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1. หน้าตาของโปรแกรม
่ กจะปรากฏขึ# นดังนี#
ภายหลังจากเปิ ดโปรแกรมโดยการคลิกทีไอคอน บนเดสทอป หน้าตางหลั

Figure 1: KDE Desktop

่ ก
รู ปที 2 แสดง รายละเอียดบนหน้าตางหลั

1
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Figure 2: Main window of ArahPaint

่
1. แถบไตเติ#ลแสดงชือโปรแกรม รุ่ น และชืไฟล์ทีใช้ตอนนี# ขนาดเป็ นพิกเซล และระดับการยอขยาย
2. แถบเมนู
3. ไม้บรรทัด (เลือกได้)
่ ก ซึงเป็ นพื#นทีในการแสดงภาพ ทีก าลั
ํ งทําการแกไข
้ โปรดจําไว้ดว้ ยวา่ แถวแรกของลายจะอยูท่ ีดา้ น
4. หน้าตางหลั
่ ด
ลางสุ
่
้ ปภาพ
5. กลองเครื
 องมือ สําหรับใช้ในการสร้าง และแกไขรู
ํ
่
6. ขนาดของเส้น – การกาหนดคาความกว้
างของเส้น รู ปสี เหลียม วงกลม เส้นโค้ง รู ปหลายเหลียม แปรงสี
7. ตัวแสดงสี ทีใช้งาน – แสดงวาสี
่ ใดทีใช้เป็ นพื#นหน้า และ พื#นหลัง ถ้าต้องการทําการปรับแตงสี
่ ให้ใช้เม้าส์ดบั เบิล#
่
คลิกทีช ่องสี น#นั ๆ หน้าตางจานสี
ก็จะปรากฏขึ# นมา
ั
8. พิกดของเม้
าส์
9. ตัวให้เลือกสําหรับเครื องมือทีใช้อยู่
10. ถาด (สี , ชั#น ,แปรง )
11. จานสี
12. เครื องมือในถาด
13. ลําดับของชั# นทีทาํ งานอยู่
2
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2. ข้อแนะนําขั#นตอนในการทํางาน
่ นขั#นตอนได้ดงั นี#
ขั#นตอนในการแปลงลายจากความคิดสู่ผืนผ้า สามารถแบงเป็
1. เตรี ยมลวดลายในโปรแกรมวาดภาพ
2. เตรี ยมลายทอทีจะใช้ในโปรแกรมลายทอ
ั นข้อมูลควบคุมแจ๊คการ์ด
3. ผสมลวดลายและลายทอเข้าด้วยกนเป็
4. ทําการเลือกผังเครื องทอทีเหมาะสม แล้วทําการบันทึกเป็ นไฟล์ ตามฟอร์แมททีตอ้ งการ
โปรแกรมวาดรู ป สามารถสรุ ปเป็ นขั#นตอนได้ดงั นี#
1. ทําการวาดภาพบนกระดาษ
2.

ทําการสแกนภาพทีวาดเข้าในคอมพิวเตอร์

3.

ทําการโหลดภาพเข้าในโปรแกรม

4.

่
ทําการตัดแตงขอบ

5.

จัดรู ปให้เป็ นรี พีท

6.

ทําการสเกลภาพ ตามมิติทีตอ้ งการ

7.

ํ
กาหนดจํ
านวนสี (ลายทอ)

8.

ทําความสะอาดภาพทีได้สแกนเข้ามา

9.

้ ปภาพ
แกไขรู

10. ทําการบันทึกภาพ

2.1.การวาดรูปบนกระดาษ

่ กวาวาดเขี
่
่
การออกแบบวาดเขียนบนกระดาษสําหรับผูอ้ อกแบบ งาย
ยนมันเข้าไปในคอมพิวเตอร์อยางโดยตรง
การวาด
็ แล้วใช้การเติมสี ให้เต็มจากโปรแกรม
เขียนสามารถใช้เป็ นสีหรื อสี ขาวและสี ดาํ กได้
่
การออกแบบไม่จาํ เป็ นต้องการวาดในสเกล 1 : 1 เพราะวาคอมพิ
วเตอร์สามารถเปลียนขนาดรู ปภาพเป็ นขนาดใด ๆได้ การ
ิ
็ ยงสําหรับเครื องสแกนทีจะนําเข้ารู ปภาพเข้าไปใน
ออกแบบบนกระดาษไมต้่ องการเกนขนาดของ
A4 ด้วยขนาดนี# กพอเพี
โปรแกรม

2.2. การสแกนภาพทีวาด
่ #
ในการสแกนภาพ คุณควรจะต้องดูแลเรื องเหลานี
1. วางภาพให้ได้แนวระดับ บนพื#นทีสแกน เพือเป็ นการลดขั#นตอน ในการหมุนภาพ
3
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่ แล้วทําการกาหนด
ํ
2. พื#นทีท
 ีไมต้่ องการควรจะถูกตัดออกจากภาพทีจะสแกน ด้วยการให้โหมดแสดงภาพกอน
่
ขอบเขตทีต อ้ งการสแกนภาพ โดยให้ครอบคลุมแคภาพที
ตอ้ งการ
่ ใช้ยงิ สูง ความแนนอนกจะมากขึ
่
็
3. ทําการเลือกความละเอียดในการสแกน ซึงมีค่าเป็ น dpi คาที
# นตาม แตวิ่ ธีทีดี
ํ
่
ทีสุด คือการคํานวณ เพือกาหนดมิ
ติทเี หมาะสมให้แกภาพที
สแกนเข้าไป โดยทัว ไปจะต้องรู้คุณภาพของ
ลวดลายทีจะทําการทอ ลวดลายทีทาํ จะถูกทําการทอบนเครื องทีมีเข็ม 1344 เข็ม ,นีหมายความวา่ ความกว้าง
่ ิ 150 % ของจํานวนเข็มทีใช้งาน นีคือ 1344 * 1.50 เท่ากบั 2016 พิกเซลของ
ในการสแกนภาพจะต้องไมเกน
็
่ นนิ#ว เรากจะได้
ความกว้างของพื#นทีสแกนภาพ

นํามาหารด้วยความกว้างของภาพทีวาด โดยต้องมีหนวยเป็
่ ขนาดความกว้างภาพทีวาดคือ 15 ซ.ม. ดังนั# น คาที
่ ไ ด้คือ 2016 / ( 15/2.54)
คา่ dpi ทีตอ้ งการ ยกตัวอยาง
่ ั 341.3 dpi
เทากบ
ํ
4. กาหนดฟอร์
แมทภาพทีเหมาะสม สําหรับการนําเข้าภาพในโปรแกรมวาดรูป คุณสามารถใช้ฟอร์แมทได้ดงั นี#
่
PNG, GIF, JPEG, TIFF, PCX, or BMP ถ้าคุณมีภาพทีม
 ีฟอร์แมททีแตกตางจากนี
# คุณสามารถใช้
โปรแกรม Gimp ในการแปลงไฟล์ภาพให้เป็ นตามฟอร์แมททีตอ้ งการได้
5. ทําการบันทึกภาพในไดเรกทอรี ตามต้องการ

3. การทํางานพืน
+ ฐาน
3.1. การสร้างภาพใหม่
่
่
คําสังNew picture... จากเมนู File (Ctrl+N) จะทําการสร้างภาพวางเปลาให้
่ ปรากฏขึ# นสามารถกาหนดคาได้
ํ
่ ดงั นี#
ในหน้าตางที
่ ั จํานวนเข็มของลาย บนหัวแจ๊คการ์ด)
. width (โดยปรกติค่านี# จะเทากบ
•

่ ั านวนเส้นพุ่งในลวดลาย)
height (โดยปรกติค่านี# จะเทากบจํ

•

่
color depth (สําหรับแจ๊คการ์ด , โดยสวนมากคุ
ณต้องการจานสี ภาพ ทีให้คุณ
สามารถทํางานได้ถึง 256 สี )

•

Fill type สีพ#ืนหลังของภาพใหม่
Figure 3: New picture
dialog

่ ปรแกรม ArahPaint
3.2.การโหลดภาพเข ้าสูโ
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ในการเปิ ดภาพให้เลือก File > Load picture...
่ Load picture ให้เลือกชือไฟล์ที
(Ctrl+O). ในชอง
ต้องการจะเปิ ด โปรแกรมสามารถเปิ ดไฟล์ใน
ฟอร์แมท PNG, GIF, PCX, BMP, TIFF and JPEG
ได้ หรื อแม้กระทัง ฟอร์แมทเฉพาะของเครื องแจ๊ค
การ์ด (TIS, Grosse, Stäubli, Bonas, Schleicher)
และโปรแกรมคู่แขง่ (Sophis, EAT)
Figure 4: File selection dialog

3.3.การโหลดภาพจาก หน ้าต่างค ้นหาภาพ Image Browser

ในการโหลดภาพให้เลือก File > Browse... (Ctrl+Shift+B).

Figure 5: Image browse window

สามารถทําการเปิ ดไฟล์ภาพได้โดย:
•

ดับเบิล# คลิกทีภาพ

•

เลือก ภาพ แล้วคลิกทีปมOK,
ุ่
หรื อกด Enter.
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่
ความหมายของไอคอนบนหน้าตาง
เลือนไดเรกทอรีขึน
+
ทําการโหลดใหม่
ไดเรกทอรีแรกเริม
ื
เปลียนชอภาพ
ลบภาพ

ตัวเลือก Filter ยินยอมให้คุณสามารถทําการค้นหา ภาพทีตอ้ งการ จากขนาดด้าน x, ด้าน y, วันเดือนปี ทีสร้างขึ# น และชือ
ไฟล์.

Figure 6: Filter option

3.4.Browsing subdirectories

่
่ ในไดเรกทอรี ปัจจุบนั , ปุ่ มด้าน
ArahPaint สามารถแสดงไฟล์ภาพในไดเรกทอรี ยอยๆได้
พร้อมกนั ถ้าคุณมีไดเรกทอรี ยอย
่
ขวบนของหน้าตางจะแสดงเป็
นรู ปต้นไม้ไร้ใบ
ภาพบนปุ่ มจะเปลียนเป็ นรู ปต้นไม้ทีมีใบและผล.

6

่
ถ้าต้องการให้แสดงภาพทีอยูใ่ นไดเรกทอรี ยอยๆด้
วยให้คลิกทีปมนี
ุ่ # แล้ว
่
, แล้วภาพทั#งหมดทีอยูใ่ นไดเรกทอรี ยอยๆจะปรากฏขึ
#น
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3.5. การโหดลภาพทีเคยถูกเรี ยกใช้งาน
่ สวนแรกแสดงไฟล์
่
ให ้เลือกเมนู File > Load recent... เมนูนี+จะถูกแบ่งเป็ นสองสวน
ทเคยถู
ี
กบันทึก อีก

่
สวนจะแสดงไฟล์
ทเคยดู
ี

Figure 7: The load recent menu with file icons

ํ
่ Save setup > Appearance ใน
จํานวนไฟล์ทีจะทําการแสดงสามารถกาหนดได้
Number of recent files ในหน้าตาง
โปรแกรม ArahWeave.
่ # ง จากการโหลด บันทึก หรื อเลือกดู ได้โดยการคลิกทีป มุ่
คุณสามารถเปิ ดดูรายการของไดเรกทอรี ทีค ุณเข้าไปใช้งานบอยครั
ลูกศร ทีดา้ นขวาของแถบแสดงตําแหนง่ โดยมันจะทําการเรี ยงลําดับการใช้งานให้

Figure 8: Most recently used directories list

3.6.การบันทึกลวดลาย

ตุณสามารถทําการบัทึกภาพ ภายใต้ชือปัจจุบนั ได้โดยการใช้คาํ สัง Save จากเมนูFile( Ctrl+S).
ในกรณทีค ุณต้องการเปลียนชือลวดลาย ให้เลือกคําสัง Save as (Ctrl+Shift+S).
่ แมทแรกเริ มจะเป็ น PNG. คุณสามารถจะเลือกเป็ นฟอร์แมทอืนกได้
็ เชน่ : TIFF, GIF, JPEG and BMP. แตคุ่ ณจะต้อง
คาฟอร์
ระบุนามสกุลทีถกู ต้องลงไปด้วยทีท า้ ยชือไฟล์
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3.7.การเปลียนชื อไฟล์

่ อกลาย Browse :คลิกปุ่ มซ้ายเม้าส์บนชือไฟล์ทอี ยูด่ า้ นลางภาพ
่
คุณสามารถทําการเปลียนชือไฟล์ได้ในหน้าตางเลื
หรื อคลิกที
ปุ่ ม

่ กๆจะปรากฏขึ# น คุณเพียงป้ อนชือใหม่ แล้วกด Enter.
ทีอยูบ่ นแถบเครื องมือ หน้าตางเล็
3.8.การลบไฟล์จากโปรแกรม

่ อกลาย File > Browse... , เลือกลายทีตอ้ งการลบ , แล้วกดปุ่ ม Delete บนคียบ์ อร์ด
คุณสามารถทําการลบไฟล์ได้ในหน้าตางเลื
หรื อคลิกทีปมุ่

่ อนจะปรากฏขึ# น ให้เลือกวาจะลบหรื
่
ทีอยูบ่ นแถบเครื องมือ หน้าตางเตื
อไม่

3.9. การล้างภาพ
่
คุณสามารถได้ภาพใหม่ จากภาพกอนหน้
าทีทาํ การโหลดได้ โดยใช้คาํ สัง Edit > Clear, แล้วสีท#งั หมดในภาพจะถูก
่
คาํ สัง New image คือ, คุณจะได้จานสี เดิมทีใช้ใน
เปลียนไปเป็ นสี พ#ืนหน้าทีคุณได้เลือกไว้ในขณะนั# น. ข้อแตกตางจากการใช้
ภาพเกา่ แตถ้่ าใช้คาํ สัง New image คุณจะได้จานสี ทมี ีสี 16 สี จากการสุ่ มให้
3.10.

การเลิกทํา

คุณสามารถทีจะทําการยกเลิกการกระทํา บนภาพได้โดยใช้คาํ สัง Undo ในเมนูEdit (Ctrl+Z,
่
ขั#นตอนกอนหน้
า. ในการทําซํ# าให้ใช้คาํ สัง Redo จากเมนู Edit > Redo (Ctrl+Y,
3.11.

) เพือกลับไปยังภาพใน

). จํานวนครั# งในการเลิกทําไมจํ่ ากดั

การย่อขยายภาพ

่
คุณสามารถทําการยอขยายภาพได้
หลายวิธี โดยแถบไตเติ#ลจะแสดงระดับการซูม ในตอนนั# น.
มีอยู่ 4 วิธีในการยอขยายในโปรแกรม
่
ArahPaint:
่
1. กดปุ่ ม + เพือขยาย, หรื อปุ่ ม - เพือยอภาพ
2. กดปุ่ ม Ctrl ค้างไว้ แล้วหมุนเลือนปุ่ มกลางของเม้าส์
3. คลิกทีป มุ่

หรื อ

่
บนกลองเครื
 องมือ.

4. ถ้าคุณกดปุ่ มตัวเลข จาก 0 ถึง 9 บนคียบ์ อร์ด คุณจะทําการเปลียนระดับการซูมตามตัวเลข (1 คือ 100%, 6 คือ 600%, 0 คือ
1000%).
่
่ เม้าส์ช# ีอยูใ่ ห้ คุณยังสามารถทําการซูม ระหวางการวาดภาพได้
่
โปรแกรมจะทําการยอขยาย
ณ. ตําแหนงที
ดว้ ย
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้
เสนตาราง

่ กเซลให้, ถ้าได้กาหนดให้
ํ
ทีระยะซูมภาพ 300%, โปรแกรมจะเส้นตารางระหวางพิ
แสดงเส้นตาราง
่ เลือกคําสัง View > Show Grid (Ctrl+G).
การจะให้แสดงตารางหรื อไมให้
ถ้าต้องการเปลียนคุณลักษณะของตารางให้เลือก View > Grid properties... คุณ
่ นทึบ
สามารถเปลียนสี เส้นตาราง , จํานวนช่องตเส้

Figure 9: Set grid
properties

3.11.
11.2. การลบรอยหยัก
่ กเซลของขอบกบสี
ั พ#ืน
เมือคุณขยายภาพใหญขึ่ # น, การลบรอยหยัก (View > Antialias) จะชะลอการเปลียนแปลงสี ระหวางพิ
หลังให้เนียนขึ# น

Figure 10: Same design, viewing at zoom out 30%, with antialias off and on

3.12. ไม ้บรรทัด
่ คุณวางตําแหนงตํ
่ าแหนง่ (เชนการเลื
่
ไม้บรรทัดชวยให้
อกเลเยอร์และ
่ ) ได้อยางแมนยํ
่ ่ าตามความกว้างหรื อความยาวของภาพ เมือให้ไม้
รู ปราง
บรรทัดแสดงขึ# น. ไม้บรรทัดจะปรากฏขึ# นทางด้านบนและด้านซ้ายของ
่
่ ก. . เครื องหมายในไม้บรรทัดแสดงตําแหนงของตั
หน้าตางหลั
วชี# เมือ
่
คุณจะย้ายเม้าส์ไปมา เมือต้องการแสดงหรื อซอนไม้
บรรทัดเลือก
View > Ruler หรื อกด Ctrl + R บนแป้ นพิมพ์ โดยจะแสดงความ

่
่ กเซลหรื อในหนวยเซนติ
่
ยาวและตําแหนงในหนวยพิ
เมตร

Figure 11: Ruler unit

เมือต้องการสลับ
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่
่ คลิกทีจุดแสดงหนวยไม้
่ บรรทัด (จุด, ซม. ) (ดูรูปที 11) หากคุณต้องการมีไม้บรรทัดในหนวย
่ นิ#ว
ระหวางสองหนวยให้
่
แทนการเซนติเมตร, คุณจะต้องเปลียนหนวยการวั
ดใน Files > Save setup บนโปรแกรม ArahWeave
3.13. เครื องมือวัด
Measure tool เป็ นเครื องมือให้คุณ

่ กเซล ใน
สามารถทําการวัดระยะ ระหวางพิ
ภาพได้ ในการใช้มนั ให้คลิกทีปมุ่
่
ในกลองเครื
 องมือ (Shift + I), ทําการวาดเส้น
่ #งสองจุด แล้วโปรแกรมจะแสดง
ระหวางทั
ความยาวเป็ นจุด ,ซ.ม. และนิ#วให้
Figure 12: Measure tool displays distance in points, cm
and inches

่ -- แยก, ผสาน, ย้าย, เอียง, และหลายพารามิเตอร์สาํ หรับแตละเครื
่
.เครื องมือวัดมีเครื องมือเพิม เติมทีอยูด่ า้ นลาง
 องมือ
่ # เชน่ คา่ Value, x, และ y ยังใช้เป็ นบางสวนของเครื
่
เหลานี
 องมือตัวกรอง (บทที 12)

้ ด
3.14. เคอร์เซอร์แบบ เสนตั
่ คุณวาดรู ปหรื อการตรวจสอบภาพอยางแมนยํ
่ ่ ามากขึ# น เปิ ดการใช้งานโดยเลือก
.คอร์เซอร์ เส้นตัด Crosshair จะชวยให้
คําสัง View> Crosshair หรื อ ใช้แป้ นพิมพ์ลดั Z.

