ਸਕਰੀਨ ਕੈਪ V1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ.
ਹੇਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਮੇਨੂ ਆਇਟਮ
ਝਰੋਖਾ ਆਇਟਮ
ਕਿਸ ਕਰਨ ਲਈ



ਮੇਨੂ ਆਇਟਮ:
• ਫਾਇਲ
ਹੇ ਓਪਨ ਸੰਭਾਲੋ ਫੋਲਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟਰੇ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ
ਹੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪ ਜਾਵੇਗਾ
• ਕੈਪਚਰ
ਹੇ ਇੰਪੁੱਟ
 ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ
 ਝਰੋਖਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ
 ਪੂਰਾ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ
ਹੇ ਆਉਟਪੁੱਟ
 ਹਰ ਚਿੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ
ਹੇ ਚਿੱਤਰ ਕੁਆਲਟੀ ਚਿੱਤਰ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੇ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੇ ਬਚਾਇਆ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਭਾਲੋ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੋ
• ਦੇਖੋ
ਹੇ ਸੰਖੇਪ ਝਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੰਡੋ ਸੰਭਵ condense ਜਾਵੇਗਾ
ਹੇ ਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਹੇ ਟਰੇ ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ ਨੂੰ ਝਰੋਖੇ ਨੂੰ ਅਪਲੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਕੜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਹੇ ਓਹਲੇ
• ਸੰਦ
ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ


ਝਰੋਖਾ ਆਇਟਮ:
• ਕਸਟਮ ਸੰਭਾਲੋ ਸਥਿਤੀ
O 'ਸੰਭਾਲੋ ਟਿਕਾਣਾ' 'ਬਟਨ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ
• ਕਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਨਾਮ '' ਕਸਟਮ ਆਟੋ 'ਜ' ਕਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਹੇ ਆਟੋ ਨੰਬਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇਗਾ
ਹੇ ਕਸਟਮ ਆਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ
ਹੇ ਕਸਟਮ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ overwrote ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰੋ ਜੀ
• ਚਿੱਤਰ ਕੁਆਲਟੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਹੇ
• ਸਕਰੀਨ ਚੋਣ
ਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ
ਹੇ ਝਰੋਖਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ
ਹੇ ਪੂਰਾ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ
• ਓਪਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲੋ
ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੇ ਬਚਾਇਆ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਭਾਲੋ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੋ
• ਮਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਹੇ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ


ਕਿਸ ਕਰਨ ਲਈ:

• ਲਵੋ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ:
ਹੇ 1. ਖੇਤਰ
 'ਖੇਤਰ' ਚਿੱਤਰ ਜ 'ਹਾਸਲ> ਇੰਪੁੱਟ> ਖੇਤਰ' ਅਤੇ ਜਦ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ' 'ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕਰੀਨ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਤਿ ਵਿੰਡੋ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. ਹੁਣ ਕਲਿਕ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕਸ ਖਿੱਚਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਰੀ.
ਹੇ 2. ਝਰੋਖਾ
 'ਵਿੰਡੋ' ਚਿੱਤਰ ਜ 'ਹਾਸਲ> ਇੰਪੁੱਟ> ਵਿੰਡੋ "' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ 'ਤੇ' 'ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕਰੀਨ' ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ / ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ,, ਚਾਹੁੰਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ. ਕਈ ਵਾਰ ਬਸ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ Microsoft Windows ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ.
3. ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਹੇ
 'ਪੂਰਾ ਸਕਰੀਨ' ਚਿੱਤਰ ਜ 'ਹਾਸਲ> ਇੰਪੁੱਟ> ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ' 'ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕਰੀਨ' ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ ਚੁਣਿਆ. (ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ) ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ

ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ:
ਸ: ਇਸੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਨਹੀ ਹੈ?
ਇੱਕ: ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 'Region' ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 'ਮਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ'.

ਸ: ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੇਨੂ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ.
ਇੱਕ: ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ' ਹਾਸਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਕਰੋਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 'ਖੇਤਰ' ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸ: ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਇੱਕ: ਤੁਹਾਨੂੰ support@graytechnical.com 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

