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�� V nadaljevanju predstavitev navodil za uporabo V nadaljevanju predstavitev navodil za uporabo 
programa programa ArahDrapeArahDrape, s pomo, s pomoččjo katerega lahko jo katerega lahko 
modeliramo in simuliramo modeliramo in simuliramo izgledizgled tekstilij in oblatekstilij in oblaččil.il.

�� Program je enostaven in uporabniku prijazen, Program je enostaven in uporabniku prijazen, 
omogoomogočča nam virtualno komunikacijo z izdelkom pred a nam virtualno komunikacijo z izdelkom pred 
samim nakupom.samim nakupom.

�� Za laZa lažžjo predstavitev potrebujemo sliko enobarvnega, jo predstavitev potrebujemo sliko enobarvnega, 
najboljnajboljšše svetlega ali celo belega izdelka, na kateri so e svetlega ali celo belega izdelka, na kateri so 
ohranjene sence in ozadje.ohranjene sence in ozadje.



Sliko modela lahko Sliko modela lahko skeniramoskeniramo, ali pa model slikamo , ali pa model slikamo 
z digitalnim fotoaparatom in sliko prenesemo v z digitalnim fotoaparatom in sliko prenesemo v 
raraččunalnik. unalnik. 

Nato izberemo: 

Images > Load Image....



Najprej oznaNajprej označčimo (definiramo) mejne predele. imo (definiramo) mejne predele. 
Predel Predel ((RegionRegion)) je povrje površšina znotraj slike, ki jo ina znotraj slike, ki jo žželimo elimo 
prekriti z doloprekriti z določčenim vzorcem blaga, ali pa enim vzorcem blaga, ali pa ““luknjaluknja””
na blagu, kjer vzorca ne bo (npr. gumbi). na blagu, kjer vzorca ne bo (npr. gumbi). 

Izberemo: 

Regions > New > Vectors, 
ali pa preprosto kliknemo na 
ikono v obliki zastavice



ZaZaččetek risanja etek risanja -- oznaoznaččevanjaevanja
�� na izbrano mesto kliknemo z levim gumbom na mina izbrano mesto kliknemo z levim gumbom na mišški. Miki. Mišško ko 
premaknemo na novo topremaknemo na novo toččko, ki jo spet oznako, ki jo spet označčimo s pritiskom na imo s pritiskom na 
levi gumb milevi gumb mišške... tako nadaljujemo, dokler ne obkroke... tako nadaljujemo, dokler ne obkrožžimo imo 
predela in pridemo nazaj do zapredela in pridemo nazaj do začčetne toetne toččke. ke. 
Konec risanja Konec risanja -- oznaoznaččevanjaevanja
�� pritisnemo desni gumb na mipritisnemo desni gumb na mišški in program bo zakljuki in program bo zaključčil il 
predel s tem, da bo povezal zadnjo oznapredel s tem, da bo povezal zadnjo označčeno toeno toččko z zako z začčetno.etno.
Brisanje, dodajanje, premikanje toBrisanje, dodajanje, premikanje toččk k 
�� za brisanje zadnje oznaza brisanje zadnje označčene toene toččke, pritisnemo ke, pritisnemo [[EscEsc]]
�� totoččko lahko izbriko lahko izbriššemo tudi s pritiskom na srednji gumb miemo tudi s pritiskom na srednji gumb mišškeke
�� za dodajanje toza dodajanje toččk v k v žže dokone dokonččano mejo predela se s ano mejo predela se s 
kurzorjemkurzorjem postavimo na mesto kjer postavimo na mesto kjer žželimo toelimo toččko dodati in ko dodati in 
pritisnemo srednji gumb na mipritisnemo srednji gumb na mišški.ki.
�� za izbris celotnega predela kliknemo nanj in uporabimo za izbris celotnega predela kliknemo nanj in uporabimo [Del][Del]
ali ali RegionsRegions > Delete> Delete v glavnem meniju.v glavnem meniju.
Premikanje toPremikanje toččkk
�� s pritiskom na levi gumb mis pritiskom na levi gumb mišške lahko premaknemo toke lahko premaknemo toččko ko ––
pritisnemo in drpritisnemo in držžimo gumb ter povleimo gumb ter povleččemo toemo toččko na novo ko na novo 
mesto.mesto.



