ArahWeave® เริ่ม ใช้ด ๊อ บบี้อ ย่า งรวดเร็ว

ร า ย ล ะ เ อ ีย ด

ส ิ่ง ท ี่ค ุณ จ ะ เ ร ีย น ร ู้ :

ม ุม ม อ ง ภ า พ ผ ้า ใน โป ร แก ร ม
การวาดลายทอ
ก า ร แย ก แก ้ไ ข ส ่ว น ล า ย ท อ
ก า ร เป ล ี่ย น ส ีเ ส ้น ด ้า ย
ก า ร แก ้ไ ข แพ ท เท ร ิ์น ย ืน พ ุ่ง
ก า ร เป ล ี่ย น ค ว า ม ห น า แน ่น
การเปลี่ย นเส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางด้า ย
การบัน ทึก ลายผ้า
การบัน ทึก การจำลองภาพผ้า เป็น ไฟล์ภ าพ
การบัน ทึก ลายทอการ์ด ด๊อ บบีเ ป็น ไฟล์ภ าพ
การบัน ทึก แผ่น ข้อ มูล เทคนิค
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มุม มองภาพผ้า ในโปรแกรม A RAH W EAVE

การสร้า งผ้า ครั้ง แรกด้ว ยโปรแกรม ArahWeave

ขนาดรีพ ีท ผ้า

โปรแกรมของท่า นจะถูก เปิด ขึ้น ด้า ยลายผ้า ที่ค ่า เริ่ม ต้น

Tในการสร้า งลายผ้า คุณ จะต้อ งทำการกำหนด ค่า
ห้า อย่า ง :
•ลายทอ (การขัด สานของด้า ย )
• สีเส้น ด้า ย
• แพทเทริ์น ลายยืน และพุ่ง (จัด ลำดับ ด้า ย)
• ความหนาแน่น ของผ้า
• คุณ ลัก ษณะด้า ยที่ใช้

ทำการรวมรีพ ีท ของสิ่ง เหล่า นี้ :
• ลายทอ
• thread patternแพทเทริ์น ลายด้า ย
• การแซคหวี / ทอกระทบ (เรกกูเรเตอร์)

ด้า ยเส้น แรกของผืน ผ้า จะอยู่ท ี่ม ุม ซ้า ยล่า ง

การเปลี่ย นค่า ลายผ้า เริ่ม ต้น

ในการเปลี่ย นลายผ้า เริ่ม ต้น
ให้ท ำการโหลดลายผ้า ที่ต ้อ งการขึ้น มา แล้ว ไปที่เมน ู
ช่ว ยเหลือ ที่อ ยู่ม ุม บนขวาของหน้า ต่า ง เลือ ก
บัน ทึก การปรับ setup แล้ว คลิก ที่ป ุ่ม ตกลง
ไม้บ รรทัด เป็น ซม. คลิก จะเปลี่ย นเป็น เส้น

ชื่อ โปรแกรมและเวอร์ช ั่น

เคอร์เ ซอร์เ ม้า ส์ใ ช้เ ม้า ส์
คลิก เพื่อ เลื่อ นภาพ

ขนาดรีพ ีท ผ้า เป็น จำนวนเส้น
ชื่อ ไฟล์

ซูม

คุณ ภาพชองมุม มอง

ตำแหน่ง ด้า ยยืน และพุ่ง ตาม
ตำแหน่ง ที่เ ม้า ส์เ คลื่อ นไปมา

ถ้า ทั้ง สามค่า หารกัน ลงตัว
ขนาดของรีพ ีท ผ้า ก็ค ือ ขนาดที่ใหญ่ท ี่สุด ของรีพ ีท
ถ้า มัน หารไม่ล งตัว กัน จะเป็น ค่า น้อ ยที่สุด
ที่ข นาดรีพ ีท ทั้ง สามสิ่ง หารลงตัว กัน

