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  مقدمه -1 فصل
خصي هسته مركزي سيستم ژاكارد بدون كارت مجموعه اي است از سخت افزار هاي مكانيكي و الكترونيكي كه يك عدد كامپيوتر ش

  .باشد مي اختصاصياين سيستم مجهز به نرم افزارهاي . دهد آنرا تشكيل مي
ايجاد  طرح فرشنصب اين دستگاه بر روي ماشينهاي بافت ضمن باال بردن راندمان كارخانه امكانات گسترده اي جهت تغيير سريع 

 .كند مي
لزوم استفاده از كارتهاي مقوايي سوراخ شده را  منتقل شده و بافته مستقيماً از سيستم به دستگا بافتدر اين دستگاهها فرمان 

  .نمايد حذف مي
  .دهد شكل زير اجزاء كلي اين سيستم وطريقه اتصال آنها را به يكديگر نشان مي

 
 

 
 

  
  :باشد نحوه عملكرد سيستم به طور خالصه به شرح زير مي

در ارتباط بوده و با دريافت بافتبطور دائم با دستگاه  ) Keyboard( ه كليداز طريق صفحه نمايش و صفح ) Operator( كاربر
موجود در  طرحهايمورد نظر را ازمجموعه طرح فرشهاي تواند  وي مي. كند فرستادن فرمانهاي الزم آنرا كنترل مياطالعات و 

  .ارسال نمايد بافتكامپيوتر انتخاب كرده و اطالعات الزم را به ماشين 
  :باشد كه مهمترين آنها عبارتند از داراي مزاياي متعددي مي اين سيستم

  :صرفه جويي در زمان و هزينه هاي توليد 
  . حذف هزينه هاي تهيه، پانچ، دوخت و نگهداري كارتها -
  .جديد طرحهايحذف ضايعات ناشي از اشتباه در پانچ كارت در  -
  .بافتجديد روي ماشين  طرححذف ضايعات به هنگام نصب  -
  :افزايش راندمان و بهره وري ماشين -
  .حذف زمان نصب و راه اندازي و تست نقشه هاي جديد -
  .حذف زمان تعويض رنگها از طريق جابجايي نخ ها در قفسه -
  .حذف زمان مربوط به گير كردن و پاره شدن كارتها -
  .سهولت كار بافنده نسبت به سيستم كارتي -

 : امكان بازاريابي گسترده تر كاهش سرمايه مورد نياز محصوالت و
  .كاهش انبار محصول بر اساس توليد بر مبناي سفارش مشتري -
  .جديد و توليد در تيراژ پايين هاي طرحفوري  بافتامكان  - 
  .جديدطرح هاي امكان تهيه مجموعه كامل و متنوعي از  - 
     .بازاريابي بر اساس نمونه و توليد بر اساس سنجش بازار - 

ماشين ژاكارد 
 بافت

 
هاكنترلر  

دستگاه  
 واسطه

  
  كامپيوتر

صفحه    
 نمايش
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  آماده سازي سيستم - 2 لفص
  : انجام دهيد نوبتبه  كارهاي زير را جهت آماده سازي سيستم الزم است

  روشن كردن كامپيوتر - 2 -1بخش 
    

پس از  .براي روشن كردن كامپيوتر، قبل از هر كاري بايد اطمينان حاصل نمود كه كليه اتصاالت مربوطه برقرار مي باشد
كامپيوتر بطوراتوماتيك كليه آزمايشهاي . را فشار دهيم ) Power On( يد استارت كامپيوتراطمينان از اين امر بايستي كل

  .دهد مي نشان ) 1-شكل (“ آزمون ايستگاهي“ موجود را بصورت جدول كنترلرهاي الزم را انجام داده و سپس وضعيت
  .را شروع نمايد تبافتواند بالفاصله عمليات  در صورتيكه راه اندازي موفقيت آميز باشد، كاربرمي

و وارد كردن  F1و Shiftتواند با فشار دادن همزمان كليدهاي  در صورت عدم موفقيت، تا رفع مشكل سخت افزاري، كاربر مي
بديهي است تا رفع مشكل سخت افزاري . شده و از امكانات اين بخش استفاده نمايد طراحي وارد محيط ،طراحكد رمز 

  .وجود نخواهد داشت بافتامكان 
  

  
  ) 1 –شكل ( 
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  مرتب كردن پوشه هاي سيستم - 2 - 2بخش
  
  ياصل روي دو شاخه  ، طرحو  فرش ثبت و استخراج اطالعات   عمليات مربوط به  بطور كلي  
 D: \PICASSO.DAT\CARPET ” ”  وD: \PICASSO.DAT\DESIGN ” ” )براي سيستم هاي سلنوئيدي *)V6.(   (و  
 D:\NAMAD.DAT\CARPET ““ و “D:\NAMAD.DAT\DESIGN “ )براي سيستم هاي پيزويي *)NAMAD. (( انجام

مثالً خيلي خوب است كه زير شاخه هايي . مي تواند با سليقه خود اين شاخه ها را مرتب و تعريف نمايد طراح .مي پذيرد
براي “ ...\2×3“ ير شاخهرا در جاي مناسب ذخيره كنيم، مثالً ز فرشداشته باشيم تا نقشه هاي “ CARPET\“ تحت شاخه

 از اين پس عمليات ذخيره هاي مختلف، تا طراحييا مشابه اين زير شاخه براي كالسه بندي “ 2×3“ ثبت نقشه هاي با اندازه
  .اين شاخه ها انجام پذيرد ،"در“ اين شاخه ها و بازيابي اطالعات "از“ اطالعات

