شاشة دليل كاب V1
تم تصميم هذا الدليل ليكون النص استنادا للقضاء على حاجز اللغة. هذا الدليل سيكون فواصل بين كل قسم لمساعدة فصل كل منطقة.
وضعت دليل على النحو التالي:
عناصر قائمة
نافذة الأصناف
كيف



قائمة الأصناف:
• ملف
س فتح حفظ مجلد سيتم فتح المجلد الذي تقوم بحفظ الصور الخاصة بك في
س تصغير لعلبة من شأنها أن تقلل شاشة كاب لعلبة من نظام التشغيل الخاص بك
س شاشة خروج كاب وخروج وإغلاق غطاء الشاشة
• لقطة
س الإدخال
 المنطقة والقبض على المنطقة مستخلصة
 النافذة سوف التقاط الإطار النشط
 الشاشة الكاملة ستستحوذ على جهاز العرض الأساسي
س الناتج
 كل شكل صورة
س جودة الصورة وضبط جودة الصورة
س تضمين ماوس ستشمل رمز الماوس على خيار إقليم القبض على الشاشة
س فتح بعد حفظ سيفتح مجلد محفوظ بعد التقاطها صورة
• عرض
س الاتفاق مشاهدة سوف تتكثف الإطار الرئيسي إلى أصغر حجم ممكن مع أنه لا يزال يجري الحالي
س عرض عادي سيعود النافذة إلى الحجم العادي
س صينية سوف تقلل من نافذة على علبة النظام
س إخفاء متى التقاط إخفاء نافذة التطبيق لذلك لن تظهر في القبض على الشاشة
• عدد وادوات
س اللغة تسمح لك لاختيار لغتك


نافذة البنود:
• مخصص حفظ الموقع
س لاختيار مخصص حفظ الموقع اضغط على زر "حفظ الموقع" وحدد مسار مجلد
• اسم مخصص والترقيم
o إذا كنت ترغب في تخصيص اسم القبض على الشاشة اختر 'مخصص السيارات' أو 'اسم مخصص "
س عدد السيارات وتسمية تلقائيا يلتقط الشاشة وتعدهم تلقائيا
س مخصص السيارات سوف تسمح لك لتخصيص اسم القبض على الشاشة، ولكن سوف تستمر الخطوة الترقيم تلقائيا
• اسم مخصص تسمح لك لتخصيص اسم وليس حفظ أية أرقام السيارات بعد ذلك
س يرجى ملاحظة، أسماء متكررة من الصور ستكون overwrote
• جودة الصورة
س ضبط جودة الصورة ستتغير بشكل فعال كيفية كبيرة صورتك وجودة الصورة وقال
• خيارات الشاشة
س منطقة ستستحوذ على المنطقة مستخلصة
س النافذة سوف التقاط الإطار النشط
س ملء الشاشة والتقاط جهاز العرض الأساسي
• فتح بعد حفظ
س فتح بعد حفظ سيفتح مجلد محفوظ بعد التقاطها صورة
• تضمين ماوس
س تضمين ماوس ستشمل رمز الماوس على خيار إقليم القبض على الشاشة


كيف:

• لقطة لقطة الشاشة:
س 1. المنطقة
 اضغط على "المنطقة" صورة أو "التقاط> الإدخال> منطقة" وعندما تصبح جاهزة اضغط على زر 'طباعة الشاشة' على لوحة المفاتيح. سترى نافذة مكبرة الخروج. الآن انقر على اليسار والافراج عن المكان الذي تريد أن تبدأ القبض على الشاشة، ورسم المربع الخاص بك، واليسار فوق واطلاق سراح من جديد لتأخذ الصورة.
س 2. النافذة
 اضغط على "نافذة" صورة أو "التقاط> الإدخال> نافذة". حدد التطبيق / نافذة كنت ترغب في التقاط واضغط على مفتاح "طباعة الشاشة" على لوحة المفاتيح. إذا كانت الصورة التي تم التقاطها ليست هي النافذة التي تريد، حاول اختيار النافذة المطلوبين، نقله، وحاول مرة أخرى. أحيانا ببساطة النقر على نافذة لم يتم تعيين هذا الإطار باعتبارها نافذة نشطة في نظام التشغيل ويندوز مايكروسوفت.
س 3. شاشة الكاملة
 اضغط على "ملء الشاشة" صورة أو "التقاط> الإدخال> الشاشة الكاملة". وبمجرد اختيار اضغط على مفتاح "طباعة الشاشة" على لوحة المفاتيح. وهذا الخيار التقاط فقط جهاز العرض الأساسي (إذا كان لديك أكثر من واحد)

أسئلة مكررة:
س: لماذا الماوس لا يظهر في شاشتي طلقات؟
ج: إن "تضمين ماوس" هو الخيار الوحيد المتاح في المعاينة وفي 'منطقة' القبض على الشاشة.

س: أنا لا يمكن القبض على عناصر القائمة في إطار / برنامج.
A: حاول استخدام القبض على "ملء الشاشة" لتحقيق ذلك. إذا كنت بحاجة إلى اقتصاص صورة يمكنك بعد ذلك استخدام 'منطقة' وأخذ لقطة شاشة من الصورة الأولى.

س: هل هذه الوثيقة لا تساعدني، كيف يمكنني الاتصال بكم؟
A: يمكنك الكتابة دعمنا في support@graytechnical.com

