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بوریا
سامانههایطراحیوتولیدرایانهای

www.booria.com

بوریا سامانه های طراحی و تولید رایانه ای - تهران
تهران، خیابان سهروردی، خیابان سرمد شماره 4، طبقه سوم

كدپستی: 1553933818
تلفن: 88739073 و 88739048

نمابر: 88501078
info@booria.com :پست الكترونیك
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:: پشتیباني ماشین هاي يك، دو و سه رپیري
:: توانايي ايجاد بافت هاي پايه، بافت هاي پیچیده و فیلترها

:: قابلیت استفاده از بافت هاي پیش فرض
:: نمايشگر سطح مقطع بافت براي مشاهده، خلق و ويرايش بافت هاي پايه، پیچیده و فیلترها

Carpet Folding و Double Point پشتیباني قابلیت ايجاد اثر ::
:: پشتیباني ژاكاردهاي سه وضعیتي

:: قابلیت پیشرفته ايجاد فیلتر
Double worker و Mix contour قابلیت ايجاد خودكار فیلتر رفع عیوب ::

:: قابلیت مشاهده طرح بافت ريزي شده با رنگ هاي اصلي طرح
:: قابلیت انتخاب و ماسك كردن يك رنگ به منظور مشاهده بهتر رفتار آن رنگ در دندانه 

شانه مورد نظر
:: قابلیت ايجاد تا 256 فیلتر متنوع به سه روش گوناگون؛ بر مبناي موقعیت نخ، بر مبناي ايندكس 

رنگ، بر مبناي تعريف كاربر
:: پشتیباني قابلیت Denting هنگامي كه تعداد رنگ فرد مي باشد

:: پشتیباني تمامي فرمت فايل هاي گرافیكي
:: قابلیت تغییر و ويرايش تراكم تاري و پودي

:: قابلیت نمايش طرح بافت ريزي شده به دو روش؛ با رنگ  هاي اصلي پلت طرح با دو رنگ
)سفید و قرمز(

:: قابلیت نمايش بافت اعمالي به هر رنگ پلت
Drag & Drop قابلیت تعويض مكان رنگ هاي پلت به آساني و به صورت ::

DES و DAT و JC5 و EP پشتیباني فرمت فايل هاي ::
Batch Processing ::

Booria Carpet Designer قابلیت اتصال مستقیم به نرم افزار ::

ويژگيها

نرم افزار طراحي بافت فرش بوریا، راهكاري پیشرفته به منظور بافت ريزي طرح فرش و تبديل به فرمت  فايل هاي ماشین 
و   رويه  به  رويه  تكنیك هاي  و  بوده  دارا  را  رپیري  و سه  دو  ماشین هاي يك،  پشتیباني  قابلیت  نرم افزار  اين  بافندگي مي باشد. 

Incorporate را نیز پشتیباني مي نمايد.

با استفاده از اين ابزار توانمند، كاربران مي توانند به ساخت بافت Weave set پرداخته يا از بافت هاي ساخته شده و پیش فرض 
موجود در آن استفاده نمايند. سپس طرح مورد نظر خود را با بافت مورد نظر، به فرمت فايل مورد نظر تبديل نموده و فايل گسترش 

يافته را مشاهده نمايند. 
محیط كاربري آسان نرم افزار به كاربران اين محصول بسیار فني، اين قابلیت را مي دهد تا وظايف دشوار خود نظیر: ايجاد بافت 
جديد،  ايجاد فیلترهاي بسیار متنوع، مشخص سازي Denting و بافت ريزي طرح و تبديل به فرمت  ماشین را به آساني و به بهترين 
نحو انجام دهند. اين راهكار منحصر بفرد داراي 4 بخش اصلي است؛ ويرايشگر بافت، تبديل طرح، نمايشگر سطح مقطع بافت 

 Batch Processing و
با نوع ماشین  يا پیچیده متناسب  پايه  بافت هاي  ايجاد و ويرايش  به  تا  را قادر مي سازد  تابع كاربران  اين  ویرایشگر بافت: 
بافندگي، مشخصات فني مورد نیاز و طرح ايجاد شده بپردازند. همچنین به منظور ايجاد بافت هاي پیچیده، در اين نرم افزار قابلیت 
ايجاد و اعمال فیلتر به منظور مرتفع سازي عیوب بافت فرش در نظر گرفته شده است. به منظور سهولت در كار با فیلتر و همچنین 

افزايش قابلیت نرم افزار سه روش ساخت فیلتر پشتیباني مي گردد.
تبدیل طرح: در محیط اين تابع، كاربران مي توانند طرح را باز كرده يا مستقیما از نرم افزار طراحي فرش بوریا ارسال نمايند 
و سپس بافت مشخص شده را به طرح اعمال كنند. نرم افزار به صورت خودكار طرح را بافت ريزي نموده و به فرمت فايل ماشین 
تبديل مي نمايد. فرمت فايل هاي پشتیباني شده در اين محصول عبارتند از DES ,DAT ,JC5 ,EP )فرمت فايل نرم افزار 

Loom Controller بوريا(
نمایشگر سطح مقطع بافت: بعد از بافت ريزي، كاربران مي توانند طرح بافت ريزي شده را به صورت گرافیكي و از نماي 
سطح مقطع در دندانه شانه مورد نظر مشاهده نمايند. اين تابع سبب مي گردد تا نقاط عیب بافت پیش از هر گونه تولید مشخص و 
مرتفع گردد. در اين تابع بي نظیر كاربران مي توانند در دندانه شانه هاي مختلف حركت كرده يا دندانه شانه مورد نظر را وارد نموده 
و مستقیما جهت مشاهده به آن دندانه شانه مراجعه نمايند. همچنین از قابلیت هاي منحصر بفرد اين نرم افزار امكان مشاهده سطح 

مقطع با رنگ هاي استفاده شده در طرح به منظور درك هرچه بهتر بافت مي باشد.
Batch Processing: اين قابلیت ويژه نرم افزار طراحي بافت فرش، سبب كاهش زمان و فرآيند بافت ريزي و تبديل 
بافت ها مي گردد. اين تابع امكاني را فراهم مي آورد تا طرح هاي مختلف را با بافت ها و فرمت  فايل هاي مختلف فرآيند نموده و 

آماده بافت نمود. پس از مشخص كردن پارامتر هاي فوق كافي  است يك كلیك نمايید!

ابزاريقدرتمندبامحیطكاربريآسانبهمنظوربافتریزيطرحفرش

نرمافزارطراحيبافتفرشبوريا
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