  .، انجام مي پذيرد“فرش“ و“ طرح“ ز منوهايا“ حذف شاخه“ و“ شاخه ايجاد“ اين عمليات تحت عناوين
براي ايجاد يا حذف “ فرش“ و عناوين تحت منوي“ طرح“براي ايجاد يا حذف زير شاخه هاي“طرح "عناوين تحت منوي 

  .در نظر گرفته شده است "فرش "زير شاخه هاي
پنجره اي باز مي شود كه  راحطتوسط  "شاخه ايجاد "انتخاب اين عناوين صرفاً در اختيار طراح بوده و با انتخاب

و محل آن پرسيده مي شود و پس از تاييد عمل، زير شاخه در محل مورد نظر ايجاد  طراحنام زير شاخه مورد نظر 
 يو انتخاب محل مورد نظر در پنجره  "شاخه حذف“ بطور مشابه حذف زير شاخه با انتخاب عنوان. مي شود

 . از اين پنجره، انجام مي شود“ CLEAR“و تاييد عمل با انتخاب گزينه حذف شاخه
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  تعريف گروه هاي رنگ - 3 - 2 بخش
با فشردن  طراحيدر محيط  .است“ كريل“ يا“ گروه هاي رنگ“ يكي از اقدامات مهم جهت راه اندازي سيستم، تعريف

د كه حاوي اطالعات پنجره اي روي صفحه مي آي ،“فرش“ از منوي“ كريل“ يا انتخاب عنوان F7و Shift همزمان كليدهاي
 ) 2 -شكل( .دستگاه مي باشد قفسه نخ رنگ

 

 
  ) 2 -  شكل( 

قفسه در بخش بااليي به تعداد رنگهاي سيستم سطر و سه ستون براي سه بخش  ،اين صفحه شامل سه بخش اصلي است
 گذاري شدهنام 3فرش و ستون سوم تحت عنوان  2فرش  ستون دوم ،1فرشستون اول تحت عنوان . آمده است نخ رنگ

و  قرمزدر قسمت پاييني صفحه سه قسمت براي رنگ . روي سطرهاي اين ستونها حركت مي كنيم ↓و↑با كليدهاي . است
است و روي هر يك عددي نوشته شده است كه درصد هر يك از بخش هاي  يرنگ فعلRGB آمده كه نشانگر آبيو  سبز
 1اگر در قسمت بااليي روي سطر .در قسمت فوقاني نشان مي دهدرا در رنگ انتخاب شده  ) B:آبي, G:سبز ,R:قرمز( فوق

اگر اين  بطور مثال .درصد قرمز، سبز و آبي از اين رنگ را نشان مي دهد  ،مقادير قسمت پاييني ،باشيم) 1فرش ( از) 1رنگ (
  .خواهد بود% 100رنگ سفيد باشد در قسمت پاييني هر سه مقدار 

زياد يا كم كند و در نتيجه به رنگ  ) -( و ) +( تواند مقادير اين درصدها را با كليدهاي براي تعريف رنگ دلخواه كاربر مي
  .دلخواه مي رسد

روي اين قسمت ها ) Tab(براي انتخاب قرمز، آبي يا سبز با كليد . در هر قسمت فيلد انتخاب شده بصورت چشمك زن است 
تغييرات    اعمال  از  انصراف باعث   ESC  كليد و   تغييرات   ثبت اين  باعث F1نهايت زدن كليد  در . حركت مي كنيم

 .نشان داده مي شوند ) 10 فصل( رنگهاي انتخابي در اين قسمت، در صفحه رنگبندي. مي شود
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 موجود در سيستم هاي شرح جدول -3فصل 
  

اطالعات آنها در زير .  است“ آزمون ايستگاهيجدول “ بعالوه يك“ طراحي "و“ بافت“ دو جدول اصلي داراي سيستم
  : آمده است

3 -شكل ( شرح جدول بافت )    

  :داراي شش ستون و نه سطربه شرح زير مي باشد بافتجدول  
 

   ها شرح ستون -01-3- 01
  : ها بقرار زير است شرح ستون

  
رف عددي تواند از يك تا هشت ح دهد و مي را نشان مي“ فرش“ اين ستون نام : ستون اول نام فرش -01-01-3- 01

  ) عامل ممحدوديت سيستطبق ( .مخصوص باشد عالماتيا حرفي يا 
 
 .دهد را نشان مي ) طراحي( گروه فرششده از اين  بافته هاي فرشتعداد :  ستون دوم بافته -02-01-01-3 

  
  .دهد را نشان مي ) طراحي( گروه فرشباقيمانده از اين  هاي فرشتعداد  : ستون سوم مانده -03-01-01-3 

 

 
 ( 3 –شكل   ) 
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اين عدد حداكثر ( دهد مي نشان ترتيب به  را  قالي  مختلف  هاي رج تعداد تكرار  :  ستون چهارم راديو -01-01-3- 04 

رج  را سه بار، رج سوم رج دوم را دوبار، دهد كه رج اول را چهار بار، نشان مي 42368مثالً  ) تواند نه رقم داشته باشد مي
اين عدد با  .هاي بعدي تكرار مي شود همين ترتيب دو مرتبه براي رج به بار و رج پنجم را هشت بار تكرار كرد وچهارم را شش 

  .بافت هر رج به روز در مي آيد
   

 باشد كه با يك مميز از هم جدا شده اند عدد سمت راست تعداد كل اين ستون شامل دو عدد مي:  كارت -05-01-01-3
  .دهد را نشان مي فرشدهد و عدد سمت چپ تعداد رجهاي بافته شده  را نشان مي فرشهاي  رج

  
در اين ستون نشان ×  عالمت. تواند پر يا خالي باشد را نشان مي دهد كه مي بافتاين ستون وضعيت :  وضع -3010106

