Instrukcja modyfikacji szablonów wydruków
w programie fotobudki
DSLR Remote Pro (dla wersji 3.11.4)
ver. 16.10.2018r.

str. 1

Otwieranie okna „szablonu wydruku”

Okno szablonu
wydruku
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Opis okna „szablon wydruku” część 1

1. Zatwierdź zmiany
2. Anuluj - odrzuć zmiany
3. Cofnij
4. Ponów
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5. Ustawienia drukarki
6. Wydrukuj podgląd szablonu
7. Wczytaj plik szablonu (format pblt)
8. Zapisz plik szablonu (format pblt)
9. Układy rozmieszczeń zdjęć
10. Obszar właściwości klatek
zdjęciowych (wymiary, współrzędne).
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Opis okna „szablon wydruku” część 2

11. pokaż obszar niedrukowalny (na
który powinien widnieć jeszcze
projekt)
12. pokaż pola tekstowe
13. pokaż warstwę „overlay.png”
znajdującą się przed klatkami
zdjęciowymi
14. pokaż warstwę „background.jpg”
znajdującą się pod klatkami
zdjęciowymi
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15. pokaż jednolity kolor (warstwa
spodnia)
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16. guzik otwierający okno wyboru
koloru tła
17. wczytaj warstwę „background.jpg”
(zamień za poprzednią)
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18. skasuj warstwę „background.jpg”
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19. wczytaj warstwę „overlay.png”
(zamień za poprzednią)
20. skasuj warstwę „overlay.png”
UWAGA!
Zaznaczanie/odznaczanie tych opcji nie powoduje
„włączenia/wyłączenia” danej warstwy z wydruku,

21. Otwórz okno edycji pól
tekstowych.

Jest to tylko podgląd na czas projektowania wydruku.
Pamiętaj zatem aby te „haczyki” zawsze były
zaznaczone – będziesz widział wszystkie elementy
znajdujące się na wydruku
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Opis okna „szablon wydruku” część 3
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22. pole tekstowe
23. klatki zdjęciowe
24. warstwa overlay.png – wystająca
przed klatki zdjęciowe
25. warstwa background.jpg –
znajdująca się pod klatkami
zdjęciowymi.
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Wczytywanie gotowego szablonu z bazy

Klikamy w guzik „Import layout…”

Otworzy się okno z podglądem miniatur
(patrz następna strona)
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Okno „Importu” gotowego szablonu
W otwartym oknie widoczne są miniaturki
gotowych szablonów, pliki posortowane są
alfabetycznie.
W szablonach dostarczonych od SMOVE
zastosowano schemat nazewnictwa:
[rozmiar zdjęcia ] opis + ilość klatek + wersja
Np. [10x15] simple 4x1 v5
Oznacza to iż dany szablon wymaga
ustawienia papieru w formacie 10x15cm
Po wyborze interesującego szablonu należy
zatwierdzić go guzikiem OK

Uwaga,
Jeśli w oknie nie ma widocznego podglądu
szablonów sprawdź czy masz wybrany
prawidłowy folder z szablonami.

Należy wybrać folder w którym znajdują się
pliki w formacie (rozszerzenie) pblt
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Zapisywanie gotowego szablonu do bazy część 1

Klikamy w guzik „Export layout…”

Otworzy się okno zapisu pliku,
Należy nadać nazwę – nie jest to konieczne ale polecamy
dodać przedrostek „!” (wykrzyknik) aby szablon znalazł
się na samym początku podczas sortowania.
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Zapisywanie gotowego szablonu do bazy część 2

Upewnij się że zapisujesz pliki we
właściwym folderze (znajduje się tam
więcej plików z rozszerzeniem pblt)

Wpisz nazwę i zatwierdź „zapisz”
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Edycja szablonu wczytanego z „bazy gotowców” część 1
Po wczytaniu szablonu(import layout), następuje jego rozpakowanie a składowe grafiki takie jak background.jpg oraz overlay.png zostają zapisane w folderze aktualnego
interface. W przypadku urządzeń SMOVE jest to folder: C:\Users\FBOX\Documents\PhotoboothImages\interface
Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie ma tam tych plików lub korzystasz z innego folderu, możesz go szybko odnaleźć wchodząc do
ustawień zaawansowanych „Advanced settings” a następnie odczytaj w jakim folderze przechowywyane są pliki
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Edycja szablonu wczytanego z „bazy gotowców” część 1
W folderze odszukaj pliki składowe szablony wydruku background.jpg oraz overlay.png, aby wykonać modyfikację szablonu należy edytować te pliki dodając (lub usuwając)
elementy graficzne które nas interesują.

Pliki edytujemy w dowolnym programie graficznym (np. GIMP który jest
domyślnie zainstalowany na fotobudce)

Pamiętaj o:



nie zmieniać rozdzielczości plików graficznych
plik overlay.png musi mieć przeźroczyste tło

Od razu po edycji plików graficznych zmiany widoczne są na szablonie
wydruku.
Pamiętaj aby po skończonych modyfikacjach zapisać szablon wydruku
(stworzyć nowy plik pblt, zgodnie z wcześniejszą instrukcją - > Zapisywanie

gotowego szablonu do bazy).
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Tworzenie nowych plików graficznych,
Jeśli nie chcesz edytować obecnego pliku tylko stworzyć go zupełnie od nowa musisz pamiętać o:
Kolory : RGB (bez żadnych profilów)
Nazwa pliku musi być właściwa (background.jpg, lub overlay.png).
Pamiętaj aby plik overlay.png zawierał przeźroczystość (w przeciwnym wypadku nie będzie widać klatek zdjęciowych), grafika ta nie jest wymagana aby stworzyć
prawidłowy (ładny) szablon – jest ona opcjonalna (przypominamy to warstwa widoczna przed zdjęciami).
Wymiary pliku, pamiętaj aby utworzyć projekt we właściwej rozdzielczości, dla każdej marki drukarki ta rozdzielczość różni się.
Aby odczytać właściwą przejdź do ustawień drukarki:
Wymiar widoczny na wydruku
1200 x 1800pix