Ko so narisani / oznaKo so narisani / označčeni vsi mejni predeli, vkljueni vsi mejni predeli, vključčno no 
z mejami, ki oznaz mejami, ki označčujejo gumbe lahko zaujejo gumbe lahko začčnemo z nemo z 
nalaganjem vzorca, ki ga nalaganjem vzorca, ki ga žželimo poloelimo položžiti iti ččez predel.ez predel.

PredPred--nastavljena barva nastavljena barva 
mej aktivnega predela je mej aktivnega predela je 
modra, medtem ko je modra, medtem ko je 
barva predelov, s katerimi barva predelov, s katerimi 
trenutno delamo, rdetrenutno delamo, rdečča. a. 



NajlaNajlažžji naji naččin izdelave vzorca je, da shranimo in izdelave vzorca je, da shranimo 
simulacijo vzorca iz programa simulacijo vzorca iz programa ArahWeaveArahWeave. Tako smo . Tako smo 
lahko preprilahko prepriččani, da se bo na sliki vzorec primerno ani, da se bo na sliki vzorec primerno 
ponavljal.ponavljal.

V meniju programa V meniju programa 
ArahWeaveArahWeave izberemo: izberemo: 
FilesFiles > Save > Save fabricfabric texturetexture..



Vzorce lahko naloVzorce lahko naložžimo v program imo v program ArahDrapeArahDrape tako, tako, 
da jih doloda jih določčimo v izbirnem polju, ki se nam odpre, imo v izbirnem polju, ki se nam odpre, čče e 
v meniju izberemo v meniju izberemo TexturesTextures > > LoadLoad texturetexture........

Za boljši pregled in lažjo 
odločitev prebrskamo
vzorce na grafičen način.
Izberemo:  
Textures > Browse.... 



V prikazanem oknu za brskanje na prejV prikazanem oknu za brskanje na prejššnji strani so nji strani so 
na razpolago na razpolago šštevilne motevilne možžnosti:nosti:

�� ponovitve, velikost, datum ponovitve, velikost, datum ((RepeatRepeat, , SizeSize, , DateDate))
�� spremenimo lahko ime datoteke ali jo preprosto zbrispremenimo lahko ime datoteke ali jo preprosto zbriššemoemo

Sliko vzorca lahko poveSliko vzorca lahko poveččamo amo ččez celoten zaslon s pritiskom ez celoten zaslon s pritiskom 
na desni gumb mina desni gumb mišške ali uporabo znakov + in ke ali uporabo znakov + in –– na tipkovnici.na tipkovnici.

S pomoS pomoččjo jo [[PgUpPgUp]] ali ali [[PgDnPgDn]] pa lahko pogledamo naslednjo pa lahko pogledamo naslednjo 
ali prejali prejššnjo sliko vzorca.njo sliko vzorca.

Z naslednjim pritiskom na desni gumb na miZ naslednjim pritiskom na desni gumb na mišški pa lahko ki pa lahko 
celozaslonski pogled zapremo.celozaslonski pogled zapremo.



Na izbrani vzorec smo z miNa izbrani vzorec smo z mišško dvakrat kliknili in ga ko dvakrat kliknili in ga 
tako nalotako naložžili v ili v ArahDrapeArahDrape..

Izbran vzorec se je Izbran vzorec se je 
prikazal v stolpcu prikazal v stolpcu 
desno pod ikonami. desno pod ikonami. 



PriPriššli smo do toli smo do toččke, ko moramo doloke, ko moramo določčiti vzorce za naiti vzorce za našše e 
predele: predele: 
�� spremenimo naspremenimo naččin pogleda in pogleda ((ViewView)) v meniju na v meniju na 
najvinajviššji ravniji ravni
�� iz iz RegionsRegions v v RegionsRegions andand DrapeDrape

Vsakemu predelu doloVsakemu predelu določčimo tip, eno izmed treh moimo tip, eno izmed treh možžnih nih 
funkcij: funkcij: 
�� barva barva 
�� vzorec vzorec 
�� luknja luknja 



Najprej so predeli prekriti z barvami, ki oznaNajprej so predeli prekriti z barvami, ki označčujejo ujejo 
njihov tip, zato daje srajca videz njihov tip, zato daje srajca videz krpankekrpanke. . 
Obarvane predele spremenimo v vzorec. Obarvane predele spremenimo v vzorec. 