ستون خالي  ج در اينحذف شده وعدد مندر× ها عالمت  تمام قالي بافتپس از پايان ( .كه قالي بايد بافته شود دهنده آنست
توان  را نيمه تمام بگذاريم مي بافتاگر بخواهيم برنامه . قالي فعلي است بافتمقدار خالي اين ستون به نشانه عدم  ) .شود مي

براي وارد . را پاك كنيم× ، عالمت ) بزرگترين كليد روي صفحه كليد( فاصلهاين ستون را انتخاب كرده و با فشار دادن كليد 
  .ادامه دهيم را بافترا فشرده و برنامه  فاصلهتوان مجدداً كليد  در اين ستون مي× اره عالمت كردن دوب

 
  شرح سطرها  -30102

 فرشبين دو . باشد فرشتواند شامل يك تا سه  هر بخش مي. شود عدد بوده و به سه بخش تقسيم مي 9تعداد سطرهاي جدول 
  .توان فاصله داد هر بخش نمي

البته . بخش بعدي شروع مي شود هاي فرش بافتهر بخش،  بافتپس از پايان . مي شوند بافتهر كنار هم هر بخش د هاي فرش
بخش ادامه  هر بخش، امكان برش داشته باشد وگرنه تا پايان كل بافتواضح است اين ترتيب در صورتي اجرا مي شود كه پس از 

  ) تكرار مي شود( .مي يابد
 

  با هم و جدا - 30103
 كلمه. شود نشان داده مي ) جدا( يا ) با هم( ، ناحيه اي وجود دارد كه در آن كلمهبافتيه پايين سمت راست صفحه در حاش  
 فرشكه فرمان روي  ستا نشان دهنده آن ) جدا( گيرند كلمه هر بخش باهم فرمان مي هاي فرشكه  نشان دهنده آنست )باهم(

اعمال مي شود، مثل حركت به جلو يا عقب، رفتن به رج اول  ها فرشست كه روي منظور از فرمان، عملياتي ا. شود جاري انجام مي
  .غيرهو 
  

  توقف و بافت - 30104
اين كلمه نشان  ،نشان داده شده است ) بافت( يا ) توقف( در حاشيه پايين سمت چپ صفحه ناحيه اي وجود دارد كه در آن كلمه

  .باشد مي بافتدهنده وضعيت جاري 
  

  
   حنام طر -30105

 مخصوص عالماتعدد يا  ،حرف 8اين قسمت شامل يك تا ، شود انتخاب شده نشان داده مي طرحدروسط حاشيه باالي صفحه نام 
  .باشد مي) Dosطبق محدوديت سيستم عامل (



دفترچه راهنماي كاربر                                                                                                                                   
سيستم ژاكارد كامپيوتري                                                                                                               

NGX1018P-7                                                                                                                
 

9 
 

 
 

  ) 4 -شكل( شرح جدول طراحي -302  
  :باشد داراي هفت ستون و نه سطر مي طراحيجدول 

  
  ها  ن شرح ستو -30201

  :ا به قرار زير است شرح ستونه
  

  : ستون اول نام فرش  -3020101
تواند از يك تا هشت حرف يا عدد يا عالمات  دهد و مي را نشان مي فرشاين ستون نام ) Dosطبق محدوديت سيستم عامل ( 

  .مخصوص باشد
  

  : تار× ستون دوم پود  -3020102
  .باشد مي فرشتعداد كل نخهاي عمودي يك : تار
  .باشد مي فرشنخهاي افقي يك تعداد كل : پود

  .تار نوشته مي شوند× ، اين مقادير استخراج شده و در اين ستون بصورت پود فرشبا انتخاب يك 
  
  : عرض× ستون سوم طول  -3020103 

  .اين عدد با تقسيم تعداد پود فرش بر تراكم طولي تعريف شده ماشين حاصل مي شود .طول قالي بر حسب سانتيمتر: طول
  .اين عدد با تقسيم تعداد تار فرش بر تراكم عرضي تعريف شده ماشين حاصل مي شود .عرض قالي بر حسب سانتيمتر :عرض 
  .عرض نوشته مي شود× اين مقادير استخراج شده و در اين ستون بصورت طول  فرشمشابه حالت قبل پس از انتخاب  

  

  
  ) 4 –شكل ( 
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  : ستون چهارم راديو -3020104
  .باشد مي 5010104ن عيناً مانند شرح اين ستو

 دوبار محاسبه و در ستون سوم اعمال فرشبا تغيير اين ستون طول . دهد را نشان مي فرشهاي يك  اعداد تكرار رج  اين
  .)باشد مي Wiele De Vanبراي ماشينهاي  2 و Textimaاي ماشينهاي بر 1مقدار پيش فرض . (شود مي

  
  : )ساده ط( ستون پنجم ساده طولي -3020105

  )باشد رج مي 30مقدار پيش فرض ( .شود تعداد مقدار درج شده در اين ستون رج ساده بافته ميه ب فرشدر پايان هر 
  

  :  ستون ششم تكرار -3020106
مقدار پيش فرض  ( خواهد شد طرح بافته است كه ازاين نوع فرشيمقدار درج شده در اين ستون نشان دهنده تعداد 

 ) .باشد مي100
  
  

  : ) ساده ع( ستون هفتم ساده عرضي -3020107
مقدار پيش فرض ( .مي شود بافتهمي باشد كه در سمت راست آن  فرشاين ستون نشان دهنده تعداد گره ساده قبل از هر  

  .)گره مي باشد 2اين ستون 
  
  