Figure 13: The crosshair cursor (mouse pointer) at zoom 100%, and at zoom 500%

3.15.

เครื องมือเลือนภาพ

ให้ใช้เมาส์ปมกลางกดค้
ุ่
างแล้วลากเลือนภาพ เมือคุณกดปุ่ มและอยูใ่ นระหวางการย้
่
าย, ตัวชี#เคอร์เซอร์จะเปลียนรู ป
ไปเป็ นมือปิ ด .

้
3.16. การใชงานเครื
องมือ
่
่
้
เครื องมือบางอยางในกลองเครื
 องมือ สามารถให้คุณเลือกแกไขและดู
ภาพ; เครื องมือ
่ คุณสามารถใช้สีวาดและพิมพ์
อืน ๆ ชวยให้
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ี ั  องมือในกลองเครื
่
คุณสามารถดูขอ้ มูลเกยวกบเครื
 องมือ

็
่ กที
ใด ๆ โดยใช้ตวั ชี# เมาสื ช# ีทีเครื องมือนั# นๆ ชือเครื องมือนั# นกจะแสดงขึ
# นมา คุณแคคลิ
ปุ่ มทีตอ้ งการใช้งาน
็ โดยคียล์ ดั จะแสดงอยู่
ในการเปิ ดการใช้งานสามารถคลิกทีปมนั
ุ่ # นๆ หรื อใช้คียล์ ดั กได้
ในชือเครื องมือ
่ ) ถูกใช้ในการวาดภาพ
สี พนื2 หน้ า Foreground (สี เหลียมบน) and สี พ#ืนหลัง background color (สี เหลียมลาง
สี พ#ืนหน้าจะถูกใช้งานโดยปุ่ มซ้ายของเม้าส์ และสี พ#ืนหลังจะถูกใช้งานโดยปุ่ ม
ั
ขวาของเม้าส์ โดยวิธีการนี# ทาํ ให้คุณสามารถใช้งานสี สองสีไปพร้อมๆกนได้
่
ในการเปลียนสีพ#นื หน้า , พื#นหลัง สามารถทําได้โดยการคลิกเลือกสี ในจานสี ดา้ นลาง
่ นคุณต้องทําการเลือกเครื องมือทีตอ้ งการ แล้วจึงมาทําการเลือก ทางเลือกนี# ( ถ้ามันมีให้
พื#นทีท างเลือก Option area: กอนอื
่
เลือก ) ทางเลือกนี# อยูท่ ีใต้กลองเครื
 องมือ
่ กที แทปของจานทีตอ้ งการใช้
จานPalettes:สี Colors, ชั2น Layers, แปรง Brushes. ในการเปลียนการใช้งานของจาน แคคลิ
(แทปสี
F7).

-หรื อกด F6, จานชั# น

-หรื อกด F5, จานแปรง

- หรื อกด

่
่
เครื องมือเฉพาะสําหรับแตละจานอยู
ท่ ีดา้ นลางของพื
#นทีจาน

ี
3.17. การเลือกพืน
+ ทีสเหลี
ยม บนลวดลาย
่
ั ่ เฉพาะเจาะจงของ
บอยๆครั
 องการทีจะ จํากดั พื#นทีของการดํ

าเนินการกบสวนที
# งทีเราต้
โดยการเลือกพื#นทีรูปสี เหลียม
่
เครื องมือทีใ ช้เลือก ทํางานด้วยวิธีการดังตอไปนี
#:
1. คลิกเลือกไอคอนเครื องมือนี#

ภาพ

่
บนกลองเครื
 องมือ.

2. เลือนตัวชี# เม้าส์ไปทีมุมด้านหนึงของพื#นทีทีตอ้ งการทําการเลือก.
3. กดปุ่ มซ้ายของเม้าส์คา้ งไว้ แล้วลากจนกระทัง ได้พ#นื ทีทีตอ้ งการ ซึงจะแสดง
เป็ นรู ปสี เหลียมทีเป็ นเส้นปะ
4. คลายปุ่ มเม้าส์.
่ คุณได้เลือก, คุณสามารถทําได้ดงั นี#:
ถ้าคุณต้องการเปลียนขนาดในสวนที
1. เลือนตัวชี# เม้าส์ไปทีขอบของสีเหลียมทีมีเส้นปะ จนกระทัง ตัวชี# เปลียน
รู ปร่ าง.

Figure 14: Toolbox

2. กดปุ่ มเม้าส์ซา้ ยค้างแล้วลากจนกระทัง ได้ขนาดสีเหลียมที.
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พื#นทีท ีคุณได้ทาํ การเลือกนี# จะกลายเป็ นชั# นๆหนึง ซึงคุณสามารถทําการคัดลอก , วาง ,
ี ั
่
่
เป็ นต้น ข้อมูลเกยวกบขนาดและตํ
าแหนงของชั
# น จะแสดงอยูใ่ นพื#นทีตวั เลือกของกลอง
เครื องมือ.
Figure 15: The size and
position of layer

ั+
3.18. การยกเลิกชน
ถ้าพื#นทีทีได้เลือก ไมจํ่ าเป็ นต้องใช้แล้ว และคุณต้องการวางมันกลับเข้าไปยังพื#นหลังของภาพ ให้กระทําสิงหนึงสิงใด
่
ตอไปนี
#:
•

คลิกปุ่ ม

•

กดคียล์ ดั Ctrl+D

•

่ เ ลือก
คลิกขวาเม้าส์บนพื#นทีนอก สวนที

ั+
3.19. การลบชน
่ ได้เลือกทําได้โดยกดปุ่ ม Backspace หรื อ Delete บนแป้ นคียบ์ อร์ด. ในการตัดสวนที
่ เลือกเข้าไปในคลิป
ในการลบสวนที
บอร์ดให้เลือกคําสัง Edit > Cut (คียล์ ดั Ctrl+X).

4. การทํางานวาดภาพ
่ ่ จะดีและถูกต้อง การออกแบบถูกวาดบนกระดาษกยั็ งจะต้องมีการแกไขบางอยาง
้
่ ;.อยา่
ไมวา
ํ
มองข้ามจุดเล็กๆทุกๆจุด เมือคุณได้กาหนดลวดลายทอลงไปแล้
วนําไปทอเป็ นผ้า จุดเล็กๆที
็
้ นโดยใช้เครื องมือวาดภาพ ,ชั# น
ผิดพลาดกจะแสดงออกมาให้
เห็น คุณจะต้องมาทําการแกไขมั
และสี .
การวาดภาพโดยใช้ เครื องมือการวาดรู ปวาดเชน่ เส้น, อิสระ, รู ปหลายเหลียม, สีเหลียม / วงรี ,
่
่ # ได้จาก
สี เหลียม / วงกลม การวาดสวนโค้
ง, เติมพื#นทีและยางลบ. สามารถใช้เครื องมือเหลานี
่ . เครื องมือจะใช้สีพ#ืนหน้าวาดด้วยเมาส์ปมซ้
กลอง
ุ่ ายและสี พ#นื หลังด้วยปุ่ มเมาส์ขวา
หากคุณมีแปรงทีเลือกไว้ และตัวเลือกแปรงมีการคลิกเลือกให้ทาํ งาน เครื องมือวาดรู ปจะ
เปลียนมาใช้แปรงแทนสี
่ ่
ตัวเลือกสําหรับเครื องมือทีเลือกจะปรากฏขึ# นด้านลางกลองเครื
 องมือ พื#นทีตวั เลือกจะ
่ ั
เปลียนไปตามเครื องมือทีแตกตางกน
12
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้ รง
4.1. การวาดเสนต
ใช้ปมเครื
ุ่  องมือนี#

(คียล์ ดั

I) . จากนั# นย้ายตัวชี# เมาส์ไปทีจุดเริ มต้นของเส้นในภาพและกดปุ่ มเมาส์ซา้ ย ลากเมาส์

่ มเมาส์
จนเส้นตรงมีความยาวและมุมทีตอ้ งการ จากนั# นปลอยปุ่

ตัวเลือกของเครื องมือนี# :
Thick lines เส้นหนา :
Figure 17: Normal line and thick line

Keep aspect : ถ้ารู ปมีอตั ราสวนความหนาแนน
่
่ (dpi) ที
่ จาก 1 ตอ่ 1 ขนาดทางกายภาพของเส้นแนวนอน
แตกตาง
และแนวตั#งในการวาดด้วยความกว้างของพิกเซล
ั
่ ั โดยการใช้ตวั เลือกนี# มันจะ
เหมือนกนจะแตกตางกน
รักษาความกว้างของเส้นทีวาด.

Figure 18: Drawing in aspect drawing

เป็ นการวาดด้วยแปรง , คุณจะต้องทําการเลือก หรื อทําการโหลด ลายของแปรงเข้าในโปรแกรม (ดูเพิมเติม ในเรื อง
แปรงในบทที 9)
:

Brush

การวาดภาพเส้นแนวนอน ,แนวตั#ง และแนวทะแยงแบบถูกต้อง
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่ # น ถ้าคุณทําการดับเบิล# คลิกทีไอคอนเส้นตรง แล้วรู ปไอ
การวาดเส้นตรงจะงายขึ
. ตอนนี# คุณสามารถทีจะวาดเส้นตรงใน
่ ่
แนวนอน แนวตั#ง หรื อทแยงมุมได้อยางงายดาย
คอนจะเปลียนไปเป็ นรู ปนี#

่
็
คุณแคลากเส้
นไปตามแนวนอน,แนวตั#ง โดยไมต้่ องบังคับเส้นให้ตรงมาก เส้นกจะตรงทั
นที แตถ้่ าคุณลากเม้าส์
เอียงมากกวา่ 23 องศา เส้นตรงจะกลายเป็ นเส้นทแยงมุมทีมี 45 องศาทันที

Figure 19: Drawing straight
lines

การวาดภาพแบบฟรีแฮนด์
ถ้าคุณต้องการวาดภาพแบบฟรี แฮนด์ให้คลิกทีปมุ่

(คียล์ ดั P). เลือนเม้าส์ไปทีจุดเริ มต้นในการวาด คลิกปุ่ มซ้ายเม้าส์

ั ณมีดินสออยูใ่ นมือ เมือต้องการหยุด แคคลายปุ่
่
แล้วลากวาดภาพเหมือนกบคุ
มเม้าส์
่
ยังมีตวั เลือกอีกอยางในการวาดเส้
นตรง คือเครื องมือสแตมป์ Stamp tool (ให้ดูในบทที ผิดพลาด! ไม่ พบแหล่งการอ้างอิง).

4.2. Polygon drawing การวาดรู ปหลายเหลียม
รู ปหลายเหลียมนี# เป็ นอนุกรมของเส้นตรง ทีปลายทั#งสองด้านชนกนั มันจะเป็ นประโยชน์มากสําหรับการวาดภาพทีตอ้ งการ
เติมสี ให้เต็มในภายหลัง เนืองจากเส้นจะถูกตอกนสนิ
่ ั ท โดยไมมี่ จุดรัว
การวาดรู ปหลายเหลียมมีวิธีดงั นี#:
1. เลือกไอคอน

.

2. ย้ายตัวชี#เมาส์ไปยังจุดเริ มต้นและกดคลิกปุ่ มซ้ายของเมาส์
3. ทําซํ# าจนกระทัง ปได้รูปหลายเหลียม
4. กดเมาส์ปมขวาเพื
ุ่
อ หยุดการวาดรูปหลายเหลียม หรื อปุ่ มเมาส์กลางเพือ ลบจุดสุ ดท้ายรู ปหลายเหลียม

4.3. วาดรู ปสี เหลียมจตุรัส / และวงรี / วงกลม
ั
การวาดวงรี / วงกลม วาดรู ปสี เหลียม / สี เหลียม จัตุรัส คล้ายกนมาก
ขั#นแรกให้คลิกทีปมไอคอนที
ุ่
ตอ้ งการ-

หรื อ

หรื อ

1. ย้ายตัวชี#เมาส์ไปทีมุมหนึงและกดปุ่ มซ้ายของเมาส์
2. ลากเมาส์ไปยังมุมตรงข้ามของรู ปสี เหลียม (ขอบเขต)
่ มเมาส์
3. ปลอยปุ่
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่ ่ ั และคุณกาลั
ํ งวาดวงกลม / สี เหลียม, โปรแกรมคํานวณ
ในกรณี ทคี วามกว้างและความสูงทางกายภาพของรี พที ไมเทากน
ั ตราสว่ นของความกว้างกบความสู
ั
ขนาดของวงกลมสี เหลียม / เพือให้ตรงกบอั
ง
่
ั
ั ตราสวนของ
่
เมือวาดภาพในขณะทําการซูมภาพ ถ้าอัตราสวนของปั
จจัยการปรับลดขนาดของความกว้างกบความสู
งตรงกบอั
ั
่ ถูกต้อง
ความกว้างขนาดภาพของจริ งกบความสู
ง (นิ#ว, มม. ), แล้วเราจะสามารถมองเห็นได้ในสัดสวนที
่ ), รู ปภาพจะถูกเติมเต็มเช่นกนั คุณสามารถสลับการทํางานไปมาได้โดยดับเบิล
ถ้าปุ่ มไอคอนทีเลือกจะถูกเติมเต็ม (ไม่วาง
่ ปสี เหลียม). ถ้าปุ่ มถูกเปลียนจาก
คลิกทีป มไอคอนเดี
ุ่
ยวกนั (ตัวอยางรู

ไปเป็ น

่
แล้วการวาดภาพตอๆไปจะเป็
น

การวาดภาพแบเติมเต็ม การทํางานแบบนี# ยงั สามารถใช้ในการวาดภาพแบบหลายเหลียมได้ด้วย.

4.4. การวาดเส้นโค้ง
่
่ อวงกลม มันจะใช้สาํ หรับการวาดรู ปทรงกลมเหมือนใบไม้ดอกไม้และวัตถุกลมที
เส้นโค้งเป็ นสวนหนึ
 งของวงรี รูปไขหรื
ํ
่
คล้ายกนั จุดสามจุดเป็ นตัวกาหนด
ของเส้นโค้ง: เครื องหมายจุดทีหนึงและสองเป็ นจุดเริ มต้นและสิ# นสุ ดของสวนโค้
ง
ํ
ในขณะทีจ ุดทีส ามหนึงเป็ นตัวกาหนด
ความโค้ง.
1. เลือกไอคอน

หรื อใช้คียล์ ดั D.

2. เลือนเม้าส์ไปยังจุดเริ มต้นเส้นโค้ง แล้วคลิกปุ่ มซ้ายเม้าส์ โปรแกรมจะทําเครื องหมายกากบาทไว้.
3. เลือนเม้าส์ไปยังจุดสุ ดท้ายของเส้นโค้ง แล้วคลิกปุ่ มซ้ายเม้าส์ โปรแกรมจะทําเครื องหมายกากบาทไว้..
4. ตอนนี# ยา้ ยตัวชี# เมาส์ไปยังจุดสูงสุ ดของขอบเขตของเส้นโค้งและกดปุ่ มเมาส์ซา้ ยค้างไว้.
่ มเม้าส์.
5. ลากเม้าส์ไปจนกระทัง ได้ส่ วนโค้งทีตอ้ งการแล้วปลอมปุ่

่  อง
4.5. การวาดเส้นโค้งแบบตเนื
่ คุณวาดรู ปทรงโค้ง ทําตามขั#นตอนเหลานี
่ # เพือวาดเส้นโค้ง:
เครื องมือเส้นโค้งจะชวยให้
1. เลือกไอคอน

.

2. เลือ นเม้าส์ไปยังจุดเริ มต้นเส้นโค้ง แล้วคลิกปุ่ มซ้ายเม้าส์.
่ ่ )ไปยังจุดตอไป
่ แล้วคลิกปุ่ มซ้ายเม้าส์อีกครั# ง.
3. เลือนเม้าส์(ไมใชลาก
่
4. ทําซํ# า จนกระทัง ได้รูปสวนโค้
งตามต้องการ
5. กดปุ่ มขวาของเม้าส์เพือหยุดการวาด
4.6. Bezier tool
่ คุณสามารถสร้างวัตถุทีซบั ซ้อนได้อยา่ งรวดเร็วและงายด
่ าย ให้คลิกเลือกไอคอน
จะชวยให้

่
บนกลองเครื
 องมือ
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4.7. การเติมสี
่
เป็ นเครื องมือทีใช้ในการเติมสี พ#ืนหน้า หรื อ รู ปแบบของแปรงลงไปทีจุดทีเลือก โดยการเติมจะหยุดลงทีจุดทีมีสีทีแตกตาง
จากจุดทีคลิก หรื อถึงขอบของการเลือก
คลิกทีไอคอน
1.

กรื อใช้คียล์ ดั K.

่ เลือก หรื อ สีทีตอ้ งการแทนทีด ว้ ยการเติมสีพ#นื หน้า หรื อรู ปแบบของแปรง รู ปแบบ
เลือนเม้าส์เข้าไปภายในสวนที
็ ่ อคุณได้ทาํ การเลือก ตัวเลือกนี# และคุณได้ทาํ การเลือกแบบของแปรงแล้ว.
ของแปรงจะทํางานกตอเมื

2.

็
กดปุ่ มซ้ายของเม้าส์ สักครู่ การเติมกจะปรากฏขึ
# น.