�� z levim gumbom na miz levim gumbom na mišški ki 
kliknemo na ikono vzorca kliknemo na ikono vzorca 
na desni, na desni, 
�� premaknemo mipremaknemo mišško na ko na 
izbran predelizbran predel
�� vzorec nanj kopiramo s vzorec nanj kopiramo s 
pritiskom na desni gumb  pritiskom na desni gumb  
mimišške ke 



Vsak predel ima lahko eno od naslednjih dveh stanj: Vsak predel ima lahko eno od naslednjih dveh stanj: 
�� ploskovitoploskovito
�� sensenččenoeno

�� izberemo  predel, ki ga izberemo  predel, ki ga žželimo elimo 
spremeniti spremeniti 
�� kliknemo na ustrezno ikono kliknemo na ustrezno ikono 
zgoraj desnozgoraj desno
�� ko s pritiskom na desni gumb ko s pritiskom na desni gumb 
mimišške kopiramo vzorec na izbran ke kopiramo vzorec na izbran 
predel, ustrezno nastavimo predel, ustrezno nastavimo 
stopnjo povestopnjo poveččave vzorcaave vzorca
�� dve kontrolni todve kontrolni toččki v vogalih ki v vogalih 
kvadrata omogokvadrata omogoččata ata 
stopnjevanje svetlostistopnjevanje svetlosti



Izbrano ploskovito stanjeIzbrano ploskovito stanje

celoten predel je prekrit z enotno barvo, s ponovljenim celoten predel je prekrit z enotno barvo, s ponovljenim 
vzorcem, ali z ozadjem oziroma osnovno slikovzorcem, ali z ozadjem oziroma osnovno sliko

Izbrano senIzbrano senččeno stanjeeno stanje

V senV senččenem stanju je predel kombinacija senc iz enem stanju je predel kombinacija senc iz 
slikovne podloge in izbrane barve ali vzorca. slikovne podloge in izbrane barve ali vzorca. 

Uporaba: ploskovito / senUporaba: ploskovito / senččenoeno

�� čče je izhodie je izhodišščče fotografija, je primerneje fotografija, je primernejšši nai naččin in 
uporabe v senuporabe v senččenem stanju, enem stanju, 
�� ploskovito stanje pa je bolj primerno za hitre modne ploskovito stanje pa je bolj primerno za hitre modne 
skice. skice. 



Za predele, ki predstavljajo gumbe in etikete Za predele, ki predstavljajo gumbe in etikete 
izberemo tip:izberemo tip:
�� luknja (luknja (holehole ) ) 

S pomoS pomoččjo mijo mišške in klika na ke in klika na 
desni gumb lahko kopiramo desni gumb lahko kopiramo žže e 
definirane lastnosti (stopnja definirane lastnosti (stopnja 
povepoveččave, odtenek) tudi na ave, odtenek) tudi na 
druge predele, na katerih je druge predele, na katerih je 
enak vzorec.enak vzorec.



Za bolj realistiZa bolj realističčen pogled na konen pogled na konččno sliko srajce brez no sliko srajce brez 
mejnih predelov, izberemo mejnih predelov, izberemo ViewView > > DrapeDrape..

Srajca Srajca izgledaizgleda šše vedno e vedno 
nenaravna zato, ker na novo nenaravna zato, ker na novo 
aplicirani vzorci ne sledijo aplicirani vzorci ne sledijo 

obliki osnovnega modela.obliki osnovnega modela.



Uporabimo mreUporabimo mrežžo o ((GridGrid)) in z njo korigiramo in z njo korigiramo izgledizgled
3D volumna (perspektiva)3D volumna (perspektiva)

�� kliknemo izbrano kliknemo izbrano 
podropodroččje in ikono je in ikono GridGrid
�� ali v meniju izberemo ali v meniju izberemo 
RegionsRegions > > GridGrid....... . 