  سطرها  شرح -30202
  ) 50102( .مي باشدبافت عيناً مانند سطرهاي جدول 

  
  :ست جدول طراحي دو مقدار عددي بشرح زير وجود دارددر سمت را - 30203

  
   : محل برش -3020301

 .برش داده مي شود فرش 5 بافتنشان مي دهد كه بعد از  5مثالً . پيوسته قبل ازبرش را نشان مي دهد هاي فرشتعداد 
  ) مي باشد فرش 10مقدار پيش فرض (
  

  : ساده برش -3020302
پيوسته در وسط  هاي فرشمعموالً برش . پيوسته مي باشد هاي فرشاده پس از تعداد اين عدد نشان دهنده تعداد رج س

  .اين قسمت انجام مي شود
  

  نام طرح -30204
مي باشد كه ) Dosطبق محدوديت سيستم عامل( اين قسمت تشكيل شده از يك تا هشت حرف يا عدد يا عالمات مخصوص 

  .در وسط حاشيه باالي جدول نوشته شده است
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 ) 5 – شكل( شرح جدول آزمون ايستگاهي -3.  3
  

  :باشد داراي سه ستون مي جدول آزمون ايستگاهي
  .دهد را نشان مي) ايستگاه( كنترلرستون اول شماره جعبه 

  .) وضعيت اوليه( دهد را نشان مي كنترلرمتصل به  هاي بلوكستون دوم تعداد 
كه  ستا باشد كه نشان دهنده آن اين ستون يا خالي مي ،) وضعيت فعلي( دهد را نشان مي بلوكهاستون سوم حالت 

باشد، اين حالت نشان  بوده و يا نشان دهنده عددي معادل ستون دوم مي) Out of service(خارج از سرويس كنترلرها 
دهنده ظاهر شدن هر گونه عدد ديگري در اين ستون نشان . باشند آماده كار مي هاي كنترلر بلوككه كليه  ستا دهنده آن

بطور  در پايان عمليات راه اندازي، سيستم. اشكال در سيستم سخت افزار بوده و بايستي به مركز تعميرات گزارش شود
  .گيرد قرار مي) weave mode( بافتاتوماتيك در وضعيت 

  
  

  
 ) 5 –شكل ( 
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  )انتخاب جدول طراحي( طراحي يك گروه فرش - 4فصل 
 

صفحه كليد،  F1و Shiftبا انتخاب و فشردن همزمان كليدهاي  بافتشيم پس از خارج شدن از حالت با كه در محيط بافت مي هنگامي
، را وارد نمايد ودرصورت صحت رمز طراحتواند كد رمز  شود و كاربرمي باز مي "گرفتن رمز عبور“)Dialog windows( پنجره گفتگو

  .شود مي طراحي، وارد محيط طراح
 فرشاطالعات مربوط به يك گروه  طراحدر اين جدول . گردد بر روي صفحه نمايش پديدار مي) 3 -2( طراحيدر اين زمان جدول 

  .آنرا ثبت مي كند بافتمورد نظر خود را وارد و جهت 
  

  خالي كردن جدول طراحي - 401
مي تواند  كندجديد آماده  طراحيرا خالي كرده و آنرا براي شروع  طراحيكه كاربر بخواهد كل اطالعات جدول  در صورتي

  .مي شود با انتخاب اين عنوان كل صفحه خالي .انجام دهد "طرح“ در منوي "طرح جديد“ اين كار را از طريق گزينه
  

  طراحي يك گروه فرش جديد -402
 ) 6 -شكل.(را بگشايد "تاييد انتخاب فرش“ )Open Dialog Windows( پنجره F5 تواند با فشار دادن كليد كاربر مي

 

  
  ) 6 –شكل ( 

 
  .GOLEST4.PCXباشد، مثالً  موجود در كامپيوتر مي فرشهايمحتوي اين پنجره فهرستي از اسامي 
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آنرا انتخاب و وارد  Enterتوان در اين ليست حركت كرده و با فشار دادن كليد  مي ) ↓ و ←و  → و ↑( با فشار دادن كليدهاي
  . نمود طراحيجدول 

   ) 9 – 3بخش ( .ابتدا بايد آنرا از ديسكت به كامپيوتر منتقل كرد ) در ليست نباشد( ديد باشدمورد نظر ج فرشكه  در صورتي 
روي صفحه  فرشبا انجام اين عمل پنجره انتقال . انجام شود فرشيا انتخاب گزينه انتقال از منوي  ،F4اين كار با فشردن كليد  

 با حركت روي اين ليست و زدن كليد. در ديسكت موجود استاست كه  هايي فرشظاهر مي شود كه حاوي فهرستي از اسامي 
ENTER  شودمي  منتقل ) موجوداند فرشهاي  جايي كه ديگر فايل( از ديسكت به هارد ديسك فرشمورد نظر، اين  فرشروي. 

 Flash Disk ودسيستم بطور اتوماتيك وج. صورت مي گيرد Flash Diskباشد، انتقال از  Flash Diskدر صورتي كه سيستم داراي 
  .را تشخيص مي دهد
، كاربر مي تواند اطالعات مورد طراحيو استخراج اطالعات مربوط به آن و پر شدن خط جاري از جدول  فرشپس از انتخاب يك 

 دهسا“ ،"راديو "مثالً كاربر با رفتن روي ستون ) ، روي فيلدهاي جدول حركت مي كنيمtabبا فشردن كليد ( نياز خود را تغيير دهد
  .مي تواند مقادير مورد نظر خود را وارد كند“ )ع(ساده “ يا "تكرار "و“ ) ط(

بسته به  را نيز "ساده برش "و "محل برش“ كاربر مي تواند مقادير دو فيلد ) به همان ترتيب فوق( پس از پر كردن سطرهاي جدول
عمده اين . را نيز مشخص كند بافتبايد يكسري اطالعات مربوط به  طراحپس از وارد كردن اطالعات،  .نياز خود تغيير دهد

