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 تا دس هذت صهاى تغیاس  تْد قادس خْاُیذBelltech Greeting Cards Designerؽوا تَ کوک تشًاهَ 

. کْتاُی کاست پغتال ُای صیثایی عاختَ ّ آًِا سا چاپ یا تشای دّعتاًتاى ایویل کٌیذ 

 :ّیژگی ُای کلی تشًاهَ 

 ... .عاخت کاست پغتال ُای کاهالً حشفَ ای تا اعتفادٍ اص هتي ، طشح ُای گشافیکی ّ *

 .طشاحی آعاى تا قاتلیت تغییش اًذاصٍ ، عثک ّ سًگ عشیغ ّ ساحت طشح ُای گشافیکی *

 .داسای طشح ُا ّ پظ صهیٌَ ُای آهادٍ *

 .طشاحی کاست پغتال دس اًذاصٍ ُای هختلف *

: ًصة تشًاهَ 

.  سا اجشا کٌیذ  ( exeپغًْذ  ) Setupفایل اجشایی تا ًام  . 1

.  ، هشحلَ تَ هشحلَ اًجام دُیذ Nextهشاحل ًصة سا تا فؾشدى دکوَ  . 2

.   سا کلیک کٌیذ Enter Licenseپظ اص اجشای تشًاهَ دس اّلیي کادسی کَ ظاُش هی ؽْد دکوَ  . 3

.   سا تاص کشدٍ ّ عشیال هْجْد سا دس کادس تشًاهَ ّاسد کٌیذ Serial numberفایل هتٌی  . 4

.  اکٌْى تشًاهَ آهادٍ ی اعتفادٍ هی تاؽذ 

: ؽشّع تَ کاس تشًاهَ 

: دس اتتذای تشًاهَ ، کادس صیش ظاُش هی ؽْد 
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پیؼ ًوایؼ کاست دس . هی تْاًیذ ًوًَْ ی دلخْاٍ خْد سا اًتخاب کٌیذ  ( 1ؽواسٍ  )اص عتْى عوت چپ 

.  کٌاس آى هؾاُذٍ هی ؽْد 

.   ، ًْع کاست پغتال سا اًتخاب کٌیذ 2اص عتْى ؽواسٍ 

.  ، اًذاصٍ هْسد ًظش سا تشای کاست پغتال اًتخاب کٌیذ 3اص تخؼ ؽواسٍ 

.  کلیک کٌیذ OKدس آخش سّی دکوَ 

.  ( ظاُش عاصیذ New ، گضیٌَ Fileؽوا هی تْاًیذ کادس تاال سا دّتاسٍ اص هٌْی  )

: اتضاسُای سعن 

تا اعتفادٍ اص اتضاسُایی کَ دس صیش هؾاُذٍ هی کٌیذ ، هی تْاًیذ ؽکل ُای هْسدًظش خْد سا دس سًگ ُای 

. تشای اعتفادٍ کافیغت تش سّی ُش یک کلیک کشدٍ ّ دس ّعط صفحَ دسگ کٌیذ . هختلف سعن کٌیذ 
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: تَ طْس هثال هی خْاُین ؽکل صْستک سا سعن کٌین 

.   کلیک هی کٌین سّی ؽکل  . 1

.  ّعط صفحَ دس هکاى هْسدًظش دسگ هی کٌین  . 2

 

. تا تْجَ تَ تٌظیوات عیغتن ؽوا ، کادس صیش دس عوت ساعت یا چپ تشًاهَ ظاُش هی ؽْد  . 3
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ایي کاس سا تا دسگ  ).  فاصلَ تصْیش سا عوت چپ ّ تاالی صفحَ سا هؾخص کٌیذ Left ّ Topدس کادسُای  . 4

. (تصْیش ًیض هی تْاًیذ اًجام دُیذ 

ایي کاس سا تا قشاس دادى اؽاسٍ گش  ).  ، ػشض ّ طْل تصْیش سا ّاسد کٌیذ Width ّ Heightدس کادسُای  . 5

هاّط دس کٌاس هشتغ ُای تْپش هؾکی کَ اطشاف تصْیش هؾاُذٍ هی کٌیذ ّ دسگ آًِا ، ًیض هی تْاًیذ اًجام 

