่ออนุญาตให้ท่านระบุการทำ�งานของเส้นต่าง ๆ ให้กับอุปกรณ์จับเครื่อง
มือแต่ละชิ้น
เมื่ออยู่ในโหมดการตัดมาตรฐาน ท่านสามามารถเลือกวัตถุที่ท่านต้องการจากพื้นที่ทำ�งานของท่านได้ แล้วคลิกที่ตัวเลือกอุปกรณ์จับเครื่องมือที่ท่านต้องการใช้คู่กับมัน
นี่จะเป็นการสั่งให้เครื่องมือนั้น ๆ เป็นเครื่องมือจัดการเส้นที่ท่านเลือก โดยที่ท่านจะต้องนำ�เครื่องมือนั้น ๆ ใส่เข้าไปยังอุปกรณ์จับ
เครื่องมือใน Curio ของท่านให้ถูกต้อง
เมื่ออยู่ในโหมดการตัดขั้นสูง ท่านสามามารถเลือกเส้นที่ท่านต้องการให้ได้รับการจัดการโดยอุปกรณ์จับเครื่องมือแต่ละชนิดได้ โดยคลิกที่วงกลมที่แสดงอยู่ในคอลัมน์เครื่องมือให้ตรงกับอุปกรณ์
นั้น ๆ โดยที่ท่านสามารถเลือกเครื่องมือได้ตามสีเส้นหรือสีเติม หรือหากท่านใช้เวอร์ชันรุ่นนักออกแบบ ท่านก็ยังจะสามารถตั้งค่าการทำ�งานของเครื่องมือต่าง ๆ ตามเลเยอร์ของงานได้
การคลิกที่วงกลมสีแดงด้านซ้ายมือจะเป็นการสั่งให้แถวที่ท่านเลือกได้รับการจัดการโดยเครื่องมือทางซ้ายของ Curio ในขณะที่การ
คลิกที่วงกลมสีน้ำ�เงินด้านขวามือจะเป็นการสั่งให้แถวที่ท่านเลือกได้รับการจัดการโดยเครื่องมือทางขวาของ Curio
หากท่านประสงค์จะใช้งานเครื่องมือมากกว่าสองชนิดภายในงานเดียวกัน ท่านสามารถคลิกขวาเพื่อเพิ่มการหยุดได้ ซึ่งมันจะช่วยให้
คำ�สั่งการทำ�งานของ Curio หยุดลง แล้วท่านจะสามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้ตามที่ต้องการ
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13 - ฟีเจอร์รุ่น Designer Edition Plus (รุ่นนักออกแบบพลัส)

Silhouette Studio® Designer Edition Plus มีฟีเจอร์เพิ่มเติมสองอย่าง: การตัดปะลายผ้าและการติดเพชรพลอยขั้นสูง

13.1 การตัดปะลายผ้า

“Silhouette Studio® Designer Edition Plus ช่วยให้คุณนำ�เข้าไฟล์การตัดปะลายผ้า หากไฟล์การปักผ้ามีเลเยอร์รอยตะเข็บ คุณสามารถใช้มันเพื่อตัดรูปร่างของแผ่นปะโดยใช้เครื่องตัด
Silhouette ของคุณ
เพื่อทำ�เช่นนี้ อัปโหลดไฟล์การเย็บปักถักร้อยของคุณไปยัง Silhouette Studio® คุณสามารถนำ�เข้ารูปแบบการเย็บปักถักร้อยต่อไปนี้ด้วย Designer Edition Plus:
PES (Brother, Babylock, Deco, Singer)
DST (Tajima, Barudan, Toyota)
EXP (Stellar, Melco)
JEF (Janome)
XXX (Singer)
เปิดไฟล์ของคุณในหน้าจอการออกแบบ ลบรูปร่างการเย็บปักถักร้อยส่วนเกินเพื่อให้เหลือเพียงรอยตะเข็บเท่านั้น

ส่งรูปทรงของคุณไปยัง Silhouette และตัดรูปร่างนั้นออกจากผ้า ตอนนี้คุณมีผ้าปะที่ตัดอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
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การร่างด้วยไฟล์การเย็บปักถักร้อย
คุณสามารถแปลงการออกแบบการเย็บปักถักร้อยเพื่อร่างงานศิลปะโดยใช้ปากการ่าง Silhouette
อัปโหลดไฟล์ของคุณไปยัง Silhouette Studio® กำ�หนดสีให้แต่ละเลเยอร์ ส่งรูปไปยัง Silhouette ของคุณพร้อมเลเยอร์สีที่ตรงกันกับปากการ่างสี
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13.2 การติดเพชรพลอยขั้นสูง

เครื่องมือการติดเพชรพลอยชั้นสูงใน Silhouette Studio® Designer Edition Plus มอบตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมและช่วยให้คุณชมการออกแบบของคุณด้วยการเรนเดอร์รูปที่
สมจริง

การติดเพชรพลอยแบบกำ�หนดเอง
คุณสามารถวาดรูปร่างการติดเพชรพลอยใน Silhouette Studio® หรือคุณสามารถนำ�เข้าภาพของการติดเพชรพลอยแบบกำ�หนดเองของคุณโดยการใช้แผ่นรอง PixScan™ (ชมส่วน PixScan™
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม)
เมื่อคุณวาดรูปของคุณหรือวางรูปของการติดเพชรพลอยแบบกำ�หนดเองของคุณบนหน้าแล้ว เลือกภาพ หลังจากนั้น คลิกปุ่ม ‘เพิ่มรูปร่างที่เลือกไปยัง
ไลบรารีการติดเพชรพลอย’ การทำ�เช่นนี้จะเพิ่มรูปร่างของคุณไปยังส่วนที่มีชื่อวา ‘การติดเพชรพลอยของผู้ใช้’ ภาพใต้ส่วนการติดเพชรพลอยจากคลังที่
โหลดก่อนหน้า รูปร่างการติดเพชรพลอยจะค้างอยู่ในไลบรารีของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้งานสำ�หรับโครงการในอนาคต

ปรับขนาดการติดเพชรพลอยไปยังขนาดที่ไม่เป็นมาตรฐาน
ขนาดของการติดเพชรพลอยแบบวงกลมสามารถระบุได้ใน ‘ss’ หรือในหน่วยเชิงมิติ (‘มม.’ หรือ ‘นิ้ว’) ที่ตั้งในการกำ�หนดค่าของคุณ ความกว้าง / สูงของ
การติดเพชรพลอยแบบที่ไม่เป็นวงกลมสามารถระบุได้ในหน่วยเชิงมิติ (‘มม.’ หรือ ‘นิ้ว’) ที่ตั้งในการกำ�หนดค่าของคุณ คุณสามารถปรับขนาดการติด
เพชรพลอยแบบกำ�หนดเองของคุณโดยการคลิกบนแถบเลื่อนภายใต้ไลบรารีการติดเพชรพลอยของคุณ

