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Konu 07: Bölüm 1
Photoshop’tan AutoCAD’e Dosya Transferi

AutoCAD çizminin Photoshop’ta çalışılabilir hale gelmesi için vektörsel bilginin raster formatınaçevrilmesi gerekir. Bu işlem ekranın screenshot’ı alınarak sağlanabilse de bu yolla üretilen imaj doyalarıdüşük çözünürlükte olacaktır ve bunlardan üretilen sunumların kalitesi de istenen düzeyde olmayacaktır.Çizim dosyasında imaj yaratmanın en iyi yöntemi ekranın plot’unu almaktır. Bu amaçla bir plot sürücüsüyaratılır.
PLOT SÜRÜCÜSÜ YARATMAK

File Plotter Manager (veya plottermanager komutu)Burada AutoCAD ile gelen PC3 (plotter driver) dosyaları açılır:Yandaki seçilerek yeni bir plotter driver eklenebilir

Önceki seçenekler için İleri düğmesine basılır ve aşağıdaki seçim yapılır Manufacturers için:
Raster File Formats(Genel amaçlı bir seçim)Model için:
Portable Network Graphics
(PNG)PNG dosya formatıimaj kalitesini kaybetmedengöreceli olarak küçük resimdosyaları yaratır (non-lossyresim formatı).

NOT: Ara adımlardan Import PCP or PC2 daha önce oluşturulmuş sürücü dosyalarının transferini sağlar.
Ports başlığında Plot to File ile oluşturulacak çıktının dosyaya yazılması sağlanır.
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Plotter Name kısmında ImagePrinter adı verildi.(Bu isim resim dönüşümünde kullanılacak olan LISP skriptinde ilgili alanında değişiklik yapılmaması içinskripteki ile aynı bırakılmıştır)

Edit Plotter Configuration düğmesine basılarak plotter ile ilgili diğer ayarlar yapılır:

Burada şu ayarlar yapılır:

Çıktı siyah-beyaz olarak alınacaktır Burada verilen kağıt boyutları genelde çokküçüktür. Bunları kaldırıp bunlar yerine kendimizbaşka bir kağıt boyutunu ekleriz.
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Add düğmesine basılarak yeni bir sihirbaz açılır ve şuseçimler yapılır:

Width=4000 Height = 3000 Units= Pixel
Boyut için yine LISP skripti ile uyumlu olması için ImageSize adı verilmiştir. Son düğmesine basılarakişlem tamamlanır.
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Yine Son düğmesine basılır. Bu işlemle birlikte Plotter Manager’da Plot sürücüsü ve PMP klasörü altındaise ImagePrinter boyutu meydana gelir.

STYLE TABLE AYARLARIÇizilerin kalınlık ve renkleri çıktıda belirli bir renk ve kalınlıkta vermek amacıyla kullanılır. Photoshop’tadüzenleme işlemleri sırasında çizgi kalınlıklarının en ince değerinde olması tercih edilir. Bu sayede seçimve boyama işlemleri daha hassas gerçekleştirilebilir.
File Plot Style Manager (veya stylesmanager komutu girilir)Burada AutoCAD ile birlikte gelen stiller yer alır.Yeni bir Plot stili Add A Plot Style Table Wizard ile yaratılır.

Table Type kısmındaColor Dependent Plot StyleTable seçilir. Plot Stillerinirenklerle eşleştirir.Named Plot Style Table diğerseçenektir.
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Plot Stiline Images ismi verilmiştir.

Plot Style Table Editor ile renk vekalem kalınlığı gibi ayarlar yapılır.

Plot Styles kısmında tüm renklerseçilir.Color için Black seçilrerek tümrenklerin Siyah olarak çıktı vermesisağlanır.Dither Off yapılarak tüm piksellerinsaf siyah olması gerçekleştirilir.Lineweight için en ince kalem olan0.0000 mm seçilir.Save & Close ile işlem bitirilir.
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PLOT DENEMESİPlot komutu girilir. Plot iletişimi sağ alt köşeden genişletilir.