โหมดมุม มองภาพ
ลายทอ=
แสดงลวลายทอ
ในรีพ ีท

Iสมบูร ณ์ =
แสดงสีด ้า ย ,
ไม่ใ ช้ค ่า ความหนาแน่น

เต็ม แบบเงา =
iเหมือ นสมบูร ณ์
แต่เ พิ่ม แรงเงา

การจำลองภาพ =
การจำลองภาพผ้า
เสมือ นจริง ,ตัว เลข
กำหนดคุณ ภาพของภาพ
ในการจำลอง

ซูม
การย่อ ขยายภาพสามารถทำได้ห ลายวิธ ี:
• เลือ กจากเมนู ซูม
• กดปุ่ม คีย ์บ อร์ด + หรือ • กดปุ่ม Ctrl ค้า งไว้แล้ว เลื่อ นล้อ ปุ่ม กลางเม้า ส์
• กดคีย ์ล ัด 0 - 9 หรือ Ctrl + 0 - 9
ค่า ซูม 1 จะแสดงภาพผ้า ในการจริง

การเลือ ก , คัด ลอก และสลับ คุณ ลัก ษณะ
คลิก ซ้า ย = เลือ กต้น แบบ
คลิก ขา = คัด ลอกลงไป
การจำลองภาพผ้า

แดง = ยัง ไม่ไ ด้บ ัน ทึก เมื่อ มีก ารแก้ไ ข
เขีย ว = การแก้ไ ขได้ถ ูก บัน ทึก แล้ว

คลิก ปุ่ม กลาง = สลับ กัน
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การวาดลายทอ

การแยกส่ว นแก้ไ ขลายทอ

1. ไปที่เมนู แก้ไขลายทอ , เลือ ก ลายทอ > แก้ไข ,
หรือ ใช้เม้า สคลิก ปุ่ม ขวาลงบนภาพจำลองผ้า ์.
2. ถ้า ต้อ งการให้แสดงการ์ด ด๊อ บบี้
และการร้อ ยให้เลือ กเมนู มุม มอง > ด๊อ บบี้.

จุด จบรีพ ีท ลายสีพ ุ่ง

ขนาดลายทอ; จำนวนตะกอท่ี่ใ ช้
กล่อ งเครื่อ งมือ
ตำแหน่ง เม้า ส์

ลายสีด ้า ยพุ่ง

3.ใช้ป ุ่ม กลางเม้า ส์ค ลิก ที่พ ื้น ที่สีเทาที่อ ยู่ต ิด กับ แพทเทริ์น
ยืน และพุ่ง เพื่อ ทำการแก้ไขขนาดลายทอ .
หรือ ไปที่เมนู แก้ไข > สัญ ฐาน .
4. ในการสร้า งลายทอ ,ให้ท ำสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดดัง นี้:
• วาดจุด สีด ำด้ว ยการคลิก ปุ่ม ซ็า ยเม้า ส์ ,และจุด ขาว
ด้ว ยการคลิก ปุ่ม ขาเม้า ส์ ใช้เครื่อ งมือ
จากกล่อ งเครื่อ งมือ ในการเพิ่ม ความเร็ว
ในการวาดลายทอ.
• ไปที่เมนู ไฟล์ > เรีย กดู
แล้ว โหลดลายทอจากฐานข้อ มูล ของโปรแกรม.
5. ใช้เครื่อ งมือ ใน กล่อ งเครื่อ งมือ เพื่อ เพิ่ม ความเร็ว ใน
การทำงานของคุณ
เครื่อ งมือ สามารถทำงานเฉพาะในส่ว นลายที่ค ุณ ทำการ
เลือ กได้ ทำการเลือ กเฉพาะส่ว นด้ว ยการกดปุ่ม Shift
ค้า งไว้ในขณะทำการวาดลากด้ว ยเม้า ส์.
6. ในการแก้ไข การแซคหรือ ค่า เรกกูเรเตอร์, ให้ท ำ
สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดดัง นี้:
• ทำการป้อ นค่า ในช่อ งป้อ น การแซค และช่อ ง
ตัว ควบคุม ที่อ ยู่ถ ัด จากกล่อ งเครื่อ งมือ
• ทำการวาดในแถว ตัว ควบคุม
,บนตารางที่ถ ัด จากการ์ด ด๊อ บบี้ คลิก ซ้า ย วาดจุด ดำ
, คลิก ขวา วาดจุด ขาวright
.ค่า เรกกูเรเตอร์จ ะทำงานเมื่อ เป็น จุด ดำ .
หมายเหตุ: ถ้า คุณ ต้อ งการคัด ลอก
หรือ วางบางส่ว นของลาย,ให้ท ำการเลือ กส่ว นที่ต ้อ งการคั
ดลอกก่อ น(กดปุ่ม Shift ค้า งไว้ในขณะทำการวาด
ลากด้ว ยเม้า ส์) .แล้ว ทำการวางมัน โดยการลากวาดด้ว ย
เม้า ส. ทำการล้า งส่ว นที่เลือ กออก เมื่อ เสร็จ
โดยการคลิก ที่ป ุ่ม บน กล่อ งเครื่อ งมือ

