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Yazılım Kullanımı Sözleşmesi
Silhouette America Corporation ("Silhouette America"), satın alan ve yetkili Kullanıcıya (“Kullanıcı”) yazılımı (“Yazılım”) burada belirtilen şart ve 
koşullara uygun olarak kullanma hakkı verir. Yazılımı satın alan ve/veya kullanan Kullanıcı işbu belgede belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul ve 
taahhüt eder.

1. Telif Hakları
Yazılım ve kitapçıklar gibi yanında verilen basılı materyallerle ilgili tüm telif hakları Yazılımda veya basılı materyalde belirtilen kişi veya kuruluşlar 
tarafından korunacaktır.

2. Lisans
Kullanıcı Yazılımı aynı anda bir bilgisayarda kullanabilir.

3. Kopyalama ve değiştirme
(1) Kullanıcı Yazılımı yedekleme maksatlarıyla kopyalayabilir. 
(2) Kullanıcı Yazılımı parçalara ayırma ve geri derleme de dâhil olmak üzere hiçbir şekilde değiştiremez, birleştiremez,  tadil edemez veyahut 
uyarlayamaz.

4. Üçüncü taraf kullanımı
Kullanıcı Yazılımla veya Yazılımın kullanımıyla ilgili hakları üçüncü taraflara devredemez, temlik edemez veyahut dağıtamaz.

5. Garanti
(1) Yazılım, Yazılım kurulum CD’sindeki fiziksel hatalardan dolayı doğru şekilde çalıştırılamadığı takdirde Silhouette America ile görüşünüz. Fiziksel bir 
imalat hatası durumunda Yazılım CD’sinin yenisi gönderilecek veya alternatif olarak Silhouette America’nın takdirinde olmak üzere yazılımı indirme 
bağlantısı gönderilecektir.
(2) Silhouette America sadece yukarıdaki durumda CD garantisi vermektedir.
(3) Silhouette America, Yazılımı “olduğu gibi” temelde sağlar. Silhouette America ya da tedarikçi Yazılımın veya ona eşlik eden belgelerin kullanımıyla 
elde edilebilecek performans veya sonuçları garanti etmemektedir. Silhouette America ya da tedarikçi, Yazılımın veya ona eşlik eden belgelerin 
kullanımından, bunların ticari performansından veya belirli amaçlara uygunluklarından doğan üçüncü taraf haklarının ihlaliyle ilgili açık veya 
imalı garantiler vermemektedir. Silhouette America ya da tedarikçi, doğan zararın perakendeci tarafından Kullanıcıya işaret edilmiş olabileceği 
durumlarda dâhil olmak üzere hiçbir koşul altında Yazılımın veya ona eşlik eden kitapçıkların kullanımından doğan arızi, ikincil veya doğal zararlarla 
ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Ayrıca, Silhouette America ya da tedarikçi üçüncü tarafların davalarıyla ilgili olarak da hiçbir sorumluluk kabul 
etmemektedir.
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Tescilli Markalar
Bu kitapçıkta anılan şirket isimleri ve ürün isimleri bunların ilgili sahiplerinin tescilli markalarıdır.

Feragat
Bu kitapçıkta kullanılan yazılım resimlerinden bazıları yazılımın geliştirilme aşamasında kullanılan resimler olup aslında gösterilen resimlerden biraz 
farklı olabilir. Burada gösterilenlerle gerçek sürümde gösterilen işlev ve ayar düzenleri arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. 

Bu Kitapçık Hakkında
Bu kitapçık, Silhouette Studio® yazılımının nasıl kullanılacağına ilişkin genel bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Başka kesim aygıtları uyumlu olabilse de 
bu kitapçık Silhouette elektronik kesim araçlarının kullanımını kabul etmektedir. Silhouette kesim aracının kullanımına ilişkin talimatlar, malzemeleri 
kesme veya taslaklandırma, yükleme ve doğrudan Silhouette donanım aygıtından kesmek amacıyla SD kartı özelliğini (sadece SD ve CAMEO 
modelleri) kullanma maksadıyla Silhouette’in kurulumu hakkındaki talimatlar da dâhil olmak üzere Silhoutte donanımıyla ilgili sonraki kitapçıklarda 
bulunabilir.

(1) Bu kitapçığın içeriği izin almaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.
(2) Bu kitapçıkta yer alan bilgi ve ürün özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe tabidir.
(3) Bu kitapçıkta yer alan bilgilerin açık ve doğru olmasını sağlamak adına azami çaba gösterilmiştir. Sorularınız varsa lütfen Silhouette America ile 
veya perakendecinizle görüşün.
(4) Silhouette America’nın bu kitapçığın ve ürünün kullanımından doğan yükümlülüklerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğini lütfen unutmayın.
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1 - Genel Bilgiler
Silhouette Studio®, 2 boyutlu projeler için ortam malzemelerini kesme ve delme, kesim şablonlarından ve taslak çizgi sanatından 3 boyutlu birlikte 
kıvrılmış modeller üretmek gibi çeşitli uygulamalara yönelik Silhouette elektronik kesim aracına taslak oluşturmayı ve nesne ve metinden oluşan 
verileri ve oluşturulan verilerin çıktısını yazdırmayı sağlayan çizim/düzenleme/çıktı yazılımıdır. Yazılım tüm Silhouette modelleriyle uyumludur. Yazılım 
ayrıca diğer Graphtec çizici modelleri olan CC100 – CC300 serisi modelleriyle de arayüzlenebilmektedir. Uyumlu çizici birimleriyle veya Silhouette 
America tarafından sunulmayan elektronik kesim araçlarıyla özellikleri ve kesim sonuçları garanti edilememektedir. Yazdır ve kes uygulamaları 
gibi bazı özellikler Silhouette America tarafından sunulmayan diğer uyumlu kesim araçlarında kullanılamayabilir. Silhouette Studio®, ayrıca, resim 
verilerinin yazılımda yakalanmasını ve yazdır ve kes uygulamalarına yönelik hizalama işaretlerinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayan kullanışlı 
işlevleri de destekler.
 

1.1 Sistem Gereksinimleri
Silhouette Studio® kullanabilmeniz için aşağıdaki sistem ortamı gerekir.
İşletim Sistemi: 

Windows –Vista/7 (32-bit & 64-bit) 
Mac – OS X 10.6.8 veya daha yeni

CPU: Pentium III 800 MHz veya üstü
Bellek: 1GB RAM önerilir
Monitör: 1024 x 768 Gerçek renk önerilir (notebook bilgisayarlar için kompakt düğme modu kullanılabilir)
Fare ve/veya Grafik Tablet
CD-ROM sürücüsü (kurulum için)
Desteklenen kesim aracı: Silhouette (orijinal), Silhouette SD, Silhouette CAMEO®, Silhouette Portrait®, Craft ROBO, ve Graphtec modelleri (CC100, 
CC200, CC300/CC330, CC300L/CC330L)
Desteklenen yazıcılar: Windows uyumlu veya Mac uyumlu yazıcılar (yazdır ve kes uygulamaları için mürekkep püskürtmeli yazıcılar şiddetle önerilir) 
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1.2 Özelliklere Genel Bakış
Silhouette Studio® yazılımı, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki yazılım özellik ve faydalarını içerir:

• Çeşitli dosya formatlarını içe aktar
• Yazdır ve kes teknolojisi (yazıcı gereklidir)
• Özel dijital içeriği indir
• Kitaplık resim koleksiyonunu organize et ve optimize et
• Bilgisayarına zaten yüklü olan yazı tipi dosyalarını kes
• Aşağıdakilerle Metni manipüle et:

o Sözcük ve harf kaydırma
o Hizalama yaslama
o Harf boşluk kontrolü
o Metni yola sığdır

• Kendi resimlerini yazdırma ve kesim formatlarında çiz
o Çizgiler
o Daireler, Kareler ve Yuvarlatılmış Dikdörtgenler
o Çokgenler ve Eğri çizgiler
o Serbest el çizimi aracı

• Resimleri tam özelliklere yeniden boyutlandır
• Manipülasyon için çizgi dizilerini Gruptan Dağıt/Gruplandır 
• Metin ve resim noktalarını düzenle ve manipüle et
• Serbest el silme aracıyla resim parçalarını sil
• Resimleri bir araya kaynaklandır
• Gölgeli tahta efektleri oluştur
• Resimleri aşağıdaki özelliklerle ayarla:

o Dönüştür
o Döndür
o Hizala
o Yinele
o Değiştir

• Çizgi türlerini farklı kesim eylemleri için manipüle et
• Resimleri özel renk, eğim, desen dolgularıyla doldurarak kendi resimleri yazdır ve kes özelliğini oluştur
• Sınırsız “Geri Al” ve “Yinele” eylemi
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1.3 Yazılım Dosya Formatları
Silhouette Studio® yazılımı, yazdırma ve/veya kesmeyi amaçlayan çizgi ve renk/eğim dolgu türü verilerine yönelik vektörü sanatından oluşan tescilli 
bir .STUDIO dosya formatı kullanmaktadır. Silhouette, ayrıca, * aşağıdaki vektörü dosyası formatlarını da Kesime Hazır bir formatta açabilmektedir:

• GSD/GST (ROBO Ana program dosyaları)
• DXF
• SVG (Sadece Tasarımcı Sürümü)

Silhouette Studio® yazılımı, ayrıca, resimleri Yazdır ve Kes özelliği için kesik çizgiler oluşturmak üzere bu resimleri izleyebilme maksadıyla bazı diğer 
vektör ve tarama dosya formatlarını da içe aktarabilmektedir. Aşağıdaki ek dosya türleri  içe aktarılabilir:

• JPG
• BMP
• PNG
• GIF
• WMF
• PDF (Sadece Tasarımcı Sürümü)

Açılabilen veya içe aktarılabilen dosyalara ek olarak, Silhouette Studio® yazı tipine de erişim sağlayabilmektedir. Tüm yazı tipleri kesim veya taslak göz 
önünde bulundurularak tasarlanmadığı için Silhouette America’nın, şirketimiz tarafından sunulmayan yazı tiplerinin kalitesini veya başarısını garanti 
edemediğini bilgilerinize sunarız.

Silhouette yazılımıyla kesmek üzere kendi resimlerinizi de oluşturabilirsiniz. Silhouette yazılımında Silhouette programından çizim yapabilmenize 
olanak sağlayacak basit çizim işlevleri bulunmaktadır.

*Bu dosya türlerinin tüm özellikleri Silhouette Studio® yazılımına aktarılamayabilir
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1.4 Kullanılabilir Dijital İçerik
Silhouette Studio® yazılımında önceden yüklenmiş tasarımlar bulunur. Elektronik kesim aracınızı bağlayıp açtığınızda bunlar kullanılabilir duruma 
gelir.

SAMPLE

Önceden yüklü şekiller Silhouette elektronik kesim araçları arasında değişiklik gösterecektir.

Ek içeriğe Silhouette Tasarım Mağazası ulaşılabilir (Silhouette Studio® yazılımıyla erişilebilir). Çevrim içi mağazadan hem Silhouette America 
sanatçılarından hem de bağımsız sanatçılardan ve çeşitli şirketlerden yazılımın ek dijital içeriğine erişim sağlayıp bunları satın alabilmenize olanak 
sağlayarak dolayısıyla mevcut önceden yapılmış içeriğin görünümünde ve hissinde çeşitlilik sağlar. Mağaza ve  içerik indirme hakkında daha fazla bilgi 
daha sonra bu kitapçıkta verilecektir.
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2 - Silhouette Studio®’nun Yüklenmesi
2.1 İndirme
Silhouette Studio®, silhouetteamerica.com adresinden indirilen ücretsiz bir yazılımdır. Yazılımı bilgisayarınıza indirmek için istemleri takip edin. 
Kullandığınız bilgisayara karşılık gelen işletim sistemini (PC veya MAC) seçtiğinizden emin olun.

SADECE WINDOWS KULLANICILARI İÇİN NOT: USB kablosunu Silhouette elektronik kesim aracından bilgisayarınıza bağlayıp Silhouette birimini açtıktan sonra sürücü kurulumu için 
“Yeni Donanım Sihirbazı” açılabilir. Sürücüyü kurulum CD’sinde yer alan şekilde otomatik olarak bulup kurmaya yönlendirilebilirsiniz. Silhouette Studio® yazılımının doğru işletimi 
için sürücü gereklidir ancak  Silhouette açık olduğunda donanıma bir sürücü yüklemek için açılan Windows otomatik “Bağla ve Oynat” özelliğini çözmek için kullanabilir.
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3 - Yazılıma Temel Genel Bakış
3.1 Yazılımı Açma
Yazılımı PC’de açmak için masaüstü simgesini konumlandırın ve çift tıklayın. Kurulum sırasında bir masaüstü simgesi oluşturulmamışsa Windows 
Başlat menüsüne gidip Silhouette Studio®’yu Çalıştır’ı seçin.

Yazılımı Mac’te açmak için, Uygulamalar klasörünü açıp Silhouette Studio®’yu başlatın. 

Yandaki şekilde Silhouette Studio® simgesi belirir:  

Açıldıktan sonra yazılımda aşağıda gösterilen şekilde bir başlatma belgesi ve çalışma alanı gösterilir:
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3.2 Yazılım Bölümleri
Yazılım, çeşitli bölümlere ayrılmış alanlar sunar. Her düğmenin işlevi hakkındaki bilgiler sonraki bölümlerde verilecektir. Ancak, her şeyin nerede 
bulunduğunu bilebilmeniz için her bölümle ilgili kısa bir genel bakış verilir.

Genel Belge Yönetimi

 
Ekranın sol üst kısmında bulunan bu bölüm, belgeleri açma, kaydetme ve bir yazıcıya ya da Silhouette elektronik kesim aracınıza gönderme gibi genel 
belge yönetimi işlevlerine yöneliktir.

Standart Düzenleme Araçları

 
Ekranın sol üst kısmında bulunan bu bölüm, birçok programda yaygın olarak bulunan temel kopyala/yapıştır/kes ve geri al/yinele eylemlerine 
yöneliktir.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma Araçları

 
Ekranın sol üst kısmında bulunan bu bölüm, belgenin kısımlarını daha yakın bir mesafeye yakınlaştırma veya daha uzak bir mesafeye uzaklaştırma 
işlevlerine yöneliktir.
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Silhouette Studio® Araçları
Ekranın sağ üst kısmında bulunan bu bölüm, resimleri doldurma, metin özelliklerini değiştirme, resimleri ayarlama ve yineleme ve sayfayı ve 
kesme koşullarını ayarlamaya yönelik çeşitli araçlar sunar.

Çizim Araçları
Ekranın sol kısmında bulunan bu bölüm resimleri seçmek ve çizmek için kullanılan araçlar ve metni doğrudan çalışma alanınıza 
sürükleyebilme kabiliyeti sunar.

Sekmeler
Ekranın sağ üst köşesindeki sekmeler, Tasarım sayfası, Mağaza, Kütüphane ve Gönder paneli arasında gezinim sağlar.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu 

Ekranın üst kısmında bulunan bu bölüm, resimleri gruplandırma ve seçme, ögeleri çoğaltma ve silme, resim yerleştirme önceliği 
(resimleri diğer resimlerin önüne getirme veya arkasına gönderme gibi), kaynaklandırma ve baskılamaya yönelik çeşitli araçlar 
sunar.
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3.3 Kesim/Çizim Alanı
Çalışma alanınızda iki farklı bölüm göreceksiniz:

• Beyaz çalışma alanı
• Gri tutma alanı
 

Beyaz çalışma alanında aktif belge alanı bulunmaktadır. Resimler bu alana yerleştirilebilir veya çekilebilir ya da gri tutma alanına yerleştirilebilir 
veya çekilebilir. Bu gri alanda bulunan resimler kesme aracınızda veya yazıcınızda görünmez. Yazdırılacak ve/veya kesilecek işlerinize dâhil etmek 
istemediğiniz resimleri bir kenara koymak üzere dışarıya yerleştirmek isteyebilirsiniz.
 
Bu beyaz çalışma alanının içinde kırmızı bir kenarlık göreceksiniz. Kırmızı çizgi aktif kesim alanını temsil eder. Kesim aracı sadece bu kırmızı çizginin 
içinde olanları görüp kesebilecektir. Kesilmek üzere Silhouette’e gönderilen tüm resimler bu kırmızı alanda olmalıdır.
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3.4 Belgeleri Açma
Yazılımı açmak size her zaman yeni bir belge sunsa da, dilediğiniz zaman yeni bir projeye başlamak için yeni bir iş alanı seçebilirsiniz.  Yeni bir 
belgeyi başlatmak için Dosya menüsünden Yeni seçeneğini kullanabilir ya da Yeni simgesini seçebilirsiniz:
 
Mevcut dosyaları açmak için Dosya menüsünden Aç seçeneğini kullanabilir ya da Aç simgesini seçebilirsiniz:
 

Daha sonra, istediğiniz dosyanın bulunduğu konuma gitmeye yönlendirileceksiniz. Aç özelliğiyle, Silhouette Studio® yazılımı aşağıdaki kesim türü 
dosyalarını açabilir:

• STUDIO (Silhouette Studio® dosyaları)
• GSD/GST (Graphtec “ROBO Master” program dosyaları)
• DXF *
• SVG (Sadece Tasarımcı Sürümü)

* Silhouette Studio® sadece şu DXF özelliklerini desteklemektedir: Arc, Circle, Ellipse, Line, DWPolyline, Spline ve Text

Aç özelliği ayrıca kesim formatında olmayan basit resim dosya türlerine de erişim sağlayabilir ancak yazdırma veya izleme maksatlarıyla içeri 
aktarılabilir. PC kullanırken, başka bir dosya formatını açmak istediğinizde dosya türü altında “Tüm Dosyalar”ı seçmeniz gerekir.

Son kullanılan belgeler listesine de Son Kullanılanları Aç altında Dosya menüsünden de erişim sağlanabilir.

Yeni bir belge çalışma alanı açmak yerine dosyayı kullandığınız çalışma alanına açmak için Dosya menüsünden Birleştir seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Son olarak, uyumlu dosya türlerine kaydedilen dosyayı bilgisayarınızdan doğrudan yazılımdaki çalışma alanınıza sürükleyerek de erişim sağlanabilir.
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3.5 Belge Sekmeleri
Her yeni belge veya açılan belgede, ekranınızın sol alt köşesinde yeni belge sekmesi sunulur.

Siz dosyayı bir isimle kaydedene kadar sekme “Adsız” adını taşıyacak veya zaten ismi olan bir dosya açmışsanız dosyanın adı gösterilecektir. Beyaz 
sekme her zaman aktif belge ve tüm diğer açık aktif olmayan belgeler gri olacaktır. Aktif çalışma alanı yapmak istediğiniz aktif olmayan sekmelere 
tıklayabilir ve açık belgeler arasında geçiş yapabilirsiniz. “X”’e tıklayarak açık çalışma alanlarını kapatabilirsiniz.
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3.6 Belge Boyutları
Yeni bir belge açıldığında varsayılan belge boyutu her zaman orijinal Silhouette ve Silhouette Portrait® modelleri için standart bir Mektup 
boyutunda (8.5” x 11”) veya Silhouette CAMEO® modeli için 12” x 12” boyutunda başlatılacaktır.

Belgenizin boyutunu başka bir ayara ayarlamak için Görüntüle menüsünden Sayfa Araçları seçeneğini kullanabilir ya da Sayfa Araçları simgesini 
seçebilirsiniz:
  
Sayfa paneli, belgenin genişliğini veya uzunluğunu değiştirmenizi sağlar. Aralarından seçim yapabileceğiniz önceden ayarlı boyutlar bulunmaktadır 
veyahut kullanmak isteyebileceğiniz materyalin özel sayfa boyutlarına yönelik manüel ölçümler belirleyebilirsiniz.

Özel sayfa boyutlarıyla, genişlik, kullanılan kesim modeline göre maksimum 8.5 inç materyal genişliğine (orijinal Silhouette, Silhouette SD ve 
Silhouette Portrait®) veya 12 inç genişliğine (Silhouette CAMEO®) kadar ayarlanabilir.  Özel bir boyut için minimum önerilen genişlik 3 inçtir. Yükseklik 
istenilen ölçülere ayarlanabilir. Ancak, minimum önerilen yükseklik 40 inçtir. Daha uzun malzeme aralıkları seçilebilse de kesim işlemi bu maksimum 
önerilenin ötesinde devam ettiği için 40 inçi aşan uzunlukların Silhouette makinesinin rulolarında yanlış hizalanma olasılığı olabilir.

Sayfa Ayarları menüsü görüntülenirken materyaliniz kesim tahtasına uygun şekilde boyutlandırılmışsa materyalinizin kesim zamanı geldiğinde nasıl 
Silhouette’i besleyecek şekilde kesim tahtasına yerleştirilebileceğini görmenize yardımcı olmak amacıyla kesim tahtası gösterilir. Daha sonra, kesime 
gittiğinizde materyalinizi Silhouette’ doğru bir şekilde besleyebilmenize yardımcı olmak amacıyla da gösterilir. Bu kesim tahtası animasyonu her 
zaman Tercihler ayarları altında gösterilecek şekilde seçilebilir (bölüm 3.9’da açıklanmıştır).

Kesim tahtası gösterildiğinde resimlerin gerçek kesim tahtası üzerinde basılı olan kılavuza referansla tahtanızda tam olarak nerede kesileceğini 
gösterebilmek amacıyla Sayfa Ayarlarında Kesimi Göster’i seçebilirsiniz.

Çubuğu sağa kaydırdığınızda veya yüzdeyi arttırdığınızda beyaz sayfa çalışma alanı daha şeffaf hale gelecek ve 
altında kesim tahtası gösterilecektir. %100 bir ayar veya bu çubuğun tamamen sağa kaydırılmış olması kesim 
tahtasını tamamen görebilmenizi sağlar ve beyaz çalışma alanınız bütünüyle şeffaf hale gelir. 
 
Bu şekilde görüntülerken kırmızı çizgi hala kesim alanınızı temsil edecek. Bu kırmızı kesim alanının dışında kalan 
resimler kesilmeyecektir. Kesim tahtası üzerinde daha karanlık alanlar yazıcınızın baskı kenarlık alanını temsil eder 
ve sadece referans amaçlıdır.
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3.7 Kesim Düzeni
Belgeler Manzara veya Portre düzeninde görüntülenebilir. Çalışma alanınızı nasıl görüntülemek istediğinize bağlı olarak Silhouette’e gönderilen 
resimler düzeninize göre değişiklik gösterecektir.

Manzara, yeni bir belgenin açıldığı varsayılan düzendir.

Manzara düzeninde olan bir belge, aşağıda gösterilen şekilde, materyalin sağ üst kısmını ekranın sol üst köşesine denk gelecek şekilde Silhouette’e 
gönderilir:
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Portre düzeni, Sayfa Araçlarından değiştirilebilen isteğe bağlı bir düzendir. Bu düzeni kullanmak size aşağıdaki gibi görünen bir ekran sunar:
 

Portre düzeninde olan bir belge, aşağıda gösterilen şekilde, ekranın sağ üst köşesi materyalinizin sağ üst kısmına denk gelecek şekilde Silhouette’e 
gönderilir:

Sayfa Araçları, ayrıca, sayfanızın görüntülenme yönünü döndürebilme kabiliyeti sunar. Sayfa Düzeni kesim işinizin kesilmek 
üzere Silhouette’e gönderilme şeklini gösterirken Görüntüyü Döndür özelliği ekranınızdaki çalışma alanınızı farklı bir açıda 
döndürür.
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3.8 Görüntüleme, Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma
Çalışma alanınızı görüntülediğiniz sıklıkta, küçük resimlere ya da bir resmin çalışılması daha zor olabilecek kısımlarına daha yakından bakmak 
isteyebilirsiniz.

Yakınlaştır 
Bu araç, çalışma alanınızı daha yakın bir görünüm için yakınlaştırır.

Uzaklaştır
Bu araç, görüntünüzü daha geniş bir açıdan görülecek şekilde uzaklaştırır.

Seçerek Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma
Bu araç, yakınlaştırmak istediğiniz alanın çevresine bir kutucuk çizerek çalışma alanınızın belirli alanlarını yakınlaştırıp uzaklaştırabilmenizi 
sağlar.

Sürükleyerek Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma
Bu araca tıkladığınızda yukarıdaki Sürükleyerek Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma simgesi belirir. Daha sonra, farenizi seçilen ölçeğe manüel 
olarak yakınlaştırıp uzaklaştırmak için tıklayıp tutabilirsiniz.

Kaydırma
Bu, tüm çalışma alanınızı hareket ettirmenizi sağlar.