Wymiar uwzględniający spady
1240 x 1844pix (marginesy odcinane
przy wydruku)

Wartości marginesów dla każdego
boku drukowanej kartki

W tym oknie możesz odczytać wartości rozmiaru kartki jakie są
potrzebne do stworzenia plików szablonu

(background.jpg, lub overlay.png).

Przy projektowaniu grafik pamiętaj aby uwzględnić marginesy – jeśli projekt
nie będzie miał prawidłowego wymiaru uwzględniającego marginesy (w tym
przypadku) 1240x 1844 istnieje możliwość że na wydruku pojawią się białe
paski na krawędziach strony.
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Edycja układów zdjęć część 1
Układ zdjęć można zmienić na 2 sposoby:
1. ręczny – klikając w daną miniaturkę zdjęcia można ją przesuwać, klikając w narożniku można zmienić jej rozmiar, klikając w wewnętrzy znacznik można zmienić kąt obrotu

str. 13

Edycja układów zdjęć część 2
2. automatyczne rozmieszczenie zdjęć z użyciem kreatora „Preset Layouts…”

Po kliknięciu guzika „Preset Layouts…”
uruchomi się okno kreatora ustawień zdjęć
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Edycja układów zdjęć część 2
Okno kreatora rozmieszczenia zdjęć
Tłumaczenie:

Kreator zawsze rozmieszcza zdjęcia
idealnie równo względem środka strony

Wybierz szablon:
Podwójny pasek z 3 zdjęciami
Pojedynczy z 3 zdjęciami
Podwójny pasek z 4 zdjęciami
Pojedynczy pasek z 4 zdjęciami
1 duże, 3 małe
2 kolumny z 2 zdjęciami
Pojedynczy z 3 zdjęciami
Pojedyncze zdjęcie
Marginesy
Górny:
Dolny:
Lewy:
Prawy:
Odstępy:
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Edycja pól tekstowych część 1

Po kliknięciu w dane pole tekstowe następuje jego zaznaczenie,
teraz mamy możliwość przesunąć je w dowolne miejsce.
Podobnie jak w klatkach zdjęciowych pole to można powiększyć,
zmniejszyć oraz obrócić o dowolny kąt.
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Edycja pól tekstowych część 2
Po kliknięciu prawym guzikiem myszki w konkretne pole tekstowe (w przypadku dotyku klikamy dłużej aż pojawi się prostokąt wokół naszego palca – w tym czasie nie
można przesuwać palcem po ekranie) pojawia się menu.

Tłumaczenie najważniejszych opcji:
Edytuj tekst
Klonuj tekst na dugi pasek
Wyłącz pole tekstowe

Wybranie opcji „Edit caption…” czyli edytuj tekst
otwiera okno edytora. Okno to można otworzy
również klikając bezpośrednio w opcję
„Edit captions…”
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Edycja pól tekstowych część 3
Okno edycji tekstu
wybór numeru pola do edycji
(maksymalnie jest 12)

włącz / wyłącz to pole tekstowe

rodzaj „justowania” tekstu
(wyrównanie tekstu:
do lewej, środka lub do prawej)
Tekst do wyświetlenia
na szablonie

guzik otwierający okno wyboru właściwości
czcionki (nazwa oraz rozmiar)
program obsługuje wszystkie zainstalowane
czcionki w systemie
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Zmiana formatu wydruku (10x15, 20x15 – włączanie wyłączanie cięcia na paski 5x15)

W pierwszym korku należy uruchomić ustawienia drukarki
Klikając guzik „Printer Setup…”
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Po uruchomieniu okna „Printer Setup” pojawi się nazwa drukarki która aktualnie jest używana do wydruków.

Następnie wchodzi w ustawienia drukarki klikając guzik „Setup Printer…”

W zależności od rodzaju drukarki dalsze kroki zmiany formatu papieru (lub cięcia) wyglądają inaczej.
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W przypadku drukarki marki Mitsubishi otwiera się okno które ma rozwijane pole tekstowe z dostępnymi formatami papieru
Najczęściej wykorzystywane formaty zostały oznaczone strzałką

drukarka Mitsubishi informuje
o dostępnej ilości materiałów
eksploatacyjnych
W tym wypadku w drukarce
jest jeszcze 131 klatek 10x15cm

Aby wykonywać 2 paseczki 5x15cm należy zaznaczyć opcję 5x15x2 Type1
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W przypadku drukarki marki DNP otwiera się okno w którym należy przejść do ustawień „Zaawansowane…”, po uruchomieniu okna mamy możliwość wyboru formatu
papieru, format podany jest w calach amerykańskich
6x4” = 15x10cm
6x8” = 15x20cm
w zależności od założonych do drukarki materiałów eksploatacyjnych
wybieramy właściwy format.

Aby włączyć opcje przecinania zdjęcia 10x15cm na pół
(aby generować paski fotobudkowe 2x 5x15cm) – należy
zaznaczyć opcję „2inch cut: Enable” analogicznie aby
wyłączyć tą opcję należy zaznaczyć „2inch cut: Disable”
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