Obstajata dve vrsti mreObstajata dve vrsti mrežže:e:

�� SimplexSimplex uporabljamo za preprosto zasnovo (npr. uporabljamo za preprosto zasnovo (npr. 
preproga, pri kateri pravokotnik preoblikujemo v preproga, pri kateri pravokotnik preoblikujemo v 
trapezoid)trapezoid)

�� ComplexComplex za bolj zapletene oblike, kjer si pomagamo s za bolj zapletene oblike, kjer si pomagamo s 
pomopomoččjo navpijo navpiččnih in vodoravnih vektorjev, ki se morajo nih in vodoravnih vektorjev, ki se morajo 
med seboj sekati, njihove meje pa morajo biti zunaj med seboj sekati, njihove meje pa morajo biti zunaj 
predela predela (podobno kot to(podobno kot toččke mejnih predelov definiramo toke mejnih predelov definiramo toččke ke 
vektorjev; potrebujemo najmanj dva navpivektorjev; potrebujemo najmanj dva navpiččna in dva vodoravna na in dva vodoravna 
vektorja)vektorja)



Gostoto mreGostoto mrežže lahko povee lahko poveččamo s pomoamo s pomoččjo polja jo polja 
DensityDensity (mre(mrežža je lahko sestavljena iz vea je lahko sestavljena iz veččjih ali jih ali 
manjmanjšših kvadratkov ih kvadratkov –– razlirazliččne gostote mrene gostote mrežže)e)

SchowSchow gridgrid v oknu v oknu GridGrid nam nam 
omogoomogočča, da pogledamo a, da pogledamo 
katera mrekatera mrežža bo uporabljena a bo uporabljena 



Dodajanje, brisanje in premikanjeDodajanje, brisanje in premikanje totoččk k 
vektorjev mrevektorjev mrežže je enako, kot pri toe je enako, kot pri toččkah mej kah mej 
predela. predela. ČČe e žželimo izbrisati cel vektor izberemo elimo izbrisati cel vektor izberemo 
Delete Delete vectorvector..

Dodatni rob in s tem dovolj Dodatni rob in s tem dovolj 
delovnega prostora okrog slike delovnega prostora okrog slike 
dobimo s klikom na dobimo s klikom na 
ViewView > > ImageImage offsetoffset..

S premikanje miS premikanje mišške v ke v žželeni eleni 
polopoložžaj doseaj dosežžemo ujemanje emo ujemanje 
vzorcavzorca



Ko konKo konččamo, izdelek shranimo:amo, izdelek shranimo:
FilesFiles > Save > Save projectproject......

S pomoS pomoččjo jo TexturesTextures > > BrowseBrowse...,..., lahko nalolahko naložžimo imo 
druge vzorce blaga.druge vzorce blaga.



ArahDrapeArahDrape je enostavno orodje s pomoje enostavno orodje s pomoččjo katerega jo katerega 
potencialnim strankam pomagamo pri izboru med potencialnim strankam pomagamo pri izboru med 
razlirazliččnimi monimi možžnimi variacijami izdelkov.nimi variacijami izdelkov.

�� stranko lahko povabimo pred rastranko lahko povabimo pred raččunalnik in jo tako unalnik in jo tako 
aktivno vkljuaktivno vključčimo v proces oblikovanja,imo v proces oblikovanja,

�� simulacije izdelkov lahko natisnemo simulacije izdelkov lahko natisnemo ((FilesFiles > > PrintPrint
picturepicture........ in jih potencialni stranki posredujemo,in jih potencialni stranki posredujemo,

�� slike lahko pripravimo za objavo na internetu slike lahko pripravimo za objavo na internetu -- glej glej 
drapedrape gallerygallery http://www.arahne.si/drapeGallery.htmlhttp://www.arahne.si/drapeGallery.html ,,

�� lahko pa jih tudi samo shranimo (iz menija lahko pa jih tudi samo shranimo (iz menija 
izberemo izberemo FilesFiles > Save > Save imageimage as...as...



Viri:Viri:

ShirtingShirting withoutwithout a a tailortailor
http://www.arahne.si/tutorial19.htmlhttp://www.arahne.si/tutorial19.html (17.07.2010)(17.07.2010)

More More informationinformation | | ArahneArahne homehome (17.07.2010)(17.07.2010)

Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi (2. del)Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi (2. del)
http://fshttp://fs--server.uniserver.uni--mb.si/si/inst/itkp/lttkt/izpitimb.si/si/inst/itkp/lttkt/izpiti--
zs/Predstavitvene%20tehnike%20in%20virtualni%20katalogi/Predstavzs/Predstavitvene%20tehnike%20in%20virtualni%20katalogi/Predstavitvitv
ene%20tehnike%20in%20virtualni%20katalogi_min.pdfene%20tehnike%20in%20virtualni%20katalogi_min.pdf (17.07.2010)(17.07.2010)