   ) 10 فصل( .است  بافتجهت  فرش“ رنگبندي "اطالعات
 

بر مي  طراحيصفحه پاك مي شود و به جدول ) يا انتقال يك فرش جديداز ليست فرش هاي موجود  خابانت(در هر دو صورت 
با . رنگبندي شده خود را روي صفحه ببيند فرش ،فرشتخاب گزينه نمايش از منوي يا ان F6كاربر مي تواند با زدن كليد . گرديم

امكان حركت روي  طراحبا رنگبندي اعمال شده روي صفحه ظاهر مي شود و  فرش، پنجره اي حاوي نقشه فرشانتخاب نمايش 
باعث خروج از صفحه نمايش و بسته  ESC .را دارد ) -و + با دكمه هاي ( يا بزرگ و كوچك كردن نقشه ) با كليدهاي حركتي( نقشه

 ) 11 فصل( .مي شود طراحيشدن اين صفحه و برگشت به جدول 
، كاربر طرحاز منوي “ ذخيره“ يا انتخاب گزينه ،F2در نهايت و پس از اعمال تغييرات و رسيدن به وضعيت مطلوب، با فشردن كليد 

مانند ( اعمالمي شود هايي با انتخاب عمل ذخيره، ابتدا كنترل ) 8 صلف( .را در كامپيوتر ذخيره كند طراحيمي تواند اطالعات 
“ در نهايت پنجره گفتگوي. هاي الزم روي صفحه ظاهر مي شود و پيغام ) و مقايسه آن با عرض ماشين بافندگي فرشكنترل عرض 
تر است كه كاربر مي تواند يكي موجود در كامپيو هاي طرحاين پنجره حاوي فهرستي از . روي صفحه ظاهر مي شود“ ذخيره طرح

طبق ( وارد كند طرح، نام جديدي براي طرحقبلي ذخيره كند يا در محل نام  طرحجديد را روي يك  طرحاز آنها را انتخاب كند و 
خود را تحت اين نام جديد به سيستم معرفي  طرحو  ) DOSمخصوص سيستم عامل  عالماتهمان محدوديت حرفي، عددي و

  .انتخاب خود را پايان دهد ENTERن كليد نمايد و با زد
پنجره گفتگويي باز مي شود تا اطمينان حاصل كند كه روي  ) يا انتخاب آن از ليست( طرحدر اينجا در صورت تكراري بودن نام 

 را ذخيرهنوشته مي شود وگرنه كاربر بايد مجدداً دستور قبلي  طرحروي همان  طرحدر صورت ادامه، . خيرموجود بنويسد يا  طرح
  .داده و نام جديدي را وارد نمايد
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  انتخاب يك گروه فرش جديد براي بافت - 5 فصل
  

  .ترتيب اجرا نموده هاي زير را ب جديد بايستي قدم طرحمي باشد براي انتخاب  بافتسيستم در حالت ) ً معموال( در حالت عادي
  

 روي بافتبا اين عمل پنجره اعالم توقف  ،فشاريم كليد مي را روي صفحه Escبراي خارج شدن از اين حالت كليد  -501
  .شود صفحه ظاهر مي

  .يدآ به حالت توقف در مي بافتپنجره فوق ناپديد شده و پنجره  Esc يا Enterبا فشار كليد  -502
ر اين د .شود روي صفحه نمايش ظاهر مي ) 7 -شكل( "طرحانتخاب “ روي صفحه كليد، صفحه F3با انتخاب كليد  -503

تواند با حركت كليد هاي جهت دار نام  كاربر مي .موجود بصورت فهرست وار ليست شده استهاي  طرحصفحه نام كليه 
  .آنرا تأييد نمايد Enterرا انتخاب كرده و با زدن كليد  مورد نظر طرح

در صورت انصراف از ( .شودانتخاب شده پر مي  طرحبا اطالعات  بافتناپديد شده و صفحه  طرحبا اين عمل صفحه انتخاب 
  ) .خارج شد طرحرا فشار داده و از صفحه انتخاب  Escتوان كليد  جديد مي طرحانتخاب 

  

  
  ) 7 –شكل ( 

. مختلف باشد فرش 9تا  1تواند شامل  مي طرحانتخاب شده وجود دارد اين  طرحروي صفحه بافت اطالعات مربوط به  -  045
 فرشرا براي نمايش شكل  F6توان كليد  و غيره مي طرحانتخاب شده مانند رنگ و  طرحبراي حصول اطمينان از صحت جزئيات 

  .شود انتخاب شده با رنگ بندي مربوطه روي صفحه ظاهر مي فرشبا اين عمل شكل  .فشار دهيم
شروع  را بافتF2 گرديم و با انتخاب كليد برمي بافترا فشار داده و به صفحه  Escدر صورت صحت انتخاب براي تأييد آن كليد 

  .كنيم مي
برگشته و  503بقدم  F3جديد با فشار دادن كليد  طرحانتخاب شده مورد تأييد نباشد براي انتخاب  طرحكه  در صورتي -505
  .كنيم ديگري را انتخاب مي طرح
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  تغيير محيط كار از طراحي به بافت و برعكس  -6فصل 
  

گرفتن رمز ( پنجره گفتگو ،F1و  Shiftبا انتخاب و فشردن همزمان كليد هاي  ) تبافپس از خارج شدن از حالت ( ،بافتدر محيط 
 .مي شود طراحي را وارد نمايد و سيستم در اينحالت وارد محيط طراح رمز باز مي شود و كاربر مي تواند كد ) عبور