1. เปิด หน้า ต่า ง แก้ไขลายทอ โดยไปที่เมนูล ายทอ >
แก้ไข .
2. ในหน้า ต่า งใหม่, ไปที่เมนู แก้ไข > สัญ ฐาน
แล้ว ทำการกำหนด ขนาดลายทอ . ระบบ
ซึ่ง หมายถึง จำนวนชั้น ลายในแนวยืน และพุ่ง
ขนาดลายทอ

วิธ ีก ารร้อ ยตะกอ

เชื่อ มโยง

จำนวนชั้น ลาย
ในแนวยืน

จำนวนชั้น ลาย
ในแนวพุ่ง

จุด จบรีพ ีท การแซ๕หวี

การแซค
ค่า เรกกูเ รเตอร์

ลายทอ

การ์ด ด๊อ บบี้
ลายสีด ้า ยยืน
จุด จบรีพ ีท ลายสีด ้า ยยืน

3. ในหน้า ต่า ง แก้ไขลายทอ w, ไปที่เมนู เครื่อ งมือ >
การแก้ไขแบบแยกส่ว น . ทำการป้อ นค่า ระบบ,
จำนวนชั้น ในแนวด้า ยยืน และพุ่ง ที่ช่อ งมุม ขวาบน
ของหน้า ต่า ง
4. เปิด หน้า ต่า งทั้ง สองไว้ แก้ไขลายทอ และ
การแก้ไขแบบแยกส่ว น , เพื่อ ให้ค ุณสามารถเห็น
ลายผสมจากลายแยกส่ว น ในเวลาเดีย วกัน ได้
การแก้ไขที่เกิด ขึ้น ทั้ง หมดในหน้า ต่า ง
การแก้ไขแบบแยกส่ว น จะแสดงให้เห็น ทัน ที
ในหน้า ต่า ง แก้ไขลายทอ และมีผ ลในทางกลับ กัน .
5. Iในหน้า ต่า ง แก้ไขลายทอ , ไปที่เมนู มุม มอง >
ภาพตัด ขวาง เปิด การใช้ง านมัน
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การเปลี่ย นสเส้น ด้า ย

6. ในการแก้ไขลายแบบแยกส่ว น ให้ก ระทำ
สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดดัง นี้:
•วาดจุด สีด ำด้ว ยการคลิก ปุ่ม ซ็า ยเม้า ส์ ,และจุด ขาว
ด้ว ยการคลิก ปุ่ม ขาเม้า ส์ ใช้เครื่อ งมือ
จากกล่อ งเครื่อ งมือ ในการเพิ่ม ความเร็ว
ในการวาดลายทอ.
• ไปที่เมนู ไฟล์ > เรีย กดู
แล้ว โหลดลายทอจากฐานข้อ มูล ของโปรแกรม.

• กดคีย ์ล ัด 0 ถึง 9 เพื่อ โหลดลายพื้น ฐาน.
7. การคัด ลอกบนนห้า ต่า ง การแก้ไขแบบแยกส่ว น wi,
ทำการคลิก ซ้า ยเลือ กพื้น ที่สีเทารอบลายทอ
เมื่อ มัน ถูก เลือ ก เส้น ตารางจะเปลี่ย นเป็น สีแดง,
แล้ว ใช้ป ุ่ม เม้า ส์ข วาทำการคัด ลอกลายทอไป .

