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  مقدمه ناشر
  


���� ���� د����ان ��
ان � �� ���ب� �����45 ا3$ 2 01/ا.-  ,+ *(� )'&%$ ا#رات �

ن ���� د��. 8/ا�67� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "جناب آقاي سجاد حسني خلفلو"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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 سخن مولف 
  

نرم افزار طراحی لباس مارولس دیزاینر،  نرم افزاري ساده، سریع و با نتایج خیره کننده است که تبدیل طراحی 
ن شکل ممکن امکان پذیر ساخته است و با ابزارهایی که موجب افزایش مد به گرافیک کامپیوتري را به بهتری

کیفیت و صرفه جویی در وقت شما می شود، طرح هاي زیباي سه بعدي را از پیراهن هاي ساده تا لباس هاي 
 پیچیده پلیسه دار و یونیفرم ها  براي شما آماده می کند.

پارچه را تکرار کرد و متناسب با اندام مانکن، به آن شکل داد و  با نرم افزار مارولس دیزاینر براحتی می توان بافت
 ملزوماتی همچون دکمه، جیب و موارد دلخواه را به آن اضافه نمود.

از دیگر ویژگی هاي  نرم افزار مارولس دیزاینر، سازگاري با دیگر نرم افزار هاي طراحی سه بعدي همچون 
Maya،Poser  .و...  است 

مبتنی بر الگو در این نرم افزار سبب شده است که  توسط استودیوهاي معروف بازي سازي، فیلم رویکرد نوآورانه 
 هاي سینمایی و انیمیشن هایی همچون هابیت و ماجراهاي تن تن، مورد استفاده قرار گیرد.

 نکته اول : 

کاغذ بصورت دستی اتود توجه داشته باشید که بهتر است قبل از شروع به طراحی با نرم افزار، طرح خود را روي 
بزنید، زیرا ممکن است پیچیدگی نرم افزار و بالتکلیفی در انجام کار، شما را از نرم افزار سرد کند و ادامه کار 

 براي شما خسته کننده شود.

 نکته دوم : 

باشد،کار بدلیل گرافیکی بودن نرم افزار، هر قدر سخت افزار هاي کامپیوتر یا لپ تاپ شما پیشرفته تر و قوي تر 
 با نرم افزار با سرعت باالتري انجام میگیرد.

 

 شما براي موفقیت آرزوي با

 لو خلف حسنی سجاد

INSTAGRAM: sajjad.hassani.khalafloo 
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 مقدمه 
  

با توجه به نیازهاي دیرینه بشري و دقت خاص جامعه امروزي به ظاهري آراسته، رشته هایی مثل مد و 
رسیده اند. رشته طراحی مد و لباس از رشته هاي بسیار مدرن و پر  طراحی لباس به عرصه ظهور

طرفدار می باشد. افرادي که جذب این رشته می شوند، در پایان تحصیالت خود تخصص هاي بسیار 
  .باالیی در زمینه طراحی لباس، پارچه ،دوخت، الگوسازي و ... کسب می نمایند

   .افزار هاي بسیار مفید در این زمینه می باشد از جمله نرم Marvelous Designer نرم افزار

با استفاده از این نرم افزار می توانید طرح و ایده هاي مدرن براي لباس را خلق کنید و از آن ها  با دقت 
  .طراحی نمایید CAD بسیار باال  خروجی بگیرید و الگوهاي دقیقی را بدون استفاده از الگوهاي

می توانید اقدام به طراحی لباس و پوشش هاي  CAD نرم افزارهایی مانندبنابراین بدون استفاده از  
  .مختلف کنید تا سرعت بیشتري در این کار داشته باشید

یکی از قابلیت هاي کلیدي این نرم افزار هماهنگ سازي ویرایش الگو و دراپینگ سه بعدي براي 
الگو را به صورت کامل و بالفاصله بر  طراحی تعاملی می باشد،  به این معنی که هر گونه تغییرات در

روي دراپینگ لباس هاي سه بعدي منعکس می کند. همچنین از دیگر قابلیت هاي کلیدي این نرم 
افزار می توان به سادگی کار با آن و ویرایش الگوها، اشاره کرد. شما می توانید تنها با چند کلیک ماوس 

  .ن را بر روي تن مانکن موجود، مشاهده کنیدالگوهاي طراحی شده را به یکدیگر دوخته و آ

این نرم افزار از انواع خواص فیزیکی پارچه ها از جمله: کششی، سفتی، چگالی، ضخامت و ... پشتیبانی 
       می کند. کنترل این پارامترها به شما در شبیه سازي هر چه بهتر مدل هاي طراحی شده کمک 

  .می کند
  

  

  تلفظ نام نرم افزار

  لس دیزاینرمارو

Marveles Dizayner  
  

  

  