مي شود و كاربر  باز ) گرفتن رمز عبور( پنجره گفتگو ،F1 و Shift ، با انتخاب و فشردن همزمان كليد هايطراحي همچنين در محيط
  .مي شود بافترا وارد نمايد و سيستم در اينحالت وارد محيط  بافندهمي تواند كد رمز 
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  انتخاب و تغيير طراحي هاي موجود -7 فصل
  

  F3كليد  با فشردن طراحيقبلي را تغيير دهد، در محيط  طراحيبخواهد بخشي از اطالعات يك  طراحكه كاربر  در صورتي
كه  آورده را روي صفحه ) 8 - شكل(“ طرح انتخاب“ پنجره گفتگوي ) "طرح“ از منوي“ گزينش "يا انتخاب آن از طريق گزينه( 

كاربر با اعمال كليدهاي حركتي مي تواند روي اين فهرست حركت كرده و با زدن . هاي موجود سيستم است طراحيحاوي فهرستي از 
  .را انتخاب كند يكي از آنها ENTERكليد 

كاربر مي تواند با زدن كليد  .، اطالعات مربوط به آن استخراج شده و خانه هاي جدول با اين اطالعات پر مي شودطرحبا انتخاب يك 
TAB  و حركت روي خانه هاي جدول مقادير مورد نظرش را تغيير دهد يا با زدن كليدF7  اعمال كند فرشرنگبندي جديدي را روي .

   ) 8فصل ( .را ذخيره نمايد طراحيجهت اعمال اين تغييرات بايد اطالعات  خاتمه در
  

  
  ) 8 –شكل ( 
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  ذخيره طرح - 8فصل 
 

بايد اطالعات را در  طراح، بافتو براي انجام تغييرات بعدي يا  فرشدر محيط طراحي، پس ازدادن اطالعات مربوط به يك گروه 
پس از انتخاب عمل . انجام مي شود“ طرح“ از منوي "ذخيره“ يا انتخاب گزينه F2يد اين عمل با فشردن كل. كامپيوتر ذخيره كند

 .پرسيده مي شود طراحاز كاربر “ نام طرح“ و در آن“ ذخيره طرح“ ذخيره، يك پنجره گفتگو روي صفحه باز مي شود تحت عنوان
حرف و عدد و عالمات مخصوص، وارد نمايد يا از  كاربر در اين قسمت مي تواند نام مورد نظرش را با همان محدوديت ) 9 – شكل(

به اين نام و با  طرحكه نام وارد شده جديد باشد،  در صورتي. موجود قبلي را انتخاب كند هاي طرحفهرست اين صفحه، يكي از 
تأييد نوشتن روي صفحه مي آيد و  "هشدار“ كه نام تكراري باشد يك پنجره در صورتي. در سيستم ذخيره مي شود ،“DS6“ پسوند
 طرحجديد روي  طرحرا بزند، به معني تاييد است و  ENTERكه كاربر دكمه  در صورتي. موجود را از كاربر مي پرسد طرحروي 
  .كاربر انصراف خود را اعالم مي كند ،ESCبا زدن كليد . ذخيره مي شود ) قبلي( موجود

  

  
  ) 9 –شكل ( 
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  عمليات روي پرونده هاي سيستم - 9فصل 
   :اربر طراح مي تواند يكسري عمليات روي پرونده هاي سيستم انجام دهد، اين عمليات عبارتند از ك
  .حذف يك فرش از سيستم - 9 -  1
  .حذف يك طرح از سيستم - 9 -  2
  .به سيستم Flash Diskيا  انتقال طرحهاي جديد فرش از ديسكت - 9 - 3 

  .كه در ادامه به شرح هر يك مي پردازيم 
  

  حذف يك فرش از سيستم - 9 - 1بخش  
و زدن كليد  طراحيرا از سيستم حذف كند، پس از ورود به محيط  فرشبخواهد پرونده يك  طراحكه كاربر  در صورتي

F10 در اينحالت . را به سيستم اعالم كند فرشدستور حذف  ،“فرش“ از منوي "فرش حذف "مي تواند از طريق گزينه
است و كاربر با  فرشروي صفحه مي آيد كه حاوي فهرستي از پرونده هاي نقشه “ رشحذف ف“ پنجره گفتگو با عنوان

انتخابي را صادر كرده و اين  فرشدستور حذف  ،ENTERمورد نظر و فشردن كليد  فرشاعمال كليدهاي حركتي و انتخاب 
  ) 10 –شكل ( .مي شودمانند هميشه باعث انصراف از انجام عمل درخواستي  ESCكليد  .از سيستم حذف مي شود فرش

  

  
  ) 10 –شكل ( 
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  حذف يك طرح از سيستم - 9 -  2بخش  

پس از ورود  ) مثالً نيازي به آن نداشته باشد( از سيستم حذف شود طرحبخواهد كه پرونده يك  طراحكه كاربر  در صورتي
را به  طرحدستور حذف  ،“حطر“ از منوي“ حذف طرح“ مي تواند از طريق گزينه F10و با زدن كليد  طراحيبه محيط 

حاوي فهرستي از پرونده هاي موجود در سيستم ظاهر “ حذف طرح“در اينحالت پنجره گفتگو با عنوان. سيستم اعالم كند
در صورت انصراف . فرمان حذف آنرا صادر كند ENTERمي تواند پرونده مورد نظرش را انتخاب و با زدن كليد  طراحشده و 

 .بر مي گردد طراحيو بدون حذف پرونده از اين محيط خارج شده و به محيط  ESCزدن كليد از عمل حذف، كاربر با 
  ) 11 –شكل (

  