เส้น สีแ ดงแสดงตำแหน่ง ที่ภ าพตัด ขวางแสดงอยู่

ภาพตัด ขวาง ผ้า

1. เปิด หน้า ต่า ง แก้ไขสี, ไปที่ เมนุ ผ้า > ส ี.
2. ไปที่ เลือ ก แล้ว เลือ ก จานสีท ี่จ ะใช้ง าน
,ยกตัว อย่า งเช่น PANTONE® for fashion and
home.
3. ทำการเลือ กสีจ ากจานสีข อง PANTONE® palette
ด้ว ยปุ่ม ซ้า ยเม้า ส์ แล้ว คัด ลอกมัน ลงในจานสีย ืน / พุ่ง
ด้ว ยปุ่ม ขวาเม้า ส์
4. เลือ กสีสำหรับ พื้น หลัง .
คำเตือ น! การคัด ลอกในหน้า ต่า ง แก้ไขสี
นี้จ ะทำการคัด ลอกเฉพาะสีเท้า นั้น ไม่ค ัด ลอกเบอร์
จานสีด ้า ยยืน

จานสี PANTONE ®

เลือ กลายทอ
ระบบ / ชั้น
สีข องพื้น หลัง

ลายที่ร วมกัน แล้ว

ลายที่แ ยกส่ว น

จานสีด ้า ยพุ่ง
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การแก้ไ ขลายสีด ้า ยยืน และด้า ยพุ่ง
1. เปิด หน้า ต่า ง แพทเทริ์น ยืน /พุ่ง , โดยเลือ กเมนู ผ้า
> แพทเทริ์น ด้า ย .

4. ใช้เครื่อ งมือ ในการเลื่อ นลาย , สลับ ด้า นลาย หรือ
ยืด หดลาย สีอ อก.

2. เลือ กหน่ว ยที่ต ้อ งการใช้ในการเขีย นลายสี (หน่ว ยวัด
หรือ เส้น ) จากปุ่ม รายการเลือ กที่อ ยู่ม ุม ขวาบน

5. คัด ลอกลายสีย ืน ไปพุ่ง หรือ ในทางกลับ กัน โดยใช้ป ุ่ม
ลูก ศรสีเขีีย ว
คุณ ยัง สามารถทำการคัด ลอกลายสีบ างส่ว นได้
เลือ ก = คลิก ซ้า ย, วาง = คลิก ขวา, แลกเปลี่ย น =
ปคลิก ปุ่ม กลาง.

3. ทำการเขีย นลายสี ยืน และพุ่ง . ตัว อย่า ง 5A10B
หมายถึง ลายสด้า นีย ืน คือ ใช้ด ้า ยสี เอ 5 เส้น แล้ว
เป็น สี บี 10 เส้น .
• ใช้ว งเล็บ แบบวงกลม ในการทวีค ุณ ลายสี .
ตัว อย่า งเช่น 3(1A1B) มีค วามหมายว่า ลาย 1A1B
จะซ้ำ กัน ทั้ง หมด สามครั้ง เป็น : 1A1B1A1B1A1B
• ใช้ว งกลมแบบสี่เหลี่ย ม
ในการรีพ ีท ลายในจำนวนเส้น ที่แน่น อน fตัว อย่า งเช่น
5[1A1B] หมายความว่า จะทำการซ้ำ ลายรีพ ีท 1A1B
เป็น จำนวนเส้น รวมเท่ก ับ ห้า เส้น เป็น ดัง นี้ :
1A1B1A1B1A

ลายสีด ้า นยืน

คลิก เลือ กการป้อ นแบบหน่ว ยวัด
หรือ เส้น

จานด้า ยยืน

คำเตือ น! ในการคัด ลอกในหน้า ต่า ง แพทเทริ์น ยืน /พุ่ง
มัน จะทำการคัด ลอกสีและเบอร์ด ้า ยไปหมด.
ทริป : เครื่อ งหมายดอกจัน ที่แสดงในตัว อัก ษร
ของจานด้า นเป็น การแสดงเส้น ด้า ยที่ถ ูก ใช้บ น
ผ้า .ถ้า ต้อ งการดูว ่า มัน ใช้ท ี่ใดให้ค ลิก ลงบน อัก ษร.