Sayfaya Sığdır
Sayfaya Sığdır simgesine tıkladığınızda tam tanımlı çalışma alanını ekranınızın merkezine sığdırabilirsiniz.
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3.9 Tercihler
Dosya menüsünde (PC) veya Silhouette Studio® menüsünde (Mac) Tercihler altında birtakım kullanıcı kontrollü seçenekler bulunmaktadır. 

Genel
Bu bölüm, program dilini manüel olarak seçip programın kullanılabilir güncellemeleri ne kadar sıklıkla otomatik olarak kontrol etmesini istediğinizi 
seçebilmenizi sağlar. Bu bölüm, ayrıca, programda gösterilen ölçüm birimleriyle ilgili tercihleri de sunar. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

• Birimi – Gösterilen tüm ölçüleri istenilen birime ayarlayın.

• Boyutlar – Resimler seçildikçe resmin ölçüm özelliklerini açık veya kapalı konumuna getirin.

Varsayılanlar
Bu bölüm, Silhouette Studio®yazılımı açıldığında varsayılan ayarlara ayarlayabilmenizi sağlar. Aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

• Varsayılan Dolgu Stili – Yeni kullanıcı çizimli resimlerin, nasıl, yani sadece çevrim içi olarak mı (kırmızı çizgi resimler veya gri çizgi resim 
olarak) yoksa katı dolgu resimler olarak mı (kullanıcı tarafından yapılan resimleri yazdır ve kes özelliğinin oluşturulması için tercih edilebilir) 
oluşturulacağını seçme kabiliyeti sunar.

• Hizalama İşaretleri Tercihi – Programı hizalama işaretlerini açık veya kapalı konuma getirecek şekilde varsayılana ayarlar.

• Sayfa Düzeni – Yeni bir belge başlatıldığında Manzara düzeninin mi yoksa Portre düzeninin mi istendiğini tanımlar.

• Bıçak Türü – Silhouette ile hangi kesim bıçağının kullanıldığını tanımlar. 

• Sayfa Kenarlığı – Sayfanızın kenarlığını kesme seçeneği sunar.
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Gösterim
Bu bölümde aşağıdaki gösterim seçenekleri sunulur: 

• Örtüşme karşıtı – Sorunsuz sivri çizgilerin oluşturulup görüntülenebilmesine yardımcı olur. Daha yüksek numune oranları çizgilerin 
pürüzsüzlüğünü arttırır. “Kapalı” ayar, daha sert kenarlar üretse de çizim hızını arttırır.

• Düğme boyutlandırma – Daha büyük veya daha küçük düğmelerin gösterilebilmesini sağlar. 

• Animasyon – Geri al ya da yinele eylemleriyle veya yakınlaştırma ya da uzaklaştırma sırasında hareket ettirilen resimler gibi animasyon 
eylemlerinin hızını kontrol eder. Animasyonları kapalı konuma getirmek amacıyla “Anlık” olarak ayarlanabilir.

• Arka Plan Renk Tercihi – Aktif olmayan çalışma alanının rengini belirleyebilmenizi sağlar.

• Eğri Kalitesi – Ekranda çizgilerin görsel görünümünü iyileştirir. Gerçek kesim kalitesini etkilemez.

Seçenekleri İçe Aktar
Çeşitli dosya türlerinin açıldıklarında gösterdikleri davranışını tespit edebilmenizi sağlar.

Araçlar
Bu bölümde, programın resimleri nasıl seçtiğini veya çeşitli çizim araçlarının nasıl çizmeye devam ettiklerini ya da çizim araçlarının tamamlanması 
üzerine nasıl bitirdiklerini ayarlamaya yönelik tercihler sunulmaktadır. Bu bölümde, bezier kontrol kollarını nasıl görüntülemek istediğinize ve belirli 
değişiklikler uygulandığında resimlerin nasıl bir davranış göstermesini istediğinize dair tercihler sunulmaktadır.
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Gelişmiş
Bu bölümde ek gelişmiş seçenekler sunulmuştur. Bu bölümde, aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

• Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle  – Tüm tercihleri sıfırlar.

• Kitaplığımı Yeniden Dizinle –Bu eylemin gerçekleştirilmesiyle kitaplığınızın düzgün şekilde yüklenmesi veya kitaplığınızın Arama işlevinin düzgün şekilde 
kullanılabilmesi ile ilgili sorunlar yaşadığınız takdirde çökme veya hataların çözümlenmesini sağlayacak şekilde kitaplığınızı yeniden dizinler.

• Kitaplık İzinlerini Ayarla – Kitaplığın bilgisayar hesabına göre izinlere düzgün bir şekilde erişebilmesini sağlar.

• Önceden Yüklü Tasarımları Geri Yükle –Algılanan Silhouette modeline göre önceden yüklü tasarımları geri yükler.

• Kitaplığı Sıfırla – Bu eylem tüm resim ve klasörleri kitaplığınızdan kaldırır ve kitaplığı ilk yazılım kurulum ayarlarına sıfırlar.

• OpenGL Ayarları – Ekran konularını seçer 

• HTTP Yuvaları – İnternet bağlantısı hızınıza bağlı olarak bu seçenek çevrim içi mağazadan resim satın alırken hızı arttıran daha fazla sayıda yuvaya 
ayarlanabilir.

• IME Ayarı – Batı olmayan karakterlerin girilebilmesini sağlar.

• Proxy Ayarları – Proxy bağlantı kurulumları için kullanılır.

• Paket Boyutu – Bilgilerin Silhouette’e gönderildiği oran.

 Tercihler menüsünde olmayan başka bir program yazılım ekranının sağ alt köşesinde bulunan Yazılım Renk Teması düğmesidir.
 

 Bu düğmeye tıkladığınızda, varsayılan koyu gri arayüzden farklı renk tercih ediyorsanız yazılımın genel görünümüne yönelik önceden seçilen renk 
temaları listesi boyunca döner. 
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4 - Resimleri Çizme/Düzenleme
4.1 Temel Çizim Araçları
Silhouette Studio®, kullanıcıların temel bir dizi araçla çok kolay bir şekilde resim çizip oluşturabilmelerini sağlar. Tüm çizim araçları yazılım ekranının 
sol kısmında bulunur.

Çizgi Aracı
 Çizgi Aracı tek düz çizgilerin oluşturulabilmesini sağlar.  Çizim yaparken klavyenizde Shift tuşuna basılı tutarak düz dikey, yatay veya 
başlangıç noktasından 45 derece artan bir çizgi oluşturabilirsiniz.

Çokgen Araç
Çokgen Araç birden fazla düz çizginin oluşturabilmesini sağlar. Her fare tıklanmasında bir nokta oluşturulur. Resim bitiş noktasını başlangıç 
noktasıyla hizalayarak veya çizimi durdurmak için fareye çift tıklayarak kapanana dek çizgiler çizilmeye devam eder. Çizim yaparken 
klavyenizde Shift tuşuna basılı tutarak başlangıç noktasından bırakılan son noktaya kadar düz dikey, yatay veya 45 derece artan çizgi 
oluşturulur.

Eğri Şekilli Araç
Eğri Şekilli Araç birden fazla eğri çizginin oluşturulabilmesini sağlar. Her fare tıklanmasında bir nokta oluşturulur. Resim bitiş noktasını A 
başlangıç noktasıyla hizalayarak veya çizimi durdurmak için fareye çift tıklayarak kapanana dek çizgiler çizilmeye devam eder.

Yay Aracı
Yay aracı, sayfanızda herhangi bir boyutta yay çizmenizi sağlar.
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Dikdörtgen Araç 
Dikdörtgen Araç kare veya dikdörtgen oluşturulmasını sağlar. Çizim yaparken klavyenizde Shift tuşuna basılı tutarak kare, klavyenizde Alt 
tuşuna basılı tutarak resminizin nesnenin tam ortasında başladığı ilk imleç noktası oluşturulur.

Yuvarlatılmış Dikdörtgen Araç
Yuvarlatılmış Dikdörtgen Araç, yuvarlak köşeli kare veya dikdörtgen oluşturulmasını sağlar. Çizim yaparken klavyenizde Shift tuşuna basılı 
tutarak yuvarlatılmış kare, klavyenizde Alt tuşuna basılı tutarak resminizin nesnenin tam ortasında başladığı ilk imleç noktası oluşturulur. 
Yuvarlatılmış dikdörtgen seçildiğinde dikdörtgenin sol üst köşesinde iki kırmızı kontrol noktası bulacaksınız. Bunlar dikdörtgenin üst ve alt 
veya yan kısımlarının eğrilerini ayarlamak için sürüklenebilir veya klavyenizde Shift tuşuna basılı tutarak ve kontrol noktalarından birini 
sürükleyerek eş zamanlı olarak seçebilirsiniz. 

Elips
Daire Aracı, oval veya daire oluşturulmasını sağlar. Çizim yaparken klavyenizde Shift tuşuna basılı tutarak daire, klavyenizde Alt tuşuna basılı 
tutarak resminizin nesnenin tam ortasında başladığı ilk imleç noktası oluşturulur.

Düzgün Çokgen
Çokgen Araçları, farklı kenar sayısına sahip şekillerin oluşturulmasını sağlar. Varsayılan kenar sayısı beştir, ancak ortadaki kaydırıcı çubuk, 
üçgen gibi farklı şekiller oluşturmak için kenar sayısının artırılmasını veya azaltılmasını sağlar.

Serbest Çizim Aracı 
Serbest Çizim Aracı devamlı serbest çizginin oluşturulabilmesini sağlar. Bu araçla çizilen çizgiler fare düğmesi serbest bırakılana veya resim 
bitiş noktasını başlangıç noktasıyla hizalayarak kapanana dek devam eder. 

Sorunsuz Serbest Çizim Aracı 
Sorunsuz Serbest Çizim Aracı sorunsuz, devamlı serbest bir çizginin oluşturulabilmesini sağlar. Bu araçla çizilen çizgilerin sorunsuz geçişleri 
olacak ve açıları keskin olmayacaktır. Bu araçla çizilen çizgiler fare düğmesi serbest bırakılana veya resim bitiş noktasını başlangıç noktasıyla 
hizalayarak kapanana dek devam eder. 
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4.2 Resimleri Düzenleme
Mevcut resimde değişiklikler isteniyorsa resimlerin üzerindeki tüm çizgi noktaları düzenlenebilir. 

Seçme Aracı
Seçme Aracı, hangi resmin aktif resim olarak seçildiğini tespit edip resimleri ekranınızda hareket ettirebilmenizi sağlar. Bu, resimleri seçmek 
için tıklayacağınız varsayılan araçtır.

Noktaları Düzenle 
Nokta Düzenleme Moduna girmek için seçilen bir resme çift tıklayabilir ya da Noktaları Düzenle aracını kullanabilirsiniz. Bu araç, 
resminizdeki noktaları hareket ettirmek veya kaldırmak üzere düzenleyebilmenizi sağlar. Sadece tekli gruplanmamış çizgi seçimleri 
düzenlenebilir. Gruptan çıkarma işlemi sonraki bölümlerde açıklanacaktır.

Nokta Düzenleme Modundan çıkmak için resminize tekrar çift tıklayabilir ya da Seçme Aracına tıklayarak normal seçme moduna geri dönebilirsiniz.

Nokta Düzenleme Modu
Nokta Düzenleme Moduna girdiğinizde, seçilen resimler resmin çevresindeki kontrol kollarını yeniden boyutlandırıp döndürmenin gösterilmesinden 
resmin noktalarını, düğümlerini göstermeye değişecektir. Çizgilerin üzerindeki noktalarda çizgi yeni bir yöne girebilir veya düzden eğriye değişebilir.

                        Normal Seçme Modu             Nokta Düzenleme Modu

Nokta Düzenleme Modunda, seçilen nokta, beyaz gösterilirken tüm diğer noktalar koyu gri olacaktır. Seçilen noktayla ilişkili seçilen çizgi koyu kırmızı 
bir çizgi olarak vurgulanacaktır. Mavi noktaları olan diğer çizgiler eğri çizgileri ayarlayacak kollardır.

Nokta Düzenleme Modunda, ayrıca, ekranın sağ kısmında Nokta Düzenleme çubuğu gösterilir. Nokta Düzenleme Modunda aşağıdaki eylemleri 
yapabilirsiniz:
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Noktaları Taşı/Ayarla
Bir noktayı farenizi noktanın üzerinde herhangi bir noktada gezdirerek hareket ettirin. Düzenlenebilen bir noktanın üzerine gelindiğinde, imleç size 
noktayı istenilen konuma taşımay için tıklayıp sürükleyebileceğinizi gösterecek şekilde ayarlanır. Eğri çizgilerle, mavi noktaları benzer bir şekilde 
tutup ilişkili çizgi segmentinin eğrisini ayarlayacak şekilde ekranın çevresinde sürükleyebilirsiniz.

Nokta Ekle
Resminizi düzenlemek için yeni bir nokta bırakmak isteyebileceğiniz şu anda hiçbir nokta bulunmayan çizginin üzerinde gezinerek bir nokta ekleyin.  
Çizginin üzerine bir nokta bırakıldığında imleç bir noktayı istenilen çizgi konumuna bırakmak için tıklayabileceğinizi gösterecek şekilde ayarlanır.
Nokta Düzenle Modunda bulunan araçlara ek olarak ekranın sol kısmında iki ek düzenleme aracı bulunmaktadır.

Noktayı Sil
 Seçilen noktaları Noktayı Sil aracı kullanılarak veya seçilen noktaya tıklayıp Noktayı Sil seçeneğini seçerek silinecektir. Bir noktanın silinmesi 

silinen noktanın her iki tarafındaki en yakın noktalarının birleşip yeni bir bağlantı çizgisi oluşturmasına neden olur.  Bu aracın bir resim 
silmekten farklı olduğunu ve sadece tek tek noktaları silme amaçlı olduğunu unutmayınız. Sadece Nokta Düzenleme Modunda iken 

kullanılabilir.

Yolu Kes
 Yolu Kes aracını kullanarak veya seçilen noktaya sağ tıklayıp Yolu Kes seçeneğini seçerek dilediğiniz çizgi noktasının yolunu kesebilirsiniz. Yolu 

kesme işlemi yolun kesildiği yerde ilk olarak seçilen noktadan iki yeni nokta oluşturur.

Kesilen bir yolun veya aynı çizginin zıt uçlarının birbirine bağlı olmayan iki ucu bir ucu resmin zıt uç noktasına sürükleyerek yeniden 
birleştirilebilir.
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Köşe
 Köşe aracı, seçilen noktanın kontrol kollarının seçili kesişen noktada keskin bir köşe oluşturacak şekilde tek tek ayarlanabileceği şekilde 

olmasını sağlar.

Pürüzsüzleştir
 Pürüzsüzleştir aracı seçilen noktanın seçili kesişen noktada pürüzsüz bir geçiş noktası oluşturacağı şekilde ayarlanır.

Düzleştir 
Düzleştir seçeneği seçilen noktayı (şu anda seçilen noktayla ilişkili olan koyu kırmızı vurgulanan çizgi) düz bir çizgiye ayarlar.

Eğri Yap
 Eğri Yap seçeneği, seçilen noktayı (şu anda seçilen noktayla ilişkili olan koyu kırmızı vurgulanan çizgi) eğri bir çizgiye ayarlar.

Basitleştir 
Bazı kitaplık resimleri veya başka kaynaklardan içe aktarılan başka resimler çok sayıda nokta içerebilir. Basitleştir aracı resmin noktalarını 
otomatik olarak yeniden ayarlayıp resmin ilk genel çizgi şeklini korurken resmi mümkün olan en basit noktaya basitleştirir.
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Noktayı Düzenle Modunda bulunan araçların yanı sıra ekranın sol kısmında bulunan iki ek düzenleme aracı bulunmaktadır.

Silgi Aracı
Silgi aracını kullanarak resmin herhangi bir kısmını silebilir ve çizgi resminin kısımlarını veya kenarlarını hemen kaldırabilirsiniz. Yazılımın 
Tasarımcı Sürümünde silgi şekillerine yönelik çeşitli seçenekler bulunup açık veya kapalı silgi yolu arasında tercih yapabilmenizi sağlar.

                                    Asıl Resim                   Silgi Aracını Kullanarak Yeni Resim 
Bıçak Aracı
Resimleri Bıçak aracını kullanarak segmentleyebilirsiniz. Bu araç, resmin ayrı ayrı kısımlarını, yeni bir bağımsız şekil oluşturacak şekilde 
kesilmiş düz bir çizgi sunmaktadır. Yazılımın Tasarımcı Sürümünde bıçak yolu şekillerine yönelik çeşitli seçenekler bulunup açık veya kapalı 
bıçak yolu oluşturma arasında tercih yapabilmenizi sağlar. 

                          Asıl Resim               Silgi Aracını Kullanarak Yeni Resim 
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4.3 Çizgi Araçları
Çizim aracı kullanılarak oluşturulan metin ve resimler ve kitaplık resimleri de dâhil olmak üzere programdaki çizgiler farklı özelliklere sahip olacak 
şekilde değiştirilebilir.

Çizgi Rengi Seçenekleri
Çizgiler varsayılan olarak kırmızı renkle gösterilirken çizgileri istediğiniz renkte değiştirebilirsiniz. Çizgi renklerinin değiştirilmesi nasıl 
kesilebilecekleri bakımından özelliklerini etkilemez. Çizgi renklerinin değiştirilmesi farklı resimleri veya resim kısımlarını daha kolay bir 
şekilde görüntüleyebilmenizi ve çizgileri onları görüntülemeyi tercih ettiğiniz renkte görebilmenizi veya resim kısımlarını, yazdırılmak üzere 
seçilmiş çizgi renklerinin önemli olabileceği yazdır ve kes işlerini akılda tutarak ayarlayabilmenizi sağlamaya yardımcı olabilir.

Çizgi renklerini ayarlamak için resminizi seçip yukarıda gösterilen simgeye tıklayarak Çizgi Rengi menüsüne erişim sağlayın. Daha sonra Temel Menü 
renk seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Karma çizgi seçimi daima “temiz”i temsil eder. Renk seçme aracı, istenilen rengi çoğaltmak için çizim 
alanındaki başka bir nesneden herhangi bir rengi seçebilmenizi sağlar.

    
   Temiz       Renk Seçme

Gelişmiş Seçenekler menüsü çizgileri dilediğiniz renkte oluşturabilmenizi sağlar. Aradığınız rengi görsel olarak eşleştirmek için hedefi renk 
spektrumunun üzerine sürükleyebilir ya da istenilen rengin KYM (Kırmızı Yeşil Mavi) veya TDC (Ton Doygunluk Canlılık) değerini girebilirsiniz. Ayrıca, 
çizginin Şeffaflığını da ayarlayabileceksiniz.
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Çizgi Stili Seçenekleri
 Çizgi Stili menüsünde çizginizin stilini düz (varsayılan) veya kesik çizgili stile ayarlayabilirsiniz. Çizgiler ona göre kesilir veya seçilen stilde 
yazdırılır.

Çizgiler, genişlikleri bakımından nokta boyutlarında görüntülenir. Nokta boyutu istenilen özelliğe ayarlanabilir. Çizgi genişliği ayarlanabilirken çizgi 
daima sabit bir genişlikte; yani kullandığınız bıçak ya da kalemin kalınlığına göre kesilecek veya çizilecektir. 

Çizgi kalınlığı Kalınlık seçeneği çubuğunu elle sürükleyerek ya da istenilen nokta kalınlığını yazarak ayarlanabilir.

Köşe Stili seçeneği, resmin Köşe keskin bir kenarken Yuvarlatılmış’ın daha pürüzsüz bir kenar olduğu köşe noktalarından herhangi birinde çizgilerin 
nasıl görüneceğini ayarlar.

Uç Kapak Stili seçeneğinde sadece açık uçları olan çizgiler ayarlanır. Düz ya da Kare, çizginin ucunda değişken daha keskin düz kenarlarken sunarken 
Yuvarlatılmış, çizgi ucuna daha pürüzsüz yuvarlatılmış bir kenar sunar.

Pozisyon seçeneğinde çizginin dolu bir resmin Önünde mi yoksa dolu bir resmin Arkasında mı olduğu ayarlanır.

Resimlerinizi yazdırmak için belgenizi bir yazıcıya göndermek istiyorsanız Seçilen Şekillerin Çizgilerini Yazdır seçeneği ile seçilen resimlerin tüm 
çizgileri ekranda göründükleri şekilde yazdırılır.
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4.4 Dolgu Araçları
Metin, çizim araçları kullanılarak oluşturulan resimler ve kitaplık resimleri de dâhil olmak üzere kapalı resimler (çizginin başlangıç noktasının çizginin 
bitiş noktasıyla bağlandığı yer), farklı dolgu özelliklerine sahip olacak şekilde değiştirilebilir. Sadece kapalı resimlerde dolgulu özellikler olabilir. Kapalı 
resimlerin üzerinde yol kesilmişse uygulanan dolgu özellikleri hemen ortadan kaldırır.

Dolgu Rengi Seçenekleri
 Kapalı resimler varsayılan olarak boş gösterilirken istediğiniz kapalı resmi istediğiniz renkle doldurabilirsiniz. Dolgu renklerinin değiştirilmesi 
farklı resimleri veya resim kısımlarını daha kolay bir şekilde görüntüleyebilmenizi, şekilleri ve metni onları görüntülemeyi tercih ettiğiniz 
renkte görebilir veya resimleri özellikle yazdır ve kes işlerini akılda tutarak yazdırmaya ayarlayabilirsiniz.

Dolgu renklerini uygulamak için kapalı çizgi resminizi seçip yukarıdaki şekilde simgeye tıklayarak Dolgu Rengi menüsüne erişim sağlayın. 
Daha sonra Temel Menü renk seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Karma çizgi seçimi daima “temiz” i temsil eder. Renk seçme aracı istenilen 
rengi tekrarlamak için çizim alanında başka bir nesneden dilediğiniz rengi seçebilmenizi sağlar.

    Temiz       Renk Seçme

Gelişmiş Seçenekler menüsü istenilen özel renkte dolgu renkleri oluşturabilmenizi sağlar. Aradığınız rengi görsel olarak eşleştirmek için hedefi renk 
spektrumunun üzerine sürükleyebilir ya da bilinen bir renk arıyorsanız istenilen rengin KYM (Kırmızı Yeşil Mavi) veya TDC (Ton Doygunluk Canlılık) 
değerini girebilirsiniz. Ayrıca, Şeffaflık seçeneğini çubuğunu elle sürükleyerek ya da %0 tek ve %100 tamamen temiz olacak şekilde dolgu rengi için 
istediğiniz şeffaflık yüzdesini girerek de dolgu renginin şeffaflığını ayarlayabileceksiniz.
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Dolgu Derecesi Seçenekleri
Resimleri tek renklerle doldurmaya benzer bir şekilde istediğiniz kapalı çizgi resimleri bir dolgu derecesiyle doldurmayı da seçebilirsiniz.

Dolgu derecesi seçeneklerini uygulamak için kapalı çizgi resminizi seçip yukarıda gösterilen şekilde simgeye tıklayarak Dolgu Derecesine erişim 
sağlayın. Daha sonra Temel Menüden önceden oluşturulmuş derece seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Karma çizgi seçimi daima “temiz”i temsil 
eder. 

 
   Temiz

Ayrıca, Temel Seçenekler panelinin alt kısmında Yön seçeneklerinden herhangi birine tıklayarak derecenintemel yönünü de değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş Seçenekler menüsü seçilen son dolgu derecesine göre kendi özel dolgu derecelerinizi oluşturabilmenizi sağlar. Dolgu derecelerinde her 
zaman bir renk üstte ve bir renk altta olmak üzere minimum 2 (iki) renk olacaktır. Daha sonra, dolguyla, seçilen iki renk arasında bir aralık oluşturulur. 
 

Bu derece oluşturma aracının sol kısmında bulunan renk ok çubuklarına tıklayarak aralıktaki bu renklerden birini değiştrebilirsiniz. Rengi seçtikten 
sonra doğrudan aşağıda bulunan Rengi Seç kısmından dilediğiniz yeni rengi seçebilirsiniz. Ayrıca, yeni derece efektleri oluşturmak için aşağı yukarı 
üst ve alt renk çubukları arasında herhangi bir araya yeni çubuklar da ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, Gelişmiş Seçenekler bölümünde Açı aracını elle sürükleyerek ya da belirtilen dereceyi girerek derece efektinin açısını kişiselleştirilmiş 
derecede döndürülebilme özelliği bulunmaktadır. Ayrıca, Şeffaflık seçeneğini çubuğunu elle sürükleyerek ya da %0 tek ve %100 tamamen temiz 
olacak şekilde dolgu rengi için istediğiniz şeffaflık yüzdesini girerek dolgu renginin şeffaflığını da ayarlayabileceksiniz.
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Dolgu Deseni Seçenekleri
Son dolgu seçeneği kapalı çizgi resimleri bir desen dolgusuyla doldurmak amacıyla kullanılır. Desen dolgularını uygulamak için kapalı çizgi 
resminizi seçip yukarıda gösterilen şekilde simgeye tıklayarak Dolgu Deseni menüsüne erişim sağlayın. Daha sonra, model seçeneklerinden 
herhangi birini seçebilirsiniz. 