4.7.1. ตัวเลือกของการเติมเต็มส ี
•

Fill to border การเติมจนชนขอบ ใช้ในการทําความสะอาดของภาพทีได้ทาํ การสแกนมา มันจะเติมทุกๆพิกเซลให้

ั
จนกระทัง มันชนกบขอบสี
ของสีพ#ืนหลัง.
Whole image ทั#งภาพ หมายถึง , การทํางานนี# จะกระทําในพื#นทีสีน# นั ทั#งหมดในภาพ ไมวา
่่
่ งกนั หรื อไม่
จะมีพิกเซลทีติดตอถึ
•

ํ
่
่ ระยะจาก
Threshold เกณฑ์ : กาหนดคาความใกล้
เคียงของพิกเซลของสีทีจะถูกเติม คามี

่ ตาํ จะเติมในพิกเซลทีมีสีใกล้เคียงกบจุ
ั ดทีคุณคลิก สวนคาที
่ ่ สูง จะเพิมระย
0 ถึง 127 คาที
่
ความตางมากขึ
#น
•

Figure 20: Fill
options

Fill(%) เติมแบบเปอร์เซนต์.โปรแกรมเติมพื#นทีแบบสี

ผสม(คล้ายเครื องมือสเปรย์) ของสี พ#ืนหน้าและสีพ#ืนหลังใน

่ กาหนดไว้
ํ
่ ั กน้อย -- มันผสมสี พ#ืน
อัตราสวนที
ล่วงหน้า ถ้าได้เลือก ตัวเลือก Whole image โปรแกรมจะทํางานแตกตางกนเล็
หน้ากบสี
ั ปัจจุบนั ในพื#นที

Figure 21: Initial image

•

Fill at 60%
Fill at 25%,
whole image activated

Fill at 50%,

่
ั ดว้ ย ในรู ปที 22 ในภาพกลาง จะแสดงการเติมสี แบบ
8-way fill เติม 8ทิศทาง : จะเติมตอไปยั
งพิกเซลทีมีมุมต่อกนให้

่ # น แตในรู
่ ปถัดไป ถ้าคุณมีการเลือกตัวเลือกนี# จะเติมสีให้ตามภาพ ทีเรา
ธรรมดา จะมีเฉพาะใบทีค ลิกถูกเติมสีเต็มให้เทานั
่
็
่ การเติมสี จะทําการตรวจ 8 จุดรอบๆจุดทีเราคลิกให้ ในการเติมแบบธรรมดา เรา
เรี ยกวาการเติ
มสี แบบ8ทิศทาง กเพราะวา
่
็ (บน , ลาง
่ , ซ้าย ,ขวา)
สามารถเรี ยกวาการเติ
มแบบ 4ทิศทางกได้
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8-way

4.8. Stitch tool เครื องมือทํารอยตะเข็บ
่ ณในการวาดจุดบนพื#นทีสีขนาดใหญ่ เพือเป็ นการป้ องกนปั
ั ญหาด้ายลอยข้ามยาวบนผืนผ้า โดยปรกติ
เครื องมือนี# จะชวยคุ
้ ญหาด้ายลอยข้ามยาวในโปรแกรม ArahWeave ได้ แตเครื
่  องมือนี# จะ เป็ นไปตามรู ปรางของ
่
แล้ว คุณสามารถทําการแกไขปั
ั ่ เกดิปัญหาด้ายลอยข้าม
ลวดลาย, ดังนั# นในบางครั# งจะสะดวกมากขึ# นในการวาดจุด (เส้น) ใน ArahPaint เพือป้ องกนไมให้
ยาว. ในบางครั# งยังสามารถใช้เครื องมือนี# ในการสร้างสรรค์ลายได้ดว้ ย
การใช้เครื องมือนี# ให้ไปคลิกทีปมุ่

, หรื อใช้คียล์ ดั Shift + K, แล้วคลิกไปบนพื#นทีสี ทีซ ึงต้องการให้เพิมจุดรอยตะเข็บ

ถ้าคุณต้องการเพิม จุดรอยตะเข็บบนพื#นลาย คุณควรทํางานในโหมดแบบ รี พีท.
่
ด้านลางแถบเครื
 องมือจะมีตวั เลือกแบบตะเข็บให้เลือก:
•

่ ,บนลาง
่ ) เพือทําการกาหนดรู
ํ
่
Direction ทิศทาง (ซ้าย , ขวา ,ซ้ายขวา,บน,ลาง
ปรางใดที


รอยตะเข็บต้องทํา
•

่ ด 2จุด ในทิศทางทีได้เลือก
Length ระยะระหวางจุ

ลายขัด-ถ้าคุณเปิ ดการใช้งานตัวเลือกนี# รู ปแบบลายขัด
ในรอยตะเข็บ

•

่ กเซล
จะถูกใช้แทนจุดตอพิ

Figure 23: The stitch
tool options
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รู ปที 24 แสดงการใช้งานของเครื องมือเย็บ -- ภาพทุกภาพทีไ ด้ทาํ ด้วยความยาวของ 7 พิกเซล คุณสามารถเลือกทิศทางของ
ั ปทรงของลายและผลทีตอ้ งการ
การวาดเส้นขึ# นอยูก่ บรู

Figure 24: Stitching points: all the possible combinations

4.9. Spray สเปร์ย
เครื องมือสําหรับการวาดแบพนสี
่ พื#นหน้าแบบสุ่ มเป็ นจุดๆรอบตําแหนงที
่ เม้าส์คลิก. ความหนาแนน่ของจุดจะคอยๆลดลง
่
ึ
่ ดา้ นนอกของรู ปราง
่ .
จากกงกลางสู
1. เลือกไอคอน

หรื อคียล์ ดั J

่ ) โดยคาเริ
่  มต้น จุดขนาดเทากบ
่ ั หนึงตอ่หนึงพิกเซล โดยการเปลียนคา่ตัวเลขทีอยูใ่ นชอง
่ ความ
2. ตั#งขนาดของจุด (รู ปราง
่
กว้างของเส้น Line width (ตั#งแต่ 1 ถึง 6), ทําให้คุณสามารถเลือกรู ปรางของจุ
ดสเปรย์ 6 แบบ

Figure 25: Six different shapes of spray dot
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ํ
่  มต้นคือ 30) มันจะควบคุมความเร็ วในการพนลงบนภาพ
่
3. กาหนดจํ
านวนของจุด (คาเริ
.
่  มต้นคือ 30พิกเซล)
4. ตั#งรัศมีของพื#นทีฉ ีดพน่ (คาเริ
่
่
ึ
่ดา้ นนอก (จากจุดทีเม้าส์คลิก) หรื อไมเลื
่ อก
5. ถ้าเลือก From center ความหนาแนนของจุ
ดจะคอยๆลดลงจากจุ
ดกงกลางสู
ตัวเลือกนี# เพือจะให้เป็ นแบบสมําเสมอบนพื#นที
6. ย้ายตัวชี# เมาส์ไปยังจุดทีต อ้ งการและกดปุ่ มซ้ายของเมาส์ ลากเมาส์ไปยังพื#นทีอืน ๆ หรื อค้างไว้ในจุดเดียวกนัถ้าต้องการ
ให้มนั เข้มขึ# น.
่ ดสีต่อไปจนกวาคุ
่ ณจะคลายปุ่ มเม้าส์
7. โปรแกรมจะพนจุ

Figure 26: Spray with different dot size

re 27: Spray from center, and three different intensities of regular spray

Figu

4.10. Mix colors การผสมสี
ปุ่ มเครื องมือผสมสี

ั
่
ด้วยคียล์ ดั Shift+J, มันจะคล้ายกบการพนสเปร์
ย , แตมั่ นจะทําการ

่ 2 สี หรื อหลายสี ในภาพดูเนียน, โดยไมมี่ การ
แลกเปลียน สี ทีมีอยูใ่ นภาพ เพือให้ขอบระหวาง
่ าไป สีพ#ืนหน้าและพื#นหลังจะไม่เกยวข้
ี องในการใช้เครื องมือนี#
เพิมสีใหมเข้

5.

Figure 28: Mix
colors

ั
การทํางานกบสี

ArahPaint ใช้ระบบสี สองระยะ : RGB (Red Green Blue) และ HSL (Hue Saturation Luminance) ใน 2โหมด:
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่
่ ArahPaint.
Color palette mode (8 bits per pixel),ทีเรี ยกวาโหมดแบบดั
ชนี , เป็ นโหมดเริ มต้นในภาพทีสร้างใหมใน
โหมดนี# ยยิ อมให้มีสี ถึง 256 สี . โหมด Grayscale mode เป็ นกรณี พเิ ศษของโหมดจานสี . โหมดนี# ใช้สีเทาถึง 256สี . ทุกๆ
พิกเซลของภาพจะมีระยะคาความสวางจาก
่
่
0 (ดํา) ถึง 255 (ขาว). คาระดั
่ บสี เทานอกจากนี# ยงั สามารถวัดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของ
่ ั ขาว 100% เป็ นสีดาํ )
การครอบคลุมของหมึกสีดาํ (0% มีค่าเทากบสี
่ พิกเซล ตั#งแต่ 0 (สี ดาํ ) ถึง 255 (สี ขาว)
True Color mode (24 bits per pixel) ใช้สีแบบ RGB เพือระบุความเข้มให้แตละ
่
่ ทางของสี จะสร้างสี ได้ถึง 16.7 ล้านสี
สําหรับแตละองค์
ประกอบของRGB ในภาพสี ภาพ RGB จะใช้สามชอง
(256x256x256 = 16,7 ล้าน)
่
่ นแค่ ข้อมูล. มันให้ผอู้ อกแบบได้มองดูภาพรวมของภาพ สี สุดท้ายของผ้าจริ งจะถูก
คา่สี ภายใน ArahPaint สวนใหญจะเป็
่
ปรับแตงจากโปรแกรม
ArahWeave และจะขึ# นอยูก่ บั สี ของเส้นด้ายและลวดลายทีได้เลือกใช้
5.1.การแปลงภาพจากโหมดหนึงไปยังอีกโหมด
ในการเปลียนแปลงภาพจากโหมดหนึงไปอีกโหมด ให ้เลือกคําสงั
8->24

หรือ

Grayscale

Color > Convert

แล ้วเลือกระหว่าง

,

2424->8

้
จากเมนู (คียล
์ ัด CTRL+J ใชในการสลั
บโหมดระหว่าง โหมดTrue color และ

โหมด Color palette ).

.เมือแปลงจากโหมดสีจริ งไปยังโหมดจานสี , ArahPaint จะสร้างจานสี ซ ึง บรรจุรายการของสี ทีใช้ในภาพ ถ้าสีใน
่
ภาพต้นฉบับจะไมปรากฏในตาราง
โปรแกรมจะทําการเลือกสี ทีใกล้เคียงทีสุดให้

5.2. การเปลียนจํานวนของสี (ลายทอ)
ํ
ภาพทีสแกนจะมีสีมากมาย แล้วสิ งทีคุณต้องการในผ้า jacquard จํานวนสี ในภาพจะเป็ นตัวกาหนดจํ
านวนลายทอที
่ ั สําหรับผ้าสวนใหญ
่
่ ยีส ิ บสี ก็มากเกนิเพียงพอแล้ว จะเห็นสี ทีมีให้ใช้ภายในหน้าตางจานสี
่
แตกตางกน
จะมีสองวิธีในการ
ลดจํานวนสี ทีใช้ในภาพ ดังนี#
•

ใช้ฟังชัน ลด / เพิม สีอตั โนมัติ

•

ํ
ผูใ้ ช้กาหนดการลดเอง

ํ งทํางานในโหมดภาพสี
ฟังชัน ลด / เพิม จํานวนสี อตั โนมัติ มีให้ใช้ในคําสัง Colors > Set number of colors. ถ้าคุณกาหลั
่
จริ ง true color mode หน้าตางในรู
ปที 29 จะแสดงขึ# น
Max colors used in picture จํานวนสี ทีใช้มากทีสุดในภาพจํานวนสี
ทีสามารถใช้ได้มี256สี . คุณสามารถทําการพิมพ์ลงไป หรื อใช้ปมุ่
ลูกศรทีอยูด่ า้ นซ้ายมือเลือนจํานวน
กดปุ่ ม Preview เพือแสดงภาพทีถกู เปลียนแปลงจํานวนสีเมือคุณ
ิ # นให้คลิกทีปมุ่ OK .
พอใจผลทีเกดขึ
่  มต้น ArahPaint จะลดจํานวนสี ตามสี ทีปรากฏขึ# นจริ งใน
โดยคาเริ
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on true color image (24 bits per
pixel)
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ภาพให้ โดยจะครอบคลุมพื#นทีสีเล็กๆของภาพ จะถูกแปลงไปเป็ นสี ทีใกล้เคียงทีสุด จจากสี ทีมีอยู(่ สี ทีมีใช้มากกวา่).
คุณสามารถใช้ตวั เลือก Color dither ถ้าชอบมัน เพือจําลองสี ทขี าดหายไปจากสี ทีมีอยู่

Figure 30: Original image in true color mode; image with number of colors reduced to 7;
image with number of colors reduced to 7 using dithering algorithm

่
่
่
ตัวเลือก Noise จะชวยลดความคมชั
ดระหวางขอบของสี
มีให้เลือกได้ 12 ระดับ ตัวเลือกนี# จะไมสามารถใช้
งานได้ถา้ มีการ
เลือก Color dither ไว้.
่ ํ
หน้าตางกาหนดจํ
านวนสี Set number of colors (รู ปที 31) ใช้ในการลด
จํานวนสีในโหมดจานสี (ดัชนี) ไมมี่ ตวั เลือก. Noise และ Color dither ให้
ใช้.
5.2.1.

ํ
ผูใ้ ช้กาหนดลดสี
ดว้ ยตัวเอง

Fi
gure 31: Setting number of colors
on palette image (8 bits per

ถ้าคุณต้องการควบคุมการนําสี ออกจากภาพด้วยมือ ให้ใช้คาํ สังColor >

Reduce number of colors (Alt+C). จะมีวิธีลดจํานวนสี อยู่ 2แบบ:
•

Color สี ; ผูใ้ ช้เลือกสี ซึงควรจะคงไว้ในภาพเอง

•

ํ
่
black and white ขาวดํา;ภาพจะถูกเปลียนไปเป็ นสี ขาวดํา , คุณสามารถทําการกาหนดคาเกณฑ์
threshold value.

ทั#งสองโหมด มีการแสดงภาพ Preview ให้ , แนะนําให้ใช้งานมันด้วย

5.2.1.1. การลดสี - โหมดสี
ํ
ผูใ้ ช้สามารถทําการกาหนดการลดสี
ได้สองวิธี:
•

จากจานสี , ทําการเลือกสี ซ ึงต้องการให้คงไว้ในภาพ. ArahPaint จะทําการ
แปลงแปลงสีอืนๆไปเป็ นสี ทีใกล้เคียงมากทีสุดให้ ถ้าคุณต้องการลบสี ทีไม่
่ ให้คลิกเลือกสีน# นั แล้วกดปุ่ ม Delete บนคียบ์ อร์ด.
ต้องการออกจากหน้าตาง
่ # น.
หลังจากการยืนยัน จะมีเพียงสี ทีตอ้ งการใช้ในจานสีเทานั
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Figure 32: User controlled
color reduction
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โหลดจานสี color palette. It โปรแกรมจะใช้สีของมัน เพือสร้างจานสีให้. ในการนําเข้าให้เลือก ปุ่ ม Load หรื อ
Browse โปรแกรมจะทําการเปลียนทุกสี ในภาพไปเป็ นสี ทีใกล้เคียงทีสุด จากจานสี ทีทาํ การโหลดขึ# นมาใหม่

•

การลดจํานวนสี – โหมด ขาวดํา

่ แล้วจะดู
่
ํ
รู ปภาพจะถูกเปลียนแปลงไปเป็ นสี ขาวดํา ตามคาเกณฑ์
ทีได้กาหนดไว้
ทุกๆสีในภาพจะถูกเปลียนไปเป็ นสี เทากอน
่ เทาใดจะถูกเปลียนเป็ นขาวหรื อดํา ถ้าสี เทาทีมีค่าตํากวาเกณฑ์
่
่ # นจะเป็ นสีขาว คุ
วาสี
มันจะถูกเปลียนไปเป็ นสี ดาํ มิเชนนั
่
สามารถทําการทดลองจนกวาจะได้
ผลลัพธ์ทีค ุณพอใจ

ี
5.2.2. การวางผังสใหม่
่
ํ
การวางผังสี ใหม่ เป็ นวิธีอีกอยางในการลดจํ
านวนของสี ตอนนี# เราต้องทําการกาหนดทั
#งสี ทีตอ้ งการให้คงอยู่ และสีที
่ ด
ต้องการจะเปลียนไปเป็ นสี ให้เลือกคําสัง ทีตอ้ งการให้คงอยู่ Colors > Color remapping. จะมีหน้าทีมีพ#นื ทีสองสวนเปิ
่ # ).
ขึ#นมา ตารางด้านซ้ายมือ (Colors in selection), เป็ นสี ท#งั หมดทีมีอยูใ่ นภาพ (ดูรูปด้านลางนี
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่ านขวามือของหน้าตาง
่ Color remapping table. คอลัมน์แรกจะแสดงสีทีตอ้ งการ ทีอยูถ่ ดั ไปคือสี ทีตอ้ งการจะ
ชองด้
เปลียนไปเป็ นสี ทีตอ้ งการ (ดูรูปที3 4).

วิธีการปฏิบตั ิงาน:
่
1. เลือกสีทีตอ้ งการจากจานสี ; ภายหลังจากการเลือกทุกครั# ง สี จะถูกแสดงในคอลัมน์แรกในแถวตอไป
่
2. ในหน้าตางตารางผั
งสี ,ให้ใช้เม้าส์ช# ีคลิกไปทีสีปลายทางทีตอ้ งการ.
3. ไปทีพ#ืนที Colors in selection แล้วคลิกทุกสี,ทีคุณต้องการให้เปลียนไปเป็ นสี ปลายทางทีก ระทําตอนนั# น สีน# นั ๆจะถูกนํา
ออกจากพื#นทีทีให้ทาํ การเลือกสี และเพิมเข้าไปยังแถวของสี ปลายทางทีกระทําในตอนนั# น.
4. ทําการเลือกสี ปลายทางอืนๆ และกระทําตามขั#นตอนด้านบน
่ ให้เลือก ,ซึงไมได้
่ ถกู ย้าเข้ามายังชอง
่ Color remapping table จะไมถู่ กเปลียนแปลง และยังคงอยูใ่ นภาพ.
5. สี ในสวนที
่ จะทําการ
ิ
่ , ปุ่ ม Undo จะนําสภาพภาพกอนที
6. ปุ่ ม Preview จะให้คุณสามารถมองเห็นภาพผลทีเกดจากการวางผั
งสี ใหมได้
่ .
วางผังกลับมาใหมให้
่ กทีสีน# นั ๆ แล้วมันกจะถู
็ กนํากลับ
7. ถ้าคุณต้องการจะนําสี (ไมต้่ องการเปลียนเป็ นสีปลายทาง) จากตารางผัง, ทําเพียงแคคลิ
มายังพื#นทีทีให้ทาํ การเลือก ถ้าคุณต้องการลบแถวผังสี ,ให้คลิกปุ่ มขวาเม้าส์บนสี ทีตอ้ งการ (คอลัมน์ซ้ายในพื#นที Color
่ อปอัฟแสดงขึ# นมา ให้เลือก Remove.
remapping table ของรู ปที 34 )แล้วจะมีหน้าตางป๊
5.3.จานสี

รู ที 36แสดงหน้าตาของจานสี ,มันจะแสดงสี ของชั# นทีทาํ งานอยูเ่ สมอ แตถ้่ าชั# นหรื อภาพทีทาํ งานอยูเ่ ป็ นสี จริ ง (24 bits per
่
่
pixel) , จานสี จะไมแสดงสี
ใดๆ ถ้าคุณต้องการดูจานสี ของชั#นอืนๆ ให้ไปทําการเลือกชั# นนั# นๆใน จานของชั# น หรื อในชอง
่ ธีแรก ดูจากรู ปที – Figure 36 แสดงจานสี ของชั#นที 3 ).
Active layer (เป็ นวิธีการทีเร็วกวาวิ
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5.3.1. เครื องมือในจานสี
เครื องมือของจานสี จะอยูท่ ีดา้ นลางของพื
่
#นทีจานสี :
แสดงสี ทีถกู ใช้งาน – ถ้าคุณคลิกทีปมนี
ุ่ # โปรแกรมจะทําการขีดเส้นใต้ที
ลําดับสี , ของสี ทีมีการใช้ในภาพให้.
นําสีทีไมถู่ กใช้ออก- จะนําสี ในจานสี ทีไมถู่ กใช้ในภาพออกจากจานสี ใน:
นํ# าตาลออน
่ 14, ฟ้ า 15, มวง
่ ออน
่ 16.
Figure 33: Color palette
window with used colors
underlined

ั
่
นําสีทีเหมือนกนออก
– ใช้คาํ สัง นี# เมือมีการทําการคัดลอกสีหนึงไปยังชองสี
อืน และคุณไมต้่ องการรักษามันไว้
่ มเข้าไปในจานสี ให้คลิกทีปมุ่
เพิมสี เข้าไปในจานสี -เมือคุณต้องการสีใหมเพิ
นี#
นําสีออกจากจานสี - จะนําสี หลังสุ ดทีไมถู่ กใช้ออกจากจานสี . ถ้าสี ท#งั หมด
ถูกใช้งานอยู่ คุณจะต้องใช้เครื องมือในการลดจํานวนสี แทน เครื องมือนี#

5.3.2. การแลกเปลียน / คัดลอก สี
่ นให้ใช้ปมซ้
คุณยังสามารถทําการแลกเปลียน หรื อคัดลอก สี ในภาพ ในจานสี ได้. กอนอื
ุ่ ายเม้าส์คลิกเลือกสีในจานสี , แล้ว
นําตัวชี# ของเม้าส์ไปชี# ทีสีอืนๆในจานสี แล้วใช้ :
•

คลิกปุ่ มกลางของเม้าส์เพือ แลกเปลียนสี กนั

•

คลิกปุ่ มขวาเม้าส์ เพือทําการคัดลอกสีลงไป.