การวางการติดเพชรพลอยแต่ละชิ้น
“เพื่อวางการติดเพชรพลอยแต่ละชิ้นในการออกแบบของคุณ คุณสามารถเลือกการติดเพชรพลอยที่คุณต้องการและลากและปล่อยมันลงในตำ�แหน่งที่ต้องการ หรือคุณสามารถเลือก ‘คลิกครั้ง
เดียว’ จากเมนูการติดเพชรพลอยขั้นสูง อีกนัยหนึ่ง มีสองตัวเลือกในการวางการติดเพชรพลอยในการออกแบบของคุณ: เดี่ยวและหลายชิ้น
โหมดการคลิกครั้งเดียวมอบเคอร์เซอร์การติดเพชรพลอยในตำ�แหน่งการวาดซึ่งวางการติดเพชรพลอยที่เลือกในขณะนั้นจากไลบรารีการติดเพชร
พลอยบนหน้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางการติดเพชรพลอยซ้ำ� ๆ กันได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณอยู่ในโหมด ‘การติดเพชรพลอยหลายชิ้น’ เคอร์เซอร์การติดเพชรพลอยหมุนผ่านลำ�ดับของการติดเพชรพลอยที่ระบุในรายการ ‘การติดเพชรพลอยของผู้ใช้’ ซึ่งช่วยให้สามารถวางการติด
เพชรพลอยหลากหลายประเภทได้อย่างรวดเร็ว
การคลิกเคอร์เซอร์การติดเพชรพลอยด้านบนซึ่งถูกวางในตำ�แหน่งการวาดทำ�ให้การติดเพชรพลอยนั้นถูกแทนที่ด้วยชิ้นใหม่ และวางตำ�แหน่งการติดเพชรพลอยใหม่ไปยังศูนย์กลางเดิม
“
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การวางการติดเพชรพลอยเป็นเค้าโครงหรือการเติม
คุณสามารถสร้างเค้าโครงหรือการเติมโดยใช้สไตล์การติดเพชรพลอยแบบเดี่ยวหรือรูปแบบการติดเพชรพลอยหลายชิ้น
เพื่อใช้สไตล์การติดเพชรพลอยแบบเดี่ยว คุณสามารถเลือกการติดเพชรพลอยเดี่ยวและสร้างเค้าโครงหรือเติมการออกแบบของคุณโดยใช้มันได้ อย่าง
แรก เลือกรูปของคุณ ถัดจากนั้น ภายใต้ ‘โหมดการติดเพชรพลอย’ เลือก ‘เดี่ยว’ แล้ว เลือกว่าคุณใช้งานการติดเพชรพลอยใดสำ�หรับการออกแบบของ
คุณ
มีตัวเลือกการปรับสามตัวเลือก: มุม ช่องว่างและการชดเชยมุม
มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้งานในเมนูแบบดึงลง ‘มุม
มาตรฐาน: การติดเพชรพลอยได้รับการจัดให้หันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

ศูนย์กลาง: การติดเพชรพลอยได้รับการจัดให้ชี้ไปยังศูนย์กลางของรูปร่างขอบ

ตั้งฉาก: การติดเพชรพลอยได้รับการจัดให้ตั้งฉากกับเส้นแสดงรูปร่างที่มันอยู่บนนั้น
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’ช่องว่าง’ ปรับว่ามีช่องว่างมากเพียงใดระหว่างการติดเพชรพลอยชิ้น

การชดเชยมุม’ ช่วยให้คุณสามารถปรับมุมซึ่งการติดเพชรพลอยนั้นวางอยู่

หัวใจที่ไม่มีการชดเชยมุมและหัวใจที่มีการชดเชยมุม 45

หลังจากคุณได้เลือก มุม ช่องว่างและการชดเชยมุม คลิก ‘ปรับใช้ไปยังขอบ’

ตัวเลือกการเติม
มีสองตัวเลือกในการเติมการออกแบบของคุณ
‘เติมรัศมีภายใน’ วางตำ�แหน่งการติดเพชรพลอยบนขอบของ
เส้นทางและเส้นแสดงรูปร่างซึ่งมีศูนย์กลางร่วมกันในส่วนภายใน

‘เติมเส้นภายใน’ วางตำ�แหน่งการติดเพชรพลอยในรูปแบบเหมือนตาราง ในส่วนภายใน
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การติดเพชรพลอยหลายรูปแบบ
โหมดการติดเพชรพลอยหลายรูปแบบทำ�งานเหมือนกับโหมดการติดเพชรพลอยเดี่ยวยกเว้นเค้าโครงหรือการเติมนั้นใช้รูปแบบการติดเพชรพลอยหลายรูปแบบ
เมื่ออยู่ในโหมด ‘การติดเพชรพลอยหลายรูปแบบ’ คุณสามารถสร้างรูปแบบของการติดเพชรพลอยสำ�หรับการออกแบบของคุณ เพื่อสร้างรูปแบบ คลิกบนการติดเพชรพลอยที่คุณต้องการและลาก
มันไปยัง ‘การติดเพชรพลอยของผู้ใช้’ กลับไปยังไลบรารีการติดเพชรพลอยและคลิกการติดเพชรพลอยถัดไปที่คุณต้องการและลากมันไปวางข้างชิ้นแรก คุณสามารถลากวางการติดเพชรพลอยได้
มากเท่าที่คุณต้องการในขณะที่คุณต้องการสร้างรูปแบบของคุณ การติดเพชรพลอยแต่ละชิ้นจะถูกวางโดยอัตโนมัติในตอนท้ายของรูปแบบ แต่โดยการคลิกและลาก คุณสามารถจัดมันใหม่เพื่อ
สร้างรูปลักษณ์ที่คุณต้องการ

รวม (รูปร่างทั้งหมด)
ที่ด้านล่างของเมนูการติดเพชรพลอยขั้นสูงคือจำ�นวนการติดเพชรพลอยรวม มันติดตามว่าคุณใช้งานการติดเพชรพลอยในแต่ละ
ขนาดไปมากเพียงใดในการออกแบบของคุณ
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13 - ฟีเจอร์ของรุ่นธุรกิจ

Silhouette Studio® Business รุ่นธุรกิจประกอบไปด้วยเครื่องมือซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยสร้างโปรเจกต์ใหญ่ งานประณีต หรือชุดงานจำ�นวนมากได้

