
Whatever God wills 

  به نام پروردگار

  QP V5در نرم افزار   3Dآموزش 

  .را نصب نمایید  KITایی ابتدا  فایل حرفه 3Dبرای استفاده از قابلیت 

 .قرار دارد نصب نمایید   Fontرا که درون پوشه   QP_Cadr3D1 باید فونت   3Dکادر برای استفاده از قابلیت 

پوشه Font کنار فایل نصب QP V5 قرار دارد. 

این فایلھا درون DVD نسخه 5 می باشد. ھمچنین می توانید این فایلھا و دیگر موارد الزم را از سایت زیر دانلود کنید. 

 https://ssa.co.ir/qp

 را انتخاب می کنیم  3Dابتدا متن 

https://ssa.co.ir/qp


  

  .می باشدمتن مختلف ،کادر ، نورپردازی ، تنظیمات ، و افکت  2 دارای  3Dقسمت 

  



  

  کادر زرد رنگ را ، سایز پنجره نمایش مطابق با سایز تابلو می باشد ، در ضمن شما می توانید به وسیله موس

  .ایجاد کنید  3Dفیلم  برشی ازدھید و تغییر 

  



 

  .متن اضافه کنید دودر این قسمت شما می توانید 

نمایش داده  2متن و سپس  1متن تنظیم می شود، بدین ترتیب ھنگام چرخش ابتدا  کادر پشت 2متن و  کادر برای جلو 1متن
  .می شود

  .متن را تنظیم کرد  Yو Xجابجایی  در اینجا می توان فونت ، طول و ارتفاع ، ضخامت ،

  .ھنگامی که متن فارسی وارد می کنید،این تیک را فعال کنید.برای مرتب کردن فونتھای فارسی است اصالح فونت فارسیتیک 

  .رنگ داشته باشید دومتن  رنگ دومیا  رنگ اولمی توان با تنظیم .رنگ بگیرد  دوھر متن می تواند 

  .در صورت تمایل می توانید برای متن تک رنگ،ھر دو رنگ را  با یک مقدار تنظیم کنید

  .برای تنظیم رنگ روی باکس رنگ کلیک کنید



  

  .شما می توانید انواع کادر ،طول و ارتفاع ،ضخامت ،رنگ زمینه ورنگ حاشیه را انتخاب کنید 3Dدرقسمت کادر

  .قرار دارد نصب نمایید   Fontرا که درون پوشه   QP_Cadr3D1 باید فونت   3Dتوجه برای باز شدن کادر 

  .قرار دارد  QP V5کنار فایل نصب Fontپوشه 

  .برای انتخاب کادر با موس روی تصویر دلخواه کلیک کنید



  

  .در قسمت تنظیمات شما می توانید کادر زرد رنگ  را برای برش تصویر ، به طور دستی تنظیم کنید

  .فاصله ایجاد کنید 2متن و  1متنمی توانید  بین   فاصله از مرکزبا ولوم 

  .برای تنطیم تصویر در پنجره نمایش می باشد تصویرزوم   ولوم

  .نمایش داده می شودزاویه  با، متن و کادر دوھر  زاویهظیم نبا ت

  .متمایز می شود) بک گراند(با این کار متن شما از فیلم زمینه .، دور متن نوار مشکی ایجاد می شود حاشیهبا تنظیم 

  



  

  .منبع نور انتخاب کنید 3توانید  در قسمت نور پردازی شما می

  .دھیدتغییر جھت تابش نور را     X,Y,Z به وسیله محورھای

  .اولیه بر می گردد  تتابش نور به حال  Restبا فشردن تکمه 

  



  

در قسمت افکت شما می توانید پنج حالت افکت به صورت ، افکت شروع، سه افکت میانی و افکت پایانی ،انتخاب 
  .صورت اختیاری است و الزامی به انتخاب ھمه پنج حالت نیست انتخاب ھر افکت به. کنید

  .برای ھر افکت انتخاب سرعت چرخش برای :گام

Loop: تعداد دفعات چرخش برای ھر افکت.  

Stop: تنظیم توقف بعد از اجرای افکت.  

  .کنیدرا تنظیم ... با این تب شما می توانید انواع چرخش کامل ، رفت برگش جلو و عقب و :چرخش کامل

  .به صورت تصادفی برای پنج مرحله ، افکت انتخاب می کند: افکت رندوم



 .برای انتخاب افکتھا با موس روی آن افکت کلیک کنید .باشد انتخاب افکتھا به صورت ویژوال می

 .موفق و پیروز باشید
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