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قطعاتی نامگذار  

 نام خود سلیقه به بسته دیتوانیم و دیدار را قطعاتی سازی شخصیی توانا شما که دارد وجود تیقابل نیا کریم تیونی در

.دیکنی ط را ریز مراحل ستیکاف کار نیای برا دیده رییتغ را اتیعمل و قطعات  

 .  دیکن کیکل  Prp نهیگزی رو بر تیونی پنل از ابتدا -0

 

 کیکل  OK نهیگزی رو بر و دیده قرار را خود نظر مورد نام و دیکن انتخاب را ها لدیف از کدام هر دیتوانیم سپس -0

 .دینک
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ها تیونی یبند دسته  

 

 و اند شدهی بند دسته  ها تیونی ریسا-  3ی وارید-  0ی نیزم-  0 دسته سه در ها تیونی کریم تیونی در

 کهی هنگام و کنید استفاده دسته همان کتابخانه از توانیم فقط دباش فعالی بند دسته نیا از کدام هری وقت

 در آن نام ، دیکنی طراح رای خاص تیونی نکهیا ای و دیکن خابانت کتابخانه از را نظر مورد تیونی شما

 .دیکن استفاده مختلفی زهایسا در آن از دیتوانیم پروژه هر در و شودیم ثبت نظر مورد دسته ستیل

 

 

 ها کتابخانه از استفاده

 باشد حترا آنها از استفاده نکهیای برا و شوندیم تیونی هزاران شامل کریم تیونی در ها کتابخانه

 ریسا و بدنه جنس ،ی کار نوار نحوه ، تیونی شکل جمله از نظر مورد اطالعات ستیکاف شما

 قرار شمای ها تیونی ستیل در و شود بارگذاری شما نظر مورد تیونی تا کرده وارد را اطالعات

 . دیکن استفاده آن از دیتوانیم پروژه هر در شما حال ردیگ

 .دیکنی ط را ریز مراحل ستیکاف شما ها خانه کتاب از استفادهی برا

 .(شکل) دیکن انتخاب را نظر مورد دسته -0

 .دیکن کیکل  add نهیگزی رو -0
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 تیونی نیگزیجا دیجد تیونی باشدی تکرار تیونی نام کهی صورت در دیکن دقت دیکن انتخاب خود تیونی یبرای نام -3

 .شد خواهدی قبل

 .شد خواهد باز ریزی ها پنجره ازی کی حال -4

                 

 

 .است شده داده ها کتابخانهی ها لدیف از کدام هر مورد دری مختصر حاتیتوض ریز  جدول در -5

 نهیگز حاتیتوض

 Unit بدنه ماتیتنظ

 Door درها ماتیتنظ

 back تیونی نگهدارنده و دیق ماتیتنظ

 Width فرض شیپ عرض

 Height فرض شیپ ارتفاع

 Depth فرض شیپ عمق
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 Unit type تیونی نوع

 Frame Mat بدنه جنس

 Side color یرنگی ها وارهید تعداد

 Top Type تیونی سقف شکل

 tape ینیزم تیونی کفی کار نوار نحوه

 Shelf num  طبقه تعداد

 Shelf free طبقه بادخور

 Shelf pre تیونی از طبقهی نینش عقب مقدار

 Facing کور تیونی نما زیسا

 Sliding کشو لیر نوع

 Drawer pre   است تر کوچک کشو قاب از کشو بدنه کهی ارمقد

 Door Mat درها جنس

 Door Num ها در تعداد

 Organize درها  طرح و راه بهی ده نظم

 Door sketch (درها راه بودنی عمود ای یافق) درها راهی راستا

 Door free در بادخور

 Back (بریف)نگهدارنده وجود عدم ای وجود

 Back Mat  نگهدارنده جنس

 Join Type بدنه به نگهدارنده شدن وصل نحوه

 Clamp Num رودیم کار به تیونی پشتی برا کهی دیق تعداد

 Clamp Size دهایق عرض
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 a تیونی پشت از اریش فاصله اندازه

 b  اریش عمق

 Cancel تیونی ثبت اتیعمل زدن بهم

 OK تیونی ثبت

 Default فرض شیپ لتحا به میتنظ برگرداندن

 Set dif فرض شیپ ماتیتنظ عنوان به شده انجام میتنظ ثبت

 

  میتنظ با کامل صورت به هنوز کهی صورت در) دیکن کیکل  OKی  رو نظر مورد اطالعات کردن وارد از بعد -6

 و دیده رییتغ را Width ,Height ,Depthی ها لدیف اندازه دیتوانیم تیونی ثبت از قبل دیندار کاملیی آشنا ها 