İstediğiniz dolguyu seçtikten sonra Gelişmiş Seçenekler menüsü, desenin yönünü Yatay veya Dikey olarak ayarlayabilmenizi ya da Sabit ya da Esnek 
açı oranına ayarlayabilmenizi sağlar. Bu menüde, deseni önceden ayarlanmış basit derecelere ya da Açı aracını elle sürükleyerek ya da belirtilen bir 
derecede girerek kişiselleştirilmiş bir dereceye döndürme seçenekleri sunulmaktadır. 

Ayrıca, modelin boyutunu, modeli seçilen şekli dolduracak şekilde değiştirerek ölçeklendirebilirsiniz.  Bunu, Ölçek Model çubuğunu elle sürükleyerek 
ya da doldurulmuş deseni getirmek istediğiniz büyüklük veya küçüklüğün yeni bir yüzde değerini girerek yapabilirsiniz.

Ayrıca, Şeffaf seçenek çubuğunu elle sürükleyerek ya da %0 tek ve %100 tamamen temiz olacak şekilde derecesi efekti için istediğiniz şeffaflık 
yüzdesini girerek de çizginin şeffaflığını ayarlayabileceksiniz.

Ek desenler Silhouette Tasarım Mağazası indirilebilir. 

Dosya > İçe Aktar > İçe Aktarma Seçeneklerine giderek ekndi resimlerinizden desenler oluşturabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz resme gidin ve seçin. 
Resim hakkında bilgi ekleyebileceğiniz yeni bir diyalog kutucuğu belirecektir. Resmi kitaplığınızda Kendi Tasarımım klasörüne eklemek için Tamam’a 
basın. Oradan, resminizi, çalışma alanınızda doldurulabilir bir şekle sürükleyebilirsiniz.
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Gölge Seçenekleri (Sadece Tasarımcı Sürümü)
Çalışma alanının üstündeki araç çubuğunda bulunan Gölge simgesine tıklayarak gölge ekleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. Gölge menüsünde, 
gölge baskısını, rengini ve şeffaflığını ayarlayabilirsiniz.

Taslak Seçenekleri (Sadece Tasarımcı Sürümü)
Çalışma alanının üstünde bulunan Taslak simgesine tıklayarak taslak tasarım oluşturabilirsiniz. Taslak menüsünde, taslak kenarını, dolgu 
türünü ve dolgu efektini ayarlayabilirsiniz.

Yapay Elmas Seçenekleri (Sadece Tasarımcı Sürümü)
Çalışma alanının üstündeki araç çubuğunda bulunan Yapay Elmas simgesine tıklayarak yapay elmas tasarımı oluşturun. Yapay Elmas 
menüsünde, yapay elmas efekti, yapay elmas boyutu ve aralığı ve yerleştirme seçeneklerini seçebilirsiniz. 
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5 - Metin
Silhouette Studio® ile bilgisayarınıza yüklü olan tüm yazı tipleri kullanılabilir. Bu yazı tiplerini programa yüklemeniz gerekmez. Silhouette 
Studio®, istediğiniz metni oluşturmaya giderken yüklü olan tüm yazı tipi dosyalarına erişir ve bunları gösterir.

5.1 Metin Oluşturma

Yazı tiplerinizi kullanabilmeniz için yazılım ekranının sol kısmında bulunan metin aracına tıklayın.
 
Buna tıklamak çalışma alanınıza bir metin imleci yerleştirebilmenizi ve doğrudan ekrana yazmaya başlayabilmenizi sağlar. 

Kırmızı yanıp sönen çizgi yazı yazdığınız yeri gösteren imlecinizdir. Farenize tıklayarak ya da bilgisayarınızın sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak geri ya da 
ileri gidebilirsiniz. 

Etrafı çevreleyen yeşil kutucuk sizin metin kutucuğunuzdur. Bu kutucuk metin kutucuğunun sağ kenarında bulunan siyah çubuğa tıklayıp tutarak  
ayarlanabilir. Bu çubuğu sola sürükleyerek metninizi sarabilirsiniz. Bu çubuğu sağa sürükleyerek metni tek doğrusal bir çizgiye doğru getirebilmenizi 
sağlar. 

Metin Düzenleme Modundan çıkmak için çift tıklayabilir veya metnin dışına tıklayabilirsiniz. Oluşturduğunuz metne tekrar çift tıklayarak sözcükleri 
veya harfleri tekrar düzenleme için geri dönebilirsiniz.
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5.2 Metnin Manipülasyonu
Metninizin oluşturulması sırasında, ekranınızın sağ kısmında birden fazla ayar seçeneği sunan Metin Stili menüsü açılır.

Kullanılabilir Yazı Tipleri
Bu menünün ilk kısmında bilgisayarınıza yüklü olan kaydırabileceğiniz ek yazı tipi seçenekleriyle geçerli seçilen yazı tipi gösterilir. Bu kısmın en üst 
bölümü bilinen bir yazı tipini girerek her yazı tipini aramak amacıyla kullanılabilir.

Metin Düzenleme Modunda yazı tiplerini değiştirebilir ve başka yazı tipleriyle aynı metin kutucuğunda yeni bir yazı tipi kullanabilirsiniz. Metin 
Düzenleme Modunda, istenilen dizgeyi vurgulayıp istenilen yeni yazı tipini seçerek mevcut metne ya da harflere farklı yazı tipleri de uygulanabilir. 
Metin Düzenleme Modunda değilseniz, yeni yazı tipleri seçilen metne uygulanabilse de bu ayarlar seçilen tüm metin kutucuğunun yazı tipini 
değiştirmez.

Yazı Tipi Özellikleri
 Bazı yazı tipleri, metin veya harfleri koyu, italik veya altı çizili hale getirebilmenizi sağlayan belirli stil özelliklerinin kullanımına 

olanak sağlayacak şekilde programlanmıştır. Bu özellikler sadece söz konusu yazı tipi o özellikle programlanmışsa ve söz 
konusu özellikler uygulanabiliyorsa seçilebilir şekilde vurgulanır.  Bu özelliklerden birini uygulayabilmek için istenilen harf veya 
sözcükleri vurgulayıp daha sonra da kullanılabilir özelliğe tıklayabilirsiniz.

  
Koyu, İtalik ve Altı Çizili seçenekler gösterilirken, seçilen yazı tipine programlanmış ek kullanılabilir seçenekler varsa bu 
seçenek kutucuğunun sağ kısmında diğer seçeneklerin programlanıp programlanabileceğini görüntüleyebilmenizi sağlayan bir 
kaydırma çubuğu belirir.
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Metni Yaslama

Metin otomatik olarak sola yaslanırken metniniz birden fazla çizgiye sarılmışsa metni yaslamayı istenilen şekilde 
değiştirebilirsiniz.

Metin Boyutu
Metin boyutu daima varsayılan olarak 72 nokta boyutunda olacaktır. Bu yazı tipinin yazdırılan yazı tipi boyutudur. Yazı tipleri çok çeşitli kaynaklarla 
programlanabildikleri için değişiklik gösterse de bu genellikle 1 (bir) inç yüksekliğe (veya 25 mm) eşittir. Yazdırma formatı yazı tiplerinde en yaygın 
nokta boyutları mevcut aşağı açılır listede bulunsa da kişisel sayı bu boyut tercihine elle girilebilir.

 
Listede yer alan diğer yaygın eşdeğer ölçüler şöyledir:

18 pt = 0.25 inç (6 mm)
24 pt = 0.33 inç (8 mm)
36 pt = 0.5 inç (13 mm)
48 pt = 0.66 inch (17 mm)
144 pt = 2 inç (50 mm)
288 pt = 4 inç (100 mm)

Yine, bu ölçüler yaklaşık olup yazı tipinden yazı tipine değişiklik gösterecektir; bu nedenle belirli bir ölçü elde etmek istiyorsanız alternatif olarak 
metninizi oluşturduktan sonra istediğiniz özelliğe yeniden boyutlandırmak isteyebilirsiniz.
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Karakter Boşluk
Harfler, normal programlanmış boşluklarından onları Karakter Boşluk seçeneğinden birbirine yakınlaştıracak ya da uzaklaştıracak şekilde 
ayarlanabilir.

 

Boşluklar daima karakterler arasındaki boşluğun normal mesafede olduğunu %100 gösterecek şekilde başlar. Sayı azaldıkça veya çubuk sola 
kaydırıldıkça harfler birbirine yaklaşır. Sayı yükseldikçe veya çubuk sağa kaydırıldıkça harfler birbirinden uzaklaşır.

Çizgi Boşluk
Oluşturduğunuz metin birden fazla çizgiye sarılmışsa, metnin çizgileri arasındaki mesafeyi ayarlamak için benzer bir şekilde Çizgi Boşluk seçeneğini 
arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

 

Boşluklar daima çizgi boşluğunun normal mesafede olduğunu %100 gösterecek şekilde başlar. Sayı azaldıkça veya çubuk sola kaydırıldıkça metin 
çizgileri birbirine yaklaşır. Sayı yükseldikçe veya çubuk sağa kaydırıldıkça metin çizgileri birbirinden uzaklaşır.
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5.3 Metinden Yola
Metin oluşturulurken veya Metin Düzenleme Modundayken, oluşturulan metnin sol kısmında bir kontrol noktası bulacaksınız:

Bu kontrol noktası, çalışma alanınızdaki herhangi bir çizgiye sürüklenebilir. Örneğin, Daire aracıyla 
bir oval oluşturabilir ve daha sonra metninizi yay etkisi elde edecek şekilde bu çizgiye 
sürükleyebilirsiniz:

Bu şekilde metin yola uygulandığında metnin sol kısmında dikey bir çubuk göreceksiniz. Bu da, yolun üzerine, yola paralel veya yolun altına 
yerleştirilebilmesi amacıyla metnin uygulandığı çizgiye göre metninizin yerini ayarlamak amacıyla kullanılabilen yeni bir kontrol çubuğu sunar.

Yol olarak kullanılan nesnenin gri olacağını da unutmayın. Bu durum, bu resmin artık kesim maksadına kapatıldığını gösterir. Yol olarak kullanılan 
nesnenin tekrar kesebilmesini sağlamak istiyorsanız daha önce açıklanan Kesim Stili Seçeneklerini ziyaret edebilir ve gri yol nesnesi seçildiğinde 
Kesim Stilini Etkinleştir’i seçebilirsiniz.
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6 - Resim Manipülasyonu
Silhouette Studio®’da resimlerin ve metnin temel ve gelişmiş manipülasyonuna olanak sağlayan birçok araç bulunmaktadır. Bir sonraki kısımda, tüm 
bu araçlara ve bunların nasıl kullanılacağına genel bir bakış sunulmaktadır.

6.1 Temel Bilgiler
Çoğu yazılım programı gibi Silhouette Studio® da aşağıdaki gibi yaygın temel düzenleme araçları belirlemiştir:

Seçme
Resimler elbette üzerlerine tıklayarak seçilebilir. Bilgisayarınızın klavyesinde Shift tuşuna basılı tutarak ve başka bir resme tıklayarak birden fazla 
resim seçilebilir. Dilediğiniz kadar çok sayıda resim seçmek için bu eylemi tekrarlayabilirsiniz. Shift tuşuna basılı tutup seçilen resme tıkladığınızda o 
resmin seçimini kaldırırsınız.

Aynı anda seçilecek tüm istenilen şekilleri eklemek için bir resmin üstüne tıklayarak ve farenizi sürükleyerek de 
birden fazla resim seçilebilir. Fare düğmesini tutup farenizi sürüklediğinizde seçiminizi gösteren seçim 
kutucuğunu oluşturan kesikli bir çizgi görürsünüz. Fareyi bıraktığınızda bu kutucuğa ekli olan tüm resimler aynı 
sınırlayıcı kutuda birlikte seçilir.

Ekrandaki mevcut tüm görüntüleri birlikte seçmek isterseniz, Hızlı Erişim Araç çubuğunda bulunan Tümünü Seç düğmesine tıklayabilirsiniz.
 

Sadece aynı renkteki görüntüleri seçmek isterseniz Hızlı Erişim Araç çubuğunda bulunan Renge Göre Seç düğmesine tıklayabilirsiniz.

Seçilen tüm görüntülerin seçimini kaldırmak isterseniz Hızlı Erişim Araç çubuğunda bulunan Tüm Seçimleri Kaldır düğmesine tıklayabilirsiniz.
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Kopyala/Yapıştır/Kes Araçları 
Bu araçlar, seçilen resimleri kopyalama, yapıştırma veya görüntüden kesme gibi temel beklenen eylemleri gerçekleştirmektedir. Kopyalanan 
veya kesilen resimler bilgisayarınızın hafızasında sanal bir panoda saklanır. Bu panoda tek seferde sadece bir nesne olabilir Yani, bir resmi 
kopyaladıktan sonra başka bir resmi kopyalarsanız sadece en son kopyalanan resim panoda yapıştırılmak üzere bekler. Bu eylemlere, 
Düzenle menüsünde üst araç çubuğundan veya bir resme sağ tıklayarak ve ayrıca bu eylemlere yönelik standart kısa yol tuşlarını kullanarak 
erişilebilir.

Kopyalanan resimlerin yapıştırılması, kopyayı kolayca görüp bulabilmeniz amacıyla doğrudan asıl resmin sağına yerleştirir. Resmin bir kopyasını 
doğrudan üste yapıştırabilmek amacıyla ek bir Öne Yapıştır seçeneği de sunulur ve Düzenle menüsünde, seçilen resmin sağ tık menüsünde veya bu 
eyleme yönelik standart kısa yollar kullanılarak bulunur. 

Çoğalt
Çoğalt seçeneği, seçilem resmi kopyalayıp yapıştırmakla aynı eylemi gerçekleştirir ama bunu panonuzu kullanma gereği duymadan ve tek tık 
işlemle yapar. Bu araç çubuğu düğmesi yazılım ekranının alt kısmında bulunur ve alternatif olarak Düzenle menüsünde veya seçilen resmin 
üzerine tıklayarak da bulunabilir. 

Sil
Seçilen resimler, yazılım ekranının alt kısmında bulunan Sil düğmesine tıklayarak, Düzenle menüsüne erişim sağlayıp Sil’i seçerek, seçilen 
resme sağ tıklayıp Sil seçeneğini seçerek ya da sadece bilgisayarınızın klavyesindeki Sil tuşuna basarak çalışma alanınızdan silinebilir.

Geri Al/Yinele
 Bir resmi taşımak da dâhil olmak üzere yapılan her eylem geri alınabilir. Bir önceki eylemi geri almak için Geri Al düğmesine tıklayın. 

Yeni çalışma alanınızı ilk açtığınız zamana geri dönmek de dâhil olmak üzere, Geri Al düğmesiyle geri alabileceğiniz sınırsız sayıda eylem 
bulunmaktadır.

Benzer bir şekilde, geri aldığınız eylemleri tekrarlamak için Yinele düğmesine tıklayabilirsiniz. Yapılan so eyleme gelene kadar bu düğmeyi kullanmaya 
devam edebilirsiniz.
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Aktarma Özellikleri (Sadece Tasarımcı Sürümü)
Çizgi rengi ve kesim stili gibi özellikler, özellikleri aktarmak istediğiniz şekli seçerek, çalışma alanınızın altındaki araç çubuğundan Göz Damlası 
simgesini seçerek ve daha sonra taklit etmek istediğiniz şekle tıklayarak bir şekilden başka bir şekle aktarılabilir.

Katmanlar (Sadece Tasarımcı Sürümü)
Bir projeyi başka bir programda oluşturulan katmanlarla içe aktardığınızda bu katmanlara Katmanlar panelinden erişebilirsiniz. Studio’ya 
katman eklemek veya kaldırmak için +/- tuşlarını da kullanabilirsiniz.
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6.2 Gruplandırma/Gruptan Çıkarma
Bu iki eylem yaygın olarak kullanılır ve resimlerin manipülasyonuna yardımcı olan değerli araçlardır. Bu kavramları anlayabilmek için ilk olarak 
gruplandırılan ve gruptan çıkarılan resimlerin ne olduğunu anlamalıyız.

Aşağıda tek çizgi örneği verilmiştir:

 Resimde birçok kısım olsa da tek bir başlangıç noktası ve bitiş noktası olan tek bir çizgidir.

Aşağıda birden fazla çizgi resmi örneği verilmiştir:

Bu resimde, bir tarafta yaprağın gövdesi ve sapı ve diğer tarafta yaprağın iç kısımlarıyla iki çizgi dizisi bulunmaktadır. Bu 
resim, ekranınızda hareket ettirildiğinde yaprağın dış çizgisini hareket ettirmek ve daha sonra merkez kısmını bağımsız 
bir şekilde hareket ettirip içeriye hizalamaya çalışmak zorunda kalmayacağınız şekilde birlikte gruplandırılmıştır.

Resimde tam olarak kaç çizgi kısmı olduğunu bilmek önemli olmasa da tek çizgi resimlerin hiçbir şeyle birlikte 
gruplanmadığını ve birden fazla kısmı olan hiçbir şeyin gruplandırılmadığını veya gruplandırılamayacağını anlamak 
önemlidir .
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Gruplandırma
İki çizgi dizileri, hareket ettirilse bile ilgili pozisyonları sabit olmak üzere, Gruplandırma seçeneği kullanılarak gruplanabilir.

Grup seçeneğini kullanmak için aynı anda iki veya daha fazla görüntüyü seçip Hızlı Erişim Araç çubuğunda bulunan Grup simgesine tıklayın. Bu, 
alternatif olarak Nesne menüsünde veya birden fazla seçilen resme sağ tıklayıp Gruplandır’ı seçerek bulunabilir.

Gruptan Çıkarma
Birden fazla çizgi dizisi içeren resimler resim kısımları bağımsız bir şekilde kullanılabilecek, kaldırılabilecek, döndürülebilecek, yeniden 
boyutlandırılabilecek veyahut resmi bir bütün olarak manipüle etmek zorunda kalmadan manipüle edilecek şekilde gruptan çıkarılabilir.

Örneğin, bu pasta resmini kesmek isterken resmin içindeki bazı süsleri kaldırabilmek amacıyla resmi gruptan çıkarmak isteyebilirsiniz:

Gruptan çıkarılan resimle artık manipüle edilebilen gruptan çıkarılmış her yeni resim parçasının etrafında ayrı 
seçim kutucukları gösterilir:
 
Gruptan çıkarılmış kısımlara erişim sağlayabilmek için resminizin seçimini kaldırabilirsiniz.
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6.3 Birleşik Yollar
Birleşik yollar kavramı, bazı özelliklerin görünüşte benzer durumlara neden farklı şekillerde uygulanabildiğini anlamak adına önemlidir. Birleşik yollar, 
iç çizgilerin resme gömülü olduğu iki veya daha fazla çizgi dizisi koleksiyonudur. Birleşik yollar, gruplanmış çizgi dizisiyle aynı görünebilir ama örneğin 
renkle doldurulmaya göstereceği tepkide oldukça farklıdırlar. 

Birleşik yollar sadece resimleri yazdır ve kes oluştururken gerçekten söz konusu olur.

   Birleşik Olmayan Resim                                       Birleşik Yollu Resim

Önceki örneklerde, üstteki iki resim dümdüz görünüp birbirlerinin aynısı gibidir. Ancak, alttaki resim dizisine bakıldığında farklar belirgin hale 
gelmektedir. Soldaki resimde yandan görünüşte aslında beyaz noktalı gri bir kelebeğe bakıyoruz. Bu resim, birleşik yol olmayan bir resimdir. Sağdaki 
resimde, yandan görünüşte resme gömülü beyaz noktalı gri bir kelebeğe bakıyoruz.

Elbette, Silhouette ile her iki resim de, kesim ve taslak işinde, tamamen aynı şekilde kesilecektir, ancak, yazdır ve kes uygulamalarına yönelik dolgu 
resimleriyle belirli efektleri gerçekleştirmek istediğinizde bu resimlerin arasında bir fark olduğunun anlaşılması önemlidir. 
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 Örneğin:
 Burada, aynı resimden dolgu kaldırılmıştır. Tüm kısımlar birlikte gruplanmıştır.

Bu birleşik olmayan bir resim ise ve bir renk özelliğiyle doldurulmuşsa sonuç şöyle olacaktır:

Birlikte gruplanmış olsa da tüm çizgi dizileri yine de seçilen dolgu efektiyle doldurulmaları için birbirlerinin üzerinde tek tek 
parçalar halindedir.

Bu resmin birleşik yolu varsa ve bir renk özelliğiyle doldurulmuşsa sonuç şöyle olacaktır:

Resmin doldurulmamış kısımları birleşik yol resimlerle doldurulamaz çünkü bu gömülü alanlar negatif boşluktur.

Birleşik yollar, yine de, birden fazla resim kısmını taşımak için gruptan çıkarılabilir ama gruptan çıkarma işlemi hemen 
birleşik yolu serbest bırakıp bunu birleşik olmayan yol resmi haline getirir

Birden fazla seçili resim dizisini birleşik yol yapmak için birden fazla kısım seçilene kadar sağ tıklayıp Birleşik Yol Yap 
seçebilirsiniz. Zıt eylem gerçekleştirmek için de, benzer bir şekilde, birleşik resmin üzerine tıklayıp Birleşik Yolu Serbest 
Bırak seçeneğini seçebilirsiniz. Bu seçenekler Nesne menüsünde de bulunabilir.
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6.4 Resimleri Taşıma
Resimler, farenizle ekrandan seçip istenilen konuma sürükleyerek taşınabilir. Seçilen resim aynı zamanda bilgisayarınızın klavyesinde 
bulunan ok tuşlarını kullanarak da taşınabilir.

Resimleri Taşı menüsü panelinden de taşıyabilirsiniz.
 
Seçilen resimler Taşı seçeneklerinden herhangi biri kullanılarak taşınabilir. Bu ekranda bulunan yön okları resimleri seçtiğiniz yöne taşır. Bu eylem, 
resminizi çalışma alanınızda istenilen şekilde konumlandırılana kadar tekrarlanabilir.

Şununla Taşı seçeneği seçilen resimleri geçerli konumlarından girilen ölçüyle taşırken, Şuraya Taşı seçeneği resimleri, mevcut konumlarına 
bakılmaksızın, 0, 0 (sıfır, sıfır) ölçüsü çalışma alanınızın sol üst köşesini temsil edecek ve değerler arttıkça o noktadan sağa ya da aşağıya taşıyacak 
şekilde çalışma alanınızda belirli bir yere taşır.
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6.5 Döndürme

Nesneler istenilen açıda döndürülebilir. Seçilen resimlerde daima elle sürüklenip fare kullanarak döndürülebilen yeşil 
döndürme kolu çubuğu bulunacaktır.

Döndür menüsü seçeneklerinde, daha kesin veya belirli döndürme seçeneklerine yönelik ek döndürme seçenekleri de sunulur.
 
Döndür menüsünde aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz.

Şununla Döndür
Bu seçenekler, seçilen resmi, resmin geçerli açısından seçilen ortak açıdan döndürür.

Şuraya Döndür
Bu seçenekler, seçilen resmi, resmin ilk sabit 0° noktasına göre seçilen açıya döndürür.

Özel Şununla Döndür 
Bu seçenek, bir derece ölçüm çubuğunu elle kaydırabilmenizi ya da belirli bir derece ölçümü girip seçilen resmi resmin geçerli açısından döndürme 
uygulayabilmenizi sağlar.

Özel Şuraya Döndür
Bu seçenek, bir derece ölçüm çubuğunu elle kaydırabilmenizi ya da belirli bir derece ölçümü girip seçilen resmi resmin asıl sabit 0° noktasına göre 
döndürme uygulayabilmenizi sağlar.

Döndürme Merkezi (Sadece Tasarımcı Sürümü)
Şeklinizin etrafında döndüğü noktayı ayarlayabilmek için döndürme merkezini ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, döndürmek istediğiniz şekli seçin, 
klavyenizde, şeklin merkezinde küçük artı gösterge simgesi gösteren ‘O’ harfine basın. Daha sonra artı gösterge simgesini istediğiniz yeni döndürme 
noktasına taşıyabilirsiniz.
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6.6 Boyutlandırma
Nesneler istenilen ölçülerde boyutlandırılabilir. Yine de, resimleri istenilen boyutlara kişiselleştirirken özellikle de kalın malzemeleri keserken kesim 
kalitesinin değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Karışık kısımları olan bir resmin boyutunu azaltıp daha kalın bir malzemede kesmek kesim 
kalitesinin kötüye gideceği duruma bir örnektir.