่ กเซลทีเกดขึ
ิ # นจริ งจะไมมี่ การเปลียนแปลง, คุณยังสามารถเลือกสีและเปลียนมันได้ , ถ้าคุณต้องการคาเดิ
่ ม
หมายเหตุ คาพิ
่ อคุณได้ใช้คาํ สัง Remove duplicate colors,พิกเซลทั#งหมดจะถูกลดลงเหลือเพียงสี เดียวเทานั
่ # น.
กลับมา . แตเมื

ํ
่ และป้ องกนั สี
5.3.3. การกาหนด
การโปรงใส
คาโปรงใส
่ ่ และป้ องกนั จะถูกใช้ในการวางชั# น และการวาดภาพ. สี ทีโปรงใส
่ หมายถึง พื#นทีของสี น# ีจะกลายเป็ นสี โปรงใส
่ ที
่ อ ชั#นนั# นบรรจุรูปภาพรูปหนึงไว้ ,โดยมีพ#ืนทีสีขาวล้อมรอบรู ปอยู่ ในการวาง
สามารถมองเห็นลวดลายใต้ช# นั นั# นได้. กลาวคื
่ เราไมต้่ องการให้วางได้ ด้วยการทําให้สีขาวกลายเป็ นสี
ภาพนี# ลงไปบนภาพหลัก สี ขาวอาจจะไปวางทับลงบนตําแหนงที
่ กจะมี
็ เพียงรู ปภาพเทานั
่ # นทีถกู วางลงไป.
โปรงใส

24

ArahPaint4 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.

http://www.arahne.si

ั ป็ นสี ทไี ม่สามารถแทนทีจากการวางตําแหนงชั
่ #นหรื อการดําเนินงานการวาดภาพ ตัวอยางของสี
่
สี ป้องกนเ
น# นั เป็ นสีเส้น
่ แตกยั
่ ็ งมีการใช้งานอืน ๆด้วย.
แสดงรู ปราง
การกําหนดสี โปร่ งใส: ดับเบิล# คลิกลงบนปุ่ มสี ในจานสี จะมีภาพสี เหลียมตาๆเกดิ ขึ# นที
ปุ่ มสี น# นั ๆ - สีน# นั จะกลายเป็ นสี (จากรู ป สี ขาว และแดงเป็ นสี ; จานสี แสดงสีในชั#นที 2
อยู)่ .
การกําหนดการป้ องกันสี: ดับเบิล# คลิกทีปมนั
ุ่ # นๆอีกครั# ง คาโปรงใสจะถู
่ ่
กเปลียนไปเป็ น
่ องกนสี
ั .มันจะแสดงเป็ นรู ปแมกุ่ ญแจ (ในรูป,สี ฟ้าออน
่ , เขียว และส้ม ถูกป้ องกนั
คาป้
Figure 34: Transparent
and protected colors

ไว้ ).
่ องกนก
ั ็
การล้างค่าโปร่ งใส/ป้ องกัน : ดับเบิล# คลิกทีปมนั
ุ่ # นๆอีกครั# ง บนสี ทีถูกป้ องกนั คาป้
จะถูกเปลียนไปเป็ นแบบธรรมดา

่ พ#ืนหน้าและสี พ#นื หลัง
5.3.4. การปรับแตงสี
่
ในกลองเครื
 องมือ ให้คลิกทีส ี เหลียม สี พ#ืนหน้าหรื อพืน# หลัง เพือเลือกสี ทีคุณต้องการเปลียนแปลง จากนั# นย้ายตัวชี# เมาส์ไป
ในจานสี เพือ ให้ตวั ชี# เมาส์อยูข่ า้ งในสี ทีตอ้ งการและกดปุ่ มเมาส์ซา้ ยเพือเลือกสีใหม่

Foreground color

Switch

่
่ #นหน้าและสี พ#ืนหลัง นอกจากนี# คุณยังสามารถสลับสี ดว้ ยแป้ นพิมพ์ลดั X.
.กลองเครื
 องมือยังมีลกู ศรเพือสลับระหวางพื
่ กทีส ี ทีตอ้ งการและกด Space บนคียบ์ อร์ด..
คุณยังสามารถเลือกสี พ#นื หน้าโดยการชี# เมาส์ภายในหน้าตางหลั
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่
วิธีการอืนในการเลือกสี จากภาพคือการใช้เครื องมือดูดสี. กด Shift (ตัวชี# เม้าส์จะเปลียรู ปรางไปเป็
น

) แล้วคลิกบนพื#นที

ซึงเป็ นสี ทีตอ้ งการ

้
5.3.5. การแกไขสี
้ ให้เลือกคําสัง Colors > Edit (Space+Shift), หรื อดับเบิล# คลิกลงบนชองสี
่ พ#นื หน้า หรื อสีพ#ืนหลัง บนกลอง
่
การแกไขสี
่ Colors จะแสดงขึ# นมา
เครื องมือ. หน้าตาง
้ ได้ 2วิธี:
คุณสามารถทําการแกไขสี
•

เลือกจากสีพ#ืนฐาน Basic colors -สี น# ีก็จะกลายเป็ นสีทีคุณเลือก

•

ลากตัวชี#

และ

ํ ดสี .
เพือทําการกาหน

5.3.6. การเรี ยงลําดับสี
่
ภายหลังจากการลดสี, สี จะถูกเรี ยงลําดับแบบสุ่ มในจานสี . คุณสามารถทําการเรี ยงลําดับสีในจานสี ด้วยกฏเกณฑ์ทีแตกตาง
ั : Popularity ความแพรหลาย
่
กนได้
(Ctrl+1), Hue สี (Ctrl+2), Saturation ความอิมตัว(Ctrl+3),ความเข้ม Lightness
(Ctrl+4), หรื อ Similarity ความคล้ายเคียง (Ctrl+5). ในการเรี ยงลําดับสี ให้เลือก Colors > Sort colors แล้วเลือกเกณฑ์ที
ต้องการ
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Figure 35: Sorting by popularity, hue, saturation, and lightness

การเรี ยงลําดับตามความคล้ายเคียง similarity ทํางานในวิธีการนี#: ทําการเลือกสี ในจานสี เพือทําการค้นหาสี ทีใกล้เคียงกบมั
ั น.
่  1 ในจานสี แล้วจะเรี ยงสี จากใกล้ทีสุดไปยังสี ทีไกลทีสุดจากสี ทีได้เลือกไว้
โปรแกรมจะทําการนําสี น# นั มาไว้ทตี าํ แหนงที

Figure 36: Sorting by similarity to the
selected color

5.3.7. การค้นหาสี พ#ืนหน้าบนภาพ

ั
่ ในภาพ หรื อมีเพียงไมก่ีพกิ เซลของสีโดยเฉพาะ ซึงทําให้คน้ หาได้ยาก
บางครั# งอาจจะเนืองจากความคล้ายคลึงกนระหวางสี
จากในภาพ.
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่
ถ้าคุณไมสามารถหาสี
น# นั ในภาพ, ให้ทาํ การเลือกสีน# นั เป็ นสี พ#นื หน้า, แล้วกดปุ่ ม Enter. พิกเซลของสี น# นั ๆจะกระพริ บขึ# น
่ กเซลแรกของสี พ#นื หน้าไปทีดา้ นบนของหน้าตางโปรแกรม
่
ถ้าคุณกดปุ่ ม Enter+Shift, โปรแกรมจะจัดวางตําแหนงพิ

5.4. การเน้นสี พ#ืนหน้า
่ จ ะค้นหามัน , ถ้ารี พีทถูกต้อง ,เพือค้นหาพิกเซลทีแ ยกออกของสี ทีทาํ งานอยู่
ฟังชัน การเน้นสี พ#นื หน้านี# , เพือเป็ นการงายที
่ ยงทีจะตรวจสอบการกระจายของสี
หรื อแคเพี
ั
ในการเน้นสี พ#ืนหน้า , ทําโดยกดปุ่ มคียบ์ อร์ด ( * ) การเน้นสี น# ีจะขึ# นอยูก่ บความเข้
มของสีพ#นื หน้านั# นๆ : ถ้ามันอยูเ่ ป็ นสี อ่อน
็ มขึ# นมา , แตถ้่ ามันเป็ นสี เข้ม พื#นทีทีเหลือจะกลายเป็ นสี ออน
่ การเน้นสีจะเกดขึ
ิ # น 2 วินาที แล้วกจะกลั
็
สี ทีเหลือกจะเข้
บเป็ น
ภาพปรกติ.

Figure 37: Highlighting -> the yellow is the foreground
color; the image on the right side shows the "highlight"
view

5.5. การกลับด้านสี

่ ในภาพ ให้กลับด้านไปยังอีกด้านหนึงของวงจรสี , ยกตัวอยาง
่ ใชัฟังชัน นี# กบั
การกลับด้านสี หมายถึงการเปลียนสีแตละสี
ภาพสี ฟ้า (R=0, G=0, B=255) มันจะเปลียนกลับด้านไปเป็ นสี เหลือง (R=255, G=255, B=0).
ให้กระทําดังนี#:
•

เลือกคําสัง Colors > Invert

•

กดคียล์ ดั Ctrl+I

่ เลือกเทานั
่ #น
ถ้าคุณได้ทาํ การเลือกในภาพ , คําสัง นี# จะกระทําเฉพาะในสวนที
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Figure 38: Before and after inverting colors in the selection

6. การทํางานเกียวกับรูปทรง
6.1. บทนํา
ี ั งชัน ทั#งสามนี# (Remove, Thin, Prune) ได้โดยตรงจากเมนู Tools, ในขณะทีค าํ สัง
คุณสามารถเข้าถึงการใช้งานเกยวกบฟั
่
่ Contour (Tools > Contour).
Add และ Thicken จะมีตวั ให้เลือกมากกวา่, ดังนั# นมันจะทําการควบคุมผานกลอง
สี รูปทรงณ.ปัจจุบนั ทีเ ลือกคือสี พ#ืนหน้า
หมายเหคุ การทํางานด้านรู ปทรงนี# จะทํางานเหนือขอบของรี พีท ,เพียงถ้าลวดลายอยูใ่ นโหมดภาพแบบรี พีทเทานั
่ #น

6.2. การทําให้บางลง
่ องของเส้น
การทําให้บางลงนี# จะเป็ นการลดความกว้างรู ปทรงของเส้นให้เหลือเพียง หนึงจุด ,ในขณะทีย งั รักษาความตอเนื
ั น เราต้องการทีจะรักษาความตอเนื
่ องและการตอกนของเส้
่ ั
อยู.่ จุดตัดเส้นจะถูกแทนทีดว้ ยสี ทีติดอยูก่ บมั
น ,ด้วยเราต้องการ
ิ รอยรัวในการเติมสี .
จะทําการเติมสี ให้เต็มในภายหลัง และไมต้่ องการให้เกดมี
เลือกคําสัง Thin จากเมนู Tools
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Figure 39: Original image and image after thinning

6.3. การตัดจุดเล็ก
่ เกดเส้
ิ นทีเกนที
ิ ไมต้่ องการ คล้ายๆกงไม้
ิ # นทีม ุม
การใช้เครื องมือทําให้บางลง อาจกอให้
ิ . ผลข้างเคียงทีไมพึ่ งประสงค์น# ีจะเกดขึ
่
ของการลวดลายเดิม. ขั#นตอนวิธีการตัดแตง่จุดปลายเล็กๆนี# จะมองหาจุดปลายดังกลาวจะสิ
#นสุ ดลงตรงไหนในภาพและ ตัด
่ นทีดี (ซึงหมายถึงไมรั่ ว) ถ้าไมเชื
่ อมตอกน
่ ั มันจะสร้าง
พวกมันออก การใช้ข#นั ตอนวิธีนี# จะยังแสดงผลหากมีการเชือมตอเส้
ปัญหาในตอนทีคุณทําการเติมสี ให้

Figure 40: Before and after pruning

6.4. การเพิมขนาดรูปทรง
่ .
การเพิม รู ปทรง จะทําการเพิม รู ปทรงบนขอบของพื#นทีของสี ทีแตกตางไป
่ Contour ให้ทาํ การเลือกคําสัง Tools > Contour. ทํา
ในการเปิ ดกลอง
การคลิกเลือกสี ทีคุณต้องการถูกล้อมรอบด้านรู ปทรงจากจานสี , แล้วทํา
การคัดลอกมันไปทีปมุ่ Around โดยการคลิกปุ่ มขวาของเม้าส์. สีทีใช้ใน
การตีขอบรู ปทรงคือสีพ#ืนหน้าทีได้ถกู เลือกไว้ในขณะนั# น .
มีตวั เลือก2ตัวเลือกให้คุณควบคุมในการตีขอบ:

Figure 41: The Contour dialog
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่ Into ไมได้
่ ถูกเลือก, ดังนั# นการตีขอบจะใช้
Into หมายถึงการตีขอบนั# นจะใช้พิกเซลของสี ทีถูกตีขอบมาใช้ (ดูรูป), ชอง
ั ทีตอ้ งการตีขอบ
พิกเซลของสี ทีอยูต่ ิดกบสี

•

ิ # นบนขอบสี น# นั ทั#งหมด (ในรู ปที4 7 ,การตีขอบเกดขึ
ิ # นบนขอบของสีแดงทั#งหมด).
All หมายถึงการตีขอบจะเกดขึ

่
ํ
ั ั
ถ้าทางเลือก All ไมถู่ กให้ใช้งาน, จะปรากฏชองทางเลื
อกให้ใหม่ คือ: Withคุณทําการกาหนดสี
ของ With ด้วยวิธีเดียวกนกบ
ิ # นเฉพาะขอบ
การเลือกทีทีตอ้ งการตีขอบ โดยทําการคัดลอกมันมาจากจานสี . ซึ งมันหมายความวา่ การตีขอบนั# นจะเกดขึ
่ ท#งั สองเทานั
่ # น (สี Around และสี With )
ระหวางสี
ปุ่ มลูกศรทั#งหลายเอาไว้ควบคุมทิศทางในการตีขอบ. ด้วยการคลิกทีปมนั
ุ่ # นๆมันจะเป็ นการเลือกมัน ,ด้วยการคลิกทีปมอื
ุ่ นจะ
ั . มีปมไอคอนเพิ
เป็ นการยกเลิกการเลือกมัน คุณสามารถทีจะทําการเลิกหลายๆทิศทางในเวลาเดียวกนได้
ุ่
มเติมอีก 3 ปุ่ ม (
,

,

่
). พวกมันมีไว้รองรับการทํางานอยางรวดเร็
วในการเลือกทิศทางในการตีขอบ (ทุกทิศทาง, ซ้าย-ขวา-บน-

่ ,แนวทแยงมุม). เมือคุณกาหนดคาทั
ํ
่ #งหมดแล้วให้กดทีปมุ่ OK ในหน้าตาง
่ Contour
ลาง
่ #งหมดเป็ นสี ฟ้า.
รู ปที 47 แสดงภาพต้นแบบ ทีเราจะทําการดัดแปร ด้วยการตีขอบ สี ทีใช้ในการตีขอบในตัวอยางทั

Figure 42: Original image

Figure 43: Adding contours in all directions (all around dark red)
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Figure 44: Adding contours only in one direction (left of light red on the border with
white)

Figure 45: Adding contours between two colors (light red and white)

้ ขอบให ้หนาขึน
6.5. การทําเสนตี
+
ํ
่ วแปรดังนี# :
ในการเพิมความกว้างของเส้นตีขอบ โดยผูใ้ ช้ตอ้ งเป็ นผูก้ าหนด
จํานวนพิกเซล. คุณต้องทําการปรับคาตั
•

สี ทีใช้ตีขอบ (ในตัวอยางคื
่ อสี ฟ้า)

•

่ อ: 2)
ขนาด size, จํานวนของจุดทีต อ้ งการเพิม (ในตัวอยางคื

•

่ อ: ไปทางซ้าย,ขวา,บน และลาง
่ ).
ทิศทาง direction (ในตัวอยางคื

Figure 46: Image before applying thickening
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Figure 47: Thickening contours in one direction

่ ่ ความหนาไมสงผลตอ
่ ่
่ สีทีคุณต้องการเกบไว้
็ ไมใ่ ห้
.คุณสามารถประสมประสานฟังกชั์ น นี# กบั การป้ องกนัสี ,เพือให้แนใจวา
เปลียนแปลง

้ ขอบออก
6.6. การนํ าเสนตี
ั น. โดยปรกติแล้วจะใช้ภายหลังจากการเติมสีเต็ม และ
การทํางานนี# จะทําการนําเส้นขอบออกและแทนทีดว้ ยสี ทีอยูต่ ิดกบมั
เส้นทีใ ช้ตีขอบไมจํ่ าเป็ นแล้วให้เลือก Remove จากเมนู Tools

7. ช้งาน ชั# น Layer
เมือคุณมีการสร้าง หรื อโหลดรู ปภาพในโปรแกรม ArahPaint, รู ปนั# นๆจะประกอบด้วยชั# นเดียวอยู(่ ชั# นพื#นหลัง) ถ้าคุณทํา
่
่ มันไมได้
่ มีการสร้างชั# นใหมขึ่ # นมา แตเมื
่ อคุณมีแผนทีจ ะทําการเพิมลวดลายทีแตกตางออกไป
่
การตบแตงภาพแบบงายๆ
เข้า
่ มากขึ# น ชั# นชวยให้
่ คุณสามารถทํางานในองค์ประกอบหนึงของภาพของคุณโดยไม่
ไปในภาพ .ชั# นจะทําให้งานของคุณงาย
ต้องรบกวนสวน
่ อืน ๆ ของภาพจนกวาคุ
่ ณจะผสานชั#น, แตละชั
่ # นยังคงเป็ นอิสระ
่
คุณจะได้รับชั# นเป็ นภาพโดยโหลดพวกมัน(พวกมันเป็ นภาพปกติจริ ง) หรื อโดยการเลือกบางสวนของภาพ
มันจะเปลียนไป
เป็ นชั#น

7.1. การทําการเลือก
พื#นทีท ีเลือกจะแสดงเป็ นเส้นขอบการเลือกเป็ นเส้นปะ นอกขอบพื#นทีทีเลือกได้รับการป้ องกนัในขณะทีคุณย้ายคัดลอกสี
หรื อใช้เครื องมือใด ๆ อืน ๆ ไปยังพื#นทีทีเลือก
ในบทที 3.17 เราได้เรี ยนรู้วธิ ี ทจี ะทําการเลือกรู ปสี เหลียม แตบ่อ่ ยครั# งทีเราจําเป็ นต้องเลือกแบบซับซ้อนมากขึ# น
่ คุณสามารถเลือกด้วยมือเปลา่ การเลือกตามสี ไม้เท้าวิเศษ และการเลือกกลับด้าน
ArahPaint ชวยให้

7.1.1. การเลือกแบบวงรี
ให้ดบั เบิล# คลิกลงบนปุ่ มตัวเลือกสี เหลียม (
), มันจะเปลียนรู ปปุ่ มไปเป็ นการเลือกแบบวงรี ให้ (
). ทําการลากเม้าส์
ึ
่ มเม้าส์ คุณยังสามารถขยับขอบเขตของการเลือกได้อยู่ โดย
จากจุดกงกลางของพื
#นทีทีตอ้ งการเลือก ภายหลังจากการปลอยปุ่
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การเลือนตัวชี# เม้าส์ไปทีขอบเส้นปะวงรี ทีเลือก ( จากด้านในออกมา ) จนกระทัง ตัวชี# เม้าส์เปลียนเป็ นรู ปลูกศรสองด้าน แล้ว
ทําการคลิกลากเพือ เปลียนแปลงขนาดในการเลือก.