 .دیا کرده واردی درست به را اطالعات دیشو مطمئن تا دیکن چک را قطعاتی ها اندازه

 

 

 

دهیچیپی ها تیونی ساخت  

 کهی صورت در و دیکن فیتعری ا دهیچیپ و خاصی ها تیونی که دارد وجود امکان نیا رکیم تیونی در
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 اسیمق در ها تیونی نیا از پروژه هر در دیتهس قادر شما شود انجامی درست به قطعاتی سینو فرمول

.میکنیم عمل ریز صورت هی ها تیونی نگونهیا فیتری برا دیکن استفاده متفاوت  

 .دیکن کیکل  newنهیگزی رو بر تیونی قسمت در .0

 

 .دیکن کیکل  نهیگزی رو بر شده باز پنجره در .0

 .دیکن کیکل قطعه  Length لدیفی بررو ریتصو مطابق .3

 

 .شودی خال فرمول لدیف تا دیکن کیکل  Clean نهیگزی رو .4

 .دیآی م در شکل نیا به فرمول لدیف حال دیکن کیکل Width نهیگزی رو حال .5
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 .شود محاصبه تیونی عرض با برابر قطعه طول تا دیکن کیکل create  نهیگزی رو حال .6

 .دیکن کیکل Width لدیفی رو بر میکن فیتعر قطعه عرضی برای فرمول میخواهیم حال .7

 

 .دیآ در ریز شکل به تا دیکن پاک را فرمول لدیف داخل متن .8

 

 .دیکن پیتا را روبرو عبارت آن درون .9

Depth-Pvc 

 

 محاسبه نوارلبه ضخامتی منها تیونی عمق با برابر قطعه عرض حال دیکن کیکل create  نهیگزی برو .01

 .شودیم

 .دیکن میتنظ دلخواه به انهارا هستند قطعه تعداد و س،جن چرخش تیقابلی برا بیترت به همی بعدی ها نهیگز .00

 به را لدیف نیا داخل است قطعات لبهی رو اتیرعملیوسای نوارکار نحوه دادن نشانی برا  label لدیف .00

 .دیپرکن ریز صورت
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 .توضیح میدهد را  ها نماد تمام ریز جدول است گرفته قرار طول کی برابر را لبه نوار جهت حال .03

 نماد اتیعمل

 - قطعه طولی برا لبه نوار

 (منها عالمت)

 | قطعه عرضی برا لبه نوار

 ی(عمود خط)

 < قطعه طولی برا اریش

 (کوچکتر بزرگتر)

 ^ قطعه عرضی برا اریش

 (توان عالمت)

 > قطعه طولی برا قابلبه

 (کوچکتر بزرگتر)

 V قطعه عرضی برا قابلبه

 ی(سیانگل کوچکی و)

 

 . دیکن کیکل OK نهیگزی رو بر و دیکن انتخاب تیونی یبرای نام حال  .04

 

 

شده فیتعر ها تیونی یرو راتییتغ اعمال  

 ستمیس در و دیکن رهیذخ لیفا صورت به را انها تیونی کردن فیتعر از بعد دیتوانیم شما کریم تیونی در

.دیکن ادهفاست گرید ها  
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ی ها دیکل از شده فیتعری ها تیونی حذف ایوی گذار بار ، رهیذخی برا ریز ریتصو به توجه با .0

 .دیکن استفاده مربوطه

 

 

  شده فیتعر ها تیونی از استفاده

 تیونی از پروژه هر در و دیکن آغاز را خود کار دیتوانیم شما،  خود پرکاربردی ها تیونی یمعرف از بعد

 .دیده رییتغ ازین به بسته را آنها زیسا و کرده استفاده شده فیتعر

 .دیکن انتخاب را شده فیتعری ها تیونی ازی کی .0

 

 .دیکن فعال را + نهیگز .0
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 .دیکن کیکل کار صفحهی رو .3

 

 .دیده رییتغ دیتوانیم را تیونی به مربوطی ها لدیف شده باز پنجره در .4

 Width تیونی عرض

 Height تیونی ارتفاع

 Depth تیونی عمق

 Width2 (شکل ال تیون)ی خاصی ها تیونی یبرای ا اندازه
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 لدیف ،ی اصل ابعاد کردن میتنظ از بعد دیده رییتغ را قطعات ازی بعض اطالعات دیخواهیم کهی صورت در .5