13.1 การรองรับเครื่องมือตัดหลายชิ้น

Silhouette Studio® รุ่นธุรกิจให้การรองรับเครื่องมือตัดหลายชิ้น นี่หมายความว่าเมื่อท่านใช้รุ่นธุรกิจ ท่านจะสามารถส่งงานตัดของท่านไปยังเครื่องมือตัดของ Silhouette หลายชิ้นได้พร้อม ๆ กัน
โดยที่ต้องเชื่อมต่อมันเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่าน
เพื่อใช้ความสามารถในการส่งงานตัดของท่านไปยังเครื่องมือตัดของ Silhouette ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของท่านจำ�นวนหลายชิ้นพร้อม ๆ กัน ท่านสามารถไปยังแผงควบคุมการส่งงานไปยัง
Silhouette แล้วเลือกว่าท่านประสงค์จะส่งงานของท่านไปยังอุปกรณ์ Silhouette เครื่องใด แล้วหลังจากนั้นให้กดปุ่มเริ่ม
ท่านสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการตัดงานเดียวกันหรืองานที่ไม่เหมือนกันก็ได้ ซึ่งนี่ขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกแถบเอกสารแถบใดอยู่ และมีการแสดงแถบใดในขณะที่ท่านเลือกเริ่มงานนั้น ๆ
ในโปรแกรมรุ่นธุรกิจ ตัวเลือกในการใช้อุปกรณ์ของ Silhouette หลายชิ้นพร้อม ๆ กันยังจะช่วยให้ท่านสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ Silhouette แต่ละชิ้นได้ ดังนั้นแล้วท่านจะสามารถระบุได้ว่าจะให้
งานใดส่งไปยังอุปกรณ์ชิ้นใด สำ�หรับการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Silhouette ที่เชื่อมต่ออยู่ เพียงแค่คลิกไปยังชื่อโมเดลของ Silhouette (ตามที่แสดงเป็นสีเทาด้านล่าง) ในหน้าจอการส่งงานไปยัง
Silhouette
เมื่อท่านคลิกไปยังชื่อรุ่นแล้ว ท่านจะสามารถพิมพ์ชื่อใหม่ให้กับอุปกรณ์ Silhouette นั้น ๆ ได้ตามที่ท่านต้องการ จะมีการเก็บชื่อนี้ไว้เมื่อท่านใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวกับคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ตั้งชื่อให้ แม้ว่าท่านจะถอดปลั๊กอุปกรณ์นั้น ๆ ออกแล้วเสียบกลับเข้าใหม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม โปรด
ทราบว่าจะมีการแสดงชื่อใหม่ได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวตั้งชื่อเท่านั้น
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13.2 การเข้ากันได้กับไฟล์ Ai/EPS/CDR

Silhouette Studio® รุ่นธุรกิจมอบความสามารถในการเปิดไฟล์ Ai, EPS, และ CDR ซึ่งสร้างขึ้นโดยโปรแกรมซอฟต์แวร์สร้างภาพแบบเวกเตอร์รายใหญ่รายอื่นได้โดยตรง (โปรแกรมเหล่านั้นได้แก่
Adobe Illustrator® หรือ CorelDraw®)
ในการเข้าถึงฟีเจอร์นี้ในรุ่นธุรกิจ กรุณาไปยังเมนูไฟล์แล้วเลือกเปิด หากท่านใช้ PC ท่านจะต้องเลือกประเภทไฟล์ที่ท่านกำ�ลังมองหา แล้วเลือกตัวเลือก Ai, EPS, หรือ CDR
สำ�หรับไฟล์เหล่านี้ ท่านสามารถเลือกการตัดตามเลเยอร์แล้วเปิดใช้งานเฉพาะเลเยอร์ที่ต้องการ หรือเลือกตัดตามสีเส้น หรือเลือกเปิดใช้งานการตัดเส้น “ไร้สี” หรือเปลี่ยนสีเส้นของท่านตามที่
ต้องการได้โดยใช้เครื่องมือสีเส้น
นอกจากนี้แล้ว ท่านยังสามารถเลือกใช้โปรแกรม the Silhouette Connect™ ในการตัดไฟล์เหล่านี้จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ดั้งเดิมของมันก็ได้

13.3 มุมมองการออกแบบ และมุมมองแบบเลย์เอาท์สื่อ

Silhouette Studio® รุ่นธุรกิจนำ�เสนอตัวเลือกในการชมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้ชมได้ทั้งในมุมมองการออกแบบดั้งเดิมเพื่อชมวิธีการเรียงรูปภาพในการออกแบบ หรือ
ชมในมุมมองเลย์เอาท์สื่อเพื่อชมขั้นตอนการจัดการเส้นตามที่จะดำ�เนินการจริงต่อผลงานการตัด โดยปกติแล้ว ท่านสามารถใช้มุมมองการออกแบบดั้งเดิมซึ่งจะสะท้อนว่า “สิ่งที่ท่าน
เห็นก็คือผลงานที่ท่านได้รับ” และปกติแล้วจะมีการจัดการงานในลักษณะนี้เมื่อท่านใช้รุ่นธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เรายังนำ�เสนอตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านสามารถเปลี่ยนมุมมองไปเป็นแบบมุมมอง
เลย์เอาท์สื่อได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบเลย์เอาท์เมื่อทำ�การตัดกับวัสดุพิเศษซึ่งใช้บ่อยในวงการธุรกิจ
ความสามารถในการมองเทียบคู่กันไปด้านข้างจะช่วยให้ท่านเข้าถึงฟีเจอร์ในรุ่นธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ฟีเจอร์เหล่านี้ได้แก่ตัวเลือกการคัดลอกเมทริกซ์ การจัดเลย์เอาท์สื่อ และการแผ่เรียง
เมื่อใช้งานเวอร์ชันรุ่นธุรกิจ ท่านจะพบโหมดเลย์เอาท์สองโหมดอยู่ที่มุมบนขวาของหน้าจอ:

มุมมองการออกแบบ
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ซอฟต์แวร์จะปรากฏในรูปแบบมุมมองหน้าต่างเดี่ยว และจะตัดวัตถุตามที่มันได้รับการวางในการออกแบบดั้งเดิมของมัน

มุมมองเลย์เอาท์สื่อ
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ซอฟต์แวร์จะปรากฏในรูปแบบมุมมองเทียบคู่ไปทางข้าง โดยท่านจะสามารถชมเลย์เอาท์เดิมของท่านได้ (กล่าวคือ มุมมองการออกแบบจะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอ) และจะชม
วิธีการตัดงานของท่านไปยังสื่อ หรือชมวัสดุที่กำ�ลังตัดอยู่ได้เช่นกัน (กล่าวคือ มุมมองเลย์เอาท์สื่อจะอยู่ด้านขวาของหน้าจอ)
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13.4 ฟีเจอร์การแผ่เรียง