Plot Style table bu çizim için atanmışstilleri gösterir. .CTB uzantısı bu stilincolor dependent olduğunu gösterir.Images.ctb son yaratılan stildi.

NOT: Bazı sistemlerde Plot Style Table başlığında sadece .stb uzantısına sahip stiller görülebilir. BunlarNamed plot styles’dır. Bu stillerin color dependent çevrilmesi için convertpstyles komutu kullanılır.
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PLOTTER AYARLARINormal şartlar altında tek bir çıktı için şu ayarlarla çıktı alınabilir: Printer/Plotter:ImagePrinter.pc3Paper Size:ImageSizePlot Style Table:Images.ctbPlot Scale:2 pixel = 1cm olarakayarlandı.Plot Area:Extents(center the plot işaretliolmalı)Drawing orientation:Landscape
NOTLAR:Printer/Plotter adı olarakImagePrinter seçildiğind şu pencereaçılır. Burada default seçeneğinetıklanır.

Plot Style Table için Images.ctb seçimi yapıldığında bununtüm Layout’lara uygulanıp uygulanmayacağını sorar. Çıktıdoğrudan ekrandan alınacağı için burada ne cevapverildiği önemli değildir.
Scale kısmında genellikle once 1:1 ile başlanır ve çıktınınne kadar yer kapladığı kontrol edilerek bu değer herseferinde genellikle hesaplanması kolay olması için 2 katarttırılır.Alternatif olarak resim dosyası boyutları değiştirilebilir.Aşağıdaki gibi Properties’e tıklanır.
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Tüm ayarlamalar tamamlanıp OK seçildiğinde çıktı resim formatında verilen boyut ve özelliklerdeoluşturulur. Ancak burada Photoshop’a transfer için çizimi meydana getiren açık katmanların hepsindenbirer dosya yaratılması ve bu dosyaların Photoshop’ta bir dosyada tekrar katmanlar olarak bir arayagetirilmesi istenir. Bunun için bir LISP program kullanılacaktır. Bu işlemle ilgili detaylar aşağıdadır.
ÖLÇEK EKLENMESİVektörsel çalışmaların raster biçimine dönüştürülmesindeki en önemliş sorulardan birisi ölçeğin doğrubir şekilde yakalanmasıdır. Bunun için çizime ölçeği ifade eden bir sembol ilave edilir. Bu sembolkullanılarak resim gerçek ölçeğine gore boyutlandırılır.Scale adlı bir katman oluşturulur ve içine aşağıdaki ölçek işareti çizilir. İşaretin toplam büyülüğü 100 cmolacak şekildedir.

LAY2IMG.LSP (Layer to İmage) YAZILIMI İLE ÇIKTI ALMAKBu işlem manuel olarak yapılmaya kalktığında her bir katmanın kapatılıp çıktı alınmasını gerektirdiği vedolayısıyla uzun süreceği için bir LISP programından faydalanılacaktır. LISP AutoCAD üzerinden bazıişlemleri daha kısa zamanda ve verimli olarak yapmak için varolan bir script dilidir.Lay2Img adlı LISP program tüm açık katmanlardan verilen plotter’a ayrı ayrı çıktı alır. Bu işlemde Plotterile ilgili yaptığımız ayarlar dolayısıyla her bir katmanın bir PNG dosyası çıktısını alacaktır.
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LISP program AutoCAD’e vlide komutuyla çağrılır.Visual LISP adlı geliştirim ortamı belirir ve ilgili dosya (lay2img.lsp) açılır. Bu dosya GNU lisansınasahiptir. Yani herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.Bu dosyadaki üç bilgi çizim için Plot amaçlı tanımlanan ayarlarla aynı olmalıdır. Değilse script üzerindendeğiştirilebilir. Bu dosyalar:

Yukarıdaki adımlarda bu dosyalar zeten bu adlarla kaydedildiler. Olmasalardı da aşağıdaki kısımlardaadları değiştirilebilirlerdi.