ขนาดรีพ ีท เป็น จำนวนเส้น

ขนาดรีพ ีท เป็น หน่ว ยวัด
เรีย งลำดับ อัก ษร
เครื่อ งมือ สำหรับ ยืน

การวาดลายสีโดยตรงลงบนการจำลองภาพผ้า
มีอ ีก วิธ ีในการเปลี่ย นลวดลายสีด ้า ยยืน และพุ่ง
โดยการทำการวาดโดยตรงบนการแสดงภาพผ้า
ฟัง ชั่น นี้จ ะไม่ท ำงาน บนขนาดรีพ ีท ที่ต ่ำ กว่า 10 เส้น
1. หน้า ต่า ง แพทเทริ์น ยืน /พุ่ง ต้อ งเปิด อยู่ ,
ทำการป้อ นจำนวนเส้น ด้า ยรวมในรีพ ีท .ยกตัว อย่า ง 500A
(สี เอ 500 เส้น ). แล้ว คลิก ปุ่ม ตกลง .
2. ในหน้า ต่า ง แพทเทริ์น ยืน /พุ่ง ,
ให้ค ลิก เลือ กอัก ษรทีค ุณ ต้อ งการ่จ ะใช้ในการวาดลายสี.
3.ลูก ศรเม้า ส์เมื่อ เคลื่อ นไปบนภาพจะเปลี่ย นเป็น รูป หลอดด้
าย หรือ กระสวย
ตามสีท ี่เลือ ก.
ทำสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดดัง นี้ :
• คลิก ลากเพื่อ วาดทับ .
• กดปุ่ม Ctrl แล้ว คลิก เพื่อ เติม .
• กดปุ่ม Shift แล้ว คลิก เพื่อ แทรก.
หมายเหตุ: ดับ เบิ้ล คลิก บนอัก ษรด้า ยในจาน
เป็น การทำการป้อ งกัน ด้า ยสีน ั้น
.พื้น ที่ข องสีน ั้น จะไม่สามารถแก้ไขทับ ได้ .
การป้อ งกัน ยัง ทำงานบนหน้า ต่า งแก้ไขลายทอด้ว ย

ลูก ศรเม้า ส์ท ี่แ สดงสำหรับ
การวาดลายสีย ืน

Tเครื่อ งมือ สำหรับ พุง ่
ลายสีด ้า นพุ่ง

จานด้า ยพุ่ง
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การกำหนดความหนาแน่น ผ้า
การป้อ นค่า ด้ว ยมือ

ความหนาแน่น จากข้อ มูล เทคนิค

1. ในการเปลี่ย นค่า ความหนาแน่น , ไปที่เมนู ผ้า >
ความหนาแน่น . ถ้า ช่อ งป้อ นค่า เป็น สีเทาf
,ให้ป ิด การใช้ง านปุ่ม เลือ ก

1. ป้อ นรายละเอีย ดด้า นเทคนิค ผ่า น เมนู ผ้า >
ปริม าณวัต ถุด ิบ .
คุณ จำเป็น ต้อ งทราบรายละเอีย ดการปรับ แต่ง เครื่อ งทอ
ของท่า น .

3. ถ้า ช่อ งป้อ นเปลี่ย นเป็น สีแดงIf , มัน แสดงว่า ค่า ใด
ค่า หนึ่ง ของตัว แปรผิด พลาด.
แก้ไขมัน โดยการคลิก ที่ป ุ่ม รูป มัน จะทำการ
คำนวณค่า ให้ใหม่อ ย่า งอัต โนมัต ิ.

2. ทำการป้อ นข้อ มูล ที่ต ้อ งการ ค่า ตัว แปรทั้ง หมด
ตามความกว้า งของผืน ผ้า ไม่รวมริม ผ้า .