Silhouette Studio® รุ่นธุรกิจนำ�เสนอฟีเจอร์ในการแผ่เรียงอัตโนมัติ
ฟีเจอร์การแผ่เรียงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้งานใหญ่ ๆ ได้รับการตัดเข้าไปในกรอบเล็ก ๆ แล้วหลังจากนั้น เมื่อขั้นตอนการตัดเสร็จสิ้น ท่านก็จะสามารถเรียงแผ่นเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็น
งานชิ้นใหญ่ขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์การแผ่เรียงจะอนุญาตให้ผู้ใช้ออกแบบรูปภาพขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูง 24 นิ้วและกว้าง 24 นิ้ว แล้วตัดมันออกเป็นหลาย ๆ ชิ้น เนื่องจาก Silhouette มีข้อกำ�หนดด้านความ
กว้างอยู่ที่สูงสุด 12 นิ้ว ท่านจะไม่สามารถตัดผลงานดังกล่าวในขนาดดั้งเดิมของมันได้ในครั้งเดียว แต่ท่านสามารถใช้ฟีเจอร์การแผ่เรียงเพื่อแบ่งงานนี้เป็นงานขนาดเล็กลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งหลัง
จากนั้นท่านจะสามารถทำ�การตัดออกมา แล้วประกอบกันเข้าเป็นผลงานขนาด 24 คูณ 24 นิ้วตามเป้าหมายได้
ฟีเจอร์การแผ่เรียงมีให้ใช้เมื่อท่านใช้เวอร์ชันรุ่นธุรกิจเท่านั้น และอยู่ในโหมดเลย์เอาท์สื่อ
ตัวเลือกการแผ่เรียงจะนำ�เสนอวิธีการในการจัดการการออกแบบของท่านให้ได้รับการตัดออกมาเป็นส่วน ๆ โดยที่ยังรักษาการออกแบบดั้งเดิมอยู่ในเลย์เอาท์ของการออกแบบดั้งเดิม ดังนั้นมันจึง
ทำ�ให้ท่านสามารถสร้างโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดสื่อที่ท่านมีได้เนื่องจากมันจะแบ่งโปรเจกต์เป็นงานเล็ก ๆ หลาย ๆ งาน
มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ท่านเลือกใช้ในแผงควบคุมการแผ่เรียง:

ดำ�เนินการจัดแบบแผ่เรียง
ตัวเลือกนี้ใช้ในการเปิดหรือปิดฟีเจอร์การแผ่เรียงได้ตามที่ท่านต้องการ ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้ร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ในรุ่นธุรกิจได้ เช่นการจัดเลย์เอาท์สื่อและการคัดลอกเมทริกซ์ (หมายเหตุ:
หากรูปภาพมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่การตัดที่สามารถใช้งานได้ การออกแบบที่แสดงในมุมมองเลย์เอาท์สื่อในขั้นตอนนี้จะได้รับการเปลี่ยนไปในรูปแบบแผงควบคุมหลายแผง)
เมื่อเปิดใช้งานการแผ่เรียง จะปรากฏรูปทรงสี่เหลี่ยมจำ�นวนหนึ่งขึ้นมาในมุมมองการออกแบบเพื่อแสดงให้ท่านเห็นว่าโปรเจกต์ของท่านจะได้
รับการแบ่งเป็นส่วน ๆ อย่างไรเมื่อทำ�การตัดจริง
ท่านสามารถควบคุมรูปทรงสี่เหลี่ยมเหล่านี้ได้โดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ ที่มีให้ใช้ในแผงควบคุมการแผ่เรียง:
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ปรับแต่งตำ�แหน่งและขนาด - ตัวเลือกที่มีอยู่ในส่วนนี้จะอนุญาตให้ท่านปรับขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยมและปรับตำ�แหน่งในการจัดการรูปทรงเหล่านี้เมื่อทำ�การตัดจริง
รักษาสัดส่วน - ตัวเลือกนี้จะรักษาสัดส่วนของรูปทรงสี่เหลี่ยมหลักไว้
อัตโนมัติ - ตัวเลือกนี้จะปรับขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยมให้ตรงกับขนาดของโปรเจกต์ที่ท่านทำ�การตัดอยู่ จะมีการจัดวางตำ�แหน่งเส้นแบ่งระหว่างรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยอัตโนมัติ โดยคำ�นึงถึงขนาดของสื่อ
ที่ท่านได้ระบุไว้
ปรับ - ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านปรับแต่งรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยการลากเส้นแบ่งและจุดตัดของมันไปมา
ตารางที่เป็นระเบียบ - ตัวเลือกนี้จะทำ�การปรับขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยมและรักษาทิศทางของความกว้างและความยาวของรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ละชิ้นไว้ แต่จะไม่ปรับขนาดมันให้เข้ากับขนาดของสื่อนั้น
ๆ โดยเฉพาะ
ขอบ - ตัวเลือกนี้จะทำ�ให้ผลการตัดมีความเหลื่อมล้ำ�กัน ซึ่งอาจจะมีประโยชน์หากท่านต้องการให้ผลงานแต่ละชิ้นที่ตัดออกมาเหลื่อมล้ำ�กันบ้าง
แสดงขอบเขต - ตัวเลือกนี้จะเปิดและปิดการแสดงขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยม
การแผ่เรียงทั้งหมด - ตัวเลือกนี้จะตัดรูปทรงสี่เหลี่ยมทั้งหมด
แบบแผ่เรียงที่เลือกเท่านั้น - ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านทำ�การตัดเฉพาะรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เลือกไว้เท่านั้น นอกจากนั้น ท่านยังสามารถคลิกรูปทรงสี่เหลี่ยมในมุมมองการออกแบบเพื่อเลือกเปิด
หรือปิดมันก็ได้
การแยก - ตัวเลือกนี้จะเปิดและปิดการแสดงขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยม
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13.5 พรีวิวการจัดระเบียบอัตโนมัติ