 .دیده رییتغ دلخواه به دیتوانیم هم را قطعه هری ها

 .شود ثبت نظر مورد تیونی تا دیکن کیکل OKی رو بر دیکرد وارد را خود اطالعات نکهیا از بعد .6

 

 

ها تیونی یرو راتییتغ اعمال  

 حذف ای رییتغ انهارا گوناگونی ها روش به دیتوانیم شما دیکرد اضافه پروژه بهیی ها تیونی نکهیا از بعد

 .دیکنی ط را ریز مراحل کار نیای برا دیینما

 .دیکن انتخاب را M ابزار .0

 

 .دیکن کیکل ها تیونی ازی کی یرو بر .0

 

 .شود جا جابه نظر مورد تیونی تا دیکن کیکلی گرید مکان در حال .3

 .شود حذف تا دیکن کیکل ها تیونی ازی کی یرو بر و دیکن فعال را - بزارا .4
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 .دیده رییتغ را ان ابعاد دیبتوان تا دیکن کیکل ها تیونی ازی کی یرو و دیکن فعال را Pr ابزار حال .5

ی تمام اطالعات تا دیکن کیکل Show Unitی رو بر موجودی ها تیونی تمام ابعاد مشاهدی برا تینها در و .6

 .دیده رییتغ را آنها دیتوانیم دلخواه به و شود داده شینما ها تیونی

 

 

 پروژهی ساز رهیذخ

 .کرد استفاده ریز روش از توانیم پروژها کردن رهیذخی برا

 .دیکن استفاده )کیکل راست+Ctrlی )بیترک دیکل از ای دیکن کیکل S نهیگزی رو بر .0
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 دیکل از زین پنجره نیا شدن بستهی برا دیکنی بارگذار ای رهیذخ ار خودی پروژها دیتوانیم شماشده  باز پنجره در

Esc دیکن استفاده. 

ها ورق فیتعر  

 رنگ بای گریدی ها ورق دیتوانیم شما و دارد وجود برنامه خودی اصل ورق سه شهیهم کریم تیونی در

ی بارگذار خانهکتاب از رای تیونی کهی هنگام که دیباش داشته توجه دیکن وارد متفاوتی ها ضخامت و

 ضخامت رییتغ با تیونی شدن فیتعر از بعد اما شودیم انجام ورق ضخامت اساس بر آن محاسبات دیکنیم

 شما ورق ضخامت رییتغ بار هر از بعد پس کرد نخواهد رییتغ تعریف شده  تیونی محاسبه گرید ها ورق

.دیکن فیتعر دیبا را ضخامت همان مخصوصی ها تیونی  

 نامحدود تعداد با بدنه دیسف مانندی ورق تعرف از بعد شما که است نیا رکیم تیونی یهای ژگیو گرید از

 همان با کوچکتر ها ورق یدانتویم( نوشت ورق تعدادی برا دیبا را کی یمنف شماره نامحدود تعدادی برا)

 کهی پرتی ها ورق دیبخواه شما که رودیم کار بهی زمان قابلیت  نیا نیدک وارد مشخص تعداد با و جنس

. کندیم استفاده ها ورق نیا از ابتدا برش هنگام برنامه و دیکن استفاده یقبلی کارها از  
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.دیکنی ط را ریز مراحل ها ورق پنجره کردن بازی برا  

 .دیبرو ها ورق و قطعات قسمت به تا دیکن کیکل  Cutی رو بر .0

 

 .شود باز ها ورق پنل به دیکن کیکل Opی رو بر حال .0

 

ی ورق اگر دیکنانتخاب  نام انهای برا و کنید وارد را دیجدی ها ورق دیتوانیم شما ها ورق پنل در

 صورت نیا ریغ در (Y) دیکن فعال را چرخش تیقابل است نواخت کی ان طرح که کردید وارد

 برش دستگاه به بسته (Saw Width) را غیت ضخامت نیهمچن (N) دیدار نگه رفعالیغ را آن

 . دیکن میتنظ خود
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 یسفارش قطعات افزودن

ی دست صورت به را قطعاتی بعض که دیکنیم دایپ ازین ها تیونی کردن وارد از بعد شما اوقات یگاه

ی تیمحدود چیه شما که شودیم باعث کریم تیونی در تیقابل نیا دیکن قطعات ستیل وارد و کرده محاسبه

 و دیکن افزار نرم وارد شده استفادهی ها تیونی قطعات جز بهرا که ی ا قطعه هر و دیباش نداشته برش در

 .دریبگی جا برش نقشه در

 .میکنیم عمل ریز الگو طبقی سفارش قطعات کردن واردی برا

 . دیبرو برنامه قطعات قسمت به .0

 