4. ความหนาแน่น จากข้อ มูล เทคนิค

ความหนาแน่น จากข้อ มูล เทคนิค

(มุม ซ้า ยบนหน้า ต่า ง). ทำสิ่ง ใดๆต่อ ไปนี้:
• ป้อ นค่า ความหนาแน่น ยืน และพุ่ง
• ป้อ นความกว้า งของรีพ ีท ผ้า ในหน่ว ยวัด
แล้ว โปรแกรมจะคำนวณความหนาแน่น ให้เอง,
รีพ ีท ผ้า เป็น การผสมกัน ระหว่า งรีพ ีท ลายทอและสี.
หมายเหตุ: เมื่อ ปิด การใช้ง าน ความหนาแน่น จากข้อ มูล
เทคนิค , จะไม่แสดงการจำลองผ้า บางอย่า ง (เว้น หวี,
ความหนาแน่น ที่แตกต่า ง, การทอกระทบ).

ช่อ งต่า งๆที่ใ ช้ป ้อ นค่า
ด้า นเทคนิค

ปิด การใช้ง านปุ่ม ความ
หนาแน่น จากข้อ มูล เทคนิค l
ความหนาแน่น ยืน
ขนาดรีพ ีท ลาย
แนวนอน
ขนาดรีพ ีท ลาย
แนวตั้ง

คลิก เปิด การใช้ง าน
ข้อ มูล ด้า นเทคนิค

ความหนาแน่น พุ่ง

ข้อ มูล ที่โ ปรแกรม
คำนวณให้
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การเปลี่ย นขนาดเส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางด้า ย

การบัน ทึก ลายผ้า

การบัน ทึก การจำลองภาพผ้า เป็น รูป ภาพ

1. เปิด หน้า ต่า ง ด้า ย , ไปที่เมนู ผ้า > ด้า ย .

1.ในการบัน ทึก ลายผ้า ,ไปที่ ไฟล์ > บัน ทึก ผ้า เป็น ..

1. ไปที่ ไฟล์ > ส่ง ภาพผ้า ไปยัง เครื่อ งพิม พ์

2. เครื่อ งหมายดอกจัน ที่ก ำกับ อัก ษร บนจานด้า ย
เป็น การบ่ง ชี้ด ้า ยที่ใช้บ นผืน ผ้า นั้น . คลิก บนด้า ย
ที่ต ้อ งการแก้ไข .

2. เลือ กโฟลเดอร์ท ี่ค ุณ ต้อ งการใช้บ รรจุไฟล์.
• เลือ กโดยการพิม พ์ ทางผ่า น ที่ม ุม ซ้า ยบน.
• ดดยการดับ เบิ้ล คลิก ที่รูป จุด สองจุด (..)
ที่อ ยู่ในส่ว นไดเรกทอรี่, มัน จะเลื่อ นไดเรกทอรี่ข ึ้น มา.
• โดยการดับ เบิ้ล คลิก ที่ชื่อ ไดเรกทอรี่

2. ทำการเลือ กชนิด ไฟล์ (JPG, PNG,TIFF,...)
โดยการคลิก ที่ป ุ่ม ตั้ง ค่า เครื่อ งพิม พ์. ทำการเลือ ก
จุด ต่อ นิ้ว DPI. แล้ว คลิก ตกลง .

3. เลือ กระบบเบอร์ด ้า ย, ทำการป้อ นเบอร์ และ
จำนวนควบ.
4. ทำการขยายภาพจำลองด้า ย แล้ว ทำการเพิ่ม หรือ ลด
ค่า แฟกเตอร์ เพื่อ ให้ได้ เส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางที่ต ้อ งการ.
คำเตือ น! การคัด ลอกบนหน้า ต่า ง ด้า ย จะทำการคัด ลอก
เฉพาะคุณ ลัก ษณะด้า ย ไม่รวมสีด ้า ย
จานด้า ยพุ่ง
จานด้า ยยืน

ระบบเบอร์ด ้า ย

3. ป้อ นชื่อ ผ้า หรือ คลิก ที่ป ุ่ม
iเพื่อ ให้โปรแกรมสร้า งชื่อ จากคุณ ลัก ษณะของป้า ยชื่อ ที่
กำหนดไว้ ในคุณ ลัก ษณะ.

3. ป้อ นขนาดที่ต ้อ งการพิม พ์ บนช่อ งป้อ นมุม บนขวา
ของหน้า ต่า ง
4. ทำการเปิด ค่า ต่า งๆที่ค ุณ ต้อ งการให้แสดง
บนภาพที่จ ะพิม พ์อ อกมา.