Resimleri çizerken veya seçerken resminizin yanında ölçüleri de görüntüleyebileceksiniz. 

Seçim kutucuğunun üzerinde resimleri elle yeniden boyutlandırmaya yönelik kontrol noktaları da bulunmaktadır. Elle 
yeniden boyutlandırmak için bu kutucuklardan birine tıklayın ve şekli daha büyük ya da daha küçük hale getirmek için 
farenizi istenilen yöne sürükleyin. Köşe kontrol noktaları resmi orantılı olarak yeniden boyutlandırıp ilgili yükseklik ve 
genişliği korurken yan kontrol noktaları resminizi farenizini sürüklendiği yöne esnetir.

Ölçek menüsü seçeneklerinde, daha kesin veya belirli döndürme yeniden boyutlandırma seçeneklerine 
yönelik ek boyutlandırma seçenekleri de sunulur.
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Ölçek menüsünde, aşağıdaki özelliklerden birini seçebilirsiniz.

Ölçeklendir
Bu seçenekler, seçilen resimleri geçerli boyutunun yüzdesiyle yeniden boyutlandırır. %100’ün altındaki rakamlar resminizi daha küçük hale getirirken 
%100’ün üzerindeki rakamlar resminizi daha büyük hale getirir. Örneğin, resminizi geçerli boyutunun %50’sine yeniden boyutlandırdığınızda resminiz 
yarısı kadar genişlikte görünürken resminizi geçerli boyutunun %200’üne yeniden boyutlandırdığınızda resminiz iki kat daha geniş görünür. İstenilen 
özel yüzdeler uygulanabilir.

Boyutları Belirt
Bu seçenek, seçilen resmi belirli bir ölçüye yeniden boyutlandırabilmenizi sağlar. En-Boy Oranını Kilitle seçeneği işaretlendiğinde, sadece bir ölçü 
değiştirilirken resmin oranlarını korumak istediğinizde resminizin orantılı bir şekilde yeniden boyutlandırılması sağlanır. Örneğin, 1 inç yükseklik 2 inç 
genişlikle başlayan ilk yaprak örneğimizi alıp genişliği 1 inçe ayarladığımızda aşağıdaki sonuçları görebilirsiniz:

     With Lock Aspect Ratio                               Without Lock Aspect Ratio

Makaslama (Sadece Tasarımcı Sürümü)
Tasarımınızı dikey ya da yatay olarak eğmek için Makasla seçeneğini kullanın. Önceden ayarlanmış miktarlar arasından seçiminizi yapabilir 
veya özel bir makaslama belirtebilirsiniz.
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Kılavuz
Ölçüleri görüntülemeye yardımcı olmak için, hiçbir resim seçilmediğinde çalışma alanınıza sağ tıklayıp Kılavuzu Göster’e tıklayarak ya da 
Kılavuz menüsüne giderek de kılavuzu açmayı tercih edebilirsiniz.

Kılavuz menüsünde, kılavuzu açabilir ve kapayabilir, kılavuz boşluğunu istenilen ölçüye ayarlayabilir ve kılavuzda bulunan bölme sayısını 
tanımlayabilirsiniz.

Tek Bölme Birden Fazla Alt Bölme

Kılavuza Yasla seçeneği etkinleştirildiğinde resmi kılavuzun ölçü ve bölmelerine uygun olmasını sağlar. Bu durum, özellikle de resim çizerken resmi 
istenilen ölçülere uygun olmasına yardımcı olur.

Kılavuzun Stili, geleneksel Kare kılavuz ya da Eş Ölçekli kılavuz olacak şekilde seçilebilir. Yine, farklı stiller, çizdiğiniz ölçüye referans sunmak amacıyla 
yazılımda resim çizerken de yardımcı olabilir.

Kare Kılavuz Eş Ölçekli

Kılavuzun Rengi de istenilen şekilde ayarlanabilir ve yine de özel bir renk seçilebilse de kılavuzunuza kesintsiz bir görünüm sağlayabilecek önceden 
seçilmiş renk önerileri dizisi sunar.

Tasarımcı Sürümünde, ayrıca, düzeni daha kolay hale getirebilmenize yardımcı olmak amacıyla Cetvelleri ve Artı Göstergeleri etkinleştirebilirsiniz.
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6.7 Ayna Görüntüsü Verme
Bazı malzeme veya durumlarda, resimlerin ayna görüntüsü formatında kesilmesi gerekebilir veya istediğiniz resim görüntüsünü elde etmek amacıyla 
nesneleri çevirmek isteyebilirsiniz.

Bir resme ayna görüntüsü verebilmek için seçilen resme sağ tıklayarak Yatay veya Dikey Ayna Görüntüsü Ver seçeneğini seçebilirsiniz.

Ayna Efekti Yok Yatay Ayna Görüntüsü

Dikey Ayna Görüntüsü Yatay veya Dikey Ayna Görüntüsü

Diğer ayna görüntüsü seçeneklerine Ayna Seçenekleri olarak sıralanan Dönüştür alt menüsü altındaki Nesne menüsünden erişilebilir.

Bu menüde de, Çevir menüsü seçenekleri altında resimlerinizi çevirebilirsiniz (yukarıda gösterilen şekilde) .

Ayrıca, Ayna menüsü seçenekleriyle seçilen resimlerin ayna kopyalarını oluşturabilir, ayna görüntüsü kopyayı sola, sağa, yukarıya ayna görüntülü 
veya aşağıya ayna görüntülü oluşturabilirsiniz. 

Bir resme ayna görüntüsü vermek için seçilen resme sağ tıklayıp Yatay veya Dikey Ayna Görüntüsü Ver seçeneğini seçebilirsiniz.

Asıl Resim Yukarı Ayna Kopyası Aşağı Ayna Kopyası

Sola Ayna Kopyası Sağa Ayna Kopyası
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6.8 Ayarlama
Birden fazla resim birbiriyle üst üste gelebilir. Hangi resmin önde ve hangisinin arkada olduğu sıralaması ayarlanabilir. Bu özellik, çoğunlukla, hangi 
resmin diğerinin önünde olması gerektiğine karar verebilmeniz için yazdır ve kes uygulamalarına yönelik dolgu resimlerle kullanılmaktadır. 

Öne Getir
Bu seçenek, seçilen resmi alıp üst üste gelen tüm diğer resimlerin önüne taşır. 

İlk Resim Sıralaması Daire Seçildi ve Öne Getirildi

Arkaya Gönder
Bu seçenek, seçilen resmi alıp üst üste gelen tüm diğer resimlerin arkasına taşır. 

İlk Resim Sıralaması Üçgen Seçildi ve Arkaya Gönderildi
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Bu seçeneklere ek olarak, ayrıca, seçilen resmi en arkaya değil de bir seviye geriye göndermek için resmin üzerine sağ tıklayıp Bir Arkaya 
Gönder’i seçebilirsiniz. 

İlk Resim Sıralaması Üçgen Seçildi ve Arkaya Gönderildi

Benzer bir şekilde, seçilen resmi en öne değil de bir seviye öne getirmek için resmin üzerine sağ tıklayıp Bir Öne Getir’i seçebilirsiniz.

İlk Resim Sıralaması Daire Seçildi ve Öne Getirildi



Silhouette Studio® V4   |   Bölüm 6 - Resim Manipülasyonu 53

6.9 Hizalama

Birden fazla resim birbirleriyle ilişkili olarak hizalanabilir. Aşağıdaki Hizalama seçenekleri mevcuttur:

Ortala (Ortaya Merkeze Hizala)  

Bu seçenek, iki veya daha fazla seçilen nesneyi birbirleriyle birbirlerinin ortasında dizilecek şekilde ortalar.

Sola Hizala 

Bu seçenek, iki veya daha fazla seçilen nesneyi birlikte paylaşılan sınırlayıcı kutunun sol kenarına hizalanırken birbirlerinin üstünde ya da 
altında olmaları bakımından ilgili mesafelerini koruyacak şekilde hizalar.

Ortaya Hizala 

Bu seçenek, iki veya daha fazla seçilen nesneyi merkez noktaları birlikte hizalanırken birbirlerinin üstünde ya da altında olmaları bakımından 
ilgili mesafelerini koruyacak şekilde hizalar.

Sağa Hizala 

Bu seçenek, iki veya daha fazla seçilen nesneyi birlikte paylaşılan sınırlayıcı kutunun sağ kenarına hizalanırken birbirlerinin üstünde ya da 
altında olmaları bakımından ilgili mesafelerini koruyacak şekilde hizalar.
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Üste Hizala
Bu seçenek, iki veya daha fazla seçilen nesneyi birlikte paylaşılan sınırlayıcı kutunun üst kenarına hizalanırken birbirlerinin üstünde ya da 
altında olmaları bakımından ilgili mesafelerini koruyacak şekilde hizalar.

Ortaya Hizala 
Bu seçenek, iki veya daha fazla seçilen nesneyi birlikte orta noktaları hizalanırken birbirlerinin üstünde ya da altında olmaları bakımından 
ilgili mesafelerini koruyacak şekilde hizalar.

Alta Hizala
Bu seçenek, iki veya daha fazla seçilen nesneyi birlikte paylaşılan sınırlayıcı kutunun alt kenarına hizalanırken birbirlerinin yanında olmaları 
bakımından ilgili mesafelerini koruyacak şekilde hizalar.

Yatay Boşluklandır
Minimum üç nesne seçildiğinde bu seçenek tüm resimleri alıp bunları yatay olarak birbirlerine aynı mesafede olacak şekilde yatay olarak 
boşluklandırır.

Dikey Boşluklandır
Minimum üç nesne seçildiğinde bu seçenek tüm resimleri alıp bunları dikey olarak birbirlerine aynı mesafede olacak şekilde dikey olarak 
boşluklandırır.  
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6.10 Çoğaltma
Çoğaltma, bir resmi kopyalayıp yapıştırmaya benzese de, istediğiniz sayıda kopya elde edebilmenizi ve resimleri birden fazla kez kopyalayıp 
yapıştırıp daha sonra ekrana elle girerek yerleştirmeye gerek kalmadan tek seferde yerleştirebilmenizi sağlar. Bu seçenekler, ayrıca, kesim 
alanınızı maksimuma çıkarmak amacıyla birbirlerine mümkün olduğunca yakın olan kopyalar oluşturur.

Çoğaltma seçenekleri temel menüsünde aşağıdaki seçenekleri bulacaksınız.

Sola Çoğalt
Bu seçenek, seçilen nesneyi çoğaltıp bir kopyasını doğrudan nesnelerin arasında mümkün olan en minimal miktarla sola yerleştirir.

Sağa Çoğalt
Bu seçenek, seçilen nesneyi çoğaltıp bir kopyasını doğrudan nesnelerin arasında mümkün olan en minimal miktarla sağa yerleştirir.

 
Yukarıya Çoğalt
Bu seçenek, seçilen nesneyi çoğaltıp bir kopyasını doğrudan nesnelerin arasında mümkün olan en minimal miktarla yukarıya yerleştirir.

Aşağıya Çoğalt
Bu seçenek, seçilen nesneyi çoğaltıp bir kopyasını doğrudan nesnelerin arasında mümkün olan en minimal miktarla aşağıya yerleştirir.
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Üçerli Satır / Dörderli Satır
Bu seçenekler, seçilen nesneyi kopyalayıp bir satırda, nesnelerin arasında en minimal boşluk miktarıyla birbirine yatay olarak yığılmış 
yan yana iki ya da üç ek kopya üretir.

Üçerli Sütun / Dörderli Sütun
Bu seçenekler, seçilen nesneyi kopyalayıp bir sütunda, nesnelerin arasında en minimal boşluk miktarıyla birbirlerinin üstüne dikey 
olarak yığılmış yan yana iki ya da üç ek kopya üretir.

Bir Kopyayı / İki Kopyayı / Üç Kopyayı / Beş Kopyayı Döndür
Bu seçenekler, seçilen nesneyi kopyalayıp ilk resmin üstüne beş döndürülmüş kopyayla bir kopya üretir.

Sayfayı Doldur
Bu seçenek, seçilen nesneyi kopyalayıp kesim alanını mümkün olan en çok sayıda kopyayla doldurur.

Kopya Üret menüsünde, Gelişmiş Seçenekler menüsüne de erişebilirsiniz. Burada, özel bir yön seçebilme kabiliyeti de dâhil olmak 
üzere seçtiğiniz nesnenin ve kopyası üretilen resimler arasındaki mesafenin kopyasını üretmek için istenilen sayıda kopya seçebilirsiniz. 
İstenilen sayıda kopya ve yön seçildikten sonra seçilen özellikleri uygulamak için Gelişmiş Seçenekler menüsünde Kopya Üret düğmesine 
tıklayabilirsiniz.

Nesneyi Yola Yerleştir
Bu seçenek, bir nesneyi alıp başka bir nesnenin yoluna yerleştirmenizi sağlar. Yola yerleştirildikten sonra, sadece denetim tutamaçlarından 
çekerek kopyalar oluşturabilir ve nesneyi kopyalayabilirsiniz.
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6.11 Gruplama (Sadece Tasarım Sürümü)
Bir tasarımı kesmek için gerekli boşluğu minimuma indirebilmek için Gruplama özelliği kullanılabilir. Tüm ortam yüzeyinizin şekilleri 
gruplamak veya onların gruplanabileceği bir alan oluşturabilmek için kullanmayı seçebilirsiniz. 

Kesim Alanını Kullan
Kesme Alanını Kullanmayı seçerseniz, ortam yüzeyinizin tamamı şekilleri iç içe yerleştirmek için kullanılabilir.

Seçileni Kullan
Şekillerinizi belirli bir alana gruplamak istiyorsanız ilk olarak o alanı çalışma alanınızda çizin. Daha sonra, Gruplama menüsünde Seçileni Kullan’a 
tıklayın. Gruplama bu tanımlı alanda gerçekleşir.

Gruplamak istediğiniz tüm şekilleri seçin. Gruplama menüsünde gruplanacak şekillerin döndürme ve dolgularını ayarlayabilirsiniz. Döndürmeleri 
arttırma ve/veya dolguları azaltma ile daha sıkı bir gruplama gerçekleşecektir.

Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Grupla’ya tıkladığınızda şekiller alanı maksimuma çıkaracak şekilde bir araya gruplanır. Gruplama alanına 
sığmayacak kadar çok şekil seçtiyseniz yazılım hangi şekillerin tanımlı alana en uygun şekilde sığabileceğine karar verir.
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6.12 Kaynaklama ve Değiştirme Seçenekleri
Üst üste gelen resimler çeşitli şekillerde değiştirilebilir. Değiştir menüsü seçenekleriyle üst üste gelen tüm resimlerin ayarlanabilmesini 
sağlayan kaynaklama ve diğer gelişmiş seçenekler sunulur.

 

Değiştir menüsünde aşağıdaki özellikleri seçebilirsiniz.

Kaynaklama
Kaynaklama seçeneği Değiştir menüsünde bulunur ve ayrıca yazılım ekranının alt araç panelinde hızlı erişim düğmesi bulunmaktadır. 
Kaynaklama, iki veya daha fazla seçilen üst üste gelen resmi alıp bunları tek devamlı bir resimde birleştirir.

Üst üste çizgili Kaynaklanmamış resim Üst üste çizgileri kaldırılmış Kaynaklanmış resim

Kaynaklama, özellikle kesim çizgileri kesim sürecinde üst üste gelmeyecek şekilde kesim sırasında faydalıdır.

Tümünü Çıkar
Bu seçenek, bir resmin başka bir resmin arkasında olan kısımlarını kaldırır. 

İlk Resim Tümünü Çıkar Uygulanmış
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Böl
Bu seçenek, sekize kadar seçilen resmin kesişimlerinden resimler oluştur.

İlk Resim Böl Uygulanmış

Çıkar
Bu seçenek, sadece arkada bulunan resmin üst üste gelen kısımları kaldırılacak şekilde resmin, diğer resimlerin önünde bulunan tüm üst 
üste gelen kısımlarını kaldırır.

İlk Resim Çıkarma Uygulanmış

Kesişme
Bu seçenek uygulandığında seçilen resimlerin sadece üst üste gelen kısmını veya kesişen kısmını bırakır.

İlk Resim Kesişme Uygulanmış
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Kırp
Bu seçenek, üst üste geldiğinde en az iki şekille paylaşılmamış tüm alanları kaldırır.

İlk Resim Kırpma Uygulanmış

Birleşik Yollar (Yap / Serbest Bırak)
Bu seçenekler, daha önce Birleşik Yollar hakkındaki kısım 6.3’te açıklanan seçeneklerdir. Bu araç, üst üste binen gömülü resimleri alıp bunları 
birleşik bir yol Yapar ya da birleşik yolu Serbest Bırakır.

Çizgileri Ayır
Resimler doldurulduğunda veya kalın çizgiler tanımlandığında, biri sadece çizgili, diğeri sadece arkada kalan dolgu efektli iki ayrı resim 
oluşturmak amacıyala taslağı ayırıp taşımak için kullanılabilir.
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6.13 Baskı Seçenekleri
Baskı seçeneği, resmin altına gölgeli bir kesim tahtası yerleştiren kesik çizgi resimleri taslaklandırmak için kullanılabilir. Resimlere konturlu iç 
çizgiler oluşturmak için de kullanılabilir. 

 

Baskı koşullarını uygulamak için ilk olarak bir resim seçmeniz gerekir.

İlk Başlangıç Resmi

Baskı menüsünde baskı eylemini seçerek başlayabilirsiniz.
 
Baskı resminizin daha keskin bir Köşe görünüme ya da daha kabarcıklı Yuvarlak bir görünüme sahip olmasını seçebilirsiniz.

Baskı eylemi düğmesine tıklandığında bir başlangıç noktası sunulur ve baskı efektini kaydırma çubuğuyla veya belirli bir ölçü girerek belirtilen bir 
Baskı Mesafesine ince ayar yapabilirsiniz. 

İstediğiniz efektin elde edildiği her noktada Uygula’ya tıklayarak yeni oluşturulan resmin özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Baskı Resmi

Tam tersine dâhili bir baskı koşulu oluşturabilirsiniz.
 
Bu özellik, genellikle taslak kalemlerle kullanım için dâhili çizgilerin oluşturulmasına daha uygundur.

Dâhilî Baskı Resmi
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6.14 İzleme Seçenekleri
İzleme seçenekleri kesik çizgi oluşturma maksadıyla içe aktarılan harici resimleri otomatik olarak izlemek için kullanılabilir. Silhouette 
America, şirketimiz tarafından oluşturulmamış resimlerin kalitesini garanti edemez veya Silhouette Tasarım Mağazası sunulmayan üçünü 
taraf resimleri desteklemez. Silhouette Studio®, sahip olmadığınız lisanslı veya telif haklı resimleri izleme amaçlı kullanılamaz. 

Sahip olduğunuz harici bir resmi açtıktan sonra (Kısım 3.4’te anlatılan şekilde), İzleme seçeneklerini açıp İzleme Alanını Seç’e tıklayabilirsiniz. Bu 
da, izlemek istediğiniz içe aktarılan resminizin alanının etrafında bir kutucuk çizebilmenizi sağlar. Bu seçim alanı çizildikten sonra izleme alanını 
genişletmeniz veya inceltmeniz gerekebileceği için programda başka bir nesne gibi ayarlanabilir veya taşınabilir. İzleme alanı seçiminde, izleme 
alanının İzleme Ayarlarına göre uygulanacağı sarı alan örtüsüyle ilk resmin bir ön izlemesi sunulur. Bu filtrelerde, seçilen ayarlara göre izlenen efektin 
daha inceltilebilir veya daha liberal bir uygulama sunulur.

İstenilen izleme efekti ön izlemesi elde edildikten sonra aşağıdakilerden birini seçerek izleme yöntemini uygulamayı tercih edebilirsiniz:

İzleme
Bu seçenekle, gösterilen sarı ön izleme alanının tüm kısımlarının etrafında izlenen bir çizgi konturu sunulur. 

Dış Kenarı İzle
Bu seçenek sadece gösterilen sarı ön izleme alanının dış kenarımım etrafından izlenen bir çizgi oluşturur ve potansiyel bir izleme yolu gösterip aksi 
takdirde sarı renkte gösterilen iç kısımları yok sayar.

İzle ve Ayır
Bu seçenek, resmin sarı ön izleme alanlarının dış kenarını izler ve bunları taramalı resmin geri kalan arka planından ayırır.

Renge Göre İzle (Tasarımcı Sürümü)
Bu, düz bir renkle doldurulmuş tek bir alanı izler. O rengin bulunduğu tüm örnekleri izlemek için ‘Aynı renkteki tüm alanları izle’ seçeneğini 
işaretleyin.

Mıknatıs İzleme (Tasarımcı Sürümü)
Bu, bir görüntü izlenirken ona yapışacak bir mıknatıs aracı sunar. Fareye her tıklandığında, görüntüye bir mıknatıs izleme noktası eklenir. 
Görüntü izlendikten sonra kalan arka plan kırpılacaktır.
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7 - Kitaplık ve Silhouette Tasarım Mağazası
Silhouette Studio®, kolay referans için indirilen ve kullanıcı tarafından oluşturulan tüm resimleri tutup kategorize etme gibi bir kitaplık özelliği ve aynı 
zamanda kullanıcıların indirebileceği yeni içerik sunan çevrim içi bir mağaza sunar.

Kitaplık ve mağaza görünümleri, yazılım ekranının üst sekmelerinde bulunabilir ve Tasarım, Mağaza, Kitaplık veya Gönder panellerinden hangisinin 
geçerli seçili etkin sekme olduğunu gösterir.
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7.1 Kitaplık

Kitaplık, önceden yüklenen ve satın alınan tüm içeriklerinizin bulunduğu ve kategorilendirilebildiği, sıralanabildiği ve erişilebildiği yerdir.

Görüntüleme
Simge Görüntüleme seçeneğine tıklayarak resimlerinizi simge olarak görüntüleyebilirsiniz:

Alternatif olarak, kitaplık resimlerinizi bir liste görünümünde görüntüleyebilir, daha fazla bilgi almak için Liste Görünümü seçeneğine 
tıklayabilirsiniz:

Liste Görüntüleme modunda, resimlerinizi bu sütun başlıklarına tıklayarak Ada, Kategoriye, Sanatçıya, İndirilme Tarihine veya Boyutuna göre 
sıralayabilirsiniz.

Liste Görüntüleme Modunda KitaplıkSimge Görüntüleme Modunda Kitaplık



Silhouette Studio® V4   |   Bölüm 7 - Kitaplık ve Silhouette Tasarım Mağazası 65

Kitaplık İçeriğine Erişim 
Kitaplık resimlerine erişim sağlamak için:

• Resminizi çalışma alanınızda açmak için çift tıklayabilirsiniz

• Resimleri kitaplığınızdan çalışma alanınıza sürükleyebilirsiniz (sadece çalışma alanınız gösteriliyorsa)

Kategorilendirme ve Kitaplık Yönetimi 
Kitaplığınız ek içeriklerle büyüdükçe kitaplığınızı yeni klasörlerle kişiselleştirip resimleri beğenilerinize göre sıralamayı daha kullanışlı bulabilirsiniz.

Sağ tıklayıp “Yeni Klasör” öğesini seçerek yeni özel klasörler ekleyebilirsiniz.
 
Yeni Adsız Klasörler oluşturulurken klasörünüzü hemen istediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz. Yeni klasörünüz oluşturulduktan  sonra resimleri klasöre 
sürükleyip bırakabilirsiniz. Bir klasöre sağ tıklayarak o seçilen klasöre yeni bir alt klasör oluşturabilir, klasörü silebilir (tüm içeriğiyle birlikte) veya 
klasörü yeniden adlandırabilirsiniz.

Klasörleri kişiselleştirmeye ek olarak ayrıca kitaplıkta bulunan resimlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bir resme sağ tıklayarak resmi silebilir, resmi yeniden 
adlandırabilir, geçerli klasördeki resimleri sıralayabilir veya resim özelliklerini gösterebilir/gizleyebilirsiniz. Resim özellikleri szie resmin açıklamasını 
(çevrim içi mağazadan indirildiği şekilde) sunup tüm ilişkili anahtar sözcükleri gösterir.

Resimler veya klasörler silinince kitaplığın Geri Dönüşüm Kutusuna taşınır. Yine de, bu resimleri veya klasörleri kitaplığınıza geri sürükleyerek geri 
yükleyebilirsiniz. Ancak, Geri Dönüşüm Kutusundan silinen içerikler bilgisayarından kalıcı olarak silinecektir.
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7.2 Silhouette Çevrim İçi Mağazası
 Silhouette Çevrim İçi Mağazası, sadece Silhouette America’dan değil aynı zamanda çeşitli bağımsız sanatçılardan ve katkıda bulunan şirketlerden de 
ek indirilebilir içerikler sunar. Silhouette çevrim içi mağazasına sadece Silhouette Studio® yazılımından erişilebilir ve bunun için İnternet bağlantısı 
gereklidir. 