 .دیکن کیکل Add نهیگزی رو و دیکن وارد را قطعه اطالعات ریز عکس مطابق .0
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 بای متفاوت رنگ شوندیم ستیل واردی دست صورت به کهی قطعات دیکردی مشاهد که طور همان

 .دینشو اشتباه دچار راتییتغ اعمال هنگام تا دارند کندیم وارد افزار نرم کهی قطعات

 

افزارها نرم ریسای برا قطعات ارسال  

 Cutting Optimization  ای  Excel ،   SmartCUT لیقب از ها افزار نرم ریسای برا قطعات ارسال

 لیفا شکل به و استاندار صورت به را ها رقو ستیل و قطعات ستیل ، است شده کنجاند کریم تیونی در

csv کندیم ارسال. 

 قطعه نام بلیل جرخش عرض طول رنگ تعداد

1 MDF 60 54.8 Y /60 شیار61/نوارلبه  u1 کف 

2 MDF 70.4 54.8 Y /70.4 شیار7104/نوارلبه  u1 ديواره 

2 MDF 56.8 8 Y /56.8سقف نوارلبه u1 

1 Color 71.3 59.3 N /71.3 نوارلبه5903/نوارلبه5903/نوارلبه7003/نوارلبه  u1 در 

1 MDF 56.7 50.9 Y /56.7طبقه نوارلبه u1 

1 Fibr 58.4 71.2 Y NO نگهدارنده u1 

 

 .دیکن کیکل Export نهیگزی رو سپس دیکن کیکل Exی رو قطعات قسمت در .0
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 افزارها نرم ریسا از قطعات کردن وارد

 

 به و کرده باز اند شده رهیذخ csv صورت به که را قطعات اکسلی ها لیفا دیتوانیم شما کریم تیونی در

 .دیکن اضافه قطعات ستیل

 .دیکن کیکل import نهیگزی رو سپس کرده کیکل Exی رو و رفته قطعات قسمت به .0

 

 ستون هر عنوانو  نیدک کیکل ستون هر اول نهیگزی رو شده باز پنجره ودر دیکن انتخاب را نظر مورد csv لیفا .0

 .مشخص کنید را
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 .شوند اضافه ستیل به قطعات تا دیکن کیکل را OK ها ستون  تمام فیتعر از بعد .3

 

ها بلیل از گرفتن نتیپر  

 

 به ، قطعات کردن وارد از بعد دیباش داشته جا کی صورت به را قطعات تمام ستیل دیبخواه شما اگر

.بگیرید نتیپر آنها از یدتوانیم ریز روش  

 . دیکن کیکل Print labelی رو تینها در و دیکن کیکل Exی رو برش قسمت در .0

 

متفاوتی ها روش به زدن برش  

 

 با روش هری ها حل راه است ممکن که کندیم استفادهی مختلفی ها متد از افزار نرم زدن برشی برا

 کهی مسائل در البته دیکن مشاهده متفاوتی ها حالت در را برش دیتوانیم شما نیبنابرا کند فرق گرید روش

 استفاده ریز روش از زدن برشی برا است هم مانند ها روش اکثر حل راه معموال باشد کم قطعات تعداد

.دیکن  

 . دیکن کیکل Cutی رو و رفته قطعات قسمت به .0
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 .دیکن مشاهده را برش نقشه تا دیکن کیکل Showی رو کار اتمام از بعد .0

ی گرید روش به برش تا دیکن کیکل Cutی رو دوباره و دیده رییتغ را برش لغزنده رو دیبرگرد برش قسمت به .3

 .شود انجام

 

 

 است شده داده حیتوض برش کرد عمل نحوه ریز جدول در
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 حساب برش در را بزرگ اریبس قطعات ابتدا

ی باق کوچک قطعات آخری ها ورق در تا کند

 بمانند

Big part first 

 نیاول در تا  ندیبچ را  قطعات نیبهتر ابتدا

 میباش داشتهی کمتر پرت ها ورق

Best first 

 

 

 برشی ها نقشه رهیذخ

 

ی مکان و دیکن کیکل Save Plan(s) نهیگزی رو برشی ها نقشه مشاهد از بعد ستیکاف کار نیای برا

 لیفا بود دیواهخ قادر شما و بوده jpg ها نقشه نیا فرمت کرده انتخاب برشی ها نقشه کردن رهیذخی برا

 دیکن اضافه انها بهی اطالعات دیخواهیم کهی صورت در و کرده باز عکس شیرایوی ها برنامه با ها نقشه

 .دیده رییتغ را آنها
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