่ สระ
7.1.2. การเลือกอยางอิ
ั ปวาดด้วยมือเปลา่ :
คุณสามารถเลือกพื#นทีของรู ปทรงใดๆในภาพได้ ขั#นตอนจะคล้ายกบรู
1 คลิกทีไ อคอน
(คียล์ ดั L)
2 ปุ่ มเลือนเมาส์ไปยังสถานที ทีเลือกควรเริ มต้น
3 กดปุ่ มซ้ายของเมาส์และลากเมาส์เพือวาดเส้นขอบทีเลือกด้วยมือเปลา่ ขณะทีเคลือนเมาส์, เส้นปะจะปรากฏขึ# นตามตัวชี#
เมาส์
่ มและคลิกไปทีจ ุดสิ#นสุ ด คุณสามารถสลับการทํางานระหวางมื
่ อเปลาและ
่
4 เมือต้องการวาดเส้นขอบเลือกแบบตรง, ปลอยปุ่
เส้นตรงในการเลือก ได้
่ ดแรกและจุดสุ ดท้ายให้เอง
5 ในการหยุดการวาดการเลือกคลิกปุ่ มเมาส์ขวา โปรแกรมอัตโนมัติจะเชือมตอจุ

Figure 48: Three modes of freehand selection: freehand, vector, and combined mode

7.1.3. การใช้งานไม้เท้าวิเศษ
่ คุณสามารถเลือกพื#นทีสีอยางตอเนื
่ ่ องโดยไมต้่ อง วาดเส้นปะของนอกมัน คุณควรระบุเกณฑ์ Threshold
เครื องมือนี# ชวยให้
่ จะใช้เครื องมือนี#
(ระยะสี ) กอนที
การใช้เครื องมือไม้มายากล:
1. เลือกปุ่ ม (

)

่
่ าๆ ในการเลือกสีทีใกล้เคียงกบพิ
ั กเซ
2. สําหรับคา่ Threshold,ป้ อนคาระยะของพิ
กเซล , มีระยะจาก 0 - 255. ป้ อนคาตํ
่ ส ูงขึ# น เพือเลือกระยะของสี ทีกว้างขึ# น (ยกตัวอยาง
่
ทีคุณจะคลิก หรื อป้ อนคาที

).

่
ั ได้รับการเลือก ถ้าตัวเลือก
3 ในภาพ ให้คลิกสี ทีคุณต้องการเลือก พิกเซลทั#งหมดทีอยูใ่ นชวงเกณฑ์
และอยูต่ ิดกนจะ
่
Whole image ถูกเปิ ดใช้งาน, พิกเซลทั#งหมดทีอ ยูใ่ นชวงเกณฑ์
ในภาพทั#งหมดจะถูกเลือก
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ั  งมีการเชือมตอที
่ มุมในการเลือกเลือก ไม้เท้าโหมด
4 คุณสามารถเลือกวิธีการ - 8 ทิศทาง ซึงจะเพิมพิกเซลทีอยูต่ ิดกนซึ
่ ) เทานั
่ #น
ปกติยงั สามารถเรี ยกวา่วิธีการแบบ 4 ทิศทางได้ เนืองจากมีการตรวจสอบ 4 ทิศ (บน, ซ้าย, ขวา, ลาง
่
5 ถ้าเลือกไมครอบคลุ
มพื#นทีทีตอ้ งการ การยกเลิกการดําเนินงาน (หรื อกดปุ่ มลบเพือลบเลือก) ให้ปรับเกณฑ์
Threshold และลองใหมอี่ กครั# ง

Figure 49: Magic wand selection: green line
indicates selection's border

7.1.4. ตัวเลือกในภาพทั#งหมด
ถ้าตัวเลือก Whole image ถูกเปิ ดใช้งาน , พิกเซลทั#งหมดในระยะเกณฑ์ ในภาพทั#งหมดจะถูกทําการเลือก ด้วยวิธีการนี# ทาํ ให้
คุณสามารถทีจะเลือกพื#นทีท#งั หมดของสี ใดๆได้

Figure 50: Magic wand with Whole image option on

7.1.5. เลือกตามสี
คุณสามารถทําการเลือกพิกเซลทั#งหมดของสี พ#ืนหน้าได้โดยเลือกคําสัง Tools > Select by color (Shift+W). ฟังชัน นี# จะ
่ #น
ทํางานในโหมดภาพ 8 บิทเทานั

7.1.6. การกลับด้านการเลือก
คุณสามารถสลับการเลือก เพือให้ส่ วนทีไมถู่ กเลือกในภาพสลับมาเป็ นถูกเลือกได้ โดยเลือก Tools > Invert selection.
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7.1.7. การเคลือนทีช# นั
่ #
การใช้ฟังชัน นี# , เครื องมือเหลานี

หรื อเครื องมือเคลือนที

ควรจะต้องถูกเลือกใช้ ย้ายตัวชี# เมาส์เข้าใน

ั + จะย้ายไปตาม
่ เป็ นรู ปสี ลกู ศร -จากนั# นกดปุ่ มซ้ายของเม้าส์และลากเมาส์ ชน
การเลือก/ชั# น จนตัวชี# เมาส์จะเปลียนรู ปราง
่ มเม้าส์ ในขณะทีท าํ การย้าย ชั# นจะมีความโปรงใส
่ เพือให้ตาํ แหนงที
่ ถูกต้องสามารถทําได้ง่าย
ตัวชี# เม้าส์ การหยุดให้ปลอยปุ่
่ แบบนี# ให้ปิดการใช้งานตัวเลือก Transparent move ทีด า้ นลางกลองเครื
่ ่
ขึ# น แตถ้่ าคุณไมชอบ
 องมือ.

Figure 51: Transparent and opaque layer move

ถ้าคุณมีหลายๆชั#นอยู่ , ชั# นทีใช้งานอยูจ่ ะมีขอบทีแ ตกตางจากชั
่
ํ งใช้งานเครื องมือสําหรับการเคลือนที
# นอืน ๆ. ถ้าคุณกาลั
อยู่ , คุณสามารถทีจะทําการเปลียนชั# นในการทํางานได้โดยทําการคลิกลงบนชั# นนั# นๆ
่ # นทีแมนยํ
่ ามากขึ# น คุณสามารถใช้แป้ นลูกศรคียบ์ อร์ด : เพือเลือกย้าย1 พิกเซลไปทางซ้ายขวาขึ# นลง.
สําหรับการวางตําแหนงชั
ถ้าคุณกด Shift บนแป้ นพิมพ์ในขณะทีใช้ปมลู
ุ่ กศร, คุณจะย้ายการเลือกเป็ น 10 พิกเซลแทน ถ้าคุณต้องการให้เลือกของ
ั # น ทีอยูเ่ หนือจานของชั# น (ดูรูปด้านลาง
่ )
่ เฉพาะเจาะจง, ให้สงั เกตพิกดชั
คุณจะถูกวางไว้ในตําแหนงที
7.1.8.

ํ
การวางชั# นไปยังพื#นทีทีกาหนดไว้
ล่วงหน้า

่ 
หากหนึงในเครื องมือเลือกถูกเลือกและมีการเลือกแบบ อี เอ ในภาพ คุณสามารถย้ายสวนที
เลือกไปทีขอบของภาพหรื อถึงใจกลางของภาพ โดยใช้ปมไอคอนในพื
ุ่
#นทีตวั เลือก. จะมีให้
เลือกใช้แบบแนวตั#ง 3แบบ (บน
3แบบ (ซ้าย

, ขวา

่
, ลาง

ึ
, กงกลาง

ึ
, กงกลาง
).

ั+
7.2. การโหลด / บันทึกชน

), และสําหรับแนวนอน
Figure 52: Option area
with selection
positioning icons

่ ใบนภาพทีแ ตกตางออกไป
่
พื#นทีท ีถูกเลือกสามารถทําการบันทึกเป็ นชั# นได้ ดังนั# นคุณสามารถนํามันกลับมาใช้งานใหมได้
การบันทึกกเหมื
็ อนกบการบั
ั
นทึกภาพทัว ๆไป เพียงแตวามั
่ ่ นประหยัดพื#นที ใช้คาํ สัง Save layer as ในเมนู File
การโหลดภาพชั# นใช้คาํ สัง Load layer (Ctrl+Shift+N) ในเมนู หลังจากทีคุณทําการเพิมชั# นเข้าไปในภาพ ให้ใช้จานชั# น
ั น.
Layers palette เพือจัดการกบมั
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7.3. จานชั# น
่
จานชั# น Layers palette จะแสดงรายการของชั#นทีมีท#งั หมดในภาพ โดยเริ มต้นจากชั# นทีอยูบ่ นสุ ดกอน

7.3.1. ลําดับของชั# น
่ # ลาํ ดับของชั# นในรู ปภาพ ลําดับบนสุ ด จะเป็ นชั# นทีอยูด่ า้ นบนสุ ดของภาพ. สามารถเปลียนลําดับการ
ลําดับของชั#น เป็ นตัวบงชี
ซ้อนของชั# นโดยคลิกที หรื อ ในแถบเครื องมือของจานสี (แป้ นพิมพ์ลดั (Ctrl +] หรื อ Ctrl + [). พื#นหลังจะไม่
่
สามารถย้ายจากด้านลางของรายการชั
#นได้

7.3.2. การทําให้ช# นั ทํางาน
่ # นทีเน้นสี อยูเ่ ทานั
่ # น คุณควรจะต้องทําการเลือกชั# นในการ
การดําเนินการวาดภาพจะมีผลตอชั
่ # นทีจ ะทํางานได้ ในเวลาเดียวกนั ขอบของชั#นทีกาลั
ํ ง
ทํางาน ,จะมีเพียงชั# นใดชั# นหนึงเทานั
่
ทํางานจะแตกตางจากขอบของชั
# นอืนๆ ในการเลือกใช้ทาํ งานให้ทาํ สิ งหนึงสิ งใดดังนี# คือ:
•

ภายใน Layers palette, คลิกทีช # นั ทีตอ้ งการให้ทาํ งาน

•

่ อยูใ่ ต้จานเครื องมือ
เปลียนตัวเลขชั# น ในชองที

•

คุณสามารถเลือนชั# นลงโดยกดปุ่ ม Alt+[ หรื อเลือนชั# นขึ# นโดยกดปุ่ ม Alt+]

•

เลือกใช้ปมุ่

Figure 53: Layers
palette

, แล้วคลิกลงบนชั# นทีตอ้ งการบนภาพ

7.3.3. การเปลียนชือชั# น
ิ
ขณะทีคุณเพิมชั#นเพิม เติม จะเกดประโยชน์
จากการเปลียนชือชั#นตามเนื# อหาของพวกเขา
ในการเปลียนชือมัน ดดยการดับเบิล# คลิกที ชือของพวกมันทีอยูใ่ นจานชั# น ทําการพิมพ์ชือใหม่ แล้วกด Enter.

7.3.4. การลบชั# น
ในการลบชั#นทีเลือก ทีอยูใ่ นจานชั# นให้กระทําดังนี# :
่
ทีอยูด่ า้ นลางของจานชั
#น

•

คลิกทีป มุ่

•

กดปุ่ ม Delete บนคียบ์ อร์ด

7.3.5. การโหลดชั# นจากจานชั# น
คําสัง Load layer หรื อคลิกทีปมุ่

ในเครื องมือของจาน เหรื อคลิกทีปมุ่

่ อกภาพหรื อ
เพือเปิ ดหน้าตางเลื

เพือเปิ ด

่ New layer.
หน้าตาง
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7.3.6. ชั# นทีสามารถเห็นได้
่
่ # นในจานของชั# น ให้คลิกทีไอ
ในจานของชั#น ,คุณสามารถควบคุมวาจะมองเห็
นชั# นได้หรื อไม่ ต้องการแสดงหรื อซอนชั
่ # นนั#นๆ ไอคอนรู ปตากจะหายไป
็
คอน ทีอยูถ่ ดั จากชือชั# น เพือทําการซอนชั
จะหายไป คลิกในคอลัมน์อีกครั# งเพือ ให้มนั
แสดงชั#น

7.4. การเลือก ตัด / คัดลอก
ทําการเลือกพื#นทีก่อนแล้วใช้คาํ สัง ในเมนู Edit
•

•

่ ได้เลือกไว้นาํ ไปเกบไว้
็ ในคลิปบอร์ด พื#นทีทีเป็ นตําแหนงที
่ เลือกไว้จะถูกแทนทีดว้ ย
Cut (Ctrl+X) เพือ ทําการตัดสวนที
สี ของพื#นหลัง.
่ ได้ทาํ การเลือกไว้โดยไมได้
่ เปลียนแปลงสิ งใดในรู ปภาพ.
Copy (Ctrl+C) เพือทําการคัดลอกสวนที

่
การคัด , คัดลอก และวางสามารถทํางานในโปรแกรม ArahPaint หลายๆหน้าตางได้

7.5. การวางชั# นลง
ในการวางชั# นลงให้เลือก Edit > Paste (Ctrl+V). โปรแกรม ArahPaint จะทําการคัดลอกชั# นไว้ทีพ#นื ทีดา้ นบนซ้ายของ
่
่ ตอ้ งการได้.
หน้าตางวาดภาพ
โดยคุณสามารถทําการเคลือนย้ายชั# นนั#นๆไปยังตําแหนงที

7.6. การทําให้ภาพแบน
,เป็ นการทําให้ช# นั ทั#งหมด รวมเข้าไปในภาพพื#นหลัง .ในการรวมทุกชั# นในครั# งเดียว ,คุณจะต้องทําการเลือกเครื องมือทีใช้ใน
การเลือกเครื องมือใดเครื องมือหนึง แล้วทําการคลิกทีปมุ่

. ถ้าไมมี่ การเลือกเครื องมือในการเลือกใดๆ มันจะรวมแคชั่ # น

ํ งทํางานอยูก่ บพื
ั #นหลังเทานั
่ # น. มีอีกวิธีการหนึงในการรวมชั# นทีกาลั
ํ งทํางานเข้ากบพื
ั #นหลัง - แคคลิ
่ กขวาบนพื#นทีนอก
ทีกาลั
ชั# นทีเป็ นภาพพื#นหลัง.
ั
.ในการรวมทุกชั# นเข้ากบภาพพื
#นหลังให้เลือก Tools > Merge layers (Ctrl+Shift+E).

7.7. Superimposing the layer over the image
Superimposing หมายถึงการชั# นวางเหนือรู ปในลักษณะทีสีจากชั# นและเป็ นภาพสรุ ปขึ# นเป็ นสี ใหม่ (โดยปกติสีช# นั
่
บนจะปกปิ ดสี ภาพอยางสมบู
รณ์)
่
คุณสามารถใช้สีความโปรงใสและป้
องกนั ได้
เมือต้องการใช้มนั ให้เปิ ดการใช้งานตัวเลือก Transparent paste ย้ายลวดลายทีลอยอยู่ ไปยังตําแหนงที
่ คุณต้องการและวาง
่
/ ปลอยลงในภาพ
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Figure 54: Image and layer

รู ปที 59 แสดงการวางชั# น (ดอกไม้สีฟ้า)เหนือาภาพพื#นหลัง ภาพพื#นหลังประกอบด้วย 6 สี ฟ้าเพิม จากชั# น เราได้ 7 สี ดว้ ยกนั
ในภาพใหม่.

Figure 55: Normal layer merging

ั
ั
่ ป
รู ปที 60 แสดงชั# นแบบเดียวกนรวมเข้
ากบภาพพื
#นหลังในโหมด transparent เราจะมี 6 สี เพิมมาใหมในรู
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Figure 56: Transparent layer merging

7.8. การจัดทํารี พีทของชั# น
จุดประสงค์ของ Repeat layer คือ
ต้องการทีจะทําการจัดวางชั# นๆหนึงใน
๊ # ด้วยวิธีการนี# , คุณ
หลายๆกอปปี
สามารถทําการจัดวางชั#นในลําดับที
เฉพาะเจาะจงเพือ ใส่ ลงบนภาพ, ให้เลือก
คําสัง. Tools > Repeat layer
(Ctrl+Shift+V).โปรแกรมจะทําการเปิ ด
่
่ งรู ปด้านลาง
่ .
หน้าตางใหมดั
่ 
ขออธิบายองค์ประกอบของหน้าตางที
ซับซ้อนนี#:
•

Repeat mode. จะมีโหมด 3โหมดที
่ ใช้งานได้: บล๊อก
แตกตางที
้ ฐ
กอนอิ
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จากภาพของตัวเลือกสามารถอธิบายการจัดวางชั# นให้

•

ํ
่
Distance mode.ไอคอนด้านบนขวา เป็ นกาหนดคาของเขตระยะ
ในกรณี ทไี อคอนด้านซ้ายมือมีการเลือก (ค่าเริ มต้น
่ วแปรระยะ จะกาหนดระหวาง
ํ
่ 2 ชั#นทีติ ดกนั. หากตั#งคาระยะ
่
่ ่
) คาตั
ให้มีขนาดใหญกวาขนาดของชั
# น นีจะ
ํ
สามารถจัดเรี ยง ในกรอบเสมือน ทีถูกกาหนดจากตั
วแปร distance . เมือไอคอนถัดไปได้เลือก (

่ วแปร
), คาตั

ํ
่ ขอบสองขอบของชั#นทีอ ยูใ่ กล้กนที
ั ส ุ ด (เหมือนรู ปไอคอน).ในโหมดนี#
ระยะจะเป็ นการกาหนดระยะระหวาง
่
พารามิเตอร์การจัดตําแหนง่ Alignment และไมมี่ ความหมายจึงไมสามารถมองเห็
น
•

Horizontal/Vertical. หน้าตางจะแบงออกเป็
่
่
นสองสวน
่ :

•

ความกว้าง /สูง จะแสดงอยูด่ า้ นบน

•

่ ศทาง.
Paste times. ป้ อนจํานวนครั# งของรี พที ของชั#นในแตละทิ

•

่
ํ
่
Offset การกาหนดการเลื
อนขยับ ในแตละแถว
,คอลัมน์ ของชั# นทีว าง ตามอันทีมากอนหน้
า . คา่ Offset สามารถเป็ น
่
่
แบบสัมพันธ์ หรื อแนนอน
( relative or absolute) . ในกรณีแรกมันสามารถทําได้เพียงเป็ นเศษสวนของความกว้
าง / สูง
่ # น (1/2, 1/3, ... 1/n);ในกรณี ทสี องคุณสามารถเปลียนคาชดเชยในพิ
่
ํ
่ Offset ขึ# นอยูก่ บโหมด
ั
เทานั
กเซล การกาหนดคา
่ , ในขณะทีอ ีกสองโหมด , จะมีเพียงคา่ offsets เดียวที
ของรี พีท : เมือเลือกโหมดแบบบล็อก, คา่ offsets จะใช้ไมได้
สามารถกาหนดได้
ํ

•

่ ํ
Margin คากาหนดขอบด้
านซ้ายและด้านบนของคอลัมน์แรก / แถว ของชั# นทีว างจากขอบของรู ปภาพ
41

ArahPaint4 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.