หมายเหตุ: เมื่อ ทำการบัน ทึก ผ้า ,
ตัว แปรต่อ ไปนี้จ ะถุก บัน ทึก : ลายทอ, ลายสี, สีท ี่ใช้,
ด้า ยที่ใช้, tข้อ มูล เทคนิค , ความหนาแน่น , เรกกูเรเตอร์,
การแซคหวี. การบัน ทึก ผ้า ไม่ได้บ ัน ทึก ผ้า เป็น รูป ภาพ
ป้อ นขนาดพิม พ์
ทางผ่า นของไดเรกทอรี่ แยกโดยเครื่อ งหมาย /
ไดเรกทอรี่ป ัจ จุบ ัน

การจำลองภาพด้า ย

ชื่อ ไฟล์ท ี่ม ีอ ยู่ใ นไดเรก
ทอรี่ป ัจ จุบ ัน

ไดเรกทอรี่ท ี่ม ีอ ยู่ใ นไดเรกทอรี่ป ัจ จุบ ัน
ดับ เบิ้ล คลิก เพื่อ เลื่อ นไดเรกทอรี่ข ึ้น
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การบัน ทึก ลายทอและการ์ด ด็อ บบี้เ ป็น รูป ภาพ
1. ไปที่ ลายทอ > แก้ไข ,
หรือ ดับ เบิ็ล คลิก บนการจำลองภาพผ้า , หรือ เปิด
หน้า ต่า ง แก้ไขลายทอ .
2. ในหน้า ต่า ง แก้ไขลายทอ , ไปที่ ไฟล์ >
พิม พ์ล ายทอ . ทำการเลือ กชนิด ไฟล์ (JPG,
PNG,TIFF,...) ดดยการคลิก ที่ป ุ่ม ตั้ง ค่า เครื่อ งพิม พ์
เลือ กขนาดจุด ต่อ นิ้ว DPI. แล้ว คลิก ตกลง .
3. ป้อ นขนาดที่ต ้อ งการพิม พ์ บนช่อ งป้อ นมุม บนขวา
ของหน้า ต่า ง

ถ้า คุณ ต้อ งการสร้า งไฟล์แบบ PDF ,ให้เปิด แผ่น ข้อ มูล
ในเว็ป บราวเซอร์ openr (ในขั้น ตอนก่อ นหน้า
ให้ค ลิก ที่ป ุ่ม พิม พ์) .
ในเว็ป บราวเซอร์r, ไปที่ ไฟล์ > พิม พ ์.
ขึ้น อยู่ก ับ เว็ป บราวเซอร์, เลือ ก PDF หรือ พิม พ์เป็น ไฟล์
> PDF. ใส่ชื่อ แล้ว คลิก พิม พ์ หรือ บัน ทึก แฟ้ม .

4. ทำการเปิด ค่า ต่า งๆที่ค ุณ ต้อ งให้พ ิม พ์อ อกมา
การ์ด ด๊อ บบนี้ ก็เป็น ตัว เลือ กหนึ่ง ในนั้น
ขนาดลายทอ

Sตำแหน่ง ในการบัน ทึก

การบัน ทึก แผ่น ข้อ มูล เทคนิค
1. ไปที่ไฟล์ > บัน ทึก ข้อ มูล ด้า นเทคนิค เป็น แบบ

HTML

2.ทำการเปิด การใช้ง านข้อ มูล ที่ค ุณ ต้อ งการให้แสดงบนแผ่
นข้อ มูล , แล้ว ทำสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดดัง นี้:
• คลิก ตกลง เพื่อ บัน ทึก แผ่น ข้อ มูล เป็น ไฟล์
.รายละเอีย ดตำแหน่ง ที่บ ัน ทึก แสดงอยู่ม ุม ซ้า ยล่า ง
• คลิก พิม พ์ เพื่อ เปิด แผ่น ข้อ มูล ด้า นเทคนิค
บนเว็ป บราวเซอร์ และบัน ทึก มัน ไปพร้อ มกัน .

แผ่น ข้อ มูล เทคนิค
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