 .  (دُیذ 

.  ػذدی هثثت یا هٌفی تایپ کٌیذ Rotationتشای چشخؼ ؽکل ، دس کادس  . 6

.  سا کلیک کٌیذ  Applyپظ اص اًجام توام تٌظیوات ، دکوَ  . 7

. کادس هْسدًظش تَ ؽکل صیش ظاُش هی ؽْد .  کلیک کٌیذ Pattern سّی صتاًَ دّم تا ًام 

 

.  ، سًگ خط دّس ؽکل سا تؼییي کٌیذ Border colorاص گضیٌَ  . 1

.  ػذد دلخْاُی سا تشای ضخاهت خط دّس ؽکل تایپ کٌیذ Border Widthدس کادس  . 2

.   ، ًْع ّ حالت خط دّس ؽکل سا اًتخاب کٌیذ Border Styleاص کادس   . 3

.  سًگ صهیٌَ ؽکل سا اًتخاب کٌیذ Fill Colorاص گضیٌَ  . 4

.  سًگ سّی صهیٌَ ؽکل سا اًتخاب کٌیذ Pat.Colorاص گضیٌَ  . 5

.  ، طشح گشافیکی پش ؽًْذٍ ؽکل سا اًتخاب کٌیذ Fill Patternاص گضیٌَ  . 6
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.   سا اًتخاب کٌیذ Show Shadowاگش هایل ُغتیذ ؽکل ؽوا عایَ داس تاؽذ ، گضیٌَ  . 7

 گضیٌَ اگش هایل ُغتیذ ؽکل ؽوا ؽفاف تاؽذ ، اعالیذس  . 8

Transparency سا تَ عوت جلْ دسگ کٌیذ تا سّی ػذدی غیش اص صفش قشاس گیشد   .

.  سا کلیک کٌیذ Applyدقت کٌیذ تؼذ اص تواهی تٌظیوات ، حتواً دکوَ 

. تٌظیوات رکش ؽذٍ دس تاال تشای تواهی اؽکال یکغاى هی تاؽذ : ًکتَ 

: اعتفادٍ اص اتضاس هتي 

.  کلیک کٌیذ سّی اتضاس  . 1

. دس هکاى دلخْاٍ اص صفحَ ، دسگ کٌیذ  . 2

.  تا تْجَ تَ تٌظیوات عیغتن ؽوا ، دس عوت چپ یا ساعت تشًاهَ ، کادس صیش ظاُش هی ؽْد 

 

.  کلیک کشدٍ ّ هتي هْسدًظش خْد سا تایپ کٌیذ Enter Textدس قغوت . 3

.   تَ دلخْاٍ اًتخاب کٌیذ Vertical Align ّ Horiz.Alignتٌظیوات تشاصتٌذی هتي سا اص قغوت  . 4

.  تؼییي کٌیذ  Transparencyؽفافیت هتي سا تا اعتفادٍ اص گضیٌَ  . 5

.  سا تا کلیک تش سّی هشتغ کٌاس آى تگزاسیذ Show Shadowتشای عایَ داس تْدى هتي ، تیک گضیٌَ  . 6
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.  سا کلیک کٌیذ Applyدکوَ  . 7

.  کلیک کٌیذ تا ؽکل صیش ظاُش ؽْد Fontسّی صتاًَ دّم  تا ًام 

 

.   ، حالت قلن هتي دلخْاٍ خْد سا اًتخاب کٌیذ Fontاص کادس  . 1

.  ، عثک دلخْاٍ هتي خْد سا اًتخاب کٌیذ Font Styleاص کادس  . 2

.  ، اًذاصٍ دلخْاٍ هتي خْد سا اًتخاب کٌیذ Sizeاص کادس  . 3

.  ، سًگ  دلخْاُی سا تشای هتي خْد اًتخاب کٌیذ Font Colorاص کادس  . 4

.  ، ًْؽتَ ی ؽوا صیش خط  داس هی ؽْد Underlineتا اًتخاب گضیٌَ  . 5

.  کلیک کٌیذ Applyسّی دکوَ  . 6

تا اعتفادٍ اص تخؼ پاییي کَ دس ؽکل هؾاُذٍ هی کٌیذ ، هی تْاًیذ قغوتِای جلْ ، داخل ّ پؾت کاست 