•

http://www.arahne.si

ํ
่
่
่ # นติดตอกน
่ ั หรื อระยะระหวาง
่ ขอบทั#งสองใกล้ทีสุดของสองชั# นที
Distance กาหนดระยะหางระหวางสองตํ
าแหนงชั
่ ั (ดูดา้ นบน). มันสามารถจะยังมีขนาดเล็กกวาขนาดของชั
่
ติดตอกน
# นได้.

•

่
่
่
Alignment การจัดตําแหนงภายในกรอบเสมื
อน, เมือคาพารามิ
เตอร์ระยะ มีค่ามากกวาขนาด
ของชั# นไปในทิศทางใด

•

่ / ปุ่ มเลิก ทําให้ความเป็ นไปได้เพือดูผลของการตั#งคา่ ทีทาํ โดยไมต้่ องออกจากหน้าตาง
่ ถ้า
Preview/Undo ภาพตัวอยาง
่
คุณไมพอใจคุ
ณสามารถเปลียนพารามิเตอร์และลองอีกครั# ง.

•
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8. เครื องมือการแปลง
The transform tools let you modify the presentation of the image or the presentation of an element of the image, selection
เปลียนเครื องมือทีช่วยให้คุณสามารถปรับเปลียนการนําเสนอของภาพ หรื องานนําเสนอขององค์ประกอบของภาพทีเลือก
หรื อชั# น

8.1. การเปลียนขนาดภาพ
8.1.1. Setting repeat dimensions การกาหนดมิ
ํ
ติของรี พีท
.โดยคา่.เริ มต้น ความละเอียดของภาพ ใน ArahPaint เป็ น
่
่ ั ใน
ผา้ มีแตกตางกน
100 dpi ในทั#งสองทิศทาง แตตามปกติ
่
ด้านความหนาแนนของผ้
าด้านยืนและพุ่ง หนึงในคุณสมบัติที
สําคัญทีสุด ของ ArahPaint คือความเป็ นไปได้ในการวาด
ภาพในโหมดขนาดจริ ง โดยทําการป้ อนข้อมูลความหนาแนน่
ให้เลือก View > Repeat dimensions... (Alt + R)

Figure 58: Repeat dimensions dialog

่ #ว), หรื อเส้นตอเซนติ
่
คุณสามารถตั#งคา่ มิติของรี พีท Repeat dimensions ใน ขนาดมิลลิเมตร (นิ#ว), dpi (จุดตอนิ
เมตร
ในบางโครงสร้างลายทอ ต้องการใช้การทวีคูณ เพือให้ได้ภาพขนาดภาพสุ ดท้าย ตามจํานวนชั# นของด้ายยืนและพุ่ง คุณใส่
่ # ใน System (รู ปที 64 จะแสดงยืน 1 ระบบและพุ่ง 3 ระบบ)
ตัวเลขเหลานี
่
่ ั
ภาพทั#งในรู ปที 65 แสดงภาพเดียวกนั ทีความหนาแนนแตกตางกน

Figure 59: Vertical density (weft) is lower than horizontal density (warp); density
is the same

่
8.1.2. การยอขยายภาพ

่ ามา , คุณอาจจะต้องการทําการปรับ
เมือคุณได้ทาํ การสแกนหรื อนําเข้าภาพใหมเข้
ขนาดของมัน. ,คําสัง Edit > Resize image (Shift+T, ไอคอน

) เป็ นคําสัง ที

ยินยอมให้คุณปรับขนาดของภาพได้
43
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. Width หมายถึงจํานวนเข็มทีจาํ เป็ นในการทอลวดลาย, ในขณะที height หมายถึงจํานวนเส้นพุง่. คุณจะต้องรู้ว่ามีจาํ นวน
่ สามารถใช้ได้ในเครื องทอ, ซึงสามารถทอเป็ นผืนผ้าได้ แล้วทําการกาหนดคาตั
ํ
่ วแปรในความกว้างนี# ตาม.
เข็มเทาไรที
่ ่ วเลือก Resize contents ถูกเลือกให้เปิ ดทํางาน . มิฉะนั#นมันจะเปลียนแคขนาดภาพ
่
่ อง
ต้องให้แนใจวาคั
โดยตัดบางสวนข
่
ภาพออก,หรื อเพิม เนื# อทีของสี พ#ืนหลังให้. การเปลียนขนาดของภาพโดยไมมี่ การยอขยายภาพเป็
นการใช้งานแบบปรกติ ,เมือ
่ ,หรื อเพือต้องการเพิม พื#นทีเพิม เติมเข้าไปใน. เมืมีการสลับเลือกปุ่ มKeep width/height ratio ,
ต้องการสร้างเพิมภาพเปลาๆ
่
่
่
คุณสามารถทีจะทําการดัดแปรคาความกว้
าง(สูง) แล้วโปรแกรมจะทําการคํานวณคาความสู
ง(กว้าง) ให้โดยนําอัตราสวนจาก
ภาพต้นแแบบมาใช้คาํ นวณ.
่ ดท้ายของผ้ามาทําการคํานวณหาความสูงใหมให้
่ (จํานวนเส้นพุ่ง), ซึงจะรักษา
โปรแกรมสามารถทีจะใช้ความหนาแนนสุ
่ . เพียงแคทํ
่ าการป้ อนจํานวนของเข็มทีตอ้ งการ (ความกว้างของภาพ), แล้วคลิกทีปมุ่ Density ทีอยูบ่ น
รู ปภาพให้ได้สดั สวน
่ Transform ,เพือให้ได้ความสูงใหม่ .
หน้าตาง
้
ํ
่ ให้กบพิ
ั กเซลใด ๆ ทีจะสร้างใหม่ โดยขึ# นอยูก่ บคาสี
ั ่ ของ
เมือมีการปรับขนาดภาพ , วิธีในการแกไขจะใช้
การกาหนดคาสี
พิกเซลทีมีอยูใ่ นภาพ วิธีการทีซบั ซ้อนมากขึ# น, มีคุณภาพและรายละเอียดทีส ูงของภาพเดิมจะยังคงอยู่ โดยการตั#งคา่ Filter
่ ่ าอยางน้
่ อยทีสุด มีอกี อีกสองวิธีคือ
การปรับขนาดโดยปราศจากการใช้ ตัวกรอง (None) เป็ นวิธีทีเร็ว แตแมนยํ
•

Bilinear เป็ นวิธีทีมีคุณภาพปานกลาง

•

่ #นสี เนียนทีสุด ใช้มนั ในการยอขยายภาพในโหมดสี
่
Bicubic เป็ นวิธีทีชา้ และแมน่ยําทีสุด, ผลลัพธืในการแบงขั
จริ ง
true color mode.

8.2. การสะท้อนภาพ (ชั# น)
ใช้ปมุ่

ในการสะท้อนภาพในแนวนอน, หรื อปุ่ ม
ในการสะท้อนภาพแนวตั#ง, หรื อปุ่ ม
่ ่
ภาพตามแนวทะแยงมุม. ชั# นทีไมใชแบบสี
เหลียมก็สามารถทําการสะท้อนภาพได้.

ในการสะท้อน

8.3. การหมุนภาพ(ชั# น)
คุณสามารถหมุนเลือกใด ๆ (ชั# น) รอบศูนย์กลาง หลังจากทีคุณสร้างหรื อโหลดชั# น, เลือก Edit > Rotate image...(Shift+R)
หรื อคลิกที

่
, หน้าตางในการหมุ
นภาพจะแสดงขึ# นมา (ดูรูป67).

การหมุนภาพเป็ นการหมุนรอบ ๆ จุดศูนย์กลางของมัน เป็ นการพลิกภาพ ใน
ด้านตรงกนั ข้ามในแกนแนวนอนหรื อแนวตั#งของมัน
่ เลือก หรื อภาพให้ทาํ สิ งหนึงสิ งใดตอไปนี
่
ในการหมุนชั# น,สวนที
#:
•เลือนตัวชี# นอกขอบเขตของเส้นขอบแล้วลากเมาส์ในขณะทีกดปุ่ มเมาส์ซ้าย
•ระบุมุมของการหมุนในเขตองศา
่
•เปลียนตําแหนงของแถบเลื
อนมุม
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Figure 61: Setting rotation
angle
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ั ั
่
้
ตัวเลือกตัวกรอง Filter ทํางานในวิธีเดียวกนกบการยอขยายภาพ
(บทที 4.5). เมือภาพถูกทําการหมุน, วิธีการแกไขจะใช้
ใน
การคํานวณรู ปภาพทีถกู หมุนให้ใหม่ ,วิธีการทีมีความซับซ้อนมากขึ# น, รายละเอียดเพิมเติมของรู ปเดิมจะยังคงอยู่ วิธีน# ีจะ
ํ
่ วกรอง Filter.
ทําได้โดยการกาหนดคาตั
•

่ าทีน้ อยทีสุด
การปรับขนาดได้โดยไมต้่ องกรองใด ๆ(None) เป็ นวิธีทเี ร็ วทีสุด แตให้ความแมนยํ

•

่ กเซล จะทําการคํานวณคาเฉลี
่ ยของสีจากพิกเซลใกล้เคียง 4 พิกเซล
Bilinear เป็ นวิธีทีมีคุณภาพปานกลาง.สี ของแตละพิ
่
ในภาพ นี# จะให้ผลทีน่าพอใจสําหรับภาพมากทีสุดและมีความเหมาะสมระหวางความเร็
วและคุณภาพ.

•

่ กเซล จะทําการคํานวณคาเฉลี
่ ยของสีจากพิกเซลใกล้เคียง 8 พิกเซลในภาพ. โดยปรกติมนั จะ
Bicubic กลาง.สีของแตละพิ
่
ให้ผลทีดีทีสุด แตโดยธรรมชาติ
มันจะใช้เวลามากขึ# นในการทํางาน ให้ใช้ในการหมุนภาพในโหมดภาพสี จริ ง true
color.

ํ
่ , ดังนั# นคุณยังคงสามารถทําการปรับแตงได้
่ อยู่ , และ
OK เป็ นการยืนยันการกาหนดและหมุ
นภาพ, โดยไมมี่ การปิ ดหน้าตางลง
่ งจะถูกปิ ดลง.
เมือคลิกทีปมุ่ Close หน้าตางจึ

8.4. การจัดตําแหนงภาพ
่
่
ั ั ตามแนวนอนและแนวตั#งของเส้นขอบ
หลังจากการสแกน คุณควรตรวจสอบวาภาพจะถู
กจัดเรี ยงเป็ นแนวเดียวกนกบ
หน้าตาง
่ .ถ้าไมคุ่ ณควรจะหมุนภาพ เพือให้ได้แนวระดับ ในการกระทํานี# ให้เลือก. Edit > Rotate Image. โดยการใช้เม้าส์
วาดเส้นตรง,ทีได้แนวระดับ ในภาพ

gure 62: Drawing alignment line

Fi

ี ั มการหมุน, ดังนั# นเส้นทีคุณได้ทาํ การลากวาด (เส้นสี แดงในภาพที 68) จะ
โปรแกรมหมุนภาพและแจ้งให้คุณทราบเกยวกบมุ
ถือวาเป็
่ นเส้นตรงในแนวระดับ เพือ เป็ นการยืนยันการจัดแนวให้กดทีปมุ่ Close บนหน้าตาง
่ Transform
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Fi
gure 63: Preview of aligning the image

8.5. การแทรกหรื อลบพื#นทีจากภาพหรื อชั# น
่
ฟังชัน แทรก หรื อลบพื#นที จะยินยอมให้คุณทําการเเพิมหรื อลดพื#นที ในตําแหนงใดของภาพ
นั# นได้.
โดยการคลิกทีปมุ่

่
ทีอยูบ่ นกลองเครื
 องมือ.

ั
ขึ# นอยูก่ บโหมดที
เลือก (เพิมหรื อลด) และทิศทาง, คุณควรจะต้องทําการเลือกตัวเลือกใดๆในสี ตวั เลือก Type ทีอยูบ่ น
่ Insert or remove area
หน้าตาง
•

เพิม พื#นทีแนวนอน

•

เพิมพื#นทีแนวตั#ง

•

ลดพื#นทีแนวนอน

•

ลดพื#นทีแนวตั# ง

ํ
คุณมี 2 วิธีทีเป็ นไปได้ในการกาหนด
การแทรกหรื อลบ
•

่  มต้น - พื#นทีจ ะเป็ นสีเหลียมผืนผ้า)
โดยเส้นตรง (คาเริ

•

โดยมืออิสสระ

- เพิมพื#นทีตามเส้นทีวาดด้วยมือ

ํ
คุณมีตวั เลือกสําหรับกาหนดคุ
ณลักษณะของพื#นทีทีเพิมอยู่ 3 ตัวเลือก:
•

่  มต้น)
Color:สี ทีแทรกเข้าไปจะเป็ นสี พ#ืนหน้าทีเลือกอยู่ (คาเริ

•

Area:แทรกพื#นทีท ีเหมือนๆกนั , โดยพิจารณาจากคา่ Position และ Number of pixels

•

Line:แทรกพื#นทีเ ป็ นสี ในแนวตั#งหรื อแนวนอน (สวามารถวาดแบบเส้นตรงหรื อมืออิสสระ)
ตามการเลือก Position
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8.5.1. การแทรกหรื อลบพื#นทีสี เหลียม
คุณสามารถทีจะทําการแทรกหรื อลบแบบพื#นทีสีเหลียมได้ 2 วิธี:
•

โดยการป้ อนเป็ นค่าตัวแปร
ํ
่ กเซล ทีซ ึงคุณต้องการทําการเพิมหรื อลดพื#นที
1. กาหนดตํ
าแหนงพิ
่
่ กเซลทีกาหนด
ํ
2. ตัดสิ นใจวาจะให้
พ#นื ทีทีจะเพิม อยูก่ ่อนหรื อหลังตําแหนงพิ
3. จํานวนพิกเซล , ทีคุณต้องการจะเพิมหรื อลด
4. คลิก OK

•

่ คุณต้องการจะทําการเพิม หรื อลดพื#นที คลิกปุ่ มซ้ายเม้าส์ แล้วทําการ
ด้ วยการวาดด้ วยเม้ าส์ – นําตัวชี# เม้าส์ไปทีตาํ แหนงที
่ Position
ลากเม้าส์. ในรู ปที 71 จะเห็นเป็ นสี เหลียมสี ฟ้าทีแสดงขนาดของพื#นทีทีจะทําการเพิม หรื อลดให้ ตัวเลขบนชอง
่ คุณได้คลิก ตัวเลขทีแสดงในชอง
่ Number of pixels จะเปลียนไปตามการลากเม้าส์ และแสดง
จะแสดงตําแหนงที
จํานวนพิกเซลทีค ุณต้องการจะเพิมหรื อ. ภายหลังจากการปลอยปุ่
่ มเม้าส์ , พื#นทีใ หมที่ เพิมเข้าไปจะเป็ นสี ของสีพ#ืนหน้า.

Add area with mouse -

After releasing the mouse button

Figure 65:

่
8.5.2. การแทรกหรื อลบพื#นทีแบบไมธรรมดา
่ เลยทีเมือมีการเพิม พื#นทีสีเหลียมเข้าไปในภาพแล้วไมทํ
่ าการเปลียนแปลงรายละเอียดในภาพ
ในบางครั# งมันจะเป็ นไปไมได้
่ # เราสามารถทําการวาดเส้นแทรกแบบมืออิสรระได้ แล้วโปรแกรม ArahPaint จะทําการเพิม หรื อลดตามจํานวน
ในกรณเชนนี
่ ่ before หรื อหลัง after เส้นทีวาดให้
พิกเซล ในตําแหนงกอน
ภายหลังการเลือก Type (เพิม หรื อลด, ทิศทาง), ให้คลิกเลือกไอคอน

่ Insert or remove . ป้ อนจํานวน
ในหน้าตาง

่ จะถึง
่ Number of pixelsทําการวาดเส้นในตําแหนงที
่ คุณต้องการ (รู ปที 72). กอนที
พิกเซลทีตอ้ งการแทรกหรื อลดในชอง
่ นไปจนชนขอบให้เอง คลิกปุ่ ม OK ในหน้าตาง
่ Insert or
ขอบของภาพให้คลิกทีป มขวาเม้
ุ่
าส์ โปรแกรมจะทําการตอเส้
remove คุณยังสามารถทําซํ# าได้อีกโดยคลิกทีปมุ่ OK อีกครั# ง
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Figure 66: Inserting an irregular area. The newly inserted area is in foreground (red)
color

8.5.3. การแทรกเส้นหรื อพื#นที

การแทรกพื#นที เป็ นการใช้สีเริ มต้นทีเป็ นสี พ#ืนหน้า ณ.ปัจจุบนั ,แตคุ่ณกสามารถที
็
จะทําการแทรกพื#นทีโดยใช้สีของภาพเอง
ได้ มันสามารถกระทําได้ 2 ทางคือ :
ํ
่ ตําแหนง่ Position และ จํานวนพิกเซล Number of pixels
Area – มันจะแทรกพื#นทีเลือกโดยการกาหนดคา
Line – มันจะเลือกเส้นทีซ# าํ ๆกนั (ตําแหนง่Position)
รู ปที 73 แสดงภาพ , ทีตอ้ งการทําการแทรกสีพ#นื หน้า จํานวน 48 พิกเซล ,ตามเส้นทีวาดด้วยมือแบบอิสรระ .จะเห็นได้ชดั วา่
่
่ จะใช้ตีวเลือก เส้น Line และพื#นที Area
ในกรณี น# ีไม้ตอ้ งใช้ความฉลาดอยางมากมายเลย
,มันจะดีกวาที

Figure 67: Inserting an irregular space – the Color mode

ในรู ปที 74 แสดงการแทรกพื#นที , ทีทาํ ซํ# าจํานวน 48 พิกเซลใต้เส้นทีท าํ การวาด.
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Figure 68: Inserting an irregular space – the Area mode

่ านวนพิกเซล Number of pixels ).
ในด้านซ้ายของ รู ปที 75 การแทรกพื#นที แบบเส้นซํ# า 48 ครั# ง (ดูในชองจํ

Figure 69: Inserting an irregular space – the Line mode

8.6. เครื องมือดึงภาพทีเอียง
่ คุณสามารถแกไข
้ ด้านเรขาคณิตของชั# นซึงเป็ นบิดเบี# ยวจากมุมมอง. เครื องมือนี# จะอธิบายจาก
เครื องมือ unskew tool ชวยให้
่
่
ภาพตอไป
มันจะมีประโยชน์ สําหรับภาพทีคุณไมสามารถทํ
าการสแกนได้;-)
สร้างการเลือกรู ปสี เหลียม

รอบๆพื#นทีทีคุณต้องการ เอียงภาพขึ# นมา คลิกทีปมไอคอน
ุ่
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่
ลากมุมในการเลือกไปยังมุมของสวนของภาพที
ถกู ทําลาย
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่ สวนที
่ ได้ทาํ การเลือกจะเปลียนแปลงมาเป็ นสี เหลียมปรกติ ๖เป็ นชั# นๆหนึง)
คลิกทีป มุ OK ในกลอง

8.7. เปลียนจุดเริ มต้นของรี พที ลาย
บางครั#งหลังจากทีภาพจะถูกนําไปทําซํ#า
การใช้งานได้โดย คลิกทีปมุ่

และ

และจําเป็ นทีจะย้ายจุดเริ มต้นของการทําซํ# าขึ# น / ลงหรื อซ้าย / ขวา ฟังชัน นี# เข้าถึง
. ปุ่ มแรกเลือนจุดเริ มต้นในแนวตั#ง ในขณะทีอีกปุ่ มเป็ นแนวนอน.