Silhouette Studio® รุ่นธุรกิจนำ�เสนอโหมดพรีวิวการจัดระเบียบอัตโนมัติ ที่ซึ่งรูปทรงต่าง ๆ จะได้รับการจัดระเบียบอยู่ภายในมุมมองเลย์เอาท์สื่อ เพื่อให้ท่านสามารถใช้วัสดุในการตัด
ได้อย่างคุ้มค่า ในขณะเดียวกัน ท่านก็ยังจะเห็นการจัดเรียงรูปภาพแบบดั้งเดิมอยู่ในมุมมองการออกแบบ เพื่อที่ท่านจะสามารถทำ�การตัดแต่งและปรับรายละเอียดของการออกแบบได้
ต่อไป
ตัวเลือกการจัดเลย์เอาท์สื่อมีให้ใช้เฉพาะกับเวอร์ชันรุ่นธุรกิจเท่านั้น และอยู่ในโหมดเลย์เอาท์สื่อ
ตัวเลือกการจัดเลย์เอาท์สื่อจะนำ�เสนอวิธีการจัดเรียงวัตถุสำ�หรับการตัด เพื่อให้ท่านใช้สื่อของท่านได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยที่ยังรักษาการออกแบบดั้งเดิมอยู่ในเลย์เอาท์ของการออกแบบดั้งเดิม
มีตัวเลือกต่อไปนี้ในแผงควบคุมการจัดเลย์เอาท์สื่อ:
ดำ�เนินการจัดระเบียบ - ตัวเลือกนี้ใช้ในการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ได้ตามที่ท่านต้องการ ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้ร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ในรุ่นธุรกิจได้ เช่นการแผ่เรียงและการคัดลอกเมทริกซ์
รอยต่อกันของรูปทรง - ตัวเลือกนี้จะจัดเรียงรูปทรงแบบเว้าเข้าด้วยกันเพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุด และจะพยายามทำ�ให้รูปทรงเหล่านี้เชื่อมต่อหรือเกี่ยวเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยท่านประหยัดพื้นที่สื่อยิ่งขึ้น
ไปอีก
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รักษาเกรน - เมื่อเปิดใช้งาน ฟีเจอร์การจัดเรียงจะปรับไม่ให้รูปภาพมีการหมุนองศา หรือหมุนมันเพียง 180 องศาเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์มากเมื่อท่านใช้สื่อเฉพาะบางอย่างที่มีลาย และ
ท่านต้องการยืนยันให้แน่ใจว่าหลังจากตัดรูปออกมาแล้ว ลายบนสื่อจะอยู่ในทิศทางเดียวกันตามที่ท่านต้องการตลอด
จัดแนว - เมื่อท่านเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ และหากรูปภาพในมุมมองการออกแบบได้รับการหมุนไปในมุมที่ผิดแปลก ตัวเลือกการจัดแนวจะทำ�ให้รูปภาพทั้งหมดอยู่ในมุมตั้งเพื่อจัดระเบียบมันก่อนที่
ท่านจะทำ�การตัดสินใจว่าท่านอยากจะจัดเลย์เอาท์รูปทรงเหล่านี้อย่างไร
คำ�ทั้งหมด - ตัวเลือกนี้จะรักษาตัวอักษรทั้งหมดในคำ�ที่ท่านสร้างด้วยเครื่องมือข้อความไว้ด้วยกัน และจะไม่จัดเลย์เอาท์ตัวอักษรแต่ละตัว
รักษากลุ่ม - ตัวเลือกนี้จะรักษารูปภาพที่ท่านจัดกลุ่มไว้ในรูปแบบการจัดกลุ่มแบบเดิม และจะไม่จัดเลย์เอาท์ของวัตถุแต่ละชิ้น
การหมุน - ตัวเลือกการหมุนจะอนุญาตหรือจำ�กัดค่ามุมเฉพาะที่ท่านต้องการให้รูปภาพหมุนไปได้ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งค่าการหมุนเป็น “0” รูปภาพจะอยู่ในมุมเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลง และ
หากท่านตั้งค่าการหมุนเป็น “2” โปรแกรมจะอนุญาตให้รูปภาพหมุนได้ 0º และ 180º หากท่านตั้งค่าการหมุนเป็น “4” รูปภาพจะหมุนได้ในมุม 0º, 90º, 180º, และ 270º จำ�นวนมุมที่รูปต่าง ๆ
จะหมุนได้จะเพิ่มขึ้นตามค่าการหมุนที่ท่านตั้ง เรานำ�เสนอการตั้งค่านี้ให้ท่านเนื่องจากเราตระหนักว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่ท่านให้ความสำ�คัญต่อมุมของรูปภาพ และบางครั้งท่านอาจต้องการ
รักษามุมของรูปภาพบางรูปไว้ แต่แน่นอนว่านี่ไม่ใช่การตั้งค่าที่จะให้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งานพื้นที่ให้คุ้มค่า
ระยะห่างระหว่างรูปทรง - ตัวเลือกนี้จะควบคุมระยะห่างขั้นต่ำ�ระหว่างรูปทรงสองรูปที่อยู่ข้างกันเมื่อทำ�การจัดเลย์เอาท์ของพวกมัน
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13.6 ฟีเจอร์การคัดลอกเมทริกซ์

Silhouette Studio® รุ่นธุรกิจนำ�เสนอฟีเจอร์การคัดลอกเมทริกซ์ ฟีเจอร์นี้จะนำ�เสนอความสามารถในการสร้างเมทริกซ์ของวัตถุเดิมในจำ�นวนหลายสำ�เนา และจะสร้างสำ�เนาซ้ำ�ของ
วัตถุนั้น ๆ ระหว่างการประมวลผลการตัดงานของท่าน โดยที่จะไม่ทำ�การเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อการออกแบบดั้งเดิม
ฟีเจอร์การตัดลอกมีให้ใช้เฉพาะกับเวอร์ชันรุ่นธุรกิจเท่านั้น และอยู่ในโหมดเลย์เอาท์สื่อ
แผงควบคุมการคัดลอกจะนำ�เสนอวิธีการในการคัดลอกผลงานออกแบบเพื่อนำ�ไปตัดเป็นหลายสำ�เนาตามที่ท่านต้องการ โดยที่ยังรักษาการออกแบบดั้งเดิมอยู่ในเลย์เอาท์ของการออกแบบดั้งเดิม
มีตัวเลือกต่อไปนี้ในแผงควบคุมการคัดลอก:
แถว - ตัวเลือกนี้นำ�เสนอจำ�นวนงานให้ท่านได้หลายแถว ตามที่ท่านระบุ
คอลัมน์ - ตัวเลือกนี้นำ�เสนอจำ�นวนงานให้ท่านได้หลายคอลัมน์ ตามที่ท่านระบุ
จำ�กัดสื่อ - เมื่อกดปุ่มนี้ โปรแกรมจะใช้ค่าจำ�นวนแถวและคอลัมน์ตามที่ท่านกรอก และจะลบแถวและคอลัมน์ที่เกินออกไปจากขนาดสื่อตามที่
ท่านอนุญาต
ตั้ง

การแยก - ตัวเลือกแนวนอนจะกำ�หนดระยะห่างระหว่างสำ�เนาในแนวนอน ในขณะที่ตัวเลือกแนวตั้งจะกำ�หนดระยะห่างระหว่างสำ�เนาในแนว
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Silhouette Studio® รุ่นธุรกิจนำ�เสนอเครื่องมือการตั้งค่ารอยตัดขอบ ฟีเจอร์นี้นำ�เสนอตัวเลือกในการสร้างเส้นตัดภายในเส้นพาธที่เปิดอยู่ เพื่อที่ท่านจะสามารถตัดวัสดุเช่นไวนิลและ
วัสดุส่งผ่านความร้อนได้ง่ายขึ้น มีตัวเลือกต่าง ๆ ให้ท่านเลือก เช่นการสร้างเส้นขอบรอบนอกเพื่อการตัด และการสร้างเส้นขอบภายในพื้นที่เปิดที่ท่านออกแบบ (เช่น ภายในตัวหนังสือ)
ทั้งนี้เพื่อที่จะนำ�เสนอวิธีการในการตัดวัสดุที่เกินออกมาหลังจากงานตัดของท่านเสร็จสิ้นแล้ว
ท่านจะพบแผงควบคุมการตั้งค่ารอยตัดขอบได้เมื่อใช้รุ่นธุรกิจ ซึ่งมันจะอยู่ที่มุมบนขวาของหน้าจอ
มีตัวเลือกต่อไปนี้ในแผงควบคุมการตั้งค่ารอยตัดขอบ:
แสดงรอยตัดขอบ - ตัวเลือกนี้จะสร้างรอยตัดขอบรอบงานตัดทั้งหมดให้ท่านโดยอัตโนมัติ
ระยะห่างระหว่างรูปทรง - ตัวเลือกนี้จะปรับทิศทางของระยะห่าง เพื่อใช้เพิ่มหรือลดพื้นที่ระหว่างขอบและขอบการตัดที่มีอยู่
เส้นตัด - ตัวเลือกเส้นตัดนำ�เสนอตัวเลือกในการรวมเส้นตัดภายในเข้าไปด้วย เนื่องจากบางครั้งท่านอาจสามารถเพิ่มมันเข้าไปในรูปได้
จะมีการปรับขอบรอยตัดและเส้นตัดภายในโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อท่านทำ�การปรับตำ�แหน่งหรือปรับขนาดวัตถุที่วางอยู่บนพื้นที่ทำ�งานของท่าน
ขอบรอยตัดและเส้นตัดทั้งหมดจะปรากฏเป็นสีน้ำ�เงิน:
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14 - การแก้ปัญหา