Burada önemli olan işlemlerden birisi ölçekle ilgili olarak yukarıda okla işaretli olan alanda yapılacakayardır. Buradaki bu bilgi 2=1 olarak değiştirilmelidir. Buna gore plot edilen 2 piksel = 1 cm ‘dir. Bu Alanabu yeni bilgiyi girerek düzeltilir.
Skript yeni bilgi ile kaydedilir ve Load düğmesi ile yüklenir. Bu ekran kapatılır.AutoCAD’de lay2img.lsp komutu girilerek her katmandan bir PNG resim dosyası çıktısı alınır:Dosyaların hangi klasöre kaydedileceği belirlenir.Tüm resim dosyaları buraya verilen dosya adıylabaşlarlar.Bu işlem sırasında katmanlar açılıp kapanırlar.
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Oluşturulan dosyalar:

AUTOCAD DOSYALARININ PHOTOSHOP’A AKTARILIMIAutoCAD’den plot edilen resim dosyaları CS3 ve sonrası Photoshop sürümlerinde olan
File Scripts Loads File into Stackskripti ile Photoshop ortamında bir dosyada ayrı katmanlar olarak birleştirilirler. Aşağıdaki örnekte CS4kullanılmıştır.
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Açılan pencerede Browse düğmesine basılarak dosyalar yüklenir.
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Dosyalar Photoshop’a ayrı katmanlar olarak transfer edilmiş olur:

KATMAN ARKAPLANLARININ SİLİNMESİKatman içeriklerinin birbiri üzerinden saydam bir şekilde  içeriklerinin takip edilebilmesi içinarkaplanları silinir. Bunun için Magic Eraser aracı kullanılır.Bu araçta sadece beyaz alanın doğru bir şekilde silinebilmesi için araçla ilgili ayarlar şu şekilde olmalıdır:
Herbir katman için tek tek arkaplanlarına tıklanarak beyaz alanları silinir.
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ARKAPLAN İÇİN BİR FILL LAYER’I ATANMASISon katmanın da arkaplanı silindikten sonar çizim okunmaz hale gelecektir. Bunu düzeltmek için arkaplanbir DOLGU KATMANI yerleştirmek uygun olacaktır.Layer Paleti altından yandaki gibi bir seçim yapılır vearkaplan için beyaz rengi seçilir.Bu yeni katmanın diğer katmanların önüne geçmemesi içinkatman listesinin en altında olması gerekir. Sürüklenerekburaya bırakılır.

RESİM ÖLÇEĞİNİN SAPTANMASIÇizim için ruler’ın açılması sağlanır (View Rulers). Cetvelin üzerine sağ tıklanarak cm olması sağlanır.Ölçeğin olduğu Alana zoom yapılır ve ölçeğin her iki tarafına Guide çizgileri Move aracıyla taşınır.
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Guide için snap seçeneğinin açık olmasından emin olarak sol köşeden orijin ölçek işaretinin olduğu yeretaşınır.

7 piksel 1 cm olarak görülmektedir.Image Image Size ile Image Sizepenceresi açılır. Burada Resolutionkısmının pixel/cm olması sağlanır.Genellikle resolution 50 değerine çıkarılır

Bu işlemle 4 piksel 100 cm ‘a karşılık gelir.Bu da 1:25 ölçeğidir.

Resolution 100 yapılarak 1:50 ölçekoluşturulur.
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Guide’lar daha sonra kaldırılır.NOT: Bu işlemler sırasında Resample image kutusu işaretli olmamalıdır. Resample seçeneği resmin pikselboyutlarını değiştirir.
KATMANLARIN KLASÖRE KONULMASIAutoCAD’den gelen tüm katmanların karışıklık yaratmamaları veyanlışlıkla silinmemeleri için bir klösöre yerleştirilmeleri faydalıolacaktır. Bunun  için Layer paletinde aşağıdaki simge kullanılır.Ardından dosyalar bu klasöre yerleştirilir.Bu arada bundan sonar kullanılmayack olan 0 ve Scale katmanlarıkapatılabilir.
DUVARLARIN BOYANMASIResim monochrome olarak geldiği için renklendirilebilmesi için RGB veya diğer renkli bir modaçevrilmelidir.ImageMode RGB ColorKatmanları birleştirip birleştirmek istemedeiğinizi soran soruya DON’T MERGE olarak yanıt vermelisiniz.Aksi taktirde tüm katmanlar tek bir katmana indirgenir.Bu iş için Wall adlı ayrı katman yaratılır ve Paint Bucket ile tüm duvarlar içlerine tıklanarak aşağıdakiayarlarla boyanır:

