
 

  

 

  يمانـ رشــالگو و ب يـراحـزار طـرم افـن
  

  اھداف استفاده از برنامه

 ديمحصو�ت جد يش سرعت در طراحيافزا •

 د پوشاکينه توليمتنوع و استاندارد در زم يھاجاد طرحيا •

  ديش راندمان توليافزا •

  ه نمونهيتھ يھانهيکاھش ھز •

  مد يطراح •

  ق تريدق يسفارش دھ •

  يت مشتريش رضايافزا •

  

  اـيامکانات و مزا

ف يتعر ياز متدھا يکيبر اساس ) Basic Blocks(ه يا پاياساس  ياستفاده از الگو •

 الگو يطراح  نه يشده در زم

  )Modeling(اساس يالگو ياز رو يمدل ساز •

  )Packing(برش يشده برا يطراح يدمان الگوھايچ ينه سازيبھ •

 ا پ2ترينتر يپر يبر رو يگرفتن خروج •

 

           



 

 

  

                

  زارـنرم اف يمشخصات فن

  يطراح يبا� يھاتيبا قابل يطيه محيارا •

  )Net. يبا تکنولوژ( #C: يسينوزبان برنامه •

  چند زبانه بودن برنامه •

  نترنتيق اينرم افزار از طر يت بروز رسانيقابل •

  ...)و jpeg،bmp(يريتصو يھابا انواع فرمت يخروج يھاليه فايامکان ارا •

  کامل ياز راھنما يبرخوردار •

  

  زارـمختلف نرم اف يھابخش

  الگو يطراح يوياستود •

  اساس يالگوھا يط طراحيمح •

 برش يالگو برا يھادمان تکهيچ ينه سازيط بھيمح •

  

              

 

 

 

 



 

 

 

  يو طراحيامکانات در استود

  زمان با چند الگو مختلفت کار ھميقابل •

  الگو يھاش دلخواه تکهيت نمايقابل •

  الگو يشروع به طراح ير براياستفاده از تصو •

 استاندارد مورد استفاده در الگو  يھايم منحنيترس •

  شده يطراح يالگو يزبنديسا يف قانون برايامکان تعر •

  ف چند خط اساسيالگو، و امکان تعر يھاتکه يبرا) Baseline(ف خط اساس يتعر •

  الگو يھاتکه يبرا) Seam(ف درز دوخت يتعر •

  )Notch(ف نقاط موازنه يتعر •

  ياچهيف ساسون به صورت ماھيو امکان تعر) Dart(ف انواع ساسون يتعر •

  ابزار انتقال ھوشمند ساسون •

  حات در الگوير توضيح نقاط و سايتوض ياضافه کردن متن برا •

 ر اندازه خطوطينظ يزمان اط2عاتش ھمينما •

  

  



 

 

  دوخت يات فنـف مشخصيتعر

  )Fullness(ف اوازمان يتعر •

  الگو يھاتکه يف خط برش بر رويتعر •

  يکمک يف خطوط راھنمايتعر •

  )Pleat( يليف انواع پيتعر •

  الگو يھاتکه ين بر رويف چيتعر •

 ...)ر انتقال و ينظ(ات مختلف يعمل يالگو برا يھاتکهاز  يامکان انتخاب بخش •
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