วิธีปฏิบตั ิงาน :
1. เลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึง.
ึ
2. เลือนตัวชี# เม้าส์ไปยังจุดทีตอ้ งการให้เป็ นจุดเริ มต้นใหม่ ในทิศทางทีเลือกไว้. จุดทีต อั คือจุดกงกลางของตั
วชี# เม้าส์ ล
่ ่
ไมใชขอบของมั
น!
3. คลิกปุ่ มซ้ายเม้าส์

8.8. การขยับภาพหรื อชั# น
การเข้าถึงเครื องมือนี#, โดยการคลิกทีไอคอน เครื องมือวัด Measurement

่
. จะเห็นวามี

ปุ่ มไอคอนรู ปลูกศรอยู่ 4 ปุ่ ม ซึงจะแสดงทิศทางทีใ ช้ในการขยับภาพ. สําหรับการขยับไปใน
่ านวนพิกเซลทีตองการขยั
่ X แล้วคลิกกดปุ่ ม
ทิศทางด้านซ้ายหรื อขวา ให้ป้อนคาจํ
้
บในชอง
่ , ให้ป้อนคาจํ
่ านวน
ลูกศรทีช # ีไปด้านขวาหรื อซ้าย, สําหรับการขยับไปในทิศทางบนหรื อลาง
่ Y แล้วคลิกกดปุ่ มลูกศรทีช# ีไปด้านบนหรื อลาง
่ . คุณสามารถ
พิกเซลทีตอ้ งการขยับในชอง

F
igure 70: The shift
tool and its

ทําซํ# ามันได้หลายๆหนตามต้องการ
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8.9. การทําภาพหรื อชั# นให้ลาดเอียง
การเข้าถึงเครื องมือนี#, โดยการคลิกทีไอคอน เครื องมือวัด Measurement
ํ
่ X สําหรับการกระทําในแนวตั# ง
พิกเซล(กาหนดความกว้
างของเส้นในชอง
่ Y สําหรับการกระทําในแนวนอน
ชอง

่
. เครื องมือนี# จะทําการขยับเส้นตอไปในทุ
กๆ
ํ
, หรื อกาหนดความกว้
างของเส้นใน

่ Value ไว้สาํ หรับการป้ อนคาลวงหน้
่ ่
ชอง
าของพิกเซลในภาพ หรื อชั# น

คุณสามารถทํามันซํ# าได้ตามต้องการ
่  มต้นของคา่ values จะถูกตั#งไว้ที 0 (โดยความจริ งแล้ว มัน
ในรู ปที 77 แสดงพื#นฐานในการใช้งานเครื องมือนี# . คาเริ
ั
่ ที 1). คุณเพียงแตแคคลิ
่ ่ กทีปมขยั
เหมือนกบการตั
ุ่ บเอียง
#งคาไว้

. คุณสมบัติทีสาํ คัญของเครื องมือนี# คือ ภายหลังจากการ

ดัดแปรใช้มนั รูปภาพยังคงรักษารี พีทไว้,.

Figure 71: initial image, after tilting for one pixel, after tilting for one pixel three
times, and the repeat view of former image

รู ปที 78 จะแสดงวิธีการอืน ในการใช้เครื องมือนี#

Figure 72: First image shows the settings: x=8, Value=4; A is the initial image, B is the
image after one click on the tilt left icon, C is the image after four clicks (4x4=16)

8.10. เครื องมือแยกภาพ
การเข้าถึงเครื องมือนี#, โดยการคลิกทีไอคอน เครื องมือวัด Measurement

. เครื องมือในการแยกภาพ จะยิยอมให้คุณ

่ ในชอง
่ X สําหรับการแยกในแนวตั# ง และชอง
่ Y สําหรับการแยกในแนวนอน ขนาด
แยกภาพออกโดยการหาร ซึงป้ อนคาไว้
่ ถกู เปลียนแปลงจากการทํางานนี# . ถ้าคาหารถู
่
ํ
ของรู ปภาพไมได้
กกาหนดไว้
ที 2, แล้วพิกเซลเส้นคีจะอยูใ่ นครึ งแรกของภาพ
่ สองของภาพ. ในการแยกภาพในแนวตั#งให้ใช้ไอคอน
และเส้นคู่จะอยูใ่ นสวนที
คอน

, ในการแยกภาพในแนวนอนให้ใช้ไอ

ั ามกบเครื
ั  องมือแยกภาพ คือเครื องมือรวมภาพ โดยปรกติแล้ว เมือเราทําการแยกภาพออก
. การทํางานตรงกนข้

่
แล้วกระทํางานบางอยางบนภาพที
แยกออกมา, เราทําการวมมันกลับไปเป็ นภาพต้นแบบเดิม. ให้ทาํ ดังนี#, คลิก
สําหรับการรวมในแนวตั# ง, และ
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บนทุกๆสี เส้น ในแนวนอน

(Y) วิธีการทีเร็ วทีส ุ ดคือการใช้เครื องมือแยกภาพออกในช่อง Y ให้ป้อนตัวเลขทีใช้ในการหาร (4), แล้วคลิกทีไอคอนแยกลาย
่
่ ใช้เครื องมือทําตะเข็บบนสวนที
่ สีของ, แล้วทําการรวมภาพกลับตามเดิม.
แนวนอน แล้วภาพจะถูกแบงออกเป็
น 4สวน

Figure 73: The use of the split tool: the initial image is on the left, image after
splitting, image after applying stitching, image after applying merging is on the right

9. แปรง
่ คุณสามารถใช้สีทีมีรูปแบบ คุณสามารถโหลดหรื อสร้างแปรงแปรง
เครื องมือวาดภาพ ทีมกี ารเลือกใช้งานแปรง ชวยให้
ใหม่ตาม คุณต้องการ และคุณสามารถใช้ส่ วนหนึงของภาพเพือสร้างแปรงได้

9.1. จานแปรง
จานสี แปรงจะแสดงแปรงทีทาํ การโหลดทั#งหมดหรื อแปรงทีสร้างขึ# นใหม่ คุณสามารถใช้เป็ นที
็ ว คราวของลวดลายภาพ หากคุณต้องการคัดลอกจากภาพหนึงไปยังทีอ ืน โดยไมจํ่ าเป็ นต้อง
เกบชั
เพือตั#งชือและบันทึกไว้ในแฟ้ ม.
่
่  งตอไปนี
่
เพือให้ได้แปรงเข้าไปในโปรแกรมให้กระทําอยางใดอยางหนึ
# : เลือกจานแปรง Brush
โดยการคลิกทีแท็ป

่ ยกดู
รู ปภาพใด ๆ ทีอาจกลายเป็ นแปรง. เมือต้องการเปิ ดหน้าตางเรี

จากจาน Brush ให้คลิกทีปมุ่

แล้วทําการโหลดแปรงโดยการดับเบิล# คลิกทีรูป

่ งพื#นทีทาํ งานหลักด้วยวิธีการอยางใดอยางหนึ
่
่ ง
Iหากคุณจําเป็ นต้องเปลียนแปรง, สงไปยั
•

คําสัง Tools > Brush to layer

•

คียล์ ดั <

•

คลิกปุ่ ม

บนเครื องมือบนจาน Brush
Figure 74: Brushes
palette
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้ นเสร็จ และต้องการสงมั
่ นกลับไปเป็ นแปรงให้กระทําสิ งหนึงสิ งใดดังนี# . :
แปรงจะเปลียนมาเป็ นชั#น เมือคุณทําการแกไขมั
•

คําสังTools > Layer to brush

•

คียล์ ดั >

•

คลิก

บนเครื องมือบนจาน Brush

ตอนนี# แปรงคุณพร้อมแล้ว.
ในการลบแปรงออกจากจาน ,ทําการเลือกมันโดยใช้ปมซ้
ุ่ ายคลิก แล้วคลิกทีไอคอน

บนเครื องมือบนจาน Brush, หรื อ

กดปุ่ มคียบ์ อร์ด Delete

9.2. การทํางานวาดภาพด้วยแปรง
คุณสามารถทําการเลือกแปรงในการดัดแปรการทํางานวาดภาพได้. ด้วยการผสมผสานคุณจะได้ ผลลัพธืทีทรงประสิทธิภาพ
่
ั บนพื#นทีทีวาดได้.
คุณยังสามารถใช้งาน สี โปรงใสบนแปรง
และป้ องกนสี

่ สสระ
9.2.1. วาดภาพด้วยมืออยางอิ
การวาดแปรงด้วยมือแบบอิสสระ จะทําการเติมพื#นทีทีวาด
ด้วยภาพแปรง , แทนทีจะเป็ นสี พ#ืนหน้า. รู ปที 81 แสดง
ิ
เส้นทีเกดจากการวาดแปรง
จากจานแปรง Brushes palette
ด้วยขนาดความกว้างของเส้น 5.

9.2.2. โหมดปัมภาพ

Figure 75: Freehand drawing with brush

การวาดภาพอิสสระ จะมีตวั เลือก Stamp การปัมให้
เลือกใช้ . ถ้าทําการคลิกลงไปในภาพ , โปรแกรมจะ
่ คลิก.
ทําการวาดภาพแปรงลงไปในตําแหนงที
โปรแกรมยังคงเลือนแปรงไปตามเม้าส์ของคุณ
่ าการวาดณ.ทีใด
ดังนั# นคุณจะต้องมัน ใจวาจะทํ
่ จะคลิกเม้าส.
กอนที

Figure 76: Drawing in stamp mode
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่
9.2.3. การวาดด้วยการเติมรู ปราง
่
คุณสามารถทําการวาดรู ปเล็กๆเป็ นแบบรี พที โดยงายจากการใช้
แปรง.
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่
9.2.4. การพนสี

่ สามารถใช้รูปแบบแปรงกได้
็ .
การพนสี

10. การแทรกอักษร
ในการแทรกตัวอักษรในภาพ, คลิกทีไ อคอน

(คียล์ ดั

่
T), มันจะมีหน้าตางแสดงขึ
# นมาใหม.่
การทํางานประกอบด้วย 4 ขั#นตอน:
1. ป้ อนตัวอักษรทีต อ้ งการ
2. เลือนเลือกแบบตัวอักษร Font จากรายการ

Figure 77: Brush used with spray

3. เลือกรู ปแบบตัวอักษรStyle ในรายการ
4. เลือกขนาด Size จากรายการ
ขนาดของตัวอักษรเป็ นพิกเซลจะแสดงให้เห็นเหนือ
ตัวอักษรทีป้อน.
็
ถ้าคลิกทีปมุ่ OK, โปรแกรมกจะแสดงอั
กษรทีตอ้ งการบน
หน้าจอเป็ นแบบชั# นให้. ตัวอักษรจะถูกวาดเป็ นสี พ#ืนหน้า ,
และสี พ#ืนหลังจะเป็ นพื#นหลังของมัน. คุณอาจจะต้องตั#งสี

Figure 78: Inserting text

่ Transparent, ตามทีตอ้ งการ . แตถ้่ าคุณมีหลายแถว ,คุณสามารถทําการวางของแนวมันได้. คุณ
พื#นหลังเป็ นแบบโปรงใส
่
ยังคงสามารถทําการเปลียนแปลงการปรับแตงของมั
นหลังจากการวางชั# นของตัวอักษรลงในภาพแล้วได้.
จํานวนอักษรทีแ ตกตาง
่ , รู ปแบบ และขนาด จะขึ# นอยูก่ บการติ
ั
ดตั#งโปรแกรมลีนุกซ์ของคุณ.
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11. การวาดในรู ปแบบรี พีท
บอยครั
่ # งทีในภาพจะประกอบด้วย หนึงบล็อกหรื อมากกวา่ (ชั# น) ซึงจะถูกวางในแนวตั#งหรื อแนวนอน และบางสวนของมั
่
น
่ ่ , ผูใ้ ช้อาจจะทําการวาดเพียงชั# นเดียว แล้วทําการวางมัน
สามารถเป็ นภาพสะท้อนได้ (แนวตั#ง หรื อแนวนอน). อยางแนนอน
่
็ ถา้ การวางชั# นเป็ นแบบปรกติ มันจะเป็ นการงาย
่
ลงไปหลายๆครั# ง ด้วยคําสัง วางทีได้อธิบายไปแล้วในบทที 7.8 . อยางไรกดี
ํ
้ ยงชั# นเดียว ,ในขณะทีค อมพิวเตอร์จะทําการทําซํ# ากา
เมือได้ทาํ การกาหนดรี
พีทในตอนเริ มต้น ,แล้วทําการวาด / แกไขเพี
กระทํานั# นในชั#นอืนๆทั#งหมดให้. ข้อได้เปรี ยบของวิธีการนี# คือ, คุณสามารถเห็นการดัดแปลงการสร้างบล็อกในทันทีทนั ใด ,
่
่
ั พีททั#งหมดของภาพอยางไรบ้
่
วาการทํ
างานในทุกๆครั# งมันสงผลกบรี
าง.
ลําดับขั# นตอนทีเหมาะสมให้ทาํ ดังนี# :
ํ
่ ่ .
1. กาหนดตั
วแปรของรี พีท: ขนาดการสร้างบล๊อก, ชนิดของรี พีทและข้อมูลในการสะท้อนภาพของแตละสวน
้ รู ปภาพ.
2. วาดภาพ / แกไข
3. ทําการแปลงภาพในหลายๆรี พที เป็ นภาพเดียว.

ํ
่ วแปรของรี พีท
11.1. การกาหนดคาตั
่ น ให้เลือกคําสัง Drawing in repeat (Ctrl+D) ในเมนู View หน้าตางด้
่ านลางนี
่ # จะแสดงขึ# นมา.
กอนอื
รายละเอียดของมันดูคล้ายกบหน้
ั าตางการวางหลายๆรู
่
ป
่ .
ทีม ีการดัดแปรบางอยาง
ํ
่
ทีด า้ นบนคือการกาหนดคาแบบกราฟิ
กของรูปแบบการ
่ พีทจะแสดงเป็ นรู ปลูกศร มันสามารถ
ทําซํ# า; แคละรี
่ แตกตางกน
่ ั ซึงตัดสินใจในการ
เลือกได้สีตาํ แหนงที
สะท้อนของรี พีท :
ไมมี่ การสะท้อนภาพของรี พที
สะท้อนภาพรี พีทตามแนวตั#ง
สะท้อนภาพรี พีทตามแนวนอน
สะท้อนภาพรี พีทตามแนวตั#งและแนวนอน
่ เพือ
นําตัวชี# เม้าส์ไปทีรีพีททีตอ้ งการ แล้วคลิกปุ่ มซาย

Figure 79: Drawing in repeat window

เปลียนชนิดการสะท้อนภาพ ภาพลูกศรจะกระโดดไปยังชนิดการสะท้อนถัดไป เนืองจากมันมีให้เลือกแค่ 4 แบบ , คุณ
็
่  มต้นใหม.่
สามารถได้สิงทีคุณต้องการภายในการตลิกสูงสุ ดแค่ 3ครั# ง. แตถ้่าคุณคลิกด้วยปุ่ มขวามันกจะมาเป็
นคาเริ
•

Repeat mode โหมดรี พีท ยินยอมให้คุณจัดเรี ยงภาพได้ 3 แบบ: แบบบล็อก , แบบอิฐ และแบบเสาหิน

57

ArahPaint4 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.

•

http://www.arahne.si

่ # น .มันสามารถทีจะทําการแกไขอยางใดอยางหนึ
้ ่
่ ง
Offset จะทํางานเฉพาะ โหมด brick หรื อ pillar ถูกเลือกเทานั
่
(เศษสวนของค
วามกว้าง / ความสูง ของการทําซํ# า -- ลดลงครึ งหนึง) หรื อคา่สัมบูรณ์ทีคุณต้องทําการป้ อนชดเชยในคา่
พิกเซล

•

Paste (times): จํานวนรี พีทในแนวนอน / แนวตั#ง

•

่ พีททีต่อเนืองกนั ในแนวนอน / ตั#ง.
Distance: ระยะระหวางรี

•

•

ตัวเลขทีดา้ นลางของ
่
Horizontal และ Vertical แสดงขนาดทั#งหมดของภาพ. เครื องหมายตกใจ2อัน (!!) ทีแสดงขึ# นที
ั
ด้านข้างของตัวเลข จะเป็ นการหมายเหตุให้ทราบวา่ ขนาดภาพทีไมสั่ มพันธ์กนจากการตั
#งคา่ offset.ทีผดิ พลาด
่ พีทให้ (เฉพาะในมุมมองภาพแบบรี พที เทานั
่ # น). มัน
Draw delimiter lines: เมือมันถูกเลือก , เส้นปะจะถูกวาดระหวางรี
่ พีท ทีง่ายขึ# น.
จะเป็ นวิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดในบริ เวณ จุดเชือมตอรี

•

New picture: โปรแกรมจะทําการสร้างภาพใหมที่ ทาํ เป็ นรี พีทตามคาตางๆที
่ ่ ได้กาหนดในหน้
ํ
าตางนี
่ # ให้. โดยทัว ไป
ขั#นตอนนี# จะเป็ นขั# นตอนสุดท้ายของขบวนการสร้างภาพผสม.