Silhouette’in “Çevrim İçi Satın Al” alışveriş bölümüne dilediğiniz zaman, haftada 7 gün, günde 24 saat erişilebilir.

Kitaplık deneyiminizi kişiselleştirmek amacıyla resimler ayrıca satın alınabilse de abonelik seçimleri aylık ücret karşılığında kullanılabilir. Aboneliklerle 
ilgili daha fazla bilgi Silhouette Çevrim İçi Mağazasında bulunabilir. 

Tüm resimler aşağıdaki faydalarla sunulur:

• Resimleri asıl kredi kartı kullanarak, indirme kartlarıyla veya abonelik kredileri kullanarak indirebilirsiniz

• Süresiz kullanım (satın aldıktan sonra erişim için İnternet bağlantısı gerekmez)

• Kurtarılabilir (bilgisayarın çökmesi veya yeni bir bilgisayar durumunda)

• Şartlarınıza göre yeniden boyutlandırılabilir ve kişiselleştirilebilir (önceki kısımlarda açıklanan Silhouette Studio® araçlarını kullanarak)

İndirme Kartları
Silhouette America, satın alıp kitaplığınıza eklemek isteyebileceğiniz mağaza indirme içeriklerinden biri için gerçeli indirme kredisi sağlayan indirme 
kartları sunmaktadır. Her kartın arka kısmında iki kod bulacaksınız. Sağ alt köşede, kart kimlik numarası bulunur. Gümüş güvenlik şeridin arkasında 
mevcut indirme kodu bulunur. Bu 16 haneli bir koddur.
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Mağazada Oturum Açma
Mağaza sekmesine tıklayarak Silhouette Tasarım Mağazasına eriştikten sonra, mağazanın ana sayfasına yönlendirileceksiniz.

Sağ üst köşede “Oturum Açmadınız” bağlantısına tıklayarak oturum açabilir veya bir hesabınız yoksa hesaba kaydolabilirsiniz.

Hesap oluşturmak için isminiz, e-posta adresiniz (bu aynı zamanda oturum açma adınız olacaktır) ve bir şifre istenir. 
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Hesabım Seçenekleri
Hesabınızda oturum açtıktan sonra sağ üst köşede hesabınızı yönetebileceğiniz araçlar sunulan Hesabım adında bir bağlantı bulacaksınız. Aşağıdaki 
seçenekler bulunacak:

Hesap Bilgilerimi Değiştir – Buradan, e-postanızı ve şifrenizi değiştirebilirsiniz. 

İndirme Geçmişim – Buradan, verilen tüm siparişlerin bir kopyasını görüntüleyebileceksiniz. Siparişleri görüntülerken aynı zamanda indirme 
işlemi sırasında bağlantı kesintisi yaşanan siparişleri kurtarmayı tercih edebilirsiniz.

İndirilen Tüm Tasarımları Kurtar – Buradan, bilgisayarın çökmesi veya bilgisayarınızı değiştirmeniz durumunda yazılımı yeni bilgisayara yüklemek 
istediğinizde önceden indirilen tüm içerikleri kurtarabilirsiniz. 

Bakiyeme İndirme Kartı Ekle – Buradan, mevcut bakiyeyi hesabınıza yükleyebileceğiniz indirme kartı kodlarını girebilirsiniz. 

Kredi Kartlarımı Yönet – Buradan, dosyada, abonelik veya kişisel satın almalarla ilgili ödeme yapmak amacıyla kullanılan kredi kartlarını 
yönetebilirsiniz.
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Alışveriş
Mevcut olan tüm Silhouette resimlerini satın alma zorunluluğu olmadan gezmekte serbestsiniz. Alışveriş pencerenizin sol kısmında bir gezinti 
yardımcısı bulacaksınız. Kategoriler seçildikçe veya resim ararken de ilgili önerilerin sıralandığını göreceksiniz.

Resim ararken sağ üst köşeden resim isimlerini veya terimleri arayabilirsiniz:

Farklı tema ve sürümlerde gezinirken veya arama yaparken indirmek istediğiniz bir resim bulduğunuzda sepete ekle seçeneğine tıklayarak sepetinize 
ekleyebilir:

Tasarımın altında, ilginizi çekebilecek benzer veya ilişkili şekillerin bir listesi bulunmaktadır.

Önceden satın alınmış olan resimlerin alışveriş sepetinize eklenemediğini ve zaten sahip olduğunuzu göstereceğini unutmayın.
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İndirme
Ödeme yapma aşamasından önce başka resimleri gezip eklemeye devam edebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, mini sepet ön izlemesinde 
bulunan sepetim bağlantısına tıklayabilir ya da alışveriş penceresinin sağ üst köşesinde bulunan sepet simgesine tıklayabilirsiniz.

İndirmeye hazır olduğunuzda Ödemeye Git düğmesine tıklayın. Hesabınızda indirme kartı veya abonelik kartından bakiye varsa toplam otomatik 
olarak bakiyenizden alınır. Bakiyeniz yoksa ya da hesap bakiyeniz satın almak istediğiniz resimler toplamını karşılamıyorsa kredi kartı bilgilerinizi 
girmeye ya da hesabınıza bir indirme kartı kodu eklemeye yönlendirilirsiniz.

Hazır olduğunuzda, satın alma işleminize yetki verecek olan şifreniz istenir. Satın alma işlemini onaylamak için şifrenizi girdikten sonra kitaplık 
mağazanın üst kısmındaki panelde belirir ve kitaplığınıza indirilen resimleri görüntüleyebilirsiniz. 
 

Daha sonra çevrim içi mağazada gezinmeye devam edebilir veya dilerseniz kapatabilirsiniz. Resimlerinizin tamamı indirildikten sonra bunları son  
indirilenler bölümünden sürükleyip dilediğiniz şekilde kitaplık klasörlerinizden birinde sıralayabilirsiniz. İndirilen resimler sıralanana kadar bu Son 
İndirilenler klasöründe kalır.

Satın alınan tüm resimler kitaplığınızda saklanırken satın alınan yazı tipleri de kitaplıkta “Yazı Tiplerim” bölümünde belirtilir. Daha sonra, çevrim içi 
mağazadan satın alınan bu yazı tiplerine kitaplıktan çift tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz; ki bu sizi girilmeye hazır metin imleci olan çalışma alanınıza 
yönlendirir; ya da daha önce kısım 5’te açıklanan şekilde yazı tiplerinize erişim sağlayabilirsiniz. 
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Resimleri Kurtarma
Silhouette America, tüm Silhouette kullanıcılarının ve onların indirme geçmişlerinin bir veritabanını bulundurur. Bilgisayarın çökmesi veya yeni 
bilgisayar durumunda, yazılımı yeni bilgisayarınıza tekrar yükledikten sonra, e-posta adresiniz ve şifrenizle Silhouette kullanıcı hesabınızda oturm 
açabilirsiniz. Hesabınızda oturum açtıktan sonra hesabım seçeneklerine gidip İndirilen Tüm Tasarımları Kurtar’ı seçebilirsiniz.

Birden fazla bilgisayarınız varsa (bir masaüstü ve bir dizüstü gibi) ve son satın alınan resimleri ikinci bir bilgisayarda kurtarmak istiyorsanız, Tümünü 
Kurtar seçeneğini kullanmak yerine hesap seçeneklerinizde önceki satın alma işlemlerinizin bir listesine erişim sağlayabileceğiniz İndirme Geçmişim 
bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Bu bölümde, önceki sipariş numarasına tıklayıp siparişinizi kurtarabilirsiniz. Yine de, sipariş kurtarma işlemini sadece 
gerçekten sahip olduğunuz sınırlı sayıda bilgisayara gerçekleştirebilirsiniz.

Kurtarma özelliklerini kullanarak elbette kullanıcı tarafından oluşturulan tasarımlarınızı kurtaramazsınız. Sadece alışveriş kısmından satın alınarak 
indirilen resimler kurtarılabilir. Kullanıcı tarafından oluşturulan dosyaları kaydettiğiniz yeri konumlandırıp bunları bir diske veya başka bir depolama 
aygıtına kaydederek yedekleyebilirsiniz.

Silhouette America, oturum açtığını bilgisayarların sayısını denetler ve hesap aktivitesi şüpheli ya da halka açık dosya paylaşımı gösteren kayıtlı 
Silhouette kullanıcılarının hesaplarını durdurma veya kaldırma hakkını saklı tutar.
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Silhouette Cloud
Silhouette Cloud, tüm tasarımlarınızı birden fazla cihazda senkronize bir şekilde tutmak için Silhouette Studio® Mobile ile birlikte çalışır. Cloud 
hesabınızla beşe kadar cihazı senkronize edebilirsiniz. Birden fazla cihaz kullanmıyorsanız, Silhouette Cloud, tasarımlarınızı yedekler ve kurtarma 
gereksinimini ortadan kaldırır.

Silhouette Cloud’da Silhouette Tasarım Mağazası indirmeleri için sınırsız depolama alanı mevcuttur. Özel içerikler için 1 GB alan vardır. 
Club Silhouette Üyelerine, özel içerikler için 5 GB depolama alanı verilir.

Dosyalarınızı senkronize etmek için 
onları Kütüphane klasörünüzdeki 
bulut simgesine sürükleyin. 
Yazılım, Silhouette hesabınızla 
Cloud’a giriş yapmanızı isteyecektir. 
Giriş yaptıktan sonra Cloud’unuz 
tasarımlarınızı senkronize etmeye 
başlar.

Cloud Kütüphaneniz, Kütüphanenizdeki kendi klasöründe kalacaktır. 
Dosyaları Yerel Kullanıcı klasörüne veya Silhouette Hesap e-postanızın 
ismini taşıyan Cloud Kütüphanesine kaydetme seçeneğine sahipsiniz. 
Yerel Kullanıcı klasörünüze kaydedilen dosyalara sadece o cihazdan 
ulaşılabilir.

Cloud Cihazlarınızı yönetmek için, Silhouette Tasarım mağazasındaki 
Hesap Seçeneklerine gidin.
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8 - Kaydetme
Bir resim veya belge düzeni oluşturduktan sonra resimlerinizi kaydedebileceğiniz çeşitli seçenekler olacaktır.

Kaydet
 Kaydet seçeneği, bir STUDIO dosyası oluşturup bunu bilgisayarınızda herhangi bir konuma kaydedebilmenizi sağlayan temel kaydetme işlevidir. Bu 
dosyalar kaldırılabilir bir bellek aygıtında yedeklenebilir.

Farklı Kaydet
Dosya menüsünde bulunan bu seçenek resminizi kaydederken adlandırabilmenizi sağlar. Bilgisayarınızda belirtilen konuma kaydedilir ve arzu edilen 
şekilde kaldırılabilir veya harici bir bellek aygıtında yedeklenebilir.

Seçimi Kaydet
Dosya menüsünde bulunan bu seçenek belgenizden sadece aktif olarak seçilen resimlerden oluşan bir STUDIO dosyasını kaydeder. Bilgisayarınızda 
belirtilen konuma kaydedilir ve arzu edilen şekilde kaldırılabilir veya harici bir bellek aygıtında yedeklenebilir.

Kitaplığa Kaydet
Dosya menüsünde bulunan bu seçenek dosyanızı Silhouette Studio®’da Kitaplığa kaydeder.  Resimleri kitaplığınıza kaydettikten sonra bunlar 
Kitaplıkta Kendi Tasarımlarım etiketli bölüme eklenir. Bilgisayarınızda bu resimlerde elle yedeklenecek şekilde gezinilemez, bu nedenle normal 
Kaydet seçeneğini kullanarak resimlerin bir kopyasını daha kaydetmeniz şiddetle önerilir.
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9 - Kesim/Taslak 
9.1 Gönder
Çalışma alanınızdaki istediğiniz tüm görüntüleri ve/veya metinleri kesim veya taslak için hazır hâle getirdikten sonra, Gönder sekmesini seçebilirsiniz.

Malzeme Türü
Malzeme Türü menüsünde, Silhouette ile kesilebilen malzemelerin ve Silhouette America tarafından sunulan 
uzman malzemelerinin bir listesi sunulur. Listeden bir malzemeye tıklayarak seçin.

Ortam listesinde artı işaretine tıklayarak Kullanıcı Tanımlı ortam türlerini bu listeye ekleyebilir veya aynı şekilde eksi işaretine tıklayarak 
istenmeyen malzeme türlerini kaldırabilirsiniz.

Listeden bir malzeme türü seçtiğinizde (veya kendinizinkini oluşturduğunuzda), önerilen kesim ayarları İşlem 
panelinden görünecektir. Gerekirse, bu ayarları malzemenize ayarlayabilirsiniz. Değişiklikleriniz gelecekteki 
projeleriniz için kaydedilir; bu nedenle genellikle mevcut ayarları değiştirmek yerine özel ayarların oluşturulması 
tercih edilir.
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İşlem: Basit
Basit Kesim Modunda, tüm çizgiler aynı anda kesilmek üzere programlanmıştır.

Basit Kesim Modunda, projenizde bulunan çizgilerin Kesim Stilini ayarlayabilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda çalışma alanınızda tüm çizgiler ve 
onların seçilen özellikleri kolay referans maksadıyla hemen vurgulanır. Bir çizginin kesim stilini değiştirmek için istenilen resme tıkladıktan sonra 
listeden istenilen yeni çizgiyi seçin. Aşağıdaki çizgi stilleri mevcuttur:

Kesim Yok – Bu seçenekle, çizginin Silhouette’e gönderilmesi önlenir. Hala ekranınızda görebilseniz de kesilmesi önlenir.

Kes – Bu seçenekle, nerede bulunduğuna, üst üste binip binmediğine veya daha büyük bir resmin içinde olup olmadığına bakılmaksızın 
seçilen çizginin kesilmesi sağlanır. Bu özelliğe sahip olan çizgiler “Kesik Kenar” ya da “Delikli Kenar” çizgi türleri olarak tanımlı başka 
çizgilerde olsa bile kesilirler.

Kesik Kenar – Bu seçenekle, üst üste binen çizgilerin dış kenarı kesilir ve daha büyük bir resmin içinde bulunup aynı özelliklere sahip olan 
çizgiler önlenir. Bu seçenek, resimleri yazdır ve kes özelliğinde tercih edilebilir. 
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İşlem: Çizgi Rengi, Dolgu Rengi veya Katman
Gelişmiş Kesim Modunda, projenizi birden fazla aşamaya ayırma seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu, özellikle projeniz çeşitli renklerde kesilmek üzere 
tasarlanmışsa veya taslaklandırıldıktan sonra kesilecek projelerde kullanışlıdır. Kesimleri çizgi rengine, dolgu rengine veya katmana göre (Sadece 
Tasarımcı Sürümü) programlayabilirsiniz.

Çizgi Rengine Göre - Projenizde bulunan tüm çizgi renkleri kesim menüsünde gösterilir. Çizgi rengine göre, kesik çizgileri açık veya kapalı 
konuma getirebilir, otomatik kaynaklandırmayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve kesim sıralamasını düzenleyebilirsiniz.

Dolgu Rengine Göre - Projenizde bulunan tüm dolgu renkleri kesim menüsünde gösterilir. Dolgu rengine göre, kesik çizgileri açık veya kapalı 
konuma getirebilir, otomatik kaynaklandırmayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve kesim sıralamasını düzenleyebilirsiniz.

Katmana Göre (Sadece Tasarımcı Sürümü) - Projenizde bulunan tüm katmanlar kesim menüsünde gösterilir. Oluşturduğunuz katmanlara 
göre, kesik çizgileri açık veya kapalı konuma getirebilir, otomatik kaynaklandırmayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve kesim 
sıralamasını düzenleyebilirsiniz.

Kesik çizgileri açma veya kapama - Kesik çizgileri, kesim rengi veya katmanın yanında bulunan kutucuğu işaretleyerek (veya işaretini 
kaldırarak) açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz.

Otomatik kaynaklandırmayı açma veya kapama - Otomatik kaynaklandırmayı, kesim rengi veya katmanın yanında bulunan 
otomatik kaynak kutucuğuna tıklayarak açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Otomatik kaynaklama etkinleştirildiğinde, aynı 
renkte veya katmanda üst üste binen şekiller birlikte kaynaklandırılır.

Kesim sıralamasını düzenleme - Farklı renklerin ya da katmanların kesilme sırasını düzenlemek için istenilen renge ya da katmana tıklayıp rengi ya da 
katmanı kesim sıralamasında daha üst veya daha alt bir pozisyona sürükleyin.

Duraklatma ekleme - Duraklatmalar özellikle renkler arasında kalem ya da bıçak değişikliği gereken taslak projelerde yardımcıdır. Bir renk ya da 
katman bitirildikten sonra bir duraklatma programlamak için renk ya da katmana sağ tıklayın (Mac bilgisayarda control-tık) ve “duraklatma ekle”yi 
seçin.
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Bıçak Ayarı Önerisi – Yazılım ve mevcut Silhouette birimi gerçekte hangi bıçak seviyesini kullandığınızı bilmese de bu öneride kesim aracı modelinizin 
bıçak türüne göre ortam için hangi bıçak ayarının kullanılması gerektiğine dair görsel bir işaret sunar. Taslak Kalemi seçimi, bıçağın genellikle 
yüklenmiş ve doğrudan, kesim değil de taslak için kullanılacağı Silhouette birimine uygun Silhouette taslak kalemleridir.

Hız – Hız, saniyede santimetre x 10 olarak ölçülür. Başka bir deyişle, Silhouette, saniyede 10 santimetrede saniyede 100 santimetreye kadar kesim 
yapabilmektedir. En iyi sonuçları elde etmek için daha kalın malzemeler veya daha karışık olan tasarımlar için daha az hız önerilebilir.

Kalınlık – Kalınlık ayar başına yaklaşık 7 gram gücünde ölçülür ve 33 seviyesi bulunmaktadır. Başka bir deyişle, Silhouette 7 gramdan 230 grama 
kadar kesim yapabilir. Daha kalın malzemeler için daha yüksek Kalınlık seviyeleri gerekmesi muhtemeldir.

Çift Geçiş – Bu işaret kutucuğuyla, Silhouette kesim alanınızda bulunan tüm çizgileri iki kez kesmesi sağlanır. Daha temiz bir kesim elde etmek 
amacıyla daha kalın malzemeler kesmek gerekebilir.

Kesim Tahtası – Bu işaret kutucuğu, Silhouette’in kesim tahtasını (yapışkanlı kesim tahtası) kullanıp kullanmadığınızı programa bildirir. Bu seçenek, 
sadece malzemeleri kesim tahtasına yükleme kabiliyetini aşmayan malzeme boyutları için seçilebilir. Silhouette America tarafından sunulan birçok 
uzman malzeme türünün kendi arkası olup kesim tahtası kullanımı gerektirmez. Ancak, malzemeniz silindirlerle kavranamayacak kadar dar ise ya da 
kendi yapışkan arkası yoksa bu seçeneği işaretlemelisiniz.

Parça İyileştirme – Bu işaret kutucuğu malzemenizi Silhouette’e gönderip kesim işlemi sırasında malzemenin parçada olduğundan emin olmak 
amacıyla silindirlerin malzemeyi kavradığı bir parça oluşturmak için kesin öncesinde birkaç kez yedekleyen Parça İyileştirme özelliğini etkinleştirmek 
istediğinizi programa bildirir. Bu seçenek sadece malzeme türünüz için önceden seçimişse veya kesim sırasında kayan malzeme türünde sorun 
yaşıyorsanız ve neticedeki kesimlerin yanlış hizalanmasına sebep oluyorsa kullanılmalıdır.
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Çizgi Segmenti Aşırı Kesimi
Bir malzeme türü seçildikten sonra istenilen seçeneğe tıklayarak açık veya kapalı konuma getirilebilen Çizgi Segmenti Aşırı Kesimi bulacaksınız:

 “Kapalı” seçeneğinin seçilmesiyle tüm çizgiler normal bir şekilde kesilir. “Açık” seçeneğinin seçilmesiyle tüm düz köşeler biraz aşırı kesimle kesilir. Bu 
seçenek, aşağıdaki durumlarda daha temiz kesim sonuçları elde edilmesinde faydalıdır:

• Daha kalın/daha yoğun malzeme türlerini kesmek (karton gibi)

• Çeşitli malzeme türlerinin üzerinde daha küçük blok yazı tipleri veya keskin kenarlı resimler kesmek

Bu seçeneğin yuvarlatılmış kenarlarda etkisi olmayacaktır. Sadece yukarıda sıralanan durumlarda mümkün olan en iyi kesim sonuçlarını elde etmek 
için keskin kenarlar içeren resimlerde etkilidir.

Gelişmiş Kesim Ayarı
Gelişmiş Gönder menüsü, Silhouette cihazınız ile özelleşmiş kesim yapmanız için çeşitli seçenekler sunar.

Besleme Seçenekleri - Başa Dön seçeneği iş tamamlandıktan sonra malzemeyi ilk başlangıç 
noktasına döndürür. Besleme seçeneği malzemeyi ilk çıkış noktasının ötesinde beslemeye 
devam eder.

Katman Sıralama - Sıralama Yok seçeneği resimlerini ilk hallerinde tutarken Duruma göre Grup 
Katmanları resimlerinizi belgede mevcut olan katmanlara göre sıralar.

Kesim Emri Sıralaması - Bu seçenekler dizisi işinizin kesim sıralamasını kontrol edebilmenizi 
sağlar. Sıralama Yok seçeneği özel bir sıralama eylemi gerçekleştirmez ve resimlerinizi 
düzenlerine göre keser. Hızı Maksimuma Çıkar seçeneği işin mümkün olan en hızlı şekilde 
kesileceği kesim sıralamasını belirler. Silindir Hareketini Minimuma İndir seçeneği işi, azaltılmış 
silindir hareketinin faydalı olabileceği daha narin malzemeleri kesmeye yardımcı olan mümkün 
olan en az geri ve ileri silindir hareketine göre keser. Önce İç Konturları Sırala işaret kutucuğu 
seçeneği resimlerin ilk olarak iç kısımlarının mı kesileceğini (işaretli) yoksa iç kısmın kesim 
işlemi sırasında resmin tüm diğer kısımlarıyla paralel olarak mı kesileceğini (işaretsiz) kontrol 
edebilmenizi sağlar.
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9.2 Deneme Kesimi Gerçekleştirme
Daha önce kesmediğiniz yeni bir malzeme türünü keserken, önceden tanımlı bir ortam türü ayarı ya da doğru ayarları bulmaya çalıştığınız yeni bir 
Kullanıcı Tanımlı ortam türü mü olduğuna bakılmaksızın, ayarlarınızın doğru olduğundan emin olmak amacıyla ve işiniz için temiz kalitede bir kesim 
elde edebilmeniz için bir Deneme Kesimi gerçekleştirilmesi önerilir. Deneme Kesimi seçeneklerini Kesim Ayarları menüsünde bulabilirsiniz.

Deneme Kesimi gerçekleştirmek için, bıçağınızı Silhouette biriminde yüklü malzemenizde olacak şekilde taşımak için Bıçak Pozisyon 
Oklarına tıklayın.
 

Bıçağınız küçük bir kesim yapmak istediğiniz konuma geldiğinde Deneme Kesimi düğmesine tıklayabilirsiniz. Daha sonra, Silhouette, sonuçlarınızı 
ölçüp ayarları düzenlemenin gerekip gerekmediğini belirleyebilmeniz için gömülü bir üçgenle küçük bir kare keser. Memnun edici sonuçlar elde 
edene kadar başka deneme kesimleri yapmaya devam edebilirsiniz.
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9.3 Kesim / Taslak
Doğru ayarları seçip aktif çalışma alanını Silhouette’e göndermeye hazır olduğunuzda, malzemenizin düzgün bir şekilde yüklendiğinden ve doğru 
bıçak başlığını veya kesim ayarını seçtiğinizden veya taslak yapıyorsanız bir kalem yüklediğinizden emin olmak isteyeceksiniz.

Silhouette elektronik kesim aracınızla doğru bıçak ve kesim tahtası hazırlığı hakkında daha fazla talimat için lütfen Silhouette ile birlikte teslim 
aldığınız “Silhouette Hızlı Başlangıç Rehberi”ne bakın. 

CAMEO modelini kullanırken kesim tahtası kullanıp kullanmadığınıza göre veya kullanılan ortam boyutuna göre silindirleri doğru mesafe ayarına 
ayarladığınızdan da emin olmak isteyeceksiniz. Kesime giderken, emin değilseniz Silhouette’e Gönder sayfası size hangi silindir ayarını kullanacağınızı 
gösterir. Yine, gerekirse, CAMEO silindirlerini nasıl ayarlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Silhouette Hızlı Başlangıç Rehberi”ne bakın.

