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ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻣﻮزش اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺧﺮوﺟﯽ  STLﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ

.1

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ دارﯾﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻣﺎده ای ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺮاﻧﺶ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻧﮑﺎﺗﯽ
ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .1اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺪﻟﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .2ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺪﻟﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .3داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺟﺴﻤﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )در ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد(
 .4ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮوﺟﯿﺘﺎن از  50ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد.
 .5ﻧﮑﺘﻪ اﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزه ای را ﻫﻢ در
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ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ در ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪ
ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ دو روش ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ دارد.اﯾﺠﺎد ﺣﺠﻢ و اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﻪ .ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺪل در ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ) (partﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل را ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو روش و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن دو ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ اﯾﺠﺎدﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﻪ ای در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻄﻮح ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی دارد ﻣﺜﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) . ((solidﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻔﺤﻪ ای در ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ دارای ﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺴﻢ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ای ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ را اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺴﻢ ﺗﻮ ﭘﺮ )ﺟﺎﻣﺪ(
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ واﺣﺪ را در ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Merge Resultرا در ﻧﻮار اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Selected Bodiesرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ از ﻫﻤﺎن اول ﻣﺪﻟﺘﺎن را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ) booleanﮐﻢ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن( اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮ را از آدرس  Insertion>Functions>Combineﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Addﺗﺎ اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺘﺎن ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺘﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻗﻄﻌﺎت ادﻏﺎم ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮش ﺑﻪ رﻧﮓ اﺑﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ
ﻗﻄﻌﺎت ادﻏﺎم ﻧﺸﺪه رﻧﮓ دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻦ ﻗﻄﻌﺎت ادﻏﺎم ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮش دو ﻗﻄﻌﻪ ،ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ در رﻧﮓ آﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از اﺑﺰار “ ”Combineﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮش دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،آﺑﯽ رﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ.
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اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪﻟﺘﺎن را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻔﺤﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ای
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺻﻔﺤﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﯾﻨﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ )دارای ﺣﺠﻢ( ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ در ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪل ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ای ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ و دارای ﻣﺮز ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ آن ﻫﺎ را در آب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اب ﺑﻪ
دروﻧﺸﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺪل ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ را ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

راه دﯾﮕﺮ :ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺰار “ ”Thickenاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺻﻔﺤﺎت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺪﻟﺘﺎن را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار “ ”Thickenرا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻨﻮ “ ”Boss/baseﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺟﺴﺎم ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﻪ ای
ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ)ﺣﺠﻢ دار( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪل
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺘﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ دارﯾﺪ:
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰار “ ”Shellاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﻔﺮه را در آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮاره را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد .ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ و ﺷﮑﻨﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در روش دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎده
ﻣﺼﺮﻓﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﯾﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎری
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ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺎزک و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
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اﮔﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Hollowاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮراخ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد را ﺗﻌﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﺪل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺗﻮ ﭘﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد)ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ( و در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪن داﺧﻞ آن ﻫﻢ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ داﺧﻞ ﻣﺪل را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮای
آن درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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