่ แล้วทําการเลือกรี พีทแบบ ½
รู ปที 87 แสดงลวดลาย ทีสร้างจากการใช้เครื องมือ Drawing in repeat, เริ มต้นจากภาพเปลาๆ
แล้วทําการโหลดภาพเล็กๆ และวางลงในรู ปภาพ.

Figure 80: Example of a half-drop design
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้ ภาพในโหมดรี พีท
11.2. การวาด / แกไข
่ น ให้เปลียนมุมมองภาพเป็ นแบบรี พีท Repeat (R) จากเมนู View การดําเนิการวาดภาพ .ทุกการทํางานจะเป็ นแบบรี
กอนอื
พีท คุณสามารถทีจะทําการวาดภาพเหนือขอบของรี พีทได้ ในการทํางานเของ contour บางเครื องมือ ต้องการมุมมองภาพ
่ นขอบได้อยางถู
่ กต้อง.
แบบ Repeat view เพือ จะได้ดดั แปรข้ามผานเส้
การใช้งานทีพบมากทีสุดในการวาดเหนือขอบของรี พีท คือ การแกไขภาพชวงตอระหวางด้
้
่ ่
่ านขวากบด้
ั ายซ้าย ,หรื อด้านบน
ั านลางของรี
่
กบด้
พีทภาพ.
่ ่ พีท.
รู ปที 88 แสดงลวดลาย,ทํารี พที แบบ2รู ป , วงกลมสี แดงแสดงข้อผิดพลาดบริ เวณชวงตอรี

Figure 81: After scanning, usually there are mistakes on the repeat borders

้ นผานรี
่ พีท ได้อยางงายๆ
่ ่ .
คุณสามารถทีจะทําการวาดแกไขมั

Figure 82: Drawing across the borders of repeat

11.3. การแปลงภาพหลายๆรี พีท มาเป็ นรี พีทเดียว
ภายหลังจากแตละรี
่ พีทได้วาดมันจนได้ระดับทีการเชือมตอเหมาะสมแล้
่
ว ให้คลิกที New picture บนหน้าตาง
่ Drawing in
่ ิ # นในรู ปรางตามที
่
ํ
repeat . หลังจากการยืนยัน ,จะมีภาพใหมเกดขึ
ค ุณได้ทาํ การกาหนดไว้
ท#งั หมด. จากจุดนี# ไป , ในภาพ
่
ทั#งหมดจะกลายไปเป็ นรี พีททีใหญ่ , และการทํางานวาดภาพแบบรี พที จะไมสามารถทํ
าได้ต่อไปตลอด.
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12. การใช้ค่าตัวกรอง
คาตั
่ วกรองเป็ นเครื องมือพิเศษ ในการใสชั่ # น หรื อภาพ , โดยใช้ข#นั ตอนทางคณิ ตศาสตร์กบั . เครื องมือ ตัวกรองในโปรแกรม
ั .
ArahPaint จะรักษารี พีท และสี ทีได้ถกู ป้ องกนไว้
มีขอ้ ยกเว้นอยู่ 2คําสัง ในเมนู Filters (Averaging, Despeckle), คําสัง ทั#งหมดในเมนู Filter จะใช้เครื องมือ (

) ในการ

่
เปลียนคุณลักษณะของคากรอง
Filter
ั ่
ในบางครั# ง การจะได้ผลทีเป็ นทีน่ าพอใจ ในการทํางานกบคากรอง
,คุณจะต้องทําซํ# าหลายๆครั# ง . ทําได้โดย, ใช้ Filters >
Repeat last operation หรื อคียล์ ดั Ctrl + F.

12.1. Noise สิ งรบกวน
คาตั
่ วกรอง Noise จะทําการเพิม สิ งรบกวน ไปทีภาพหรื อชั#นทีกาลั
ํ งทํางาน . เป็ นรู ปแบบการสุ่ มของข้อมูลสี ในภาพ.
่
สิ งรบกวนในภาพทีถือโดยทัว ไปเป็ นทีไมต้
 ่ องการ แตบางครั
# งมันผลิตผลลัพธ์ทนี ่าสนใจในผืนผ้า.
ให้เลือก Filters > Noise, จะมีทางเลือกให้ 3แบบ (ทิศทาง):
•

Horizontal and Vertical แนวตั#งและแนวนอน

•

Horizontal แนวตั#ง

•

Vertical แนวนอน

ในการเปลียนคา่ Noiseนี#, ใหเคลิกที (Measure )ทีไอคอน

. คา่ ตัวแปรของ noise คือ X และ Y. มีวิธีการใช้มนั อยู่

หลายวิธี.
่  มต้น ;
คา่ Noise ทีค่า x = 0, y = 0 (คาเริ

ั #งหมดจาก
) จะทําการสร้าง หนึงพิกเซลของ noise, จะใช้สีทีไมถู่ กป้ องกนทั

่ องจากแถบ
ในจานสี . ถ้าคุณใช้มนั ในแนวทิศทางแนวนอนหรื อแนวตั#ง , คุณจะได้รับแถบสี ทีมีความกว้างหนึงพิกเซล . แตเนื
่  งพิกเซลให้.. แตถ้่ าคุณทําการเปลียนคาไมวา
่ ่่ x
สี ทีสร้างออกมาเป็ นแบบสุ่ม ,ในบางครั# งจะมีแถบทีมีความกว้างมากกวาหนึ
ี ั
ั , ดังนั# นความกว้างของเส้นจะรักษาไว้ที 1เสมอ, ในขณะ
หรื อ y ไปที 1, แล้ว ArahPaint จะทําการดูแลเกยวกบการซํ
# ากนให้
ทีสีจะสลับไปมา.

Figure 83: Horizontal -vertical, vertical, and horizontal noise at x= 0, y=0
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่ อมีการเปลียนคา่ x และ y ไปเป็ นคาอื
่ นๆนอกเหนือ 0 หรื อ 1, และใช้แบบ Horizontal และ vertical noise, คุณจะได้รับ
แตเมื
่ ั ตามคามิ
่ ติได้ทาํ การกาหนดไว้
ํ
รู ปสี เหลียมผืนผ้าของสี ทีแตกตางกนไป
ก่อนหน้าใน x และ y (รู ป 91). แตถ้่ าคุณใช้เพียงIf you
่ ่ x และ y
Vertical หรื อ Horizontal Noise, คุณจะได้รับเส้นทีมีความยาวระหวางคา

Figure 84: Horizontal -vertical, vertical, and horizontal noise at x= 8, y=4, value=1

12.2. การหลบเลียงสิ งรบกวน
ั
ั
่ งสุดเทา่ ทีเ ป็ นไปได้. ให้ทาํ การเลือก Filters > Self
ฟังชัน นี# จะเพิมสี ซึงหลบหลีกซึงกนและกนในภาพ
ในระยะหางสู
ํ
่
avoiding noise (คียล์ ดั Shift+N). ตัวกาหนดคาความกว้
างของเส้นจะควบคุม จํานวนของการเพิม noise (พิกเซล ),

Figure 85: Self avoiding noise with parameter set to 10, 50, 100, and 300

ั งชัน อืน ๆ ,เชนเครื
่  องมือในการป้ องกนสี
ั ,
โดยปรกติแล้ว ฟังชัน นี# จะใช้ในขั#นตอนแรกในการเตรี ยมลวดลาย ผสมผสานกบฟั
่ ่
่ ี นาที s.
เครื องมือตีขอบ และเครื องมือตัวกรองอืน ๆ ,คุณจะได้ผลลัพธ์ออกมาอยางนาสนใจภ
ายในไมกวิ

12.3. ผลแบบมัดหมี Ikat
Ikat เป็ นชนิดของการทอผ้าทีใช้ดา้ ยยืน และ / หรื อ ด้ายพุ่งแบบมัดย้อม ในการสร้างลวดลายบนผืนผ้า. ถ้าคุณต้องการจะได้
รู ปลักษณ์ทีดูเหมือนบนผ้าแจ๊คการ์ดแบบธรรมดา , คุณจะต้องทําการวาดทําลายรู ปภาพ. แตคุ่ ณสามารถทีจะใช้เครื องมือ
่ ศทางใน
อัตโมัติ Filters > Ikat, ซึงมันจะทําการสุ่ มย้ายเส้น หรื อคอลัมน์บนภาพให้. คุณสามารถทําการเลือกระหวางทิ
่ กเซลได้ (คุณกาหนดคา
ํ
่ offset ในชอง
่ Value จองเครื องมือ
แนวตั#งหรื อนอน และจํานวนสู งสุ ดการการเหลือมในคาพิ
ั ในภาพ , โปรแกรมจะไมสร้
่ างผล
Measure ). คุณสามารถทํามันซํ# าหลายๆหนตามทีคุณต้องการ ถ้าคุณมีการทําการป้ องกนสี
บนสีน# นั ๆ.
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Figure 86: Before and after applying the Ikat effect – the image in the middle with the
value of 5, and image in the right hand side with the 12

12.4. Zigzag ซิกแซค
ั
ํ
่ วกรอง
ตัวกรอง Zigzag จะสร้างรู ปแบบการซิกแซคจากในภาพให้.จํานวนและความสูงของซิกแซคขึ# นอยูก่ บการกาหนดคาตั
(X, Y, และ Value) และทิศทาง (Horizontal, Vertical, Horizontal and Vertical).

Figure 87: Using the Zigzag filter

•

ํ
X: เป็ นตัวกาหนดจํ
านวนของซิกแซค ,ทีตวั กรองสร้างขึ# นในภาพในทิศทางแนวตั#ง (โดยปรกติ ขึ# น หรื อลง; การจะได้ซิก

ํ
่
่ ). ภาพในรู ป 94 ถูกสร้างขึ# นจากคา่ 8 (มันสร้าง
แซคขึ# นและลง , คุณจําเป็ นต้องกาหนดเป็
นคา่ 2 , หรื อมันควรจะเป็ นคาเลขคู
4 ยอด).
•

ํ
Y: เป็ นตัวกาหนดจํ
านวนของซิกแซค ,ทีตวั กรองสร้างขึ# นในภาพในทิศทางแนวนอน(ซ้ายหรื อขวา)

•

่ างจากยอดถึงยอดในคาพิ
่ กเซล ถ้าคาเป็
่ น 0 โปรแกรมจะนําคาความสู
่
่ ่ าง.
Value คือชวงกว้
งทั#งหมดของภาพเป็ นคาชวงกว้
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Figure 88: Initial image, image filtered with value of 0, image filtered with value of 20

12.5. คลืน
ตัวกรอง wave คล้ายๆการสร้างภาพซิกแซคบนภาพ . ให้คลิกทีปมไอคอน
ุ่
(

่
)เพือเข้าถึงชองในการเลื
อก.

•

X: กาหนดจํ
ํ
านวนของคลืน , ซึงใช้สร้างในภาพในแนวตั#ง (โดยปรกติ ขึ# น และลง). รู ปที9 6 ถูกสร้างขึ# นทีค่า 4.

•

ํ
Y: กาหนดจํ
านวนของคลืน , ซึงใช้สร้างในภาพในแนวนอน (ซ้ายและขวา)

•

่ างจากยอดถึงยอดในคาพิ
่ กเซล ถ้าคาเป็
่ น 0 โปรแกรมจะนําคาความสู
่
Value คือชวงกว้
ง(กว้าง)ทั#งหมดของภาพเป็ นคา่

่ าง..
ชวงกว้
่ าง 8, และคา่ x และ y เทากบ
่ ั 12. รู ป
จากรู ป แสดงผลของตัวกรองแบบคลืน ,ภาพ 2 และ 3 ถูกสร้างขึ# น จากคา่ ชวงกว้
่
่
่ # น,เพือแสดงให้เห็นวา่ ตัวกรองนี# ไมได้
่ ทาํ ลายรี พีท , ถ้าคา่ x หรื อ y หารด้วย
สุ ดท้ายแคแสดงภาพยอลงหนึ
 งในสามให้ดูเทานั
4 ลงตัว

Figure 89: Initial image, wave filter applied in vertical direction, wave filter applied in
horizontal direction, and the repeat view of former image

12.6. การผสม
่ #นทีขอบทีติดกนสองสี
ั
่ . คุณสามารถเลือกให้ผสมทางแนวตั#งหรื อแนวนอนหรื อ
มันจะทําการผสมสี ระหวางพื
หรื อมากกวาให้
ั  องมือพนสี
่ การป้ องกนสี
ั ยงั คงใช้งานได้.
ทั#งสองทิศทางได้ การทํางานคล้ายๆกยเครื
ั วกรองอืนๆ , คลิกเลือกไอคอน
เหมือนกบตั
•

:

ํ
่ , ทีจะให้โปรแกรมทําการสร้างผลของการผสมให้ . เป็ นการผสม
X: กาหนดความกว้
างเป็ นพิกเซลของพื#นทีระหวางสี

ทางแนวตั# ง.
•

ํ
่ , ทีจะให้โปรแกรมทําการสร้างผลของการผสมให้ . เป็ นการผสมทาง
Y: กาหนดความสู
งนพิกเซลของพื#นทีระหวางสี

แนวนอน
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.

•

Figure 90: Initial image

horizontal mix
vertical mix

vertical mix

horizontal-

12.7. การทําความสะอาดภาพ

ั ธีการป้ อนคาอื
่ นๆ , การสแกนภาพจะมีการสร้างให้เกดิ noise,ซึงจะปรากฏในภาพแบบดิจิตอล .โดยปรกติ
คล้ายๆกบวิ
่
่ บ่ ริ เวณขอบระหวา่ งสี สองสี .
Noise จะเห็นเป็ นจุดจุดหนึง หรื อเป็ นกลุ่มของจุด ซึงสวนใหญจะอยู

12.7.1. การเฉลีย
่ # น.
ในการลดจํานวน noise บนภาพทั#งหมดโดยเลือก Filters > Averaging. มันจะทํางานบน ชั#นทีท าํ งานอยูเ่ ทานั
เครื องมือ Averaging จะทํางานด้วยวิธีการนี# : มันจะทําการค้นหาจุดในภาพ (จุด อาจจะเกดขึ
ิ # นจากพิกเซลมากกวา่ หนึง) ที
่
แตกตางจากอั
นอืนทีอยู
 ต่ ิดกนั แล้วทําการเปลียนมันไปเป็ นสี ทีอยู่รอบตัวมัน มันสามารถทีจ ะกระทําหลายๆครั# ง เพือ ให้ได้
่
่ ่
ผลลัพธ์ท.ี ข้อมูลบางอยางจะต้
องหายไปอยางแนนอนในวิ
ธีการแบบนี# .

Figure 91: Before and after averaging

่ วแปร
12.7.2. การเฉลียด้วยคาตั
ในบางครั# ง ขอบพื#นผิวสีได้รับหลังจากการปรับขนาดภาพหรื อลดสี จะขรุ ขระ. ในการทําให้ขอบเป็ นแบบปรกคิ ,โดยการ
ํ
่ วแปร จาก 2 ถึง 7 (คายิ
่ ง สูง องศาในการเฉลียกสู็ งขึ# น.กาหนดคาตั
ํ
่ วแปรในชอง
่ Line width . ถ้าภาพประกอบ
กาหนดคาตั
่ นและขอบ , คุณจะต้องทําการใสสี่ บนพื#นผิว , เนืองจากในขั#นตอนการทํางานจะนําเส้นทีมีความกว้างหนึงพิกเซล
ด้วย แคเส้
ออก.
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Figure 92: Before and after averaging with parameter 4

12.7.3. การนําจุดออก
ํ
่ พิกเซลทีrติดกับมัน “neighbor”,
ตัวเลือก despeckle นี# ทาํ งานคล้ายๆกบั การเฉลีย averaging, แตคุ่ ณต้องทําการกาหนดคา
ํ
่ วแปร neighbor ในชอง
่ line width
และทําการควบคุมการนําพิกเซลออก คุณกาหนดคาตั
่ วแปรของพิกเซลทีแยกตัวออก (ไมมี่ พกิ เซลทีติดกบมั
ั นเป็ นสี เดียวกบมั
ั น) ใช้ค่า 1. สําหรับทุกๆพิกเซลทีติดกบมั
ั นที
คาตั
ั กเซลในทิศทางทแยงมุม ให้เพิม คาไปอี
่ ก1 ,และสําหรับทุกๆเพิกเซลทีติดกบมั
ั นทีสมั ผัสกบพิ
ั กเซลบนขอบด้าน
สัมผัสกบพิ
่ วแปร 2 โปรแกรมจะทําการนําพิกเซลทั#งหมดออก (พิกเซลทีมีเพือนบ้านน้อยกวาคาตั
่ ่ วแปรทีได้กาหนด
ํ
ตรง,ให้เพิมคาตั
)
คุณสามารถใช้งานฟังชัน despeckle นี# บนสี ท#งั หมดในภาพได้จากคําสัง (Filters > Despeckle > All), หรื อเฉพาะสี พ#นื หน้า
่ # นจาก (Filters > Despeckle > Selected).
เทานั
่ วแปรเพือ นบ้าน “neighbor”. ถ้าคุณกาหนดคาไว้
ํ
่ ที 1,แล้วโปรแกรมจะทําการนําพิกเซลเดียวๆออก,(ไมมี่
รู ปที 100 อธิบายคาตั
ั นเป็ นสีเดียวกบมั
ั น)
พิกเซลทีติดกบมั

Figure 93: Examples of neighbor value

รู ปที 101ถึง 103 แสดงการทํางาน ในฟังชัน despeckle
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Figure 94: Image after color reduction

การนําจุดออกจากการกาํหนดค่าตัวแปรไว้ที 1 (รู ปที 102) จะนําจุดทีแ ยกออกเดียวๆออกเท่านั# น; จะยังคงมีจุดทีผ ดิ พลาดอยู่
ทีข อบระหว่างสีอยู่

Figure 95: After despeckling with parameter set to 1

่ เหลือ ออกอีกครั# ง.
ทําการเพิม ค่าไปที 5 แล้วทําการใช้งานฟังชัน นี#เพือนําสวนที
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Figure 96: After despeckling with parameter set to 5

12.7.4. ยางลบ
เครื องมือยางลบใน ArahPaint

มันทํางานบนพื#นทีว งกลมตามทีผ ใู้ ช้ได้กาํหนด.มันจะนําพิกเซลจากวงกลมใหญ่ (ค่า

Average diameterในทางเลือกของเครื องมือ ),มาทําการคํานวณหาสี ทใี ช้มากทีส ุ ดแล้วนํามาวาดลงในพิกเซลในวงกลมเล็ก .

่
ในโหมดภาพแบบ true color มันทํางานด้วยวิธีทีแตกตางไป
มันจะนําพิกเซลจากวงใหญ่มาคํานวณสี เฉีย แล้ววาดสี น# นั ลง
ในวงเล็ก.
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่
12.7.5. การทําความสะอาดชวงขอบ
Border cleanup จะเปลียนพิกเซลสี ท#งั หลาย ไปเป็ นสี สองสีทอี ยูต่ ิดกันให้. ถ้าคุณ
ได้เลือกใช้งานตัวเลือก smooth, มันจะทําขอบแบบปรกติให้r.
Figure
97: Rubber options, with border
cleanup and smooth options on
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