
کاتالوگ نرم افزارهای صنعت پوشاک 
بوریا



۲

بهره گیری از ابزارها و توابع پیشرفته طراحی الگو نظیر ابزار ایجاد ساسون، انتقال ساسون، پلیسه به روش های مختلف، توابع ایجاد حق درز لباس، ایجاد ِچرت، ِاوازمان و... این 
امکان را برای طراحان فراهم می سازد تا به سادگی و دوری از خطاهای متداول طراحی الگو، طراحی نمایند. همچنین امکان ایجاد منحنی های کامل و یکنواخت با استفاده از 

تابع منحنی BEZIER در طراحی منحنی های الگو امکان کنترل و ترسیم بهترین منحنی را فراهم می سازد.
از مهم ترین ویژگی های این محصول نرم افزاری می توان به قابلیت ارتباط با سایر محصوالت نرم افزاری معتبر دنیا و همچنین دستگاه های سخت افزاری پیشرفته پوشاک نظیر 

فتودیجیتایزر، پالتر و دستگاه برش خودکار اشاره نمود.

نرم افزارهای طراحی الگو و سایزبندی جمینی محصولی جامع به منظور طراحی دقیق، سریع و بدون خطای الگو مطابق با خواست تولیدکنندگان پوشاک 
می باشد. با استفاده از این نرم افزار طراحان لباس و الگو می توانند مطابق با ِمُتد دلخواه خود و بدون محدودیت، الگوی مورد نظر را طراحی نموده، سپس 
با استفاده از جداول استاندارد سایز موجود در آرشیو نرم افزار یا با بهره گیری از جداول مورد تایید خود که به نرم افزار افزوده می شود الگو را سایزبندی نمایند.

نرم افزارهای طراحی الگو و سایزبندی بوریا



کاهش زمان سایزبندی    
آرشیوسازی و طبقه بندی موثر الگوها   
پاسخگویی سریع به تغییر و نیاز بازار ُمد   
امکان تغییر و ویرایش سریع و آسان الگو   
کاهش چشمگیر زمان ایده تا طراحی الگو   
کاهش ریسک طراحی و ایجاد الگوی جدید   
افزایش قابلیت ایجاد سایز در محدوده های دلخواه    
امکان ارسال، انتقال و جابجایی الگوها به آسانی از طریق اینترنت   
همچنین در صورتیکه الگو دارای سایزبندی باشد، تمام سایزها به صورت مستقیم    

از طریق فتودیجیتایزر وارد سیستم نرم افزاری می گردند.

مزایا

ویژگی ها
انتقال اجزاء یک الگو به الگوی جدید به منظور افزایش سرعت و دقت طراحی   
قابلیت کنترل، ویرایش و تغییر منحنی های الگو به سادگی و با دقتی بی نظیر   
امکان ارسال الگوی مادر به داخل نرم افزار به منظور تغییر یا اعمال سایزبندی   
دارای بیش از ۷۰ ابزار و تابع پیشرفته به منظور تسهیل در امر طراحی الگو   
قابلیت تبدیل فایل ها به فرمت فایل های سایر نرم افزارهای شناخته شده    
مطابقت قطعات مختلف الگو با یکدیگر پیش از دوخت و تولید   
ذخیره روش سایزبندی بعنوان یک قانون برای استفاده مجدد   
استفاده از تابع دستیار طراح الگو به منظور طراحی بهینه الگو   
امکان سایزبندی الگو به ۲ روش نقطه ای و یا خودکار   
استفاده از منوی فارسی، انگلیسی، عربی، ُترکی و...   
جداول     از  استفاده  امکان  یا  خود  استاندارد  با  مطابق  جدید  سایزبندی  ایجاد 

سایزبندی استاندارد تعبیه شده در نرم افزار

۳



با افزایش روز افزون تعداد کاربران جمینی تعداد درخواست هایی که مطابق با سلیقه 
اطالعات  نوشتن  مورد  در  وقتی  یافت.  افزایش  نیز  منطقه می رسید  نیازهای هر  و 
قطعه بر روی قطعه صحبت می شود پشتیبانی فونت و طریقه چینش کاراکترها خود 
یک مسأله مهم است. به منظور حل این مشکل شرکت جمینی تالش زیادی برای 