Contiguous çizgi aralarının boyanmasını sağlar.CAPS LOCK açık olduğunda boyama ikonu değişirve daha kolay boyama yapmaya izin verir.Uygulanan renk değiştirilebilir. Bunun için ColorOverlay efekti uygulanır:
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Açılan pencerede renk değiştirildiğinde ekrandaki renk de etkileşimli olarak değişecektir:

Katmanın altında bu efektler gözükecektir. Efekt adı üzerine tıklanarakistenildiği zaman renk değiştirilebilir.

PATERN: Renk, bir pattern ile (örüntü) bir arada kullanılabilir.Photoshop’ta yüklü pattern’ler Edit Present Manager ile görüntülenebilir. Mevcut geçerli patternlergörüntülenebilir. Yeni patternler Load üğmesi ile yüklenir. Örnek dosyalarda bulunan Module2.patdosyası içeriği buraya alınmıştır.

Baklava desenli tarama paterni uygulanabilir.
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Bu işlem sonucu patern renk tarafından kapatılmaktadır. Bunu önlemek için Renk Blend mode kısmındaMultiply seçilir.

GÖLGE: Gölge kullanımı ile sunuma bir derinlik katılabilir. Gölge de üstteki diğer iki işlem gibi bir efekttir.

NOT: Use Global Light, ilave gölgeler oluşturulduğunda onların gölge açılarının da aynı yerde olmasınısağlar.Gölgeler boyama alanını kısıtladığı için genellikle kapalı tutulurlar.
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YER MALZEMELERİNİ ATARKEN BAZI KATMANLARI KAPATARAK ÇALIŞMAKGölge ve diğer efektlerin etkisini kaldırmak için o kısmı seçim alanı içine alıp Delete’a tıklanabilir. Bu alanatekrar boyama yapıldığında aynı etkiler geri gelecektir.Kapatılan katmanlar: I-furn(mobilya katmanı)A-Doors(kapılar)Closet(mutfaktan verdandaya çıkarkenyer alan dolaplar)Equipment(Mutfak beyaz eşya vb.)Cabinet-upper(Mutfak kısmındaki üst dolaplar)

MALZEMELERİN ATANACAĞI YERLERİ GEÇİŞ ÇİZGİLERİ İLE BÖLÜMLERE AYIRMAKMalzeme geçiş çizgileri Shape aracı ile yapılır. Çünkü bu araç vector araçalarıyla sonradan değiştirilebilir.
şekil aracı

1 = shape layer2= no style (görünmüyorsa açılır menüden reset styles’ı seç)

Çizilen çizgi gri gözüküyorsa, katmanlardaki path kısmına tıklayarak onu seçimden çıkartabilirsin

Path’i tekrar aktif yaparak çizgilerin yerleri her an değiştirilebilir.Seçim için ise Toolbox’taki path selection tool kullanılır. Denemek için çizginin üzerine tıkla. Arrow tuşlarıkullanılarak çizgi her seferine 1 piksel yer değiştirilebilir.
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İlave shape katmanları yaratmadan çizgiler (shapes) eklemek için yeni çizgiye başalamadan once şuseçenek aktif yapılır.
Çizrken çizgi iki tarafa taşabilir. Ara mekanlarda duvarın ortasından geçer.Bu katman mevcut katmanlarımın arkasında kalması için katman listesinde klasörün altına taşınır veyeniden adlandırılır. Geçişler adı verilebilir.

