شرح برنامج Photo Copier للطباعة 
اسم البرنامج: Photocopier
إصدار البرنامج: 2.19
حجم البرنامج:870 كيلوبايت
بيئة عمل البرنامج:
Windows 95/98/Me/NT/2000
يمكنك تحميل البرنامج من مكتبة برامج بوابة العرب قسم برامج الكمبيوتر/متفرقات من العنوان التالي:
www.arabsgate.com/software
أو تحميله من موقعه الرئيسي:
www.nico2000.com

وظيفة البرنامج:
************
هل ترغب في تصوير صورة بطاقتك الشخصية، دفتر العائلة ، رخصة القيادة ، أو أي مستند بكل سرعة وسهولة دون الخوض في أي تعقيدات ؟إذا كان الجواب نعم فهذا البرنامج يوفر لك ذلك وبكل سهولة تستطيع إرسال بيانات ما ترغب بطباعته مباشرة من الماسحة الضوئية (السكانر) إلى الطابعة وبضغطة واحدة.
طريقة عمل البرنامج حسب الترقيم الموجود في الصورة المرفقة مع هذا الشرح:
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بعد تحميل البرنامج من الإنترنت إلى جهازك قم بتثبيته عن طريق النقر مرتين على أيقونة تثبيت البرنامج بعدها ستلاحظ وجود اختصار لتشغيل البرنامج على سطح المكتب.انقر مرتين على هذا الاختصار وستظهر لك واجهة البرنامج كما في الصورة المرفقة مع هذا الشرح.
الآن سنفترض انك ترغب في طباعة بطاقتك الشخصية:
تأكد من تشغيلك لكل من الماسحة الضوئية والطابعة وتأكد انك قمت بتوصيلهم ببعض.
الآن قم بوضع بطاقتك الشخصية داخل الماسحة الضوئية ثم قم بتشغيل برنامجنا هذا ثم قم بالضغط على الخيار رقم 8 وسيتم طباعة بطاقتك الشخصية مباشرة ، هذا كل ما تحتاج عمله.
إن كنت ترغب في بعض التعديلات الخفيفة فقم بإعداد الخيارات التالية حسب رغبتك كالتالي:
اختر أي من الخيارات رقم 1 أو 2 أو 3 كما في الصورة حسب رغبتك 
الخيار رقم 1 يعني أن الصورة ستظهر باللون الأسود والأبيض.
الخيار رقم 2 يعني أن الصورة ستظهر بشكل مائل للون الرمادي.
الخيار رقم 3 يعني أن الصورة ستظهر بالألوان.
الخيار رقم 4 يعني أنه سيتم نسخ البطاقة كما هي بنفس مقاساتها والخيار رقم 5 يعني تقليل ارتفاع وعرض الصورة بنسبة 70 % من مقاسها الأصلي.
من الخيار رقم 6 تستطيع التحكم بحدة سطوع الصورة ، علما أن هذا الخيار لا يعمل مع بعض الماسحات الضوئية كون هذه الماسحات تقوم بظبط حدة السطوع بنفسها أتوماتيكيا.
من خيارات الرقم 7 تستطيع تحديد كم نسخة ترغب بطباعتها.
طبعا كما تم ذكره في أول حديثنا أن الخيار رقم 8 هو لتنفيذ العملية.
وتذكر أن الطباعة باللون الأسود والأبيض فقط هي أسرع الطرق للطباعة.
---
القمر 