หากท่านพบปัญหา โปรดชมรายการด้านล่างสำ�หรับเคล็ดลับการแก้ปัญหาที่พบบ่อยและข้อมูลการสนับสนุนเพิ่มเติม

14.1 เคล็ดการแก้ปัญหาทั่วไป
ใบมีดไม่ตัดผ่านวัสดุ

หากท่านใช้ Silhouette ดั้งเดิม โปรดมั่นใจว่ารอยบากบนใบมีด (“ครีบ” สีดำ�ด้านล่างของใบมีด) หันไปด้านขวาทางด้านหลอดไฟสีน้ำ�เงินในทิศทาง 3 นาฬิกา เมื่อรอยบากหันไปทิศทางนี้และยึด
ไว้แล้ว ใบมีดจะเลื่อนลงเล็กน้อยและให้แรงตัดมากขึ้น ย้ำ�ว่าวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะ Silhouette ดั้งเดิมเท่านั้น
ไม่ว่าท่านใช้ Silhouette รุ่นใดก็ตาม ตำ�แหน่งใบมีดอาจมีปัญหาได้หากใบมีดได้รับการถอดออกเพื่อเปลี่ยนฝาครอบหรือปรับระดับใบมีด (ขึ้นกับประเภทของใบมีดที่ใช้) ใบมีดอาจไม่กระชับในที่
ยึดและไม่สามารถให้ผลการตัดได้อย่างเรียบเนียนขณะตัด ปลอดล็อกใบมีดเพื่อตรวจสอบปัญหานี้และขณะที่ยึดก้านล็อกไว้ บิดและดันใบมีดลงเพื่อมั่นใจว่ามันยึดเข้าไปในที่ที่ยึด
นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าการตัดของ Silhouette ได้ หากท่านตัดในความลึกที่ตื้นเกินไป ท่านอาจต้องรับการตั้งค่าการตัดหรือฝาครอบใบมีดโดยสอดคล้องกับลักษณะกระดาษ
หรือสิ่งที่ท่านต้องการตัด ใช้ปุ่มทดสอบการตัดเพื่อมั่นใจว่าท่านได้ตั้งค่าอย่างถูกต้องสำ�หรับประเภทสื่อที่ท่านใช้ก่อนเริ่มกระบวนการตัดทั้งหมด หากว่าการทดสอบการตัดไม่ทำ�งาน เป็นไปได้ว่า
ท่านจำ�เป็นจะต้องปรับการตั้งค่าใหม่ หากการทดสอบการตัดทำ�งานได้ดีการตัดจริงควรจะทำ�งานได้
หากท่านพบว่ามีพื้นที่ใด ๆ ที่ไม่ได้รับการตัดอย่างสะอาด ท่านอาจจะเลือกใช้ตัวเลือกการตัดสองครั้งในการตั้งค่าการตัด Silhouette เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ปัญหานั้นได้รับการตัดซ้ำ�ระหว่างงานตัด

รูปภาพไม่อยู่ในตำ�แหน่งเมื่อตัด
เมื่อตัดกระดาษทั่วไปหรือกระดาษชุดที่ไม่มีการยึดด้านหลัง โปรดมั่นใจว่าท่านได้ใส่กระดาษของท่านเข้าไปบนแผ่นรองตัด ปัญหานี้อาจพบได้หากท่านไม่ได้ใช้แผ่นรองตัดอย่างถูกต้องหรือไม่ได้ใช้
แผ่นรองตัดกับวัสดุที่ต้องการแผ่นรองตัด
หากท่านใช้แผ่นรองตัด ท่านต้องมั่นใจว่าแผ่นซับของแผ่นรองตัดได้รับการถอดออกเพื่อเปิดพื้นผิวเหนียวเพื่อยึดวัสดุของท่านได้อย่างมั่นคงระหว่างกระบวนการตัด หากแผ่นรองตัดเสียความ
สามารถในการยึดด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามและไม่สามารถยึดกระดาษได้อย่างมั่นคง กระดาษของท่านอาจเลื่อนได้ในระหว่างการตัด
หากท่านใช้แผ่นรองตัดและกระดาษของท่านได้รับการใส่เข้าไปบนแผ่นรองตัดอย่างถูกต้องและยึดแน่น ท่านอาจมีปัญหาหากท่านใส่แผ่นรองตัดหรือวัสดุไปยัง Silhouette ไปด้านซ้ายมือด้านไกล
ของเครื่องฝั่งตรงข้ามกับแผ่นซับของแผ่นรองตัดกับหรือวัสดุที่มีรอยนำ�ตัด หากแผ่นรองตัดหรือวัสดุที่ได้รับการตัดไม่ได้วางอย่างถูกต้องกับรอยนำ�ตัดนี้และไม่ได้รับการใส่ระหว่างลูกกลิ้งสีขาวทั้ง
สอง ท่านอาจมีปัญหากับแผ่นรองตัดหรือการเลื่อนของวัสดุระหว่างการตัด และรูปของท่านอาจไม่ได้รับการจัดตำ�แหน่งอย่างถูกต้อง
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ตัวช่วยฮาร์ดแวร์ใหม่ปรากฏทุกครั้งที่เปิดเครื่อง Silhouette
คอมพิวเตอร์ของท่านอาจร้องขอให้ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ (แม้ว่ามีการติดตั้งแล้ว) สิ่งนี้เป็นไปได้เมื่อท่านเปิดเครื่อง Silhouette หรือท่านถอดปลั๊ก USB และเสียบกลับไป คอมพิวเตอร์ของท่าน
คิดว่ามีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ยังไม่รู้จัก ท่านอาจเข้าสู่การติดตั้งที่แนะนำ�อย่างอัตโนมัติขณะที่กำ�ลังมองหาไดรฟ์เวอร์ ไดรฟ์เวอร์จะอยู่ใน CD ติดตั้ง และท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้
จาก www.silhouetteamerica.com ในส่วนการสนับสนุน ไดรฟ์เวอร์นี้ไม่จำ�เป็นสำ�หรับการใช้งานซอฟต์แวร์แต่อาจจำ�เป็นต้องใช้เพื่อปิดการเตือนของฟีเจอร์ Plug & Play ของ Windows ซึ่งจะ
พยายามหาไดรฟ์เวอร์ฮาร์ดแวร์เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ หลังการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ ท่านจะไม่ได้รับการเตือนให้ติดตั้งอีก
หมายเหตุ: ท่านอาจเห็นข้อความเตือนจาก Microsoft ระหว่างการติดตั้งระบุว่าไดรฟ์เวอร์มีความเสี่ยงหรือไม่ได้ผ่านการทดสอบโลโก้ Windows โปรดทราบว่าไดรฟ์เวอร์นี้ได้รับการทดสอบอย่าง
กว้างขวางและทำ�งานได้อย่างปลอดภัยกับ Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 คลิกที่ปุ่ม “ดำ�เนินการต่อ” แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งไดรฟ์เวอร์