اطالعات  استاندارد سازی 
جهت نمایش بر روی قطعه، 
نمایش  صفحه  و  کاغذ 
نمایش  کرده است و بجای 
سایر  و  سایز  قطعه،  نام 
مشخصات آن بر روی محور 
راستا، جعبه اطالعات قطعه 
طراحی گردیده است. در این 
تعریف  قابلیت  کاربر  جعبه 
یا  نمایش  مکانی  موقعیت 
سایز  اطالعات،  جعبه  چاپ 
سطر  تعداد  آن،  طول  آن، 
و  نظر  مورد  جعبه  ستون  و 
را  شده  نوشته  متن  طول 

می تواند به آسانی تعریف و تغییر دهد. این ساختار می تواند یکبار در شرکت یا کارگاه 
تولیدی تعریف شده و پس از آن مطابق با آن همواره استفاده گردد.

ایجاد محیط کاربری راحت و گسترده برای کاربر در نرم افزار های طراحی از اهمیت 
زیادی برخوردار است. در نرم افزار  طراحی  الگو علی رغم بهره گیری از ۷ ناحیه کاربری 
مجزا، برنامه به صورتی طراحی گردیده که کاربر بتواند به راحتی به هر ۷ ناحیه 
دسترسی داشته باشد. حتی کاربر می تواند با استفاده از ۲ صفحه نمایش فضای 

وسیع تری به منظور طراحی الگو را در اختیار داشته باشد.

ویرایش جدید این نرم افزار به منظور راحتی کاربر باز طراحی شده تا کاربر بتواند 
ابزارها و توابع را بصورت دلخواه در محیط کار خود قرار دهد.

برخی از قابلیت های مهم ویرایش جدید نرم افزار الگوسازی

۴

جعبه اطالعات قطعه امکان استفاده موثر از صفحه نمایش



این سه تابع از توابع کلیدی و مهم تست و بر روی قطعات بعد از طراحی می باشد. 
با استفاده از این توابع می توان کنار هم قرارگیری قطعات را مشاهده نمود و شکل 

قطعه را بویژه در سایزهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد.

این تابع در نسخه قدیمی  نیز وجود داشته و در نسخه جدید با افزوده شدن قابلیتهای 
زیر کاملتر گردیده است:

امکان بررسی بهتر قطعات هنگامی که زیر سایزهای آن بیش از یک مورد است   
امکان جابجایی آزادانه قطعات حتی در صورتیکه در کنار هم قرار گرفته اند   
امکان دسترسی مستقیم به حرکت قطعات بر روی درز در هر لحظه   
از سه     یا سایز بندی هنگامی که قطعات هنوز در یکی  امکان اصالح قطعات و 

حالت ذکر شده می باشند.

 تابع پیشرفته ویرایش پلیسهتوابع اتصال، حرکت قطعات بر روی درز و کنار هم چینش قطعات

الگوسازی ایجاد پلیسه می باشد. این  از پیچیده ترین عملیات ها در فرایند  یکی 
فرایند بویژه برای ایجاد پلیسه های ترکیبی و چندگانه سخت تر نیز می گردد.

در نرم افزار جمینی برای آسان کردن این عملیات تابع شبیه سازی در نظر گرفته شده 
است که محاسبات پلیسه را آسان نموده و نتیجه را نیز  به نمایش می گذارد. این 
شبیه سازی پلیسه از یک تابع شبیه سازی سه بعدی  به منظور درک بهتر محصول 

ایجاد شده استفاده می کند. 
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از  پشتیبانی  منظور  به  الگو  طراحی  نرم افزار  تولیدکنندگان  میان  تنگاتنگی  رقابت 
با  دارد. جمینی  درز می گیرند وجود  اضافه  که  در هنگامی  الگو  بیشتر  گوشه های 

پشتیبانی از ۲۸ نوع گوشه در میان صدر نشینان این رقابت هست.