Kesimi Gerçekleştirme
Malzemeniz Silhouette’e yüklendiğinde ve doğru kesim ayarları seçildiğinde projenizi Silhouette’e göndermeye hazırsınız. Başlamak için 
Silhouette’e Gönder simgesine veya düğmesine basmanız yeterli.

Tamamlandıktan sonra, besleme topuzunu elle yuvarlayarak (ilk Silhouette modeli) veya Silhouette’te Enter tuşuna (Silhouette SD ve CAMEO 
modelleri) veya Portrait’de Kaldır düğmesine basarak kesim tahtanızı ve/veya malzemenizi kaldırabilirsiniz.
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10 - Yazdır ve Kes
Silhouette elektronik kesim araçları, çalışma alanınızda tanımlı kontur çizgilerini yazdırma bilgilerini gösterirken kesmek için Silhouette Studio®’dan 
gönderilen yazdırılmış işleri okuyabilme gibi özel bir kabiliyete sahiptir. Başka bir deyişle, doldurulmuş renk veya efektleri olan bir resmi normal ana 
yazıcınızdan yazdırıp yazdırılan resmin çevresinde kesim yapmak için yazdırılan sayfayı Silhouette’e besleyebilirsiniz.

10.1 Hizalama İşaretleri
Orijinal Silhouette, Silhouette SD, CAMEO, Curio ve Portrait modellerinde Silhouette Studio® tarafından yazdırılabilen okuma işaretlerine yönelik 
optik bir tarayıcı bulunmaktadır. Bu işaretler çalışma alanınızın kenarlığının çevresinde yazdırıp Silhouette’in bu işaretlerin konumuna göre 
üçgenleştirebilmesi ve yazdırılan resimlerinizin çevresinde kesik çizgilerin tam olarak nerede tanımladığını bilebilmesi amacıyla kesimden önce 
Silhouette’in optik tarayıcısı tarafından okunur. Hizalama işaretleri sadece resimleri yazdır ve kes işlemini gerçekleştirme maksadıyla resimleri 
yazdırırken kullanılır.

Bu işaretlere erişmek için, Sayfa panelindeki Hizalama İşaretleri’ne tıklayın.
 

Hizalama İşareti simgesi altından Tip 1 veya Tip 2’yi seçerek kayıt işaretlerini etkinleştirebilirsiniz. Yapılan işe göre, istenildiğinde, bu işaretler 
düzenlenebilir. İşaretleri daha küçük hale getirebileceğinizi, Silhouette bu işaretleri konumlandıramadığı takdirde optik tarayıcının bu işaretleri 
başarılı bir şekilde konumlandırabilmesini sağlamak amacıyla hizalama işareti boyutunu ayarlamanız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

 İşaretlerin etrafında sağlama işareti dolgusu olduğunu göreceksiniz.
 

Bu sağlama işareti dolgusu, optik tarayıcının düzgün çalışabilmesi için bu alanda yazdırma bilgilerinin bulunamayacağını 
gösterir.
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10.2 Yazdırılan Resimleri Kesme
Hizalama işaretleri gösterilirken yazdırma ve kesme işini gerçekleştirmeye hazırsınız. Yine, bu durum Silhouette’in yazdırma bilgilerini tarayıp 
kesebileceği anlamına gelmez. Silhouette, hizalama işaretlerini, aslında, yazdırılan resminizde kesik çizgilerin nerede tanımlı olduğunu bilmek 
amacıyla kullanmaktadır. Resminizde, yazdırılan resmin etrafında kesilmek üzere tanımlı çizgiler olmalıdır (sayfa 28’te Çizgi Stilleri bölümüne bakınız).

Aşağıda, yazdırma ve kesme işine bir örnek verilmiştir.

Bu durumda, yazıcınızdan aşağıdaki resmin yazdırıldığını görürsünüz:

 

Ama Silhouette kesim için aşağıdaki resmi gösterir:



Silhouette Studio® V4   |   Bölüm 10 - Yazdır ve Kes 83

İşiniz hazır olduğunda Yazdır seçeneğine giderek yazdırabilirsiniz.

Yazdırıldıktan sonra, ekranınızda görünen belgede daha fazla düzenleme yapmamanız gerektiğini unutmayın. Herhangi bir nesne kaldırılırsa ve 
yazdırılan veya kesilen bilgilerin konumu değiştirilirse belgenizi tekrar yazdırmanız gerekir.

Silhouette’in Otomatik Hizalama İşareti Okuma özelliğini kullanabilmek için önceki bölümde anlatılan şekilde işinizi belirtin. Sayfanızda, tasarım 
ekranında hizalama işaretleri varsa, çalışmanızı kesim için gönderdiğinizde makineniz bunları algılayacaktır. Otomatik algılama işlemine ilerlemek 
için bu seçeneği seçin. Daha sonra, Silhouette’in optik tarayıcısı işaretleri sizin için konumlandıracaktır. Tüm işaretler başarılı bir şekilde algılandıktan 
sonra Silhouette’in yazdırılan resminizin etrafında tanımlı çizgileri keseceği noktada kesmeyi seçebilirsiniz.

Daha önce de belirtildiği gibi, Silhouette Studio®, dilediğiniz resmi dolgu renklerle, eğimlerle ve desenlerle doldurabilmenizi sağlar. Silhouette 
America sadece yazdırma bilgilerini bulundurup resmin dışında kenar kesmek amacıyla tasarlanmış önceden yapılmış özel resimleri yazdır ve kes 
işlemi sunmasa da, resmin etrafında kontur kesimi sağlamak ya da resimleri tuhaf şekilli malzemeye gruplayıp bir deseni asıl boyutunda çoğaltmak 
için olduğuna bakılmaksızın Silhouette Studio®.al boyutunda sunulan araçları kullanarak her resim resmi yazdır ve kes işlemine gönderilebilir.
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11 - PixScan™

PixScan™ özelliğinde PixScan™ tahtasının kullanımı gereklidir (PixScan tahtası ayrıca satılır).

Bu özellik, Silhouette Studio® yazılımından çıkmamış zaten yazdırılmış olan resimlerin kullanımına olanak sağlar. PixScan tahtası, resmin etrafında 
kontur bir kesim sağlamak ya da resimleri tuhaf şekilli bir malzemeye gruplamak veya bir modeli ilk boyutunda çoğaltmak amacıyla olduğuna 
bakılmaksızın resminizin asıl boyutuna göre kesebilme özelliği sunar.

11.1 Tarayıcıdan İçe Aktar
Doğrudan tarayıcıdan içe aktarırken aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz:

1. Yazdırılan resmi kesmek istediğiniz PixScan tahtasına yerleştirin.

ÖNEMLİ: Resmin tahtada siyah çizgi kenarlıkla gösterilen şekilde tahtanın kesim alanında olduğundan emin olun.

2. Silhouette Studio yazılımında PixScan Simgesine tıklayın.
3. Tarayıcı bölümünden İçe Aktar’ı seçin.
4. Resmi, yüzü tarayıcının üstüne gelecek şekilde PixScan tahtasının üzerine yerleştirin.
5. Kaynak aşağı açılır listeden tarayıcınızı seçin ve Tarayıcı seçeneğinden PixScan Resmini İçe Aktar’a tıklayın.

ÖNEMLİ: PixScan tahtası tarayıcınızdan daha büyük ise iki geçişte tarayabilirsiniz. Tahtanın üstündeki tüm işaretlerin asıl resimle yakalandığından 
emin olmanız gerekecek. Birden fazla geçişte tarama yapıyorsanız taranan resimlerin üst üste binmesinden endişe etmenize gerek yoktur. Yazılım 
resimleri düzgün bir şekilde birbirine bağlayacaktır.
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11.2 Kameradan İçe Aktar
Bir resmi kameradan veya kameralı bir telefondan içe aktarırken aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz:
1. Yazdırılan resmi kesmek istediğiniz PixScan tahtasına yerleştirin.
2. Kameranızla tahtanın üzerindeki resmin bir fotoğrafını çekin.

NOT: PixScan tahtasıyla fotoğraf çekerken en iyi sonuçlar için lütfen aşağıdakilerden emin olun: 
· Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma kullanılmadığından 
· Işığın eşit olduğundan 
· Resimde tahtanın tamamının açıkça görünür olduğundan 
· PixScan tahtasının düz olduğundan  
· Kesik ortamın siyah kesik kenarlıkta bulunduğundan

3. Resmi bilgisayarınıza transfer edin.
4. Silhouette Studio yazılımında PixScan Simgesine tıklayın.
5. Dosyadan İçe Aktar bölümünü seçin.

6. Resminizi seçebileceğiniz ve üzerinde gezinebileceğiniz bir pencere açılır.
7. Resminizi seçtikten sonra Aç’a tıklayın.

NOT: Kamera modeliniz için zaten bir kalibrasyon profili mevcut değilse PixScan özelliğini kalibre etmeniz gerekir. PixScan kalibrasyonu sadece bir 
kamera başına bir kez gerçekleştirmek için gereklidir.
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Kameranızın Kalibrasyonu
PixScan Kamera Kalibrasyonu profili oluşturmak için aşağıdaki adımlar gerçekleştirilebilir:

1. PixScan Simgesine tıklayın 
2. Kamera kalibrasyonu bölümünü seçin

3. Kalibrasyon Deney Kartı seçeneğine tıklayın
  4. Dosya > Yazdır bölümüne gidin ve sayfayı yazdırın     

NOT: Sayfanın tamamı gösterilmiyorsa veya noktalardan bazıları kesilmişse bu durum normaldir

5. Kalibrasyon noktalarının resmin tamamını doldurduğundan emin olarak yazdırılan kalibrasyon sayfasının kuş bakışı bir 
fotoğrafını çekin 

NOT: Kalibrasyon resmini fotoğraflarken en iyi sonuçlar için lütfen aşağıdakilerden emin olun: 

· Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma kullanılmadığından 
· Işığın eşit olduğundan 
· Fotoğrafın net ve düzenli olduğundan 

   · Kalibrasyon resminin düz bir yüzeyde bulunduğundan 
   · Kamera kalibrasyon resmiyle paralel olduğundan 
   · Fotoğrafta sadece kalibrasyon noktalarının gösterildiğinden 

6. Resmi bilgisayarınıza kaydettikten sonra, PixScan panelinin Kamera Kalibrasyonu bölümü altında (+) simgesine tıklayın
7. Kalibrasyon resminizi seçebileceğiniz ve üzerinde gezinebileceğiniz bir pencere açılır
8. Resim seçildikten sonra Aç’a tıklayın

PixScan kalibrasyonunuz kullanımda olan kameraya ayarlanmıştır. Yine, bu işlem sadece yeni bir kamera kullanımda olduğunda gereklidir. Resminizi 
yakalamak için hangi kameranın kullanıldığına bağlı olarak dilediğiniz zaman önceden kalibre edilmiş kamera için PixScan Kamera Kalibrasyon profili 
seçebilirsiniz.
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11.3 PixScan resimlerinin Kullanılması
PixScan resminiz yüklendikten sonra kesik çizgileri oluşturmaya veya yerleştirmeye hazırsınız.

Kontur Kesimi
Resminizle ilişkilendirilecek kesik çizgilerin oluşturulması hakkında daha fazla bilgi için İzleme (Bölüm 6.14) bölümüne bakınız. İzlenen PixScan 
resimlerinde beyaz kenarlıklardan kaçınmak için izlemeden sonra küçük bir Dâhili Baskı (örn. 0.2mm) eklemeyi tercih edebilirsiniz.

Malzeme Gruplama
PixScan tahtasında taranan veya fotoğraflanan eşsiz şekilli bir malzeme kullanıyorsanız malzemenin konturunu bulmak için İzleme özelliğini (Bölüm 
6.14) kullanabilirsiniz. Seçilen Şekli Kenar olarak Ayarla işlemi ve resimleri malzemenin kenarına gruplamak için Gruplama özelliğini (Bölüm 6.11) 
kullanabilirsiniz. Bu da, eşsiz şekilli malzemeye kesmek istediğiniz resimlerin kesin olarak yerleştirilmesini sağlar. 
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12 - Curio Özellikleri
Silhouette Studio’da bulunan bazı özellikler sadece Curio bağlandığında kullanılabilir. Curio, diğer Silhouette araçları tarafından gerçekleştirelemeyen 
seçkin seçenekler sunmaktadır.

12.1 Kabartma
Silhouette Curio™, Curio’nun kabartma tahtası kullanılırken kabartma yapabilir. Kabartma tahtası kullanıma ayarlandığında Kabartma 
simgesine gidebilirsiniz.

Kabartma menüsünün üstünde, Yüzeye İşleme ya da Kabartma seçeneğini bulacaksınız. Bu seçenek belgenin tamamı için geçerli olup nesneye özel 
değildir.

Yüzeye İşleme seçildiğinde, işiniz ekranda görüntülenen şekilde işlenir. Kabartma aracının malzemenize basma eylemiyle 
resminizin girintili hafifleme veya Yüzeye İşleme efekti oluşturur.

Kabartma seçildiğinde, işinizin ekranda tasarlanmasını görmeye devam ederken işiniz tüm sayfaya ayna görüntüsü verilecek 
şekilde işlenirken yatay olarak çevrilir.  Kabartma aracının, ayna görüntüsünde malzemenize basma eylemiyle malzeme, 
yükseltilmiş bir resim veya Kabartma efekti gösterecek şekilde tamamlandıktan sonra çevrilmesini sağlar.

ÖNEMLİ: Kabartma seçerken malzemenizi arka yüzünü kabartma tahtasına yerleştirdiğinizden emin olun.

Resminizin istenilen şekilde yüzeye işlenecek veya kabartılacak şekilde ayarlamak için yazılımda aşağıdaki kabartma seçeneklerinden birini seçin.
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Kabartma/Yüzeye İşleme
Kabartma/yüzeye işleme, kabartma aracıyla Silhouette Curio™ kabartma tahtasını kullanırken yapılır. Bu panelden hiçbir özel efekt 
uygulanmadığı takdirde Silhouette Curio™ resminizin taslağını kabartır/yüzeye işler. Kabartma/Yüzeye İşleme bölümünde bulunan efektler 
ve seçenekler bir kabartma aracı kullanırken istenen ek seçenekler sunar.

Bir resmi kabartma deseniyle doldurmak için bir Efekt seçilebilir. Kabartma Efekti uygularken resminizi seçtikten sonra istenen Efekte tıklayın.

Boşluk ise uygulanan Efektin ne kadar kompakt ve yaygın görüneceğini kontrol eder.

Açı seçeneği ise seçilen Efektin uygulanan açısını kontrol eder.

Boşluk ve Açı seçenekleri dinamik olup resimlerin ne zaman yeniden boyutlandırılacağını ya da düzenleneceğini ayarlar. Ancak, bu seçeneklerin 
beğeninize göre oluşturulduktan sonra statik olmasını istiyorsanız Kabartmayı Serbest Bırak seçeneğine tıklayabilirsiniz.
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Çiz ve Kabart 
Çiz ve Kabart seçeneği ilk önce resminizin kenarlarını çizip (bıçakla) daha sonra çizim çizgisinin içine basacak (kabartma aracıyla) özel bir 
eylemdir. Neticedeki efekt, daha dramatik bir yüzeye işleme hafiiflemesi ve daha yüksek bir kabartma efekti sunar.

ÖNEMLİ: Bu özellik “Kağıdı Çiz ve Kabart” Silhouette markasıyla kullanım amaçlıdır. Silhouette, başka malzeme türleri kullanırken etkili sonuçları 
garanti edemez. Tüm diğer talimatlar “Kağıdı Çiz ve Kabart”  Silhouette markasının kullanımını sunar.

Bir resme Çiz ve Kabart uygulamaya Kabartma Ucu türünü seçerek başlayın. 

İnce kabartma aracı seçildiğinde, daha vurgulu bir kabartma/yüzey işleme efekti sunar ve kabartma 
çizgisinin çizim çizgisine daha yakın olmasını sağlar. Geniş kabartma aracı seçildiğinde, daha 
yumuşak bir kabartma/yüzey işleme efekti sunulur ve kabartma çizgisinin çizim çizgisinden ötede 
olmasını sağlar.

ÖNEMLİ: Yazılımda seçili Kabartma Ucunun Silhouette Curio™’ya yerleştirilen asıl Kabartma Aracıyla eşleştiğinden emin olun.
İstendiğinde, Çiz ve Kabart seçenekleri altında bulunan ek ayarları düzenleyebilirsiniz. Burada bulunan seçenekler resim çizildikten sonra kaç 
kabartma geçişinin gerçekleştirildiğini kontrol edebilmenizi sağlar.

Resim, varsayılan olarak sadece tek sefer çizim çizgisine yakın olarak kabartılır.

Geçişler seçeneğini yükseltmek çizim çizgisinin içinde daha fazla etki gerçekleştirebilmenizi sağlar.

Dolgu, seçilen resmin bir dizi kabartma çizgisiyle doldurulmasını sağlar.

Tüm ayarlar beğeninize uygun olduktan sonra resmi seçip Çizgilere Çiz ve Kabart Uygula’ya tıklayabilirsiniz.

Hazır olduğunuzda, gerekirse Kesim Ayarlarını Düzenle düğmesine tıklayarak ayarları düzenleyebilirsiniz. Çizgilere Çiz ve Kabart Uygula eylemi 
otomatik olarak çizilecek işinizi belirleyip seçilen seçeneklere göre kabartılmasını sağlar.

ÖNEMLİ: Bıçağın “1” bıçak ayarında Curio’nun sol araç kolunda (kırmızı daireyle gösterilir) yerleştirildiğinden  ve istenilen kabartma aracının sağ araç 
koluna yerleştirildiğinden (mavi daireyle gösterilir) emin olun.



Silhouette Studio® V4   |   Bölüm 12 - Curio Özellikleri 91

Yazdır ve Kabart
Yazdır ve Kabart seçeneği, yazdırılan resmin etrafında düzgün hizalama sağlamak amacıyla hizalama işaretleri kullanan Yazdır ve Kes 
seçeneğine çok benzerdir. Yazdır ve Kabart işleri, bir resmi malzemenizin yüzeyine yazdırıp daha sonra yazdırılan yüzeyin ters yüzüne bir 
kabartma aracıyla basabilmenizi sağlar. Neticedeki efektle kabartılmış bir resim yazdırılır. Kabartma efekti kenarın etrafında ya da önceden 
seçilen Kabartma/Yüzeye İşleme seçeneklerine göre doldurulmuş olabilir.

Baskı tasarımınızı ekrana yerleştirerek başlayın ve yazdırılan resmin çevresinde veya içinde istenilen kabartma çizgilerini oluşturun.

İPUCU: Resmin çevresinde oluşturulan kesik çizgisi olan ve aynı zamanda onu çevreleyen beyaz bir alanı olan bir resmi yazdır ve kes özelliğini 
kullanıyorsanız resmi seçip Değiştir seçeneklerine giderek Kesişim’i seçebilirsiniz. Bu şekilde işlenmiş kesik çizgi konturunun dışındaki alan tamamen 
beyaz olacaktır. Bir kabartma dolgusu türü atamak istiyorsanız Kopyala’ya sağ tıkladıktan sonra Önüne Yapıştır’a sağ tıklayabilirsiniz. Daha sonra, bu 
tasarım, Yazdır ve Kabart özelliğiyle kullanılmak üzere kabartma dolgusu türüne uygulamak üzere seçilebilir.

Daha sonra, Kabartma aracı panelinde Yazdır ve Kabart bölümüne gidip Adım 1 altında “Yazdır” düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu şekilde, resminizi 
yazdırılan hizalama işaretleriyle yazıcınıza göndereceksiniz.

ÖNEMLİ: Lütfen, kabartma tahtasına yerleştirmeden önce mürekkebin kurumasına bolca zaman verin. Tamamen kurumamış olan mürekkep resmin 
bir basımını kabartma tahtası yüzeyine aktarabilir. Bu durum tahtayı ayrıştırmasa da veya tahtaya zarar vermese de istenmeyen bir durumdur.

Yazdırılan sayfayı kesilen hizalama işaretleriyle Curio kesim tahtanızdan kaldırın. Yazdırılan sayfayı tersine (yazdırılmayan yüzüne) çevirin ve ön 
yüzünü kabartma tahtasına yerleştirin. Daha sonra, işaretlerin siyah olabilmesi için, Curio ile alınan üç küçük siyah kareyi kesik hizalama işaretleri 
altında kaydırabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Ön yüzünü kabartma tahtasına yerleştirmeden önce mürekkebin kurumasına bolca zaman verilmesi 
önerilir. Kabartma tahtasına biraz mürekkep aktarılabilir. Bu normaldir ve kabartma tahtasının başkaca 
kullanımını olumsuz etkilemez.

Bıçağı bir kabartma aracıyla Curio’nun sol araç koluna yerleştirin (kırmızı daireyle gösterilir) ve Adım 3 altında 
“Kabart” düğmesine tıklayın. Sayfanın arkasında, arttırılan kabartma efekti sayfa önden görüntülendiğinde 
görünür olacak şekilde kabartma çizgileri boyunca girintili olacaktır.
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12.2 Noktalama
Noktalama, malzemenin yüzeyini bir desen elde etmek için çeşitli küçük noktalarla işaretleme işlemidir. Silhouette Curio™, çizgileri noktalara 
dönüştürerek ya da içe aktarılan baskı resimleri noktalara dönüştürerek nokta oluşturabilme işlevi sunar.

Noktalama seçeneği Noktalama Aracı kullandığınızı (ürün ayrıca satılır) ya da keçeli kalem kullandığınızı varsayar.

Noktalama
Noktalama bölümü, çizgileri nokta desenlerine dönüştürebilmenizi ya da resimleri çeşitli nokta desenleriyle doldurabilmenizi sağlar. 

Çizgileri noktalara dönüştürmek için Nokta menüsü altında Nokta Kenarı kutucuğunu işaretleyin. Bunu yaptıktan sonra, Boşluk seçeneğini 
ayarlayarak nokta mesafesini kontrol edebilirsiniz.

Nokta Dolgu türlerinden birini seçtiğinizde (Desenler veya Şekiller), seçilen çizgi resmi istediğiniz desen veya şekille doldurulur. Aynı anda sadece bir 
Desen veya Şekil seçeneği seçilebilir. Seçtiğiniz Desen veya Şekle göre aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

Kılavuz Boşluğu: Seçilen Nokta Şeklini yakınlaştırır veya uzaklaştırır

Nokta Boşluğu: Nokta boşluğunun birbirine daha yakın ya da birbirinden uzak olmasını kontrol eder

Açı: Nokta dolgusunun açısını kontrol eder

Baskı: Nokta Dolgusunun doldurulmuş resme ne kadar yakın ya da ne kadar uzakta görüneceğini kontrol eder

Nokta Boyutu seçeneği, ekranınızdaki noktaların boyutunu ayarlar. Bu işlem oluşturulan noktanın neticedeki boyutunu kontrol edemez. Bu sadece 
ekran gösterimi maksadıyladır.

Noktayı Yazdır seçeneği işaretlendiğinde, resminiz seçilen nokta ayarlarının resmini yazdırmak üzere yazıcıya gönderilir.
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Nokta İzi
Nokta İzi bölümü, içe aktarılan taramalı resimleri (JPG, PNG ve diğer desteklenen biteşlemler) nokta desenlerine dönüştürebilmenizi sağlar.

Harici bir resminizi açtıktan sonra (Bölüm 3.4’te anlatılan şekilde), Nokta Alanı düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu da, nokta deseni oluşturmak için içe 
aktarılan resminizin söz konusu alanının çevresine bir kutucuk çizebilmenizi sağlar. Bu seçilen alan çizildikten sonra Nokta İzi alanını genişletmeniz 
veya küçültmeniz gerekebileceği için yazılımdaki diğer nesneler gibi düzenlenebilir veya taşınabilir. Nokta İzi alanı seçimi, noktaların nasıl 
oluşturulacağını gösteren siyah noktalı resimli asıl resmin bir ön izlemesini sunar.

İstenilen tüm Nokta Seçeneklerini seçtikten sonra (aşağıda anlatılan şekilde) ve nokta deseniniz istediğiniz şekilde göründüğünde, deseni oluşturmak 
için Nokta Oluştur düğmesine tıklayabilirsiniz.

Nokta Stili: Çeşitli nokta stilleri ve ayarları değişen nokta efektleri sunacak şekilde ayarlanabilir.

Tersine Çevir: Tersine çevir işaret kutucuğunda devrik resim izlenir.