. تثشیک سا هؾاُذٍ ّ تَ دلخْاٍ تٌظین کٌیذ 
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 کادس پاییي ظاُش هی ؽْد ّ تَ ؽوا ایي اهکاى سا هی دُذ کَ طشح تا کلیک سّی دکوَ 

.  جذیذی سا تَ کاست پغتال خْد اضافَ کٌیذ 

 

 هی تْاًیذ یک هتي اص پیؼ آهادٍ سا تَ کاست خْد اضافَ کٌیذ الثتَ تَ صتاى تا کلیک سّی دکوَ 

 . (اهیذّاسم صتاى اًگلیغی ؽوا خْب تاؽَ  ). اًگلیغی 
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 :حزف تصاّیش یا اؽکال 

 اص صفحَ کلیذ سا فؾاس Deleteتش سّی تصْیش یا ؽکلی کَ هایل تَ حزف آى ُغتیذ ، کلیک کشدٍ ّ دکوَ 

 . دُیذ 

 Clear Selection ، گضیٌَ Editاص هٌْی  (تا کلیک تش سّی ؽکل  )ُوچٌیي هی تْاًیذ پظ اص اًتخاب ؽکل 

 .سا اًتخاب کٌیذ 

 :حشکت دادى اؽکال 

تا اعتفادٍ اص دسگ هاّط هی تْاًیذ ؽکل سا جا تَ جا کٌیذ یا اص . تش سّی ؽکل هْسد ًظش کلیک کٌیذ 

 .کلیذُای جِت صفحَ کلیذ اعتفادٍ کٌیذ 

 : چشخؼ اؽکال 

 ؽکل سا دس جِت clockwise ، گضیٌَ Rotate ، گضیٌَ Toolsاص هٌْی . تش سّی ؽکل هْسد ًظش کلیک کٌیذ 

 ، ؽکل سا خالف جِت ػقشتَ ُای عاػت Anti-clockwiseگضیٌَ . ػقشتَ ُای عاػت چشخؼ هی دُذ 

 .چشخؼ هی دُذ 

 :اًتخاب یک تصْیش تَ ػٌْاى پظ صهیٌَ کاست پغتال 

دس کادس هحاّسٍ ای کَ ظاُش هی ؽْد تصْیش هْسدًظش خْد سا  . Select Background ، گضیٌَ Editهٌْی 

 . سا کلیک کٌیذ Openاًتخاب ّ دکوَ 
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 .تصْیش صهیٌَ ی دیگشی سا اًتخاب کٌیذ  : Change Background گضیٌَ Editهٌْی 

 . تصْیش صهیٌَ سا حزف کٌیذ  : Remove Background گضیٌَ Editهٌْی 

 

: رخیشٍ کشدى کاست پغتال 

:   تَ تشتیة گضیٌَ ُای صیش هْجْد هی تاؽذ Fileدس هٌْی 

Save :  َرخیشٍ کشدٍ کاست پغتال تا اعتفادٍ اص فشهت ُویي تشًاه

Save As Image :  رخیشٍ کشدى توام قغوت ُای کاست پغتال تَ صْست تصْیش .

Save As A Webpage:  رخیشٍ کشدى کاست پغتال تَ صْست یک فایل صفحَ ّب  .

Export As PDF :  دخیشٍ کشدى کاست پغتال تَ صْست یک فایل پی دی اف .
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: کلیذُای تشکیثی قاتل اعتفادٍ دس تشًاهَ 

"Ctrl + C" = Copy                         کپی                   

"Ctrl + V" = Paste                      چغثاًذى

"Ctrl + X" = Cut                         تشػ صدى 

"Ctrl + A" = Select All         اًتخاب ُوَ هْاسد

"Ctrl + P" = Print                          چاپ

"Ctrl + =" = Zoom In                 تضسگٌوایی

"Ctrl + - " = Zoom Out           کْچک ًوایی

"Ctrl + S" = Save                         ٍرخیش

"Ctrl + I " = Save as Imageطرخیشٍ تَ ػٌْاى ػک 

 :دس اداهَ هی تْاًیذ ًوًَْ کاست ُای عاختَ ؽذٍ تا ایي تشًاهَ سا هؾاُذٍ کٌیذ 
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