شرکت جمینی به عنوان پیشرو در عرضه چیدمان الگو بر روی پارچه ها به واسطه 
ارائه سیستم برش اتوماتیک و بر خط  Vision Cut  به راه حل های جدیدی برای 
چیدمان بهینه بر روی پارچه های راه دار و چهار خانه دست یافت. الگوریتم هایی که 
پیش از این توسط رقبا استفاده می شد دیگر کارا نبودند. در سیستم جدید جمینی 
اسکن پارچه و دیدن نایکنواختی های پارچه و برش توسط دستگاه نیاز به بهبود 

عملکرد این فرایند را ایجاد کرد.

کاربردی  گوشه ها  انواع  افزودن  تنها  رقابت  این  در  شد  متوجه  جمینی  همچنین 
آن  از  تا  می سازد  قادر  را  کاربران  گوشه  انواع  از  استفاده  آسانی  بلکه  نمی باشد؛ 
استفاده نمایند. بدین منظور راهنمای تصویری در کنار گوشه ها قرار داد تا به آسانی 
کاربران متوجه تنظیمات و نوع و کاربری گوشه مورد نظر شوند. همچنین در نسخه 
جدید امکان تطابق و همخوانی میان گوشه ها نیز اضافه گردید تا کاربران بتوانند 
با استفاده از این تابع پیشرفته گوشه های الگوهایی که با هم در ارتباط می باشند را 

به آسانی مطابقت دهند.

به همین دلیل جمینی احساس کرد باید تابع مطابقت الگوها با راه پارچه به سطح 
جدیدی از توانایی برسد. جمینی از تمامی توان و تخصص خود استفاده نمود تا 
تابع جدید مدیریت پارچه های راه دار چهار خانه را که اکنون توانایی انجام همه نوع 
مطابقت، جبران نایکنواختی های پارچه، راه و چهارخانه های مختلف را دارد ارائه 
نماید. برای مثال برش ایده آل یک یقه قرینه حتی وقتی پارچه کشیده شده و یا 

دارای نایکنواختی هست مقدور گشته است.

اضافه درز و گوشه های الگو تابع مطابقت الگوها با راه پارچه

۶



شکل واقعی الگوها که برای برش استفاده می گردد بخشی از کار طراحی می باشد. 
بخش  برای  تولید  راهنمای  نظیر  اضافه ای  اطالعات  حاوی  باید  نرم افزار  خروجی 
اتو، اکسسوار، پارچه، لیبل، گلدوزی، چاپ و... باشد. این اطالعات  دوخت، فیوز، 
متن،  عکس،  طرح،  شامل  می رود  اطالعات  برگه  از  استفاده  با  بخش ها  سایر  به 
راهنمایی و... می باشد که معموال پیش از این در سایر نرم افزارها ایجاد می گردید.

تابع زنجیره سازی یکی از توابع پیشرفته و مهم در الگوسازی بوده که توسط  شرکت 
قادر  را  طراحان  تابع  این  است.  گرفته  قرار  جدید  ویرایش  در  و  طراحی  جمینی 
می سازد تا کار پیچیده استخراج الگو را از داخل یک فرم طراحی شده به صورت آزاد 

به سادگی انجام دهند. 

راهکار جمینی در این درخواست بسیار ساده است؛ تمامی اجزا گرافیکی را مستقیما 
در نرم افزار طراحی الگو وارد کنید و با استفاده از یک تابع، نرم افزار تبدیل به یک  
نرم افزار حرفه ای طراحی دو بعدی می شود. در نرم افزار جمینی می توانید فایل های 
گرافیکی نظیر SVG ،PDF  را همراه با اکسسوار نظیر دکمه، گلدوزی، چاپ، سایر 
سمبل های استاندارد خیاطی و دوخت و عالئم طراحی نظیر فلش و اشاره گر و.... را 

وارد نمایید تا طراح بتواند الگوها را به یکدیگر با اطالعات مورد نیاز مرتبط نماید.