มีการแสดงการหยุดโหลดสื่อหลังจากการโหลดสื่อในทันที (รุ่น SD และ CAMEO เท่านั้น)
สิ่งนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาด เมื่อท่านได้เลือกหนึ่งในตัวเลือกการโหลด Silhouette จะคิดว่ามีวัสดุได้รับการโหลดและรอการดำ�เนินการตัดทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรือผ่าน SD การ์ด ไม่ว่าท่าน
โหลดอะไรเข้าไปในเครื่องหรือไม่ก็ตาม ขณะที่รอการตัด ตัวเลือกเริ่มต้นจะได้รับการแสดงออกมาและแสดงการหยุดโหลด จะปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้หากท่านโหลดวัสดุของท่านไม่ถูกต้องหรือมัน
ไม่ได้รับการโหลดเข้าไปในเครื่องโดยตรง หลังจากกระบวนการตัดจะมีตัวเลือกนี้แสดงออกมาเช่นกันเพื่อให้ท่านหยุดโหลดวัสดุของท่าน
หากไม่มีวัสดุใด ๆ ได้รับการโหลดเข้าไปและปุ่ม Enter ได้รับการกดโดยบังเอิญ ท่านสามารถกดปุ่ม หยุดโหลดและเลื่อนลงไปอีกครั้งเพื่อหาตัวเลือกการโหลดบนหน้าจอ LCD ของ Silhouette SD
เพื่อโหลดวัสดุสำ�หรับการตัดของท่านอย่างถูกต้อง

แผ่นรองตัดติดขัดใน Silhouette (รุ่น SD เท่านั้น)
เปิดเครื่อง Silhouette SD และกดปุ่มลูกศรบนหน้าจอ LCD ของ Silhouette ของท่านจนกว่าตัวเลือกหยุดโหลดจะปรากฏ เมื่อตัวเลือกปรากฏแล้ว กดปุ่ม Enter หากแผ่นรองตัดไม่ได้รับการ
ปล่อยออกมาทั้งหมด โปรดดำ�เนินการเช่นนี้ซ้ำ�จนกระทั่งแผ่นรองตัดได้รับการปล่อยออกมาทั้งหมด ท่านอาจปิดเครื่อง Silhouette SD และดึงแผ่นรองตัดออกมาจากเครื่องก็ได้
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Silhouette เสียงดังระหว่างการดำ�เนินการ
โปรดยกฝาของ Silhouette เพื่อตรวจสอบว่าเทปใด ๆ ที่เชื่อมกับมอเตอร์ด้านข้างของเครื่องได้รับการถอดออก หากมันไม่ได้รับการถอดออกก่อนหน้านี้ สิ่งนี้อาจเป็นต้นเหตุของเสียงดังระหว่างการ
เปิดเครื่อง หากเทปได้รับการปล่อยทิ้งไว้ มันไม่น่าจะสร้างความเสียหายใด ๆ เพียงแต่เสียงที่ได้ยินจะผิดปกติ โปรดถอดเทปออกและเปิดเครื่อง Silhouette อีกครั้ง
แต่กระนั้น โปรดทราบว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ Silhouette ไม่ใช่เครื่องที่ทำ�งานอย่างเงียบดั่งเสียงกระซิบ จึงมีแนวโน้มว่าเสียงที่ท่านได้ยินจะเป็นเสียงปกติ

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเชื่อมต่อ Silhouette
เมื่ออยู่ในหน้าจอ ส่งไปยัง Silhouette เพื่อส่งงานของท่านไปยัง Silhouette หากข้อความนี้ได้รับการแสดงอกมา ท่านจำ�เป็นต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ของท่านเพื่อมั่นใจว่ามันได้รับการ
เชื่อมต่ออย่างกระชับจากคอมพิวเตอร์ของท่านไปยัง Silhouette ท่านอาจต้องปิดเครื่อง Silhouette และถอดปลั๊กทั้งสองด้านของสาย USB หลังจากนั้นท่านเปิดเครื่อง Silhouette และเสียบสาย
USB เข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านและ Silhouette หากยังคงมีปัญหาอยู่ กรุณาปิด Silhouette Studio® และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านใหม่

ข้อผิดพลาด: การตรวจหาสัญลักษณ์การพิมพ์ล้มเหลว
หากข้อความนี้ได้รับการแสดงเมื่อใช้สัญลักษณ์การพิมพ์สำ�หรับงานพิมพ์และตัด โปรดนำ�สิ่งพิมพ์หรือแผ่นรองตัดของท่านออกจาก Silhouette และโหลดใหม่ โดยทั่วไปแล้วปัญหานี้จะเกิดขึ้นหา
กว่าสื่อหรือแผ่นรองตัดของท่านไม่ได้รับการจัดตำ�แหน่งอย่างถูกต้องกับรอยนำ�ตัด หรือท่านเลือกวิธีการโหลดไม่ถูกต้อง (ระหว่าง “โหลดสื่อ” และ “โหลดด้วยตัวส่ง”)

มีการหยุดความคืบหน้าการดาวน์โหลดหรือเวลาดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น
ความคืบหน้าหยุดลงและ/หรือเวลาโดยประมาณเพิ่มขึ้นระหว่างกระบวนการดาวน์โหลด ขณะที่จำ�นวนรูปภาพที่เหลือยังคงเหมือนเดิม ท่านอาจเข้าไปในหน้าการตั้งค่าและเลือก ขั้นสูง ในหน้านี้
กรุณาเพิ่มการตั้งค่าช่อง HTTP จนกระทั่งจำ�นวนการดาวน์โหลดที่เหลือลดลงและแสดงความคืบหน้า
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14.2 การเทียบมาตรฐาน

