স্ক্রিন ছিপির V1 ম্যানুয়াল
এই ম্যানুয়াল ভাষা বাধা বাছা ভিত্তিক টেক্সট ডিজাইন করা হয়. এই ম্যানুয়াল প্রতিটি এলাকায় আলাদা সাহায্য করার জন্য প্রতিটি বিভাগে মধ্যে বিরতি থাকবে.
নিম্নরূপ ম্যানুয়াল পরিপূর্ণ হয়:
মেনু আইটেম
উইন্ডো চলছে
কিভাবে



মেনু আইটেম:
• ফাইল
হে ওপেন সাশ্রয়ী ফোল্ডার আপনি আপনার ইমেজ সংরক্ষণ করা হয় ফোল্ডার খুলবে
হে আপনার অপারেটিং সিস্টেম ট্রে থেকে স্ক্রিন ছিপির হ্রাস করা হবে ট্রে থেকে ছোট
হে প্রস্থান স্ক্রিন ছিপির প্রস্থান এবং বন্ধ স্ক্রিন ছিপির হবে
• ক্যাপচার
হে ইনপুট
 অঞ্চল একটি টানা অঞ্চলের ক্যাপচার হবে
 উইন্ডো সক্রিয় উইন্ডো ক্যাপচার হবে
 পূর্ণ স্ক্রীণ প্রাথমিক মনিটর ক্যাপচার হবে
হে আউটপুট
 প্রতিটি ইমেজ ফরম্যাট
হে চিত্র মানের ইমেজ মানের সমন্বয় করা হবে
হে স্ক্রিন ক্যাপচার অঞ্চল বিকল্পের উপর মাউস আইকন অন্তর্ভুক্ত করা হবে মাউস অন্তর্ভুক্ত
ইমেজ বন্দী করা হয় O সংরক্ষিত ফোল্ডারের খুলবে সংরক্ষণ পরে খোলা
• দেখুন
হে কম্প্যাক্ট দেখুন এটা এখনও উপস্থিত হচ্ছে ছোট আকারের প্রধান উইন্ডোতে সম্ভব ঘনীভূত হবে
হে সাধারন দেখুন স্বাভাবিক আকারে উইন্ডোটির আসতে হবে
হে ট্রে সিস্টেম ট্রে থেকে উইন্ডো মিনিমাইজ হবে
এটা আপনার স্ক্রিন ক্যাপচার প্রদর্শিত হবে না, তাই ক্যাপচার অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডোর লুকাবো যখন হে লুকান
• সরঞ্জাম
হে ভাষা এখানে আপনি আপনার ভাষা নির্বাচন করার অনুমতি দেবে


উইন্ডো চলছে:
• কাস্টম সংরক্ষণ অবস্থান
হে 'সংরক্ষণ স্থান' বাটন অবস্থান ক্লিক করুন একটি কাস্টম নির্বাচন এবং একটি ফোল্ডারের পাথ নির্বাচন
• কাস্টম নাম ও সংখ্যায়ন
আপনি কাস্টমাইজ করতে চান, তাহলে হে আপনার স্ক্রিন ক্যাপচার নাম 'কাস্টম অটো' বা 'কাস্টম নাম' নির্বাচন
হে অটো সংখ্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার পর্দা যেমনটি নাম এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের সংখ্যা হবে
হে কাস্টম অটো আপনি স্ক্রিন ক্যাপচার নাম কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেবে, কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংখ্যায়ন পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে
হে কাস্টম নাম আপনি নামের কাস্টমাইজ এবং এটি পরে কোনো অটো নম্বর সংরক্ষণ না করার অনুমতি দেবে
হে নোট, চিত্র বারংবার নাম overwrote হবে দয়া করে
• ছবির মান
কার্যকরভাবে আপনার ইমেজ এবং বলেন চিত্রের মান কত বড় পরিবর্তন হবে ইমেজ মানের সামঞ্জস্য হে
• স্ক্রিন বিকল্প
হে অঞ্চল একটি টানা অঞ্চলের ক্যাপচার হবে
হে উইন্ডো সক্রিয় উইন্ডো ক্যাপচার হবে
হে পূর্ণ স্ক্রীণ প্রাথমিক মনিটর ক্যাপচার হবে
• ওপেন পরে সংরক্ষণ
ইমেজ বন্দী করা হয় O সংরক্ষিত ফোল্ডারের খুলবে সংরক্ষণ পরে খোলা
• মাউস অন্তর্ভুক্ত
হে স্ক্রিন ক্যাপচার অঞ্চল বিকল্পের উপর মাউস আইকন অন্তর্ভুক্ত করা হবে মাউস অন্তর্ভুক্ত


