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    راهکارى منحصربفرد از سرزمین فرش

نرم افزار طراحی فرش بوریا ویرایش 21

نرم افزار طراحی فرش بوریا، منحصر بفردترین نرم افزار طراحى فرش است که قادر است همزمان تمامى احتیاجات طراحان 
حرفه اى فرش    ماشینى و دستباف را برآورده نماید. این راهکار پیشرفته با ابزارهاي قدرتمند و توابع کاربردي متنوع و منحصربفرد، 
به همراه رابط کاربري جدید و بسیار انعطاف پذیر، سبب می گردد زمان طراحی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. همچنین با 

استفاده از این نرم افزار طراحان قابلیت خلق سریعتر، زیباتر و متنوع تر طرح هاي فرش را بدست می آورند. 

توابع و ابزارهاي بی نظیري مانند قلم ترسیم اسپیرال جهت رسم طرح هاي اسلیمی، فیلتر استخراج خطوط شطرنجی از تصاویر 
اسکن شده، تابع کاهش رنگ تصاویر اسکن شده به تعداد دلخواه، ابزار قرینه سازي براي ترسیم لچک و ترنج  به همراه بیش از 

100 تابع، ابزار و ویژگی هاي برجسته دیگر، این نرم    افزار را در بازارهاي بین المللی مطرح نموده است.

Vintage، نمایشگر عیوب بافت و تابع شبیه ساز نقشه فرش کامال این  توابع برجسته حاشیه ساز فرش، تغییر اندازه هوشمند، 
نرم افزار را از نرم افزارهاي تخصصی و غیر تخصصی دیگر متمایز نموده است. این توابع تمامی پیچیدگی هاي ترسیم فرش هاي 
سنتی و مدرن را حذف نموده و به طراحان اجازه می دهد از یک طرح، فرش هایی با اشکال و اندازه هاي مختلف طراحی  نمایند.     

تابع تغییر اندازه هوشمند، قابلیت جدید نرم افزار بوریا است که به طراحان امکان می دهد با کمترین ویرایش طرح فرش 
را تغییر اندازه دهند. با استفاده از این تابع می توان طرح فرش را از بزرگ به کوچک با کمترین بهم ریختگی کاهش سایز داد. 
براي انجام این مهم باید تغییر اندازه به میزان حداکثر 25 درصد سایز اصلی باشد و در صورت نیاز به تغییر سایز بیشتر دوباره و 

پس از ویرایش تغییر سایز را انجام داد.  
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ویژگی ها

:: تابع حاشیه ساز براي خلق حاشیه هاي فرش در طرح فرش  در اشکال مختلف نظیر گرد، بیضوي چند ضلعی و غیره. تراکم  هاي 
مختلف در تار و پود تاثیري در بهینه عملکردن این تابع ندارد.

:: داراي تابع پیشرفته گرادیانت که شامل چهار نوع ابزار مختلف اعمال گرادیانت می باشد. با استفاده از این 4 نوع ابزار متنوع شما 
می توانید تا 66 نوع گرادیانت متفاوت را اعمال نمایید.

:: داراي مجموعه اي از ابزارهاي طراحی (بیش از 60 ابزار) نظیر قلم ترسیم اسپیرال جهت رسم طرح هاي اسلیمی بطور خودکار، 
قلم حساس به فشار، ابزار ترسیم خطوط منحنی، ابزار ترسیم متقارن براي لچک، ترنج و ...

:: داراي توابع و خصوصیاتی منحصر بفرد براي طراحی نظیر؛ توابع تکرار، قرینه سازي، تغییر ابعاد، چرخاندن عنصر انتخابی، 
ماسک کردن رنگهاي مورد نظر، غیرفعال کردن الیه مورد نظر و غیره 

ARS,  , Pantone   قابلیت ایجاد انواع رنگبندي از یک طرح با استفاده از 16 میلیون رنگ و استانداردهاي ::
:: قابلیت مرور و باز نمودن فایل ها با کمک پنجره مرورگر به همراه نمایش اطالعات طرح و پیش نمایش آن

:: داراي فیلترهاي مخصوص طراحی فرش نظیر فیلتر جستجوي نقاط پراکنده در طرح فرش و ... 
:: داراي تابع استخراج طرح فرش از تصاویري که فرش در حالت پرسپکتیو در آن قرار دارد 
:: قابلیت تعریف کلیدهاي میانبر به تعداد نامحدود براي افزایش سرعت طراحی و بهره وري
:: قابلیت شبیه سازي فرش پیش از تولید با امکان انتخاب نوع نخ ابریشمی، پشمی و غیره
:: قابلیت کاهش رنگ تصاویر اسکن شده به تعداد دلخواه براي بازیابی طرح هاي قدیمی
:: قابلیت تعریف خصوصیات ابزارها و تنظیم آن ها مطابق با نیاز طرح نظیر قطر قلم و ...

:: تابع تغییر اندازه هوشمند براي تغییر سایز طرح از بزرگ به کوچک با کمترین ادیت
:: تابع Vintage به منظور خلق طرح فرش قدیمى شده در چند دقیقه

:: امکان افزودن یک الیه جهت کار بر روي تصاویر مدادي و اسکن شده
:: قابلیت نصب بر روي ویندوز 7, 8, 10 ( 32 بیتى و 64 بیتى)

  Undo/Redo امکان تعریف تعداد نامحدود ::
:: و صدها تابع و ابزار کاربردي دیگر
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:: نرم افزار 64 بیتی با امکان کار با طرح با تعداد پیکسل باال
:: تابع تغییر اندازه هوشمند براي تغییر سایز طرح با کمترین ادیت 

Vintage قابلیت ذخیره سازي انواع افکت در پنجره ::

:: قفل جدید بدون نصب درایور 

Mix Colors ابزار جدید ترکیب رنگ ::
Rubber ابزار جدید ::

Swap Pen ابزار جدید ::
:: به روز رسانى GUI  ( رابط کاربرى گرافیک نرم افزار ) براى بازکردن فرم هاى جدید دسترسى به ابزارها و پنجره ها 

:: صفحه خوشامدگویى (welcome page) که دسترسى سریع به فایل هاى اخیراً باز شده، جدید، QR Code  و کاوشگر طرح  

و فایل هاى Auto save  را فراهم مى کند . 

Vintage طرح فرش با استفاده از تابع