Yoğunluk: Genellikle, çizimin daha hafif bölgelerinde daha az nokta popülasyonu olacak ve daha koyu bölgelerinde daha yoğun popülasyon 
olacaktır. Bölgelerin koyuluk dereceleri o bölgedeki noktaların popülasyonunu veya yoğunluğunu etkileyen Yoğunluk ayarıyla büyütülür.

Küçültme: Noktalar, boşlukları “Kılavuz Boşluğu” olarak tanımlanan küçük görünmez bir kare kılavuzun noktalarında yer alır. Bazı Nokta Stili 
seçenekleri bunun, noktalar yarım, üçte bir veya dörtte bir kılavuz karelerinde yer alacak ve dolayısıyla, daha yüksek değerler, daha doğan veya 
daha az yığınlı bir görünüme sahip olan noktaların daha rasgele gösterimini sağlayacak şekilde ayarlanabilmesini sağlar.

Kılavuz Boşluğu: Noktalar konumlandırıldığı kare kılavuzun satır ve sütunları arasındaki mesafeyi belirtir. Daha düşük değerler, noktaların 
konumlandırılabileceği daha ince bir kılavuz sunar.
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Noktalama Aracının Seçimi
Noktalamayı seçerken, keçeli kalem ya da Silhouette Nokta ve Kabartma Aracı kullanabilirsiniz. Noktalama işini gerçekleştirirken Kesim Ayarları 
paneli altında malzeme türünüz için Noktalama Aracını seçmek isteyebilirsiniz

Noktalama Aracını seçmek için, Kesim Ayarları panelinden malzeme türünüzü seçtikten sonra araç türü aşağı 
açılır seçeneğine tıklayın.

Daha sonra aşağı kaydırarak Noktalama Aracını seçebilirsiniz. Seçtikten sonra iki yeni ayar seçeneğiniz olacak.

Noktalama eylemi genellikle yukarı\aşağı bir eylem iken burada Noktalama Boyutu seçeneği, aracı bırakıp 
dairesel hareketle noktalamayı oluşturarak noktayı daha geniş hale getirip daha geniş bir noktalama 
oluşturabilmenizi sağlar. Varsayılan ayar olan 0.00 mm ile aracın asıl noktalama çapında oluşturulan noktalama 
bulunacaktır

Silhouette marka Metal Noktalama Sayfaları gibi metal yüzeyi noktalamak için Noktalama Aracını kullanırken 
daha sert delikli bir noktalama oluşturmak için Arttırılmış Nokta Kuvveti kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.
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12.3 Curio ile birden fazla araç kullanımı
Silhouette Curio™ ve Silhouette CAMEO® 3, birden fazla aracın aynı anda kullanılabilmesi için iki araç tutucusuna sahiptir. Bu da, kesim, kabartma, 
dağlama, noktalama ve taslak gibi bir iş sırasında iki farklı eylemi gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Silhouette Curio algılandığında, Silhouette Studio’da Kesim Ayarları panelinde farklı araç kollarına atanacak çeşitli çizgi dizilerine izin verilen bir 
seçenek sunulur.

Standart Kesim Modundayken, çalışma alanınızdan istediğiniz nesneyi seçebilir ve daha sonra kullanmak istediğiniz ilişkili Araç kolu seçeneğine 
tıklayabilirsiniz.

Bu şekilde, ilişkili araç kolunda Curio’nuza yerleştirdiğiniz araçla gerçekleştirilecek seçilen çizgi atanır.

Gelişmiş Kesim Modundayken, Araç sütunu altında ilişkili daireye tıklayarak istenilen araç koluyla gerçekleştirilecek çizgilerinizi atayabilirsiniz. 
Bu işlem Çizgi Rengi veya Dolgu Rengine göre gerçekleştirilir veya Tasarımcı Sürümünü kullanıyorsanız Katmana göre işinizi çeşitli araçlara da 
ayarlayabilirsiniz.

Sol kısımda bulunan kırmızı daireye tıkladığınızda, seçilen satırın Curio’nun sol kısımdaki aracıyla 
gerçekleştirilmesini sağlarken sağ kısımdaki mavi daireye tıkladığınızda seçilen satırın Curio’nun sağ 
kısmında bulunan araçla gerçekleştirilmesini sağlarsınız.

Aynı işte kullanmak istediğiniz ikiden fazla araç türü varsa, eylemler arasında Curio’yu durdurmak ve 
aracınızı gereken şekilde değiştirmek amacıyla bir duraklatma eklemek için sağ tıklayabilirsiniz.
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13 - Designer Edition Plus Özellikleri
Silhouette Studio® Designer Edition Plus, iki ekstra özelliğe sahiptir: Aplike nakış ve gelişmiş elmaslar.

13.1 Aplike Nakış
Silhouette Studio® Designer Edition Plus, aplike nakış dosyalarını içe aktarmanıza olanak sağlar. Nakış dosyanızda bir yerleştirme dikişi katmanı varsa, 
bunu Silhouette kesim makinesi yardımıyla aplike şekilleri kesmek için kullanabilirsiniz.

Bunu yapmak için, nakış dosyanızı Silhouette Studio®’ya yükleyin. Designer Edition Plus ile aşağıdaki nakış biçimlerini içe aktarabilirsiniz:
PES (Brother, Babylock, Deco, Singer)
DST (Tajima, Barudan, Toyota)
EXP (Stellar, Melco)
JEF (Janome)
XXX (Singer)

Dosyanızı tasarım ekranında açın. Yalnızca yerleştirme dikişi hattının kalması için fazladan nakış şekillerini silin. 

 
Şeklinizi Silhouette’e gönderin ve kumaşınızdan şeklinizi kesin. Artık mükemmel kesilmiş bir aplikeniz var.
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Nakış Dosyaları ile Çizim Yapın
Silhouette çizim kalemlerini kullanarak nakış tasarımlarını çizim çalışmasına dönüştürebilirsiniz.

Dosyanızı Silhouette Studio®’ya yükleyin. Her katmana bir renk atayın. Her renkli katman renkli bir çizim kalemine karşılık gelecek şekilde görüntüyü 
Silhouette cihazınıza gönderin.
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13.2 Gelişmiş Elmaslar
Silhouette Studio® Designer Edition Plus’taki Gelişmiş Elmas araçları, ek özelleştirme seçenekleri sunar ve tasarımlarınızı foto gerçekçi 
işlemelerle görüntülemenize olanak sağlar. 

Özel Elmaslar
Silhouette Studio®’da kendi özel elmas şekillerinizi çizebilir ya da bir PixScan™ matı (daha fazla bilgi için PixScan™ bölümüne bakın) kullanarak özel 
elmas görüntülerinizi içe aktarabilirsiniz. 

Şekliniz çizildikten ve özel elmas görüntünüz sayfaya yerleştirildikten sonra, görüntüyü seçin. Ardından, ‘Seçilen 
Şekli Elmas Kütüphanesine Ekle’ düğmesine tıklayın. Bu, önceden yüklenmiş stok elmasları altındaki ‘Kullanıcı 
Elmasları’ adında bir bölüme şeklinizi ekleyecektir. Elmas şekli, daha sonra kullanabilmeniz için kütüphanenizde 
kalacaktır.

Elmasları Standart Olmayan Ebatlarla Yeniden Boyutlandırın
Dairesel elmasların ebatları, ‘ss’ olarak veya tercihlerle ilgili ayarlarınızda belirlenen boyut birimleri (‘mm’ veya ‘inç’) 
cinsinden tanımlanabilir. Dairesel olmayan elmasların genişliği/yüksekliği tercihlerle ilgili ayarlarınızda belirlenen 
boyut birimleri (‘mm’ veya ‘inç’) cinsinden tanımlanır. Elmas kütüphanenizin altındaki kaydırma çubuklarına 
tıklayarak özel elmaslarınızı yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Tekli Elmaslar Yerleştirme
Tasarımınıza tekli elmaslar yerleştirmek için istediğiniz elması seçip bir yere sürükleyip bırakabilirsiniz. Veya gelişmiş elmas menüsünden ‘Tek 
Tıklama’ seçeneğini seçebilirsiniz. Aksi takdirde, elmasları tasarımınıza yerleştirmek için iki seçenek mevcuttur: Tekli ve çoklu.

Tek Tıklama modu, çizim alanında o anda sayfadaki Elmas Kütüphanesinden seçilen elması yerleştiren bir elmas 
imleci sunar, böylece bir elmasın kopyasını hızlıca yerleştirebilirsiniz.

‘Çoklu Elmas’ modundayken, Elmas İmleci, ‘Kullanıcı Elmasları’ listenizde tanımlı olan dizi boyunca döner, böylece farklı elmas türlerinden oluşan 
diziler hızlıca yerleştirilebilir.

Daha önce çizim alanına yerleştirilmiş olan bir elmasın üzerindeki Elmas İmlecine tıklamak, yeni elması aynı merkeze konumlandırarak elmasın 
yenisiyle değiştirilmesine neden olur.
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Elmasları Çerçeve veya Dolgu Olarak Yerleştirmek
Tekli elmas stili veya çoklu elmas deseni kullanarak çerçeveler veya dolgular oluşturabilirsiniz.

Tekli elmas stili kullanmak için tekli bir elması seçip tasarımınızı onunla çerçeveleyebilir ya da doldurabilirsiniz. İlk 
olarak görüntünüzü seçin. Ardından, ‘Elmas Modu’nun altından ‘Tekli’ seçeneğini seçin. Sonra da tasarımınız için 
kullanacağınız elması seçin.

Üç ayar seçeneği vardır: Açı, Aralık ve Açı Uzaklığı.

‘Açı’ menüsünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

Standart: Elmaslar, tek bir yöne doğrudur.

Orta: Elmaslar, sınır şeklinin ortasına bakan noktaya doğrudur.

Dik: Elmaslar, üzerinde durdukları kontura diktir.
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Aralık’, her tekli elmas arasında ne kadar boşluk olacağını belirler.   

  Açı Uzaklığı’, elmasların bulunduğu açıyı ayarlamanızı sağlar.

Açı uzaklığı olmayan kalpler ve 45 açı uzaklığı olan kalpler.. 

Açı, Aralık ve Açı Uzaklığı değerlerinizi seçtikten sonra, ‘Kenara Uygula’ düğmesine tıklayın.

Dolgu Seçenekleri
Tasarımınızı doldurmak için iki seçenek vardır. 

İç Radyalı Doldur’ seçeneği, elmasları yolun kenarına veya içteki eş 
merkezli konturlara konumlandırır.

‘İç Lineerleri Doldur’ seçeneği, elmasları içteki kılavuza benzer bir 
oluşuma konumlandırır.
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Çoklu Elmas
Çoklu Elmas Modu, çerçeve veya dolgunun çoklu elmas deseni kullanması dışında Tekli Elmas Moduna benzer şekilde çalışır.

‘Çoklu Elmas’ modundayken, tasarımınız için bir elmas deseni oluşturabilirsiniz. Bir desen oluşturmak için istediğiniz elmasa tıklayıp onu aşağıdaki 
‘Kullanıcı Elmasları’na sürükleyin. Elmas kütüphanenize dönün ve istediğiniz bir sonraki elmasa tıklayıp onu aşağıdaki ilk elmasın yanına sürükleyin. 
Deseninizi oluşturmak için istediğiniz kadar elmas sürükleyebilirsiniz. Her elmas otomatik olarak desenin sonuna yerleştirilecektir, ancak tıklayıp 
sürükleyerek elmasları tekrar düzenleyebilir ve istediğiniz görünümü elde edebilirsiniz. 

Toplam (Tüm Şekiller)

Gelişmiş Elmas menüsünün altında toplam elmas sayısı yer alır. Bu, tasarımınızda her ebatta kaç 
elmas kullandığınızı takip eder.
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13 - Ticari Sürüm Özellikleri
Silhouette Studio® Ticari Sürümünde büyük, karmaşık veya toplu projelerin üretimine yardımcı olan birkaç yardımcı araç bulunmaktadır.

13.1 Çoklu Kesici Desteği 
Silhouette Studio® Ticari Sürümü birden fazla kesici desteği sunar. Bu da, Ticari Sürüm kullanırken size, bilgisayarınıza bağlanırken, kesim işlerini aynı 
anda birden fazla Silhouette kesim birimine gönderebilme imkanı sunar.

İşleri aynı bilgisayara bağlı Silhouette birimlerine gönderebilme imkanını kullanabilmek için Silhouette’e Gönder paneline gidip işi hangi Silhouette 
birimine göndermek istediğinizi seçtikten sonra Başlat düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bu özelliği, belge sekmesinin seçildiği ve işi başlatmayı seçtiğinizde aktif olarak gösterildiği aynı işi veya farklı işleri kesmek için kullanabilirsiniz.

Birden fazla Silhouette biriminin kullanılması, Ticari Sürümde programdaki Silhouette birimlerini adlandırabilme imkanı sunar. Bu şekilde hangi işin 
hangi birime gönderildiğini tespit edebilirsiniz. Bağlı bir Silhouette’i yeniden adlandırmak için Silhouette’e Gönder Ekranında Silhouette modeli adına 
(aşağıda gri renkte gösterilmiştir) tıklayın:

Model adına tıkladıktan sonra Silhouette birimi için istenilen yeni adı girebilirsiniz. Bu ad, birimin bağlantısı 
kesilip daha sonra tekrar bağlanmış olsa bile, adı oluşturmak için kullanılan bilgisayarı kullanırken korunacaktır. 
Ancak, adlandırmanın söz konusu bilgisayara özel olduğunu lütfen unutmayın. 
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13.2 Ai/EPS/CDR dosya uyumluluğu 
Silhouette Studio® Ticari Sürümü, doğrudan diğer büyük vektör resim yazılım programlarından (Adobe Illustrator® veya CorelDraw® gibi) oluşturulan 
Ai, EPS ve CDR dosyalarını açabilme imkanı sunar provides the ability to open Ai, EPS, and CDR files directly which have been created from other 
major vector imaging software programs (such as Adobe Illustrator® or CorelDraw®).

Ticari Sürümde bu özelliğe gitmek için Dosya menüsüne gidip Aç’ı seçin. PC’de iseniz, açmak istediğiniz dosya türünü seçip Ai, EPS veya CDR 
seçeneğini seçebilirsiniz.
Katmana göre kesip istenilen katmanları etkinleştirmeyi ya da çizgi rengine göre kesmeyi ve “renk yok” çizgisinin kesilmesini etkinleştirmeyi ya da 
Çizgi Rengi aracını kullanarak çizgilerinizi istediğiniz şekilde tekrar renklendirmeyi tercih edebilirsiniz.

Alternatif olarak, bu dosyaları yerel yazılım programlarından kesmek için Silhouette Connect™ programını kullanmayı tercih edebilirsiniz. 

13.3 Tasarım Görünümü ve Ortam Düzeni Görünümü 
Silhouette Studio® Ticari Sürümünde, kullanıcıların hem resimlerin bir tasarım açısından nasıl hazırlandığının Tasarım Görünümünü hem 
de çizgilerin neticedeki kesim işinde görünmek üzere nasıl işlendiğine dair Ortam Düzeni Görünümünü görüntüleyebilmelerini sağlayan 

farklı bir görüntüleme seçeneği sunulmaktadır. Ticari Sürüm kullanılırken geleneksel “gördüğünüz aldığınızdır” Tasarım Görüntüsü kullanılıp işler bu 
şekilde gerçekleştirilirken, ticari ayarlarda yaygın olarak kullanılan uzmanlık malzemelerinde kesilecek tasarımları düzenlerken verimliliği maksimuma 
çıkarmak amacıyla Ortam Düzeni Görünümünü değiştirme gibi ek bir seçenek de bulunmaktadır.

Bu yan yana görüntü imkanı Matris Kopyası seçenekleri, Ortam Düzeni Gruplama ve Döşeme gibi diğer Ticari Sürüm özelliklerine erişim sağlar.

Ticari Sürümü çalıştırırken ekranın sağ üst kısmında gösterilen iki Düzen modu bulacaksınız:     

Tasarım Görünümü
Bu seçeneğin seçilmesiyle yazılım geleneksel tek bölme görünüme getirip nesnelerin ilk tasarımlarına yerleştirilirken kesilebilmelerini sağlar.

Ortam Düzeni Görünümü
Bu seçenek seçildiğinde, asıl düzenin yan yana görüntüsünü (ekranın sol kısmında Tasarım Görünümü) ve işinizin, ortamınızı veya kesilmekte olan 
malzemeyi kesmek için nasıl gerçekleştirdildiğinin bir görünümünü (ekranın sağ kısmında Ortam Düzeni Görüntüsü) sunar.
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13.4 Döşeme Özelliği
Silhouette Studio® Ticari Sürümü otomatikleştirilmiş Döşeme özelliği sunar. 

Döşeme özelliği daha geniş ölçekte bir iş oluşturmak amacıyla kesme işlemi tamamlandıktan sonra uygun hale getirilen bir dizi daha küçük 
karolardan daha büyük bir işin kesilebildiği bir yöntem sunar.

Örnek vermek gerekirse, Döşeme özelliği kullanıcının 24 inç yüksekliğinde geniş ölçekli bir resmi 24 inç genişliğinde tasarlayıp bunu çeşitli geçişlere 
bölebilmesini sağlar . Bu malzeme boyutu Silhouette’in 12 inç maksimum kesme genişliği sınırından dolayı tek bir geçişte kesilemese de, Döşeme 
özelliği işi otomatik olarak 24 inç projeyle son 24 inçi elde edecek şekilde kesilip ayarlanabilen daha küçük işler dizisine segmentleyecektir.

Döşeme özelliği sadece Ortam Düzeni modunda Ticari Sürüm baskısında çalışırken kullanılabilir.  

İlk tasarım ilk tasarım düzenini korurken Döşeme seçeneği birden fazla panel dizisinde kesilecek tasarımı yeniden düzenleme yöntemi sunarak 
kullanılan ortamdan daha büyük olan hedef projenin birden fazla küçük iş dizisinde başarılı bir şekilde oluşturulabilmesini sağlar.

Döşeme panelinde aşağıdaki seçenekler mevcuttur :

Döşeme Etkin
Bu seçenek özelliği istenilen şekilde açık veya kapalı hale getirir. Seçenek Ortam Düzeni Gruplaması ve Matris Kopyası gibi diğer Ticari Sürüm 
baskılarıyla birleştirilebilir. (DİKKAT: Ortam Düzeni Görünümünde gösterilen bu işlenmiş tasarım sadece resim mevcut kesim alanını aştığı takdirde 
birden fazla panel olarak değişebilir.)

 Döşeme etkin olduğunda Tasarım Görünümünde projenin son kesim işlerine nasıl bölüneceğini gösterecek 
olan bir dizi numaralandırılmış döşeme gösterilir .

Bu döşemeler Döşeme panelinde bulunan diğer mevcut araçları izleyerek kontrol edilebilir :
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Konum ve Boyutu Yapılandır - Bu kısımda bulunan seçenekler döşemelerin son kesim işlerini nasıl gerçekleştireceğine yönelik olarak döşeme boyut 
ve konumlarının ayarlanmasını sağlayacaktır.

En-Boy Oranını Koru - Bu seçenek ana döşemenin en-boy oranını korur.

Otomatik - Bu seçenek, döşemeleri kesilen projenin boyutuna tekrar boyutlandırır. Döşeme bölme çizgileri tanımlı medya boyutuna göre otomatik 
olarak konumlandırılacaktır.

Özel - Bu seçenek, döşemeleri bölme çizgilerini ve düğümlerini sürükleyerek düzenleyebilmenizi sağlar.

Düzenli Kılavuz - Bu seçenek, döşemeleri özellikle medya boyutuna göre boyutlandırmak yerine her döşemenin genişlik ve yükseklik boyutlarını 
koruyacak şekilde tekrar boyutlandıracaktır.

Kenar Boşluğu - Bu seçenek, son kesimin bir çakışmasını oluşturacak olup bu çakışma son işin çakışması olarak faydalı olabilir.

Boyutları Göster - Bu seçenek döşeme boyutlarını açık ve kapalı konuma getirir.

Tüm Döşemeler - Bu seçenekle seçilen tüm döşemeler kesilir.

Sadece Seçilen Döşemeler - Bu seçenek sadece seçilen döşemelerin kesilmesini sağlar. Alternatif olarak, döşemeleri açık veya kapalı konuma 
getirmek için üzerlerindeki Tasarım Görünümüne tıklayabilirsiniz.

Ayırma - Bu seçenek döşeme boyutlarını açık ve kapalı konuma getirir. 
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13.5 Otomatik Gruplama Ön İzlemesi
Silhouette Studio® Ticari Sürümü, resmin Tasarım Görünümündeki ilk konumlandırmasını koruyup böylece kullanıcının tasarımı düzenleyip 
yenilemesine olanak sağlarken kesilen malzemenin verimli kullanımını sağlamak amacıyla şekillerin otomatik olarak Ortam Düzeni 
Görünümünde gruplandığı Otomatik Gruplama ön izlemesi modu sağlar.

Ortam Düzeni Gruplama seçeneği sadece Ticari Sürüm Ortam Düzeni modunda çalıştırılırken kullanılabilir.

İlk tasarım kendi ilk tasarım düzenini koruyabilirken Ortam Düzeni Gruplama seçeneği nesneleri ortamınızın en verimli kullanımını sağlayacak şekilde 
yeniden düzenleme yöntemi sağlayacaktır.

Ortam Düzeni Gruplama panelinde aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

Gruplama Etkin - Bu seçenek özelliği istenilen şekilde açık veya kapalı konuma getirir. Seçenek Döşeme ve Matris Kopyası gibi diğer Ticari Baskı 
özellikleriyle birleştirilebilir .

Şekilleri Birbirine Bağla - Bu seçenek, içbükey şekilleri daha verimli yollarla bir arada gruplandırıp ortamınızda daha fazla alan tasarrufunda 
bulunmak amacıyla bunları birbirine bağlamaya çalışacaktır .
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Dokuyu Koru - Etkinleştirildiğinde, gruplama özelliği, resimleri döndürülmemiş veya sadece 180 derece döndürülür şekilde bırakmaya zorlanır. Bu 
da, dokunun neticede kesilen resimler için istenilen yönde çalışmasını sağlamak amacıyla dokuya sahip uzmanlık ortamı kullanırken faydalı olabilir.

Hizala - Etkinleştirilip resimler Tasarım Görüntüsünde düzensiz bir açıya döndürüldiğinde Hizala seçeneği, şeklin gruplanacağı en iyi açı 
belirlenmeden önce telafi etmek amacıyla resmi dik konuma getirir.

Tüm Sözcükler - Bu seçenek, her harfi gruplamak yerine Metin aracıyla oluşturulan sözcüklerde bulunan harfleri bir arada tutar.

Grupları Koru - Bu seçenek, her nesneyi gruplamak yerine gruplanmış resimleri ilk gruplanma hallerinde tutar.

Döndürmeler - Döndürmeler seçeneği, resimlerin döndürülmesine izin verebileceğiniz açı seviyesine izin verir veya bunu kısıtlar. Örneğin, “0” olan 
bir Döndürme ayarı resimleri tam olarak ilk döndürme açısında tutarken “2” olan Döndürme ayarı resimlerde 0º ve 180º döndürmeye izin verir. “4” 
olan bir Döndürme ayarı resimlerin 0º, 90º, 180º ve 270º derecelerde döndürülmelerine izin verir. Döndürme ayarı yükseltildiğinde her resim için 
mümkün olan döndürme açılarının sayısı da artar. Ayar mevcuttur çünkü en yüksek ayar en etkili alan kullanımını elde etmeye çalışırken resimlerin 
açısının önemli olduğu ve resimleri belirli bir açıda tutmanın daha çok istendiği durumlar olabilir.

Dolgu - Bu seçenek, gruplanan iki bitişik şekil arasındaki minimum mesafeyi kontrol eder.
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13.6 Matris Kopyası Özelliği
Silhouette Studio® Ticari Sürümünde bir Matris Kopyası özelliği sunulmaktadır. Bu özellik, aynı projenin, kesim işinin işlenmesi sırasında 
çoğaltılan ama ilk tasarımınızı gerçekten değiştirmeyen veya etkilemeyen birden fazla kopyasının matrisini oluşturabilme imkanı sağlar.

Kopyala özelliği sadece Ticari Sürümü Ortam Düzeni modunda çalıştırırken kullanılabilir.

İlk tasarım ilk tasarım düzenini korurken Kopyala paneli seçenekleri tasarımı istenilen şekilde birden fazla kopyayı kesecek şekilde çoğaltma yöntemi 
sunar.

Aşağıdaki seçenekler Kopyala panelinde kullanılabilir:

Satırlar - Bu seçenekte, tanımlanan şekilde işin birden fazla satırı sunulur.