কিভাবে:

• নিন স্ক্রিন ক্যাপচার:
হে 1. অঞ্চল
 'অঞ্চল' ইমেজ বা 'ক্যাপচার> input> অঞ্চল' এবং যখন প্রস্তুত প্রেস আপনার কীবোর্ডের 'প্রিন্ট স্ক্রিন' বাটনে ক্লিক করুন. আপনি বিবর্ধক উইন্ডোতে আসা পর্যন্ত দেখতে হবে. এখন বাম ক্লিক করুন এবং আপনি, আপনার স্ক্রিন ক্যাপচার শুরু আপনার বক্স আঁকা এবং বাম ক্লিক করুন এবং আপনার ইমেজ নিতে আবার মুক্তি চান যেখানে মুক্তি.
হে 2. উইন্ডো
 'উইন্ডো' ইমেজ বা 'ক্যাপচার> input> উইন্ডো "তে ক্লিক করুন. আপনি ক্যাপচার এবং আপনার কীবোর্ডের 'প্রিন্ট স্ক্রিন' কী প্রেস করতে চাই আবেদন / উইন্ডো নির্বাচন করুন. আপনি বন্দী ইমেজ আপনি চেয়েছিলেন উইন্ডোতে না হয়, তাহলে, ওয়ান্টেড উইন্ডো নির্বাচনের চেষ্টা এটা স্থানান্তর, এবং আবার চেষ্টা করুন. কখনও কখনও কেবল উইন্ডোতে ক্লিক মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সক্রিয় উইন্ডো হিসাবে যে উইন্ডো সেট করা হবে না.
3. পূর্ণ স্ক্রীণ হে
 'পূর্ণ স্ক্রীণ' ইমেজ বা 'ক্যাপচার> input> পূর্ণ স্ক্রীণ "তে ক্লিক করুন. একবার আপনার কীবোর্ডের 'প্রিন্ট স্ক্রিন' কী প্রেস নির্বাচন করেছেন. (যদি আপনি একাধিক আছে) এই বিকল্পটি প্রাথমিক মনিটর ক্যাপচার হবে

বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ:
প্রশ্ন: কেন মাউস আমার স্ক্রিন শট দেখানো না হয়?
একটি: বিকল্প প্রিভিউ এবং 'অঞ্চল' স্ক্রিন ক্যাপচার শুধুমাত্র উপলব্ধ 'মাউস অন্তর্ভুক্ত'.

প্রশ্ন: আমি একটি উইন্ডো / প্রোগ্রাম মেনু আইটেম ক্যাপচার করতে পারবেন না.
উত্তর: এই কাজ করা সম্ভব 'পূর্ণ স্ক্রীণ' ক্যাপচার ব্যবহার করার চেষ্টা করুন. আপনি ইমেজ ক্রপ করতে হবে তাহলে আপনি তারপর 'অঞ্চল' ব্যবহার এবং প্রথম ছবিটি একটি স্ক্রিন ক্যাপচার নিতে পারেন.

প্রশ্ন: এই নথি আমাকে সাহায্য করা হয়নি, কিভাবে আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করব?
উত্তর: আপনি support@graytechnical.com আমাদের সমর্থন ইমেইল করতে পারেন