Geçişçizgilerininçizildiğimekanlar

YERLERE MALZEME ATAMAKHer malzeme için ayrı katman oluşturulur. Malzeme adı kullanılabilir.
Her katmanda ilgili mekan farklı bir renkle Paint Bucket aracı ile boyanır. Böylece istenilen overlayetkilerinin bu piksel alanlarında gerçekleşmesi sağlanır.
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Bir bölümde o alan tam kapatılmadığı için renk dışarı taşar. Bu bölgedeki boşluğun kapatılması gerekir

Boyama geri alınır. Hata tespiti için zoom yapılır

1= arası boş kalmış2= çizgi biraz yukarıdaİki olasılık:1- Shape katmanından bu bölgeye çizgi ilave edilir (AutoCAD dosyasına geri dönmek demümkündür, ancak bu işi uzatacaktır) veya mevcut çizgiler düzeltilir.2- 2 no ‘lu çizginin sol ucu Direct selection aracıyla düz oluşması için  SHIFT basılı olarak seçilipuzatılabilir.

Paint bucket yeniden uygulanır.
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MALZEMELERİ AYRILAN ALANLARA ATAMAK

Cork katmanına doku vermekYeni bir patern, bir resim açıkken Edit Define Pattern ile yaratılabilir.Aşağıdaki tüm paternler hazır olan hazır patern kütüphanesi olan Module2.pat’dan alınmıştır.Module2.par Photoshop’a EditPresent Manager’dan Load düğmesine basılarak yüklenebilir.

Bu örnekte Cork patern’i katman efekti olarak kullanılabilir.Cork katmanını seçin. Pattern overlay efektini uygula ve cork’u pattern olarak işaretle
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Pattern’in uygulandığı alan için doğru boyuta getirilmesi gerekir. Bu iş pattern overlay de yapılır.Scale ile oynanır. Resim, %25, %50 ve %100 olduğundan en net halini alır. Diğer durumlarda patternbulanık çıkacaktır. Burada %25 kullanılmıştır.

Burada kullanılan dokular gerçek hayattan daha büyük görünebilirler. Amaç sembolik bir anlatım olduğuiçin bu göz ardı edilebilir.Dokuya farklı renk verilebilir veya rengi açılabilir. Bu amaçla color overlay kullanılabilir. Tıklandığındapattern overlay’i kapatacaktır. Bu durum bu stilin pattern overlay üzerinde yer almasındandır.

NORMAL: Mevcut Normal Blend modu (rengin tamamen kapatmasını sağlar) Rengi beyaz yap ve Opacity’Idüşürerek karışım etkisi yarat.OVERLAY:  oynayıp Overlay seçilebilir. Ancak asıl rengi değiştirir.SOFT LIGHT: Pattern’i solgunlaştırır (desaturat)
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Bu seçenek kullanlır.
Wood katmanına doku vermekPattern’in renk ve üzerindeki örüntüsünü bağımsız olarak kontrol edebilmek mümkündür. Bunun içinaşağıdaki adımlar takip edilebilir:Burada ParkuetWood paterni kullanılacakWood katmanını seç ve boyutunu düzenle.

Pattern overlay açıkken pattern’in içeriği resim üzerine hareket ettirilebilir:

Bu durumda pattern duvarın ucu ile hizalanabilir.
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%100’lük zoom yapıldığında pattern üzerinde iyi bir ahşap yüzeyde olması istenmeyen ilave renkler(yeşiller, pembemsi kırmızılar—magenta) olduğu görülebilir. Bu durumda renk ve doku detayıözelliklerini birbirinden ayırarark bağımsız olarak düzenleme yapabiliriz.Pattern overlay Blend mode’da Luminosity seçildiğinde pattern’in sadece detayının herhangi bir renkolmadan gözükmesi sağlanabilir. Mevcut renk ise katmandaki cam göbeği (cyan) piksellerindengelmektedir.

Bu pattern’in rengini katmandaki piksel rengini değiştirerek control edebiliriz.Katmanın içeriğini seç. Üzerinde (Ctrl+Click). Katmanın kullanılan piksel alanı seçilmiş olur.

