How to Configure toolbar
بررسی اجمالی

 INFINITT PACSتا ایجاد راّکارّای هتٌَع ،سعی در تسْیل هحیط کارتزی سیستن پکس هتٌاسة تا ًیاس کارتزاى
ًوَدُ استّ .زیک اس راّکارّای ایجاد شذُ سثة افشایش سزعت در رًٍذ کاری ٍ ّوچٌیي سَْلت در استفادُ اس
اتشارّای هتٌَع ٍ کارتزدی را درپی خَاّذ داشت.
یکی اس ایي راّکارّای کارتزدی ،سفارشی ًوَدى ًَار اتشار است کِ در صفحِ  viewingقزار دارد ،تگًَِایکِ ّز کارتز
هیتَاًذ تستِ تِ ًیاس خَد در استفادُ اس اتشارّای پزکارتزد ،آًْا را ّویشِ در دستزس داشتِ تاشذ ٍ اتشارّایی کِ تٌذرت
هَرد استفادُ قزار هیگیزًذ را اس رٍی ًَار اتشار تزدارد.
روش کار:

در صفحِ  Viewingگشیٌِ  Settingرا اًتخاب ًواییذ.

پس اس اًتخاب  Settingپٌجزُ سیز تاس هیشَد .اس لیست سوت چپ گشیٌِ  toolbar configurationرا اًتخاب
ًواییذ .در سوت راست لیست اتشارّا را هشاّذُ هیًواییذ.

اکٌَى هیتَاًیذ اتشارّای هَرد ًظز خَد را اس لیست اصلی ٍ اس تة ّای گًَاگَى در سوت راست ،اًتخاب ٍ تِ ًَاراتشار
اضافِ ًواییذ ٍ اتشارّای تا کارتزد کوتز را اس رٍی ًَار اتشار تزداریذ.
تزای اًجام ،اتتذا گشیٌِ  Editرا در تاالی صفحِ کلیک ًواییذ.

حال اس هیاى اتشارّای هَجَد در لیست ٍ در تةّای گًَاگَى ،اتشارّای دلخَاُ را تِ قسوت ، Toolbar Preview
ً Dropٍ Dragواییذ.

ّوچٌیي هیتَاًیذ اس لیست  ،Toolbar Previewکِ ّواى لیست اتشارّای پیش فزض صفحِ  viewingهیتاشذ،
اتشارّایی را کِ ًویخَاّیذ اًتخاب ًوَدُ ٍتا ً Drop ٍ Dragوَدى تِ  Trash boxدر پاییي صفحِ ،حذف ًواییذ.

عالٍُ تز حذف تک تک اتشارّا هیتَاًیذ یک گزٍُ اس اتشارّا را ًیش تِ طَر کاهل حذف ًواییذ .تزای ایي کار آیکَى
هزتَط تِ گزٍُ هزتَطِ را اًتخاب ًوَدُ

ٍ تِ  Trash boxتیٌذاسیذ.

هثال :در ایٌجا اتشار  3D Cursorرا اس تة  Commonاًتخاب ًوَدُ ٍ تا ً Dropٍ Dragوَدى تِ تاکس پاییي اًتقال
هیدّین.

در پایاى پس اس ایجاد توام تغییزات ،در پاییي صفحِ گشیٌِ  Set as Defaultرا تیک دار ًوَدُ ٍ  Saveهیًوایین تا
اس ایي پس ًَار اتشار را در صفحِ  viewingتا تغییزاتی کِ ایجاد ًوَدُاین ،داشتِ تاشین.