Sütunlar - Bu seçenekte, tanımlanan şekilde işin birden fazla sütunu sunulur.

Ortama Sınırla - Bu düğmeye bastığınızda belirtilen sayıda girilen satır ve sütunu alıp ortam boyutunuzun 
izin verilen boyutunu geçenleri kaldırır.

Ayırma - Yatay seçenek kopyalar arasındaki yatay boşluğu belirlerken, Dikey seçenek kopyalar arasındaki 
dikey boşluğu belirler.
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13.7 Otomatikleştirilmiş  Kalıp Çizgi Özelliği
Silhouette Studio® Ticari Sürümde Kalıp Ayarları aracı sunulur. Bu özellikte, açık çizgi yollarında vinil ve ısı transferi gibi malzemelerin daha 
kolay kalıplanmasına yönelik kalıp çizgiler oluşturma seçeneği sunulur. Kesim işinin tamamlanmasından sonra aşırı malzemeyi kaldırmada 
kolay bir yöntem sunmak amacıyla çevreleyen kalıp çizgi kenarlık ve tasarımın açık alanlarında bulunan iç kalıp çizgiler (harflerin içinde 
bulunanlar gibi) seçenekler arasındadır.

Kalıp Ayarları Ticari Sürüm çalıştırılırken ekranın sağ üst kısmında bulunabilir.

Kalıp Ayarları panelinde aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

Kalıp Kenarlığı Göster - Bu seçenekle tüm kesim işinin etrafından oluşturulacak otomatikleştirilmiş bir kalıp kenarı etkinleştirilir.

Dolgu -Bu seçenekte, kenarlık ile kalıp kenar arasına boşluk eklemek veya kaldırmak amacıyla dolgu boyutu ayarlanır.

Kalıp Çizgiler - Kalıp Çizgiler seçeneğinde, resme eklenmesi mümkün olan iç kalıp çizgiler ekleme seçeneği sunulur.

Tüm kalıp kenarlar ve iç kalıp kenarları otomatikleştirilmiş olup çalışma alanınıza yerleştirilen nesnelerin yerleşimi veya boyutlandırılmasında 
düzenlemeler yapıldığı anda düzenlenir.

Tüm kalıp kenarlıklar ve çizgiler mavi renkte gösterilmektedir:
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14 - Sorun Giderme 
Sorun yaşarsanız, ortak bir sorun giderme ipuçları listesi ve daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

14.1 Ortak Sorun Giderme İpuçları
Bıçak malzemeyi kesmez
Orijinal Silhouette kullanıyorsanız bıçağın üzerindeki çentiğin (bıçağınızın altında bulunan siyah “kanat”) saat 3 konumundaki mavi güç ışığına 
bakacak şekilde sağa döndürülür. Çentik bu yöne bakarken ve yerine kilitlendiğinde bıçak hafifçe alçaltılır ve böylece daha fazla kesim gücü sunuyor. 
Yine, bu sadece orijinal Silhouette için olacaktır.

Hangi Silhouette modeline sahip olduğunuza bakılmaksızın, bıçak daha önce kapağı değiştirmek ya da bıçak seviyesinde bir ayarlama yapmak için 
(kullanılan bıçak türüne göre) bıçak konumlaması yine de konu olabilirdi. Bıçak tutacağa tam olarak oturmuş olmayabilir ve bu nedenle kesim 
yaparken temiz sonuçlar vermeyebilir. Bunu kontrol etmek için bıçağın kilidini açın ve kilit kolunu tutarken, bıçağı tam olarak tutacağa oturacak 
şekilde bükün ve itin.

Ayrıca, Silhouette Kesim Ayarlarını da kontrol edebilirsiniz. Çok sığ bir yerde kesim yapıyorsanız kesmeye çalıştığınız kağıt ya da ortam türüne göre 
kesim ayarlarınızı veya bıçak kapağını/ayarını düzenlemeniz gerekebilir. Kesim işlemine başlamadan önce ayarlarınızın kullandığınız ortam türüne 
göre yapıldığından emin olmak için Deney Kesim düğmesini kullanın. Deney kesimi işe yaramazsa muhtemelen ayarları tekrar yapmanız gerekecek. 
Deney kesimi işe yararsa gerçek kesim işi işe yaramalıdır.

Herhangi bir sebeple temiz bir kesim sunmayan bölgeler olduğunu öğrenirseniz kesim işi sırasında sorunlu alanlara ekstra bir geçiş verildiğinden 
emin olmak amacıyla Silhouette Kesim Ayarlarında Çift Kesim seçeneğini kullanmayı da seçebilirsiniz.

Resimler kesildiklerinde hizalı değildir
Kendi yapışkan arkası olmayan normal kağıt veya karton keserken lütfen kağıdınızı kesim tahtasına yüklediğinizden emin olun. Kesim tahtasını 
düzgün bir şekilde kullanmıyorsanız veya kesim tahtası kullanımını gerektiren malzemelerle kullanmıyorsanız bu sorun yaşanabilir. 

Kesim tahtası kullanıyorsanız tahtanın çizgisinin malzemenizin kesim işlemi sırasında sıkıca tutunabilmesi için yapışkan yüzeye maruz kalacak şekilde 
kaldırılmıştır. Tahta herhangi bir sebeple yapışkan kalitesini kaybettiği veya kağıda sıkıca tutunmadığı takdirde bu durum kağıdınızın kesilirken 
toplanmasına neden olabilir.
Kesim tahtası kullanıyorsanız ve kağıdınız kesim tahtasına doğru bir şekilde yüklenmiş ve sıkıca tutunuyorsa, kesim tahtanızı ya da malzemenizi, 
yükseltilmiş kulavuzlu kesim tahtasının ya da malzemenin hizalanmasının zıttı bir şekilde Silhouette’te makinenin en soluna yüklemişseniz bu 
sorunu yaşayabilirsiniz. Kullanılan kesim tahtası ya da malzeme bu kılavuzla doğru bir şekilde hizalanmamışsa ve ilk önce iki beyaz silindir arasında 
kavranmıyorsa kesim tahtanız ya da malzemeniz kesilirken toplanma sorunu yaşayabilirsiniz ya da resminiz düzgün bir şekilde hizalanmamış olur.
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Silhouette her açıldığında Yeni Donanım Sihirbazı belirir
Bilgisayarınız sizden yazılımı yüklemenizi istiyorsa (zaten yüklü olmasına rağmen) Silhouette’i açtığınızda veya USB bağlantısını kesip tekrar 
bağladığınızda olur. Bilgisayarınız tanımadığı yeni bir donanım aygıtı olduğunu düşünür. Güvenli bir şekilde sizi sürücüye yönlendiren 
otomatik önerilen kuruluma gidebilirsiniz. Sürücü kurulum CD’nizde yer almaktadır ya da yazılımı indirirken yazılım Destek bölümünde www.
silhouetteamerica.com adresinden alınabilir. Sürücü aslında yazılımın düzgün kullanımı için gerekli değildir ancak yeni aygıtlar bağlandığında 
donanım sürücülerini bulmaya çalışan Windows Tak ve Çalıştır özelliğinin sesini kısmak için kullanılabilir. Sürücüyü tekrar yükledikten sonra artık 
yükleme için bu uyarıyı almayacaksınız.

NOT: Sürücü kurulumu sırasında sürücünün potansiyel bir risk olduğunu veya Windows logosu deneyinden geçmediğini belirten bir tehdit mesajı 
görebilirsiniz. Sürücünün kapsamlı bir şekilde test edildiğini ve Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 ile güvenli bir şekilde çalışacağını 
unutmayın. “Devam Et” düğmesine tıklayın ve sürücü kurulum işlemine ilerleyin.

Yüklemeden hemen sonra Ortamı Kaldır gösterilir (sadece SD ve CAMEO modelleri)
Bu bir hata değildir. Yükleme seçeneklerinden birini seçtikten sonra gerçekten makineye bir şey yükleyip yüklemediğinize bakılmaksızın Silhouettei 
malzemenin yüklendiğini ve bilgisayardan ya da bir SD kart aracılığıyla kesim gerçekleştirme eylemini beklediğini düşünür. Kesilmeyi beklediği için 
gösterilen ilk seçenek Ortamı Kaldır olacaktır. Bu seçenek, malzemenizi yanlış yüklediğiniz ya da doğrudan makineye yüklenmemiş olduğu takdirde 
gösterilir. Kesim işlemi sona erdikten sonra malzemenizi kaldırabilmeniz için yine bu seçenek gösterilir. 

Henüz hiçbir malzeme yüklenmemişse ve Enter tuşuna kazara basılmışsa Ortamı Kaldır düğmesine bastıktan sonra Silhouette SD’nin kesilecek 
malzemenizi düzgün bir şekilde yükleyebileceğiniz LCD ekranında yükleme seçeneklerini bulmak için kaydırabilirsiniz.

Silhouette’te sıkışmış kesim tahtası (sadece SD modeli)
Silhouette SD’yi açın ve Ortamı Kaldır seçeneği gösterilene kadar Silhouette’inizin LCD ekranında bulunan ok tuşlarına basın. Seçenek gösterildikten 
sonra, Enter tuşuna basın. Tahta tam olarak çıkarılmamışsa lütfen tahta tam olarak çıkarılana kadar bu işlemleri tekrarlayın. Alternatif olarak 
Silhouette SD’yi kapatıp tahtayı makineden elle çekebilirsiniz.
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Silhouette işletim sırasında gürültülüdür
Birimin yanında motora bağlı olan şeritlerin kaldırıldığından emin olmak için lütfen Silhouette’in kapağını kaldırın. Bu daha önce kaldırılmamışsa 
makineniz açıkken yaşadığınız gürültülerin sebebi bu olabilir. Şerit açık bırakılmışsa hiçbir hasar yaşanmaz ancak gürültüler alışılmadık olacaktır. 
Lütfen şeridi kaldırın ve Silhouette birimini tekrar açın.

Yine de, lütfen Silhouette’in tamamen sessiz bir birim olmadığını unutmayın. Duyduğunuz seslerin normal olması muhtemeldir.

HATA: Silhouette’e Bağlanılamıyor
İşinizi Silhouette’e göndermek amacıyla Silhouette’e Gönder ekranındayken USB bağlantınızın bilgisayardan Silhouette’e sımsıkı bağlı olduğundan 
emin olmanız gerekir. Silhouette’i kapattıktan sonra USB kablosunun her iki ucunun da bağlantısını kesmek isteyebilirsiniz. Daha sonra, tekrar 
Silhouette’i açıp USB kablosunu tekrar bilgisayarınıza ve Silhouette’ bağlayabilirsiniz. Sorun tekrar ederse, Silhouette Studio®’u kapatıp bilgisayarınızı 
yeniden başlatın.

HATA: Hizalama işaretlerinin başarısız olduğunun algılanması
Hizalama İşaretlerini yazdırma ve kesme işleri için kullanırken bu mesaj gösterildiğinde ortamınızı ve kesim tahtanızı Silhouette’ten kaldırıp tekrar 
yükleyin. Genellikle, ortam ya da kesim tahtası yüklenen kılavuz işaretleriyle düzgün hizalanmamış şekilde yüklendiğinde ya da yanlış yükleme 
yöntemi seçildiğinde (“Ortamı Yükle” ve “Taşıyıcıyla Yükle) bu hata ile karşılaşılır.

İndirme ilerlemesi duruyor ya da indirme süresi artmaya devam ediyor 
İndirme işlemi sırasında ilerleme durduğu ve/veya tahmini süre artmaya devam ettiği takdirde, aynı sayıda indirilecek kalan resim ilerlemesi varken 
Tercihler ekranına gidip Gelişmiş’i seçebilirsiniz. Bu ekranda, ilerleme gösteren kalan indirilen sayısı azalmaya başlayana kadar HTTP Soketlerini 
arttırın.
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14.2 Kalibrasyon
Aracın kalibrasyonu sadece kesim hizalamasının ayarlanması için gereklidir çünkü bu yazdırma ve kesme işlemleriyle ve yazdırılan bilgilerle ilişkili 
olarak kesimlerin hizalanmasıyla ilgilidir. Bu sadece Hizalama İşaretleri kullanılan yazdırma ve kesim işleri sırasında yazdırılan resimlerin konturuyla 
hizalı kesik çizgilerinizle ilgili sorunlar yaşadığınızda gerçekleştirilir. Bu seçenekler, Silhouette’e Gönder menüsünde herhangi bir yere sağ tıklayıp 
Kalibrasyonu seçerek bulunabilir.

Bu işlem için, sonuçları daha açık bir şekilde görüntüleyip ayarları buna göre yapabilmeniz amacıyla bir taslak kalemi kullanılması önerilir.

İlk olarak, deney sayfasını ana yazıcınızda yazdırmak için Kalibrasyon Deney Sayfasını Yazdır’ı seçmeniz gerekir. Kalibrasyon Deney Sayfasında 
bilgisayar ekranınızda hiçbir düzenleme yapmayın. Yazdırıldıktan sonra, yazdırılan sayfayı ekranda gösterilen şekilde kesim tahtanıza yerleştirmeniz 
gerekecek. Birimde, Silhouette SD modelini kullanırken Taşıyıcıyla Yükle seçeneğini veya CAMEO ya da Portrait modelini kullanırken Kesim Tahtasını 
Yükle seçeneğini seçmeniz gerekir. 

Yüklendikten sonra, bıçağınızı, bilgisayar ekranınızda yeşil renkte gösterilen alanda ilk çapraz işaretine işaret edecek şekilde, başka bir 
deyişle ilk işaretin sol üst köşesine hizalamak için ekranda bulunan ok düğmelerini kullanın.
 

Bıçak konumlandırıldığında Kalibre Et seçeneğine tıklayın. Böylece, Silhouette işareti okuyup çapraz çizgileri buna göre taslaklandırır/keser.

Her iki çizgi de kapalıysa, neticedeki taslağın veya kesik çizginin tam olarak ne kadar üstünde ya da altında/ne kadar sola ya da sağa olduğunun 
ölçümüne göre ayarlamalar yapmak isteyeceksiniz. Bunu yapmak için, ilk yazdırılan işaret ile fiili olarak gerçekleştirilen işaret arasındaki mesafeyi 
ölçün.
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Yapılan yatay işaret yazdırılan işaretin üstünde ya da altında ise ekranda bulunan dikey kaydırıcı çubuğu yazdırılan ve gerçek işaretler arasında 
görülen kesin ölçüme göre ayarlamanız gerekir.
 
Yapılan dikey işaret yazdırılan işaretin üstünde ya da altında ise, yatay kaydırıcı çubuğu yazdırılan ve gerçek işaretler arasında görülen kesin ölçüme 
göre ayarlamanız gerekir
 
Daha sonra gerektiğinde, bir sonraki çapraz işaretle ekranda açıklanan yeşil alana hizalamak için tekrar ekranda bulunan ok düğmelerini kullanarak 
bu eylemi tekrarlayabilir, Kalibre Et düğmesine tıkladıktan sonra sonuçları izleyip gerçek işaretler yazdırılan işaretlerle hizalama gerçekleştirene kadar 
gerekli düzeltmeleri yapmaya devam edebilirsiniz.

 Mesafe Ayarı aracı Silhouette’e Gönder menüsünde herhangi bir yere sağ tıklayıp Mesafe Ayarını seçerek bulunabilir. Bu sadece 
resminizin ekranda belirtilen ölçümü gerçek tam ölçülen boyuttan farklı olduğunda kullanılmalıdır. Gerekli ayarlar son derece seyrektir.

Bu aracı kullanmak için ana yazıcınıza Kalibrasyon Deney Sayfasını Yazdır’ı seçip yazdırılan sayfayı ekranda gösterilen kesim 
tahtanıza yerleştirin. Birimde Silhouette SD modelini kullanırken Taşıyıcıyla Yükle seçeneğini veya CAMEO modelini kullanırken 
Kesim Tahtasını Yükle seçeneğini seçmeniz gerekir. Yüklendikten sonra, Mesafe Ayarı Deney Çizgilerini Kes seçeneğine tıklayın. 

Sayfanızda etiketli olan 1 ve 2 konumlarında kesilen iki çizgi olacaktır. Daha sonra iki çizgi arasındaki tam mesafeyi ölçüp tam ölçüm moduna 
eşleştirmek için Mesafe Ayarı bölümü altında yatay kaydırıcı çubuğunu ayarlamanız gerekir. Kalibrasyon ekranını kapatıp kesime istediğiniz şekilde 
devam edebilirsiniz. Ölçüm ayarlandıktan sonra mesafe düzeltme gerçekleşir. Kalibrasyon ekranını kapatıp istediğiniz şekilde kesmeye devam 
edebilirsiniz. Daha fazla deney kesimi deney sayfasında aynı sonuçları vereceği ve ayarlanan yeni sayıyla hizalanacağı için ek deney sonuçları 
gerekmemektedir.
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14.3 Daha Fazla Destek İletişim Bilgileri
Daha fazla destek bilgileri aşağıdaki kaynaklardan alınabilir:

Web: www.silhouetteamerica.com
E-posta: support@silhouetteamerica.com
Telefon: 800.859.8243 (sadece ABD ve Kanada Ücretsiz Hat)

Silhouette America, Inc., Lehi, Utah’ta bulunur ve P-C 
8:00 17:00 (Mountain saatiyle) arasında açıktır.

Bu kitapçıkta yer alan şartlar vs. bildirimde bulunmaksızın değişikliğe tabidir.
________________________________________

July 2017, 11th edition
Silhouette America, Inc.
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Silhouette Studio® Shortcuts

Paste in Front ctrl + f cmd + f

Duplicate ctrl + d cmd + d

Select All ctrl + a cmd + a

Deselect All ctrl + shift + a cmd + shift + a

Spelling F7 fn + F7

Preferences ctrl + k cmd + k

Save as ctrl + shift + s cmd + shift + s

Save to Library ctrl + alt + r ctrl + cmd + r

Close Document ctrl + w cmd + w

Quit ctrl + q cmd + q

Group ctrl + g cmd + g

Ungroup ctrl + shift + g cmd 
+ shift + g

Make 
Compound Path ctrl + e cmd + e

Release 
Compound Path ctrl + shift + e cmd + shift + e

Select v v

Edit Points a a

Line \ \

Rectangle r r

Rounded Rectangle shift + r shift + r

Ellipse e e

Polygon p p

Curve c c

Freehand f f

Smooth Freehand shift + f shift + f

Arc shift + a shift + a

Regular Polygon shift + p shift + p

Text t t

Eraser shift + e shift + e

Knife k k

Eyedropper i i

Eyedropper ctrl + click cmd + click

New Document ctrl + n cmd + n

Open Document ctrl + o cmd + o

Save Document ctrl + s cmd + s

Print ctrl + p cmd + p

Copy ctrl + c cmd + c

Paste ctrl + v cmd + v

Cut ctrl + x cmd + x

Undo ctrl + z cmd + z

Redo ctrl + shift + z cmd + shift + z

Pan Tool spacebar spacebar

Drag-zoom Tool z z

Fit to window ctrl + 1 cmd + 1

Duplicate Left ctrl + ! cmd + !

Duplicate Right ctrl + " cmd + "

Duplicate Above ctrl + # cmd + #

Duplicate Below ctrl + $ cmd + $

Mirror Left alt + shift + ! alt + shift + !

Mirror Right alt + shift + " alt + shift + "

Mirror Above alt + shift + # alt + shift + #

Mirror Below alt + shift + $ alt + shift + $

Rotate 1 Copy ctrl + shift + F1 cmd + 
shift + fn + F1

Rotate 2 Copies ctrl + shift + F2 cmd + 
shift + fn + F2

Rotate 3 Copies ctrl + shift + F3 cmd + 
shift + fn + F3

Rotate 5 Copies ctrl + shift + F5 cmd + 
shift + fn + F5

Row of 3 ctrl + shift + " cmd 
+ shift + "

Row of 4 ctrl + alt + " cmd + alt + "

Column of 3 ctrl + shift + $ cmd + shift + $

Column of 4 ctrl + alt + $ cmd + alt + $

Fill Page ctrl + shift + f cmd + shift + f

Show 
Design Page ctrl + shift + d cmd 

+ shift + d

Show Store ctrl + alt + s cmd + alt + s

Show Library ctrl + alt + l cmd + alt + l

Show Send Page ctrl + F2 cmd + fn + F2

Show Grid g g

Grid Panel ctrl + F4 cmd + fn + F4

Page Panel ctrl + F1 cmd + fn + F1

Print Border ctrl + shift + p cmd 
+ shift + p

Cut Border ctrl + shift + l cmd + shift + l

Center 
of Rotation o o

Registration 
Marks Window ctrl + F3 cmd + fn + F3

Media 
Layout View ctrl + shift + v cmd + shift + v

Registration Marks m m

Cut Style = Cut ctrl + t cmd + t

Cut 
Style = No Cut ctrl + shift + t cmd + shift + t

Ruler ctrl + r cmd + r

Crosshairs ctrl + h cmd + h

Edit Object Double Click Double Click

Scroll Left/Right ctrl + 
scroll wheel

cmd + 
scroll wheel

Zoom In/Out alt + 
scroll wheel

alt + 
scroll wheel

Bring to Front ctrl + shift + ] cmd + shift + ]

Send to Back ctrl + shift + [ cmd + shift + [

Bring Forward ctrl + ] cmd + ]

Send Backward ctrl + [ cmd + [

Weld ctrl + shift + w cmd 
+ shift + w


	Yazılım Kullanımı Sözleşmesi
	Tescilli Markalar
	Feragat
	Bu Kitapçık Hakkında
	1 - Genel Bilgiler
	1.1 Sistem Gereksinimleri
	1.2 Özelliklere Genel Bakış
	1.3 Yazılım Dosya Formatları
	1.4 Kullanılabilir Dijital İçerik

	2 - Silhouette Studio®’nun Yüklenmesi
	2.1 İndirme

	3 - Yazılıma Temel Genel Bakış
	3.1 Yazılımı Açma
	3.2 Yazılım Bölümleri
	3.3 Kesim/Çizim Alanı
	3.4 Belgeleri Açma
	3.5 Belge Sekmeleri
	3.6 Belge Boyutları
	3.7 Kesim Düzeni
	3.8 Görüntüleme, Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma
	3.9 Tercihler

	4 - Resimleri Çizme/Düzenleme
	4.1 Temel Çizim Araçları
	4.2 Resimleri Düzenleme
	4.3 Çizgi Araçları
	4.4 Dolgu Araçları

	5 - Metin
	5.1 Metin Oluşturma
	5.2 Metnin Manipülasyonu
	5.3 Metinden Yola

	6 - Resim Manipülasyonu
	6.1 Temel Bilgiler
	6.2 Gruplandırma/Gruptan Çıkarma
	6.3 Birleşik Yollar
	6.4 Resimleri Taşıma
	6.5 Döndürme
	6.6 Boyutlandırma
	6.7 Ayna Görüntüsü Verme
	6.8 Ayarlama
	6.9 Hizalama
	6.10 Çoğaltma
	6.11 Gruplama (Sadece Tasarım Sürümü)
	6.12 Kaynaklama ve Değiştirme Seçenekleri
	6.13 Baskı Seçenekleri
	6.14 İzleme Seçenekleri

	7 - Kitaplık ve Silhouette Tasarım Mağazası
	7.1 Kitaplık
	7.2 Silhouette Çevrim İçi Mağazası

	8 - Kaydetme
	9 - Kesim/Taslak 
	9.1 Gönder
	9.2 Deneme Kesimi Gerçekleştirme
	9.3 Kesim / Taslak

	10 - Yazdır ve Kes
	10.1 Hizalama İşaretleri
	10.2 Yazdırılan Resimleri Kesme

	11 - PixScan™
	11.1 Tarayıcıdan İçe Aktar
	11.2 Kameradan İçe Aktar
	11.3 PixScan resimlerinin Kullanılması

	12 - Curio Özellikleri
	12.1 Kabartma
	12.2 Noktalama
	12.3 Curio ile birden fazla araç kullanımı

	13 - Designer Edition Plus Özellikleri
	13.1 Aplike Nakış
	13.2 Gelişmiş Elmaslar

	13 - Ticari Sürüm Özellikleri
	13.1 Çoklu Kesici Desteği 
	13.2 Ai/EPS/CDR dosya uyumluluğu 
	13.3 Tasarım Görünümü ve Ortam Düzeni Görünümü 
	13.4 Döşeme Özelliği
	13.5 Otomatik Gruplama Ön İzlemesi
	13.6 Matris Kopyası Özelliği
	13.7 Otomatikleştirilmiş  Kalıp Çizgi Özelliği

	14 - Sorun Giderme 
	14.1 Ortak Sorun Giderme İpuçları
	14.2 Kalibrasyon
	14.3 Daha Fazla Destek İletişim Bilgileri

	Silhouette Studio® Shortcuts