Bu seçim varken yeni bir Color Fill katmanı oluşturulur ve renk olarak istenen renk seçilebilir veyapencere dışına çıkılıp eye dropper aracıyla cork floordan renk alınabilir. Burada öyle yapılmıştır.
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Bu katman wood katmanından bağımsız olarak oluşturulmuştur. Color fill nerenin seçilen rankleboyanacağını gösteren bir layer mask ile gelir.
Wood katmanımdaki pattern overlay etkimi taşıyarak bu yeni katmana ekleyebilirim. Efektler birkatmandan diğerine kolayca transfer edilebilir. Burada artık kullanımayacak olan wood katmanı da dahaseonra silinir.

Renk ve detay ayrı ayrı değiştirilebilir.Rengi değiştirmek için Color fill soldaki kutucuğa tıklanırŞu anda dokunun rengi cork floor’a gore çok koyu. İlave Color Overlay eklenip dokunun rengi açılabilir.

Bu işlem dokunun altı ve üstündeki rengi değiştirmemiz mümkün oldu.Bu katmana wood adı vererek işlemi tamamla.
Banyoda karo seramike doku vermekKullanılacak patern ceramic tile.Tile katmanına git ve pattern overlay uygula ve patern olarak ceramic tile’ı seç ve ölçeğini ayarla %50uygundur. Karoyu ekranda doğru bir yere taşı
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Color overlay seç ve Overlay blend modunu işaretle ve renk belirle

Inner shadow ile doku çevresinden derinlik vererek daha fazla ayrılabilir.

Giriş kısmına Marmoleum dokusu atamakKullanılacak patern: MarmoleumMarmoleum katmanına Pattern Overlay uygula. Patern ayarları:
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Gradient Overlay varyasyon yaratır. Normal blend modda kullanılınca altındaki efekti kapatır.Açıyı değiştir ve scale’i değiştir. Farklı scale ile geçiş daha kısa alanda, hızlı olur. Gradient’I uygulananalanda mouse ile hareket ettirŞu ayarlara getir:

GEÇİŞ ÇİZGİLERİNE AİT KATMANIN KAPATILMASIGeçiş çizgilerine ait katman kapatıldığında dokular arasında boşluklar oluşacaktır.

Bu alan ya katmandaki rankle boyanabilir veya boşluk olarak kalabilir.Bir başka yöntem ise bu kısmında iki yandaki paternden birisi tarafından doldurulmasıdır.

Wood katmanındaki beyaz alan (mask) genişletildiğinde bu kısım boyanmış olacaktır.Wood katmanı seçiliyken Color picker da beyaz rengi işaretle. Paint Bucket şu ayarlarda olsun:
Boşluğa paint bucket ile tıklayın
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Farklı katmanlardaki renkler için zorunlu olmasa da beyaz yerine istenirse o katmanın rengi ileboyanabilir.
MUTFAK TEZGAHLARIÖncelikle katmanları katlayarak yer açalım. Kullanılmayan katmanlar da cope atılabilir.Aynı işlevde katmanlar seçilip Ctrl+g tuşuna basılırsa bunlar gruplanabilir. Örnek malzeme adlarını içerenkatmanlar FLOORS altında gruplanabilirler.COUNTERS isimli bir grup yarat.Granit isimli katmanı yarat ve boyamadan once ona engel olan yerlerdeki katmanları kapat:Bulaşık makineası ve eviye katmanı = P-Flor-Fixt.pngEviyeyi tutp bulaşık makinasını başka bir katmana taşımak gerekir. Bulaşık makinası Equipment.pngkatmanına taşınabilir.Lass ile bulaşık makinası çevresine seçim alanı yarat:

Seçim kopart (Ctrl+X). Bunu equipment katmanını seç ve Ctrl+V ile yapıştır. Bu işlem tam yerineyerleştirmez. Manuel olarak yerine taşınılması gerekir. Arrow tuşları ile ince ayar yapılabilir

Bu işlem sonucu bir de yapıştırılan nesne kendi katmanını yaratır. Bunu Euquipment katmanınabirleştirmek için Panel menüsünden Merge Down seçilebilir.Kaldırılan bulaşık makinası tutacağını yer malzemesi ile doldurmak için bu alanın katmanına önceki gibiPaint Bucket ile tıklanabilir.Alternatif bir yolla yüzeye patern vermek:Granite isimli patern’i kullan
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Magic wand aracıyla  seçim yapılır.

