
 

 

 کاربر کرل

 دکوِ ای طزاحی کٌیذ ٍقتی هارس رٍی آى قزار هیگیزد ضکل آى عَض ضَد .1

  (تزجستِ ٍ سِ تعذی)هتٌی تایپ کٌیذ ٍ تِ آى جلَُ ّای خاصی تذّیذ .2

 یک دایزُ رسن کٌیذ ٍ تِ آى اهَاج تذّیذ .3

 .اتشار سٍم را طَری تٌظین کٌیذ کِ تا راست کلیذ کزدى، هٌَی کٌتزلی اش ظاّز ضَد .4

 . ًوَدُ ٍ آى را فیلتز خاظ دّیذbitmapیک هتي ًَضتِ ٍ آى را تثذیل تِ تصَیز  .5

 .یک هستطیل آٍردُ ٍ ضخاهت دٍر آًزا سیاد کٌیذ .6

 .یک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ .7

 .یک صفحِ جذیذ ایجاد ًواییذ .8

 .صفحِ ایجاد ضذُ را تغییز ًام دّیذ .9

 .صفحِ ایجاد ضذُ را حذف ًواییذ .10

 . تٌظیوات هَردًظز صفحِ را اًجام دّیذ .11

 .پس سهیٌِ صفحِ را تغییز دّیذ .12

 .  کٌیذ importفایلی را در کَرل  .13

 .تٌظیوات هَردًظز خط کص را فعال ًواییذ .14

  خطَط راٌّوا را فعال ًواییذ .15

 .جعثِ اتشار را فعال ًواییذ .16

  ضکلی را رسن ًواییذShapeتا استفادُ اس اتشار  .17

  هسیزی را رسن ًواییذFreehandتا استفادُ اس اتشار  .18

 .ضکل هارپیچ رسن ًواییذ .19

 .کاغذ ضطزًجی رسن ًواییذ .20

 .ضکلی رسن کزدُ ٍ هحیط داخل آى را سرد ٍ خطَط دٍر آى را هطکی ًواییذ .21

 . هستطیلی رسن ًواییذ ٍ تا استفادُ اس اتشار هٌاسة دٍر آى را گزد ًواییذ .22

 . دایزُ ای رسن کزدُ ٍ خط دٍر دایزُ را دًذاًِ دار کٌیذ .23

 . هتٌی را تایپ ًوَدُ ٍ تز رٍی هسیز هٌحٌی قزار دّیذ .24

 .دایزُ ٍ هزتعی رسن ًواییذ ٍ تا استفادُ اس اتشار هٌاسة ایي دٍ ضکل را تا ّن تزکیة ًواییذ .25

 . اس ضکل رسن کزدُ کپی تزداریذ .26

 .اضیا رٍی صفحِ را قفل ًواییذ .27

 .  را تزای تصاٍیز اًتخاتی خَد تزرسی ًواییذGamut alarmفزهاى ّطذار  .28

 . ضکلی را تزش دّیذKnifeتا استفادُ اس اتشار  .29

 .  کٌیذGroupدٍ ضکل اًتخاب کزدُ ٍ آًْا را  .30

 . قسوتی اس ضکل را تزش دّیذCrop تا استفادُ اس اتشار  .31