و  ترسیم خطوط  با  و  آزادانه  به صورت  که طراح می تواند  بدان معنی است  این 
منحنی های مورد نظر الگو خود را کشیده و سپس الگوی خود را از داخل خطوط و 
منحنی ها استخراج کند. البته با این استخراج طراح هنوز می تواند با تغییر خطوط 
و منحنی ها همزمان الگوی مورد نظر خود را نیز تغییر دهد. با این روش کار، طراح 
هم آزادی ترسیم الگو را دارد و همان لحظه می تواند به صورت خودکار تغییرات را 
اعمال کرده و همزمان تغییر را نه تنها در الگوی خود بلکه در سایر الگوهای وابسته 

به زنجیره مشاهده نماید.

زنجیره سازی الگوهابرگه اطالعات دیجیتال محصول 
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برای  را  بهترین چیدمان ممکن  الگوریتم های پیشرفته،  از  استفاده  با  نرم افزار  این 
مجموعه الگوهای شما پیشنهاد می  دهد. با استفاده از این نرم افزار در کمترین زمان 
می توانید الگوهای جدید خود را با توجه به پارامترهای موردنظر خود به صورتی 
چیدمان نمایید که دورریز پارچه حداقل گردد. در نتیجه با کاهش دورریز، راندمان 

تولید شما افزایش و هزینه های تولید کاهش می یابد.

امکان برقراری ارتباط با پالتر و همچنین دستگاه برش خودکار از قابلیت های مهم 
این نرم افزار است. چنانچه مایل به برش دستی هستید می توانید چیدمان انجام 
شده را بر روی پالتر با اندازه های واقعی و ابعاد تولید، پالت نمایید. عالوه بر قدرت 
چیدمان باالی نرم افزار، پذیرش شروط مختلف در هنگام چیدمان الگو نظیر رعایت 
راه و بیراه پارچه، عدم چیدمان در نقاط خاص در صورت وجود عیب در پارچه، 

چیدمان قطعات مورد نظر و... از دیگر مزایای مهم این نرم افزار است.

نرم افزار چیدمان خودکار الگو

۸

دستگاه فتودیجیتایزر با استفاده از نرم افزار مخصوص و اتصال به دوربین عکاسی این 
امکان را به کاربر می دهد تا با تصویر برداری از مجموعه الگوها، آن ها را به کامپیوتر 
ارسال نموده و پس از طی فرایندی نرم افزاری، الگوها را به فایل قابل ویرایش توسط 
انجام  یا  الگوهای ارسالی توسط این دستگاه آماده سایزبندی  نرم افزار تبدیل کند. 
دیجیتایز  امکان  می باشند.  شما  دلخواه  الگوی  طرح  با  متناسب  تغییرات  هرگونه 
نمودن خطوط، منحنی ها، دگمه ها، جادگمه ها، ساسون ها، چرت ها و... از مزایای این 
دستگاه می باشد. همچنین در صورتیکه الگو دارای سایزبندی باشد، تمام سایزها به 

صورت مستقیم از طریق فتودیجیتایزر وارد سیستم نرم افزاری می شوند.

مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری فتودیجیتایزر

مزایا
کاهش ریسک طراحی الگوی جدید   
امکان آرشیوسازی الگوهای قدیمی و مادر در داخل کامپیوتر   
امکان ساخت فایل بجای الگوهای کاغذی جهت تبادل آسان میان کاربران   
امکان ویرایش، تغییر و تصحیح ساده الگوهای پس از وارد کردن الگوی کاغذی   
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فرایند طراحی تا برش توسط مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری شرکت بوریا در یک نگاه

اتمام کار دیجیت الگوها دیجیت الگو ها  توسط کاربرنمایی از نرم افزار فتودیجیتنام گذاری و دسته بندی الگو ها

سایزبندی الگوها چیدمان قطعات انتخاب شدهتعیین قطعات برای چیدمانبررسی، اصالح و مدلسازی الگوها

ارسال چیدمان الگوها به پالترپالت الگوهای چیدمان شدهپارچه های برش خورده با دستگاه برش الگوها با دستگاه برش



برخی از مشتریان شرکت بوریا

رایانه ای تولید  و  طراحی  سامانه های  بوریا، 
تهران، خیابان خرمشهر، شماره ۴۳، طبقه د وم
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