Bu işlem patern fill katmanı oluşturur. En son paternle o alana doku atar

Bu patern yukarıdaki gibi hızlıca yüklü bir patern ile değiştirilebilir.Bu düzenlenebilir olmaya devam eder. Aşağıdak Alana tıklanabilir:

Bu katmana efektler de eklenebilir. Color overlay uygulaması:
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Gölge uygulaması:

NOT: Eklenmesi gerektiğinde adjustment katmanlarının (Hue/Saturation – Brightness/Contrast vb.)sadece bir katmanı etkilemesi için ilgili katman ve adjustment layer aynı grup altına konu ve grupseçiliyken aşağıdaki gibi Normal seçeneği işaretlenir. Bu yapılmazsa adjustment katmanı kendi altındakalan tüm katmanlarda etkisini gösterir:
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TEZGAHIN ÇEVRESİNDEKİ AHŞAP KISIM

Oak isimli patern’i kullan.Düşey ve yatay iki ahşap parçasının birleşmesinin istiyoruz.Bir geçiş çizgisi çizeriz. Bunun iin bir katman yaratıp isim veririz: MiterShape aracıyla FillPixels modu seçilir. Bu modun seçilmesinin sebebi Anti-Alias seçeneğinikapama fırsatı vermesidir.
SHIFT tuşu basılarak 45 derecelik açıda bir çizgi çizilir:

Bu hat boyunca bir seri tekli piksel bulunur. Bu yolla iki alan arasında hassas bir geçiş çizgisi meydanagetirilir.Yeni bir katman yarat : HorizontalBu katmandayken siyah renkle içeriğini boya (paint bucket). Pattern overlay uygula ve Oak paterininiaşağıdaki ayarlarla uygula . Paternin tam oturması için biraz yatay kaydırılması gerekebilir.
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Diğer kısım için de katman yarat ve adını: vertical koyKatman içeriğini herhangi bir renkle boya ve yukarıdaki paterni uygula. Önceki efekt istenirse kopyalanıpburaya taşınabilir.Buradaki paternin yönü aynı olmamalı. Bu patern effektine sağ tıklandığında açılan menüden CreateLayer’ aç.

Bu işlemle efektten bir katman yaratılır.  Bu katman seçiliyken transform komtu seçilir (Ctrl+T). AşağıdakiAlana 90 girerek işlem tamamlanır (Bazen çalışması için birden fazla yapılması gerekebilir)

Aradaki ara çizgiyi silmek için katmanı seçilir ve pikselleri Ctrl+tıklama ile seçilir.Horizontal katmanına gidip Edit Fill seçilir ve renk olarak siyah seçilir ve Miter katmanı kapatılır.

ÜST TEZGAH ÜNİTELERİUpper-cabinet katmanını aç. Kesik çizgili olarak ekranda gözükür:
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Bu kısmı baştan shape aracıyla çizmemiz gerekecek. Şu ayarlar kullanılır:
İki parçada şekil çizilir:

Buraya paterni uygulamak gerekiyor. Pattern Overlay ve Oak paterni seç

NOT: Katmandaki Fill katmanın içeriğini Opacity ise efektin etkisini kontrol eder. Yukarıdaki örnektepattern uygulanmadan once fill değeri %0 yapıldı.
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Diğer kısımdaki dolaplar için  aynı işlemler tekrarlanır. Dokunun yönü yanlış olduğu için bir öncekiörnekte olduğu gibi döndürülmesi gerekir. Mevcut pattern overlay’den katman yaratılır ve transform ile90 derece döndürülür


