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Via de play store gaan we het programma X Recorder installeren. Na installatie krijgen we volgend
icoon op ons toestel.

Na opstart van de app zien we volgende icoontjes op ons scherm
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We zien ook in het meldingsscherm de besturingsicoontjes van de app, zoals hieronder.
Persoonlijk lijkt het me de beste methode om via het meldingsscherm te werken en daarom sluit ik
meteen na opstart de icoontjes van het opstartscherm.

1. We werpen eerst even een blik op de Tools

- Klik op Tools en u krijgt de volgende keuzemogelijkheden.
  We gaan van start met de instellingen zoals hiernaast
  weergegeven en komen hier dan verder nog op terug.

2. We nemen een Screenshot

- misschien toch eerst even vermelden dat we voordat de eerste screenshot zal genomen
  worden, volgende melding krijgen :

klik op Nu starten en ga dan verder
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- Neem op uw scherm het beeld waarvan u een schermafdruk wil nemen.
- Open uw meldingsvenster door naar beneden te schuiven en klik op Screenshot. Uw foto
  wordt meteen opgeslagen als jpg bestand ofwel intern, ofwel op uw SD kaartje.
  Van mezelf is het bestand via de verkenner te vinden op de volgende locatie :
  storage/6535-6331/Android/media/videoeditor.screenrecorder/ImageCapture (waarbij 6535-
  6331 de naam is van mijn SD kaartje)
  Verder zien we nog hoe u eenvoudig uw bestanden kan zien.

3. We gaan via start           verder aan de slag met de genomen screenshot :

 - een klik op start brengt ons naar het volgende venster

Hier zien we alle opnamen die we hebben
gemaakt (Videobestanden / mp4 bestanden)
via de knop opnemen in ons meldingsscherm

Verder meer hierover.

Aangezien we het nog steeds over
Screenshots (fotobestanden / jpg bestanden
hebben zullen we onderaan ons scherm
kiezen voor Foto

- een klik op Foto toont ons nu meteen alle reeds gemaakte screenshots
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Hier kunnen we nu een foto selecteren door
hem gewoon aan te klikken.

De foto komt volledig in beeld en onderaan
ons scherm zien we 3 icoontjes die voor
zich spreken

            Delen laat u toe om oa het bestand
rechtstreeks door te mailen

                Bewerken geeft u de mogelijkheid
om uw screenshot bij te werken. U krijgt
namelijk terug 5 keuzemogelijkheden

                   Verwijder hoeft geen verdere
uitleg

- wanneer we gekozen hebben om de screenshot te bewerken dan kunnen we kiezen voor :

             Gewas laat ons toe om een selectie uit te snijden naar een bepaalde verhouding
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Borstel laat ons toe om de screenshot als het ware te
bewerken.

Nadat we "borstel" hebben aangeklikt zien we nu onderaan onze
screenshot terug enkele mogelijkheden.

De borstel aanklikken, een kleur kiezen en de grootte instellen
(dikte van de lijn) en we kunnen een vrije handlijn tekenen.

Het vierkant aanklikken, een kleur kiezen en de grootte instellen
en we kunnen ons vierkant tekenen.

De cirkel laat ons toe om een cirkel te tekenen en de pijl kunnen
we ook tekenen.

3. We gaan de tools            even aanpassen :

 - een klik op tools via ons meldingsscherm brengt ons naar het volgende venster zoals we
hier in het begin zijn opgestart.

Wanneer we nu                          actief maken krijgen we
op ons scherm een menu met een aantal keuze
mogelijkheden

We kunnen vooraleer we een screenshot maken reeds
enkele aanvullingen doen op ons scherm.
De bovenste icoontjes zijn gelijkaardig en hebben
dezelfde functie aan wat we net hierboven hebben
gezien bij het bewerken van de screenshot.

De icoontjes zoals hiernaast laten hetvolgende toe :
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laat toe omgemaakte borstelfiguren te wissen

brengt u een stap terug

het kleurpallet laat u toe om het "borstelkleur" te kiezen

sluit het menu

http://www.bloggen.be/ggth/emailmij.php
eddde
Tekstvak
edd.devos@gmail.comwilly.messiaen@telenet.be



Eddy Devos Handleiding X Recorder voor GGTH Pagina 7 van 7


	Oefening maken aub