  
  ) 11 –شكل ( 
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  به سيستم Flash Diskيا  هاي جديد فرش از ديسكت انتقال طرح - 9 - 3بخش
  

كه ( جديد فرشتقال نقشه يك براي ان طراحتوضيح داده شد، كاربر  ) فرشيك گروه  طراحي( ) 4 فصل( همانطور كه در
سيستم  هاي فرشپرونده . سيستم منتقل نمايد هاي فرشبايد آنرا از ديسكت به پوشه  ) معموالً روي ديسكت وجود دارد

و  فرشاز منوي “ انتقال“ يا انتخاب گزينه F4كاربر بازدن كليد . وجود دارند ". PCX“ و با پسوند“...\ "CARPET پوشه در
آمده است، دستور انتقال را صادر  "انتقال فرش از“ كه در پنجره فرشهامورد نظر از فهرست اسامي  فرش با انتخاب نقشه
كه اين  در صورتي. ذخيره مي شود“ انتقال فرش به“ در پنجره "...\ CARPET“ مورد نظر در شاخه فرشكرده و پرونده 

  ) 13 –شكل ( و ) 12 -شكل ( .ده پرسيده مي شودپرونده تكراري باشد نيز تاييد كاربر جهت نوشتن روي همان پرون
  

  
 ( 12 -شكل   ) 

 

 
 ( 13 -شكل   ) 
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  ) رنگبندي( ها تعيين و انتخاب رنگ فرش -10فصل 

انجام شود تا رنگ  رنگبنديآمده است، جهت بافت يك فرش الزم است عمل  ) طراحي يك گروه فرش( 402همانطور كه در بخش 
فرش “ :با پيغام اخطار  بافت فرشو  نمايش فرشانجام نشود،  رنگبنديكه عمل  در صورتي. ص يابدمورد نظر به رنگ فرش اختصا

  .مواجه مي شود "رنگبندي نشده است
در  ) 14 -شكل ( .از منوي طرح مي تواند رنگبندي مورد نظرش را اعمال نمايد  رنگبندييا انتخاب عنوان “ F7“ با زدن كليد طراح

  .مي باشد فرشمورد نظر به همراه رنگهاي انتخاب شده قبلي يا رنگ اصلي  فرشمي شود كه حاوي نقشه اينحالت صفحه اي باز 
  

  
  ) 14 –شكل ( 

 
پايين سمت چپ صفحه شامل رنگهاي فرش . انتخابي است فرشقسمت باالي صفحه حاوي نقشه . دارد قسمتصفحه رنگبندي چهار 

بر در اين قسمت با وارد كردن عدد رنگ مورد نظر خودش، رنگهاي جديد را به كار. و در زير هر يك شماره رنگ نوشته شده است
مي باشند كه به  تخانه هاي رنگ اين قسمت به تعداد رنگ فرش بعالوه يك رنگ جهت ساده باف. رنگهاي فرش مقدار دهي مي كند

ي اولين خانه قرار گرفته و با كليدهاي جهت دار از مكان نما رو. ، تا رنگ آخر شماره دهي شده اند.... ،2، رنگ 1ترتيب از ساده، رنگ 
روي رنگهاي مختلف حركت كرده و روي هر رنگ، با زدن شماره رنگ مورد نظر، مقدار دهي دلخواه انجام مي  ) ←و →( صفحه كليد

  .شود
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 در صورتي .يل نوشته شده استشماره رنگ كر مربعباالي هر . هايي آمده مربعدر قسمت پايين سمت راست صفحه، رنگهاي كريل در 
مكان نما روي اولين رنگ دوبله . كه سيستم رنگ دوبله داشته باشد يك سطر مربوط به رنگهاي دوبله نيز در اين قسمت آمده است

  .عدد از رنگهاي كريل مي تواند رنگ تركيبي را تعيين نمايد 2مستقر است و كاربر با زدن 
در نهايت كاربر . عاتي آمده كه شرح عملكرد كليدهاي فعال در اين صفحه را توضيح داده استدر قسمت پايين صفحه نيز يك خط اطال

در هردو صورت صفحه رنگبندي بسته مي شود و . فشار دهد  را ESCدر صورت انصراف بايد كليد  و  F1  رنگبندي كليد  جهت ثبت
  .ادامه مي يابد طراحيعمليات در جدول 
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  نمايش فرش -11 فصل
  

اعمال  رنگبنديرا با  فرشمي تواند نقشه  فرشاز منوي  نمايشيا انتخاب گزينه  F6كاربر با زدن كليد  رنگبندياز اعمال  پس
 ) جدول بافتروي ( بافنده كاربر براي و هم ) طراحي جدولروي ( طراح براي كاربر هم اين امكان .نمايد شده روي صفحه مشاهده

  .وجود دارد
بخش باالي صفحه شامل رنگهاي سيستم به همراه درصد استفاده شده از هر رنگ . شامل سه بخش است) 15 - شكل( صفحه نمايش

فعال در اين صفحه بطور  بخش اطالعاتي است كه در آن شرح عملكرد كليدهاي بخش مياني نقشه فرش و بخش پاييني، .مي باشد
  .خالصه آمده است

  
  

  
  

  )15 –شكل ( 
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در ادامه بطور خالصه به شرح عملكرد . در خط پاييني صفحه ليست شده اند اين صفحه فعالند كه بعضاً كليد هاي مختلفي در
  :كليدهاي فعال در اين صفحه مي پردازيم 