การเทียบมาตรฐานเป็นเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับการปรับตำ�แหน่งการตัดเท่านั้น เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับงานพิมพ์และตัดและการจัดตำ�แหน่งการตัดเพราะมันเกี่ยวข้องกับข้อมูลการพิมพ์ ท่าน
ควรทำ�การเทียบมาตรฐานหากท่านกังวลว่าเส้นตัดของท่านจะไม่สอดคล้องกับเส้นขอบของรูปพิมพ์ระหว่างงานพิมพ์และตัดที่ใช้สัญลักษณ์การพิมพ์ การเข้าสู่ตัวเลือกนี้ทำ�ได้โดยการคลิกเมาส์
ขวาที่ใดก็ได้ในเมนูการส่งไปยัง Silhouette และเลือกการเทียบมาตรฐาน
สำ�หรับการดำ�เนินการนี้ แนะนำ�ให้ใช้ปากการ่างเพื่อจะได้มองเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าและทำ�การปรับแต่งตามความเหมาะสม
เมื่อเริ่ม ท่านจำ�เป็นต้องเลือกพิมพ์หน้าทดสอบการเทียบมาตรฐานเพื่อพิมพ์หน้าทดสอบไปยังเครื่องพิมพ์ประจำ�บ้านของท่าน อย่าทำ�การปรับแต่งใด ๆ ในหน้าทดสอบการเทียบมาตรฐานบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วท่านจำ�เป็นต้องใส่แผ่นที่พิมพ์เข้าไปยังแผ่นรองตัดดังแสดงบนหน้าจอ ท่านต้องเลือกตัวเลือกการโหลดด้วยตัวส่งบนตัวอุปกรณ์เมื่อใช้รุ่น Silhouette
SD หรือตัวเลือกโหลดแผ่นรองตัดเมื่อใช้รุ่น CAMEO หรือรุ่น Portrait
เมื่อโหลดแล้ว ใช้ปุ่มลูกศรบนหน้าจอเพื่อจัดตำ�แหน่งใบมีดให้ชี้ไปยังเครื่องหมายบวกแรกในพื้นที่ที่แสดงด้วยสีเขียวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือมุมด้านบนซ้ายของ
เครื่องหมายแรก
เมื่อใบมีดอยู่ในตำ�แหน่งที่ถูกต้องแล้ว คลิกที่ตัวเลือกการเทียบมาตรฐาน สิ่งนี้จะประสานให้ Silhouette พยายามอ่านเครื่องหมายตามเส้นเครื่องหมายบวกนั้น ๆ
หากเส้นใด ๆ ได้รับการปิดไว้ ท่านอาจจะต้องทำ�การปรับแต่งค่าการวัดเพื่อกำ�หนดว่าผลการร่างภาพหรือเส้นตัดนั้นได้รับการตัดในระยะทางที่สูงหรือต่ำ� หรือไปทางซ้ายหรือทางขวามากน้อยเพียง
ใด ในการปรับนี้ กรุณาวัดระยะห่างระหว่างเครื่องหมายการพิมพ์ดั้งเดิมและเครื่องหมายที่ตัดออกมาจริง
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หากเครื่องหมายแนวนอนที่ได้รับการตัดจริงอยู่บนหรือล่างของเครื่องหมายที่จะพิมพ์ ท่านควรปรับแถบเลื่อนแนวตั้งบนหน้าจอไปตามค่าที่ท่านวัดมาแล้วอย่างแม่นยำ� โดยปรับตามระยะห่างของ
เครื่องหมายที่พิมพ์และเครื่องหมายที่ตัดออกมาจริง
หากเครื่องหมายแนวตั้งที่ได้รับการตัดจริงอยู่บนหรือล่างของเครื่องหมายที่จะพิมพ์ ท่านควรปรับแถบเลื่อนแนวนอนบนหน้าจอไปตามค่าที่ท่านวัดมาแล้วอย่างแม่นยำ� โดยปรับตามระยะห่างของ
เครื่องหมายที่พิมพ์และเครื่องหมายที่ตัดออกมาจริง
หากจำ�เป็น ท่านอาจต้องทำ�ขั้นตอนนี้ซ้ำ�โดยใช้ปุ่มลูกศรบนหน้าจอเพื่อจัดเรียงพื้นที่สีเขียวบนหน้าจอให้ตรงกับเครื่องหมายบวกอันถัดไป คลิกปุ่มเทียบมาตรฐาน แล้วสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ แล้ว
ทำ�การปรับแต่งไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเครื่องหมายที่ตัดนั้นตรงกับเครื่องหมายที่พิมพ์
ท่านจะพบเครื่องมือการปรับระยะห่างได้ด้วยการคลิกขวาที่ใดก็ได้ในเมนูการส่งไปยัง Silhouette แล้วเลือกปรับระยะห่าง ท่านควรใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อท่านสังเกตว่าค่าการวัด
ของรูปภาพของท่านบนหน้าจอมีความแตกต่างจากขนาดของรูปภาพที่ตัดออกมาจริงตามที่ท่านวัดได้ โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีความจำ�เป็นที่จะต้องทำ�การปรับแต่งในด้านนี้

ในการใช้เครื่องมือนี้ กรุณาเลือกพิมพ์หน้าทดสอบการเทียบมาตรฐานเพื่อพิมพ์หน้าทดสอบไปยังเครื่องพิมพ์ประจำ�บ้านของท่าน แล้ววางกระดาษที่พิมพ์ออกมาลงไป
บนแผ่นรองตัดดังที่แสดงบนหน้าจอ ท่านต้องเลือกตัวเลือกการโหลดด้วยตัวส่งบนตัวอุปกรณ์เมื่อใช้รุ่น Silhouette SD หรือตัวเลือกโหลดแผ่นรองตัดเมื่อใช้รุ่น
CAMEO เมื่อโหลดเข้าไปแล้ว กรุณาคลิกตัวเลือกในการตัดเส้นทดสอบการปรับระยะห่าง
จะมีการตัดเส้นสองเส้นที่ตำ�แหน่งที่ 1 และ 2 ตามที่ระบุในหน้าจอของท่าน หลังจากนั้น ท่านจะต้องวัดระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองเส้นให้แม่นยำ� แล้วปรับแถบเลื่อนแนวนอนภายใต้ส่วนการปรับ
ระยะห่างเพื่อให้ตรงกับค่าการวัดที่ท่านวัดมาแล้ว เมื่อท่านปรับค่าการวัดแล้ว โปรแกรมจะทำ�การแก้ไขระยะห่าง ท่านควรปิดหน้าจอการปรับมาตรฐานแล้วเริ่มตัดได้ตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่
จำ�เป็นต้องทำ�การทดสอบเพิ่มเติม เนื่องจากการทดสอบเพิ่มเติมจะให้ผลลัพธ์เดียวกันกับที่แสดงในหน้าจอการทดสอบ และจะตัดออกมาตรงกับค่าที่ท่านปรับใหม่ ดังนั้น ท่านควรทำ�การทดสอบ
นี้เพียงแค่ครั้งเดียว
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14.3 ข้อมูลติดต่อเพื่อการสนับสนุนเพิ่มเติม

ท่านสามารถรับข้อมูลติดต่อเพื่อการสนับสนุนเพิ่มเติมได้จากแหล่งที่มาต่อไปนี้:
เว็บไซต์: www.silhouetteamerica.com
อีเมล: support@silhouetteamerica.com
โทรศัพท์: 800.859.8243 (ไร้ค่าใช้จ่ายเมื่อโทรจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)
Silhouette America, Inc. มีสำ�นักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลีไฮ รัฐยูทาห์ และเปิดทำ�การวันจันทร์ - ศุกร์
8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น (เขตเวลามาตรฐานพื้นที่ภูเขา)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำ�เพาะในคู่มือนี้
โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
________________________________________
July 2017, 11th edition
Silhouette America, Inc.
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