- ESC  :خروج از صفحه نمايش  
- Home :نمايش از اول فرش در سطر جاري  
- End :نمايش تا آخر فرش در سطر جاري  
- Home – Ctrl  :ول فرشنمايش از ا  
- End – Ctrl  :نمايش تا آخر فرش  
  ) Zoom In( درشت كردن نقشه: ) +( -
  ) Zoom Out( ريز كردن نقشه: ) -( -
  يك ستون حركت به چپ: ←-
  يك ستون حركت به راست:  → -
  يك سطر حركت به باال:  ↑ -
  يك سطر حركت به پايين:  ↓ -
- )←، → ،↓، ↑ + (Ctrl  : خانه اي 20حركت )پايين و باال, راست, به چپ ) ا ستونسطر ي.  
- Page Up  :يك صفحه باال  
- Page Down  :يك صفحه پايين  



دفترچه راهنماي كاربر                                                                                                                                   
سيستم ژاكارد كامپيوتري                                                                                                               

NGX1018P-7                                                                                                                
 

25 
 

  
  

  تنظيمات برنامه -12 فصل
   
  :در برنامه قابل انجام است كه در زير به شرح آنها مي پردازيم زير  تنظيمات مجموعه ،جهت اجراي برنامه به وضع مطلوب 

  
1- 12- POWER SAVING )قط مربوط به سيستم هاي سلنوئيدي است اين بخش ف*V6.( 

وارد كردن با  ،"پيكاسو“ از منوي “”Power Savingو انتخاب عنوان  بافتدر هنگام توقف  F10با زدن كليد  طراحاربر ك
 – شكل( .مي تواند حالت كنترل عمليات سيستم جهت كاهش مصرف را تعيين كرده و به سيستم اطالع دهد طراحاسم رمز 

به اين معني كه سيستم مي تواند يكسري كنترل ها روي عمليات داخلي خود انجام دهد كه باعث كاهش مصرف )  16
“ Alt-E“ كاربر با زدن كليدهاي. به سيستم اطالع داده مي شود، )فعال( ”"Enable اين حالت بصورت دكمه. سيستم شود

انتخاب مي شود، به اين معني  ،)غير فعال(“ Disable“ وضعيت ،“Alt-D“ با زدن كليدهاي .اين وضعيت را انتخاب مي كند
“ تغييرات اعمال مي شود و انتخاب كليد“OK“ در آخر با انتخاب كليد. كه سيستم كنترل روي مصرف نخواهد داشت 

ESC “به معناي انصراف از اعمال تغييرات است. 
  

  
  ) 16 - شكل (
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 تصحيح اتوماتيك -12 - 2 
 

و   .V6*در نسخه هاي ( ،"پيكاسو“از منوي" تصحيح اتوماتيك“ انتخاب عنوان توقف ماشين و هنگام F10با زدن كليد 
غير ( Disableيا  ) فعال( Enableكاربر مي تواند حالت تصحيح اتوماتيك را ) .Namad*در نسخه هاي "تنظيمات"منوي 
 )17 -شكل ( .كند )فعال

 . انجام مي شود ،) غير فعال( Disableبراي  Alt-Dو  ) فعال( Enable براي Alt-E اين كار با زدن همزمان كليدهاي
فعال بودن تصحيح اتوماتيك به معناي آن است كه سيستم بطور اتوماتيك حاالت ورد و راديو را چك كرده و در صورت عدم 

در نتيجه از پشت  .هماهنگي ورد و راديو، خود آنرا تصحيح مي كند و كار را با وضعيت مناسب ورد و راديو ادامه مي دهد
باشد، سيستم تصحيح اتوماتيكي  ) غير فعال( كه اين وضعيت در صورتي.جلوگيري مي شود فرشسفيد بافته شدن 

  .انجامنمي دهد و تنها در صورت عدم هماهنگي ورد و راديو، پيغام خطا مي دهد
  

  
  ) 17 - شكل ( 
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  اصطالحات و مفاهيم مشترك -13 فصل
 

  .و مفاهيمي كه در طول اين دفترچه استفاده شده، جهت آشنايي توضيح داده مي شوددر اين بخش اصطالحات 
  :طرح يا گروه فرش  - 13 - 1

طراح كه بطور همزمان بافته مي شوند گفته مي شود كه نحوه تعريف آن توسط جدول  ها فرشبه يك يا مجموعه اي از 
  .مشخص مي شود

  : فرش - 13 - 2
و با ديسكت به سيستم منتقلمي  .به سيستم داده مي شود بافت طالعاتي است كه جهتبه عبارتي ا و فرش منظور نقشه 

  .دگرد
  : راديو - 13 - 3 

 بافتبه هنگام  طرحاين اصطالح برگرفته از ماشين هاي ساخت شركت واندويل است و نشان دهنده تعداد تكرار يك رج از 
  .مي باشد

  :رنگ بندي  -13 -4
  .طرح فرشهاي موجود در  يك از رنگ هاي قفسه به يك رنگ از رنگ عبارت است از اختصاص دادن هر

  :طراح  -13 - 5
  .و عمليات مربوطه را به عهده دارد مثل رنگبندي فرشدر اينجا منظور فردي است كه مسئو ليت تعريف گروه هاي 

  :بافنده  - 13 – 6
  .دارد تعريف شده را به عهده طرح هاي بافتمنظور فردي است كه مسئوليت عمليات 

  : محيط طراحي  - 13 -7
  .را انجام مي دهد فرشدر آن عمليات تعريف گروه هاي  طراحاست كه كاربر  طراحيهمان جدول 

  :محيط بافت  - 13 - 8
  .را انجام مي دهد فرشگروه هاي  بافتاست كه كاربر بافنده در آن عمليات  بافتهمان جدول  
  : كنترلر -13 - 9 
  .هاي دستگاه است ) CB (CONTROL BOXمنظور همان رك يا  

  : بلوك -13 -10
  .سوزن موجود در سيستم است 16× 28منظور همان باندهاي  

  


