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Limit yok indir

Botanica Llandhark #7 yazdı: ^ Botanica yazdı: xzuberate yazdı: ↑Ter Nisan 14, 2020 10:08 neden böyle bir temel özelliği standart değildir bilmiyorum ... Birisi bir şey nadir ya da hatta Elit olup olmadığını bilmek gerekir son derece açıktır. Onunla 10 dakika oynadı meğerse anlayamadım ve rehber çok uzun bir şey değil. Sadece nadir ya da elit olup olmadığını gösteren isim plakası
üzerinde belirgin bir görsel efekt yapmak. Wow... Bunu yapmayalım. Bu nadir ya da elit vb olup olmadığını varsayılan olarak gösterir. Evet, insanların bilmesi gereken bir şey ve bu yüzden orada. Bu temel özellik varsayılan olarak vardır. Elv, nasıl göstermesini istediklerine ilişkin bir standart belirledi. Ama seçeneklerin var. Kelimeleri göstermek için değiştirebilirsiniz, isterseniz bir
ejderha ekleyebilirsiniz. Birçok seçenek vardır. Oyun Içi ElvUI menüsünün mevcut etiketler bölümüne bakın. Şablonun ne anlama geldiğini bildiğini sanmıyorum. Menüde derin bir ayar olarak mevcut bir şey standart yapmaz, aslında hemen hemen tam tersi. Varsayılan otomatik olarak belirli bir şekilde ayarlanır anlamına gelir, bu durumda elit bir kalabalık için gösterge çeşit. Bir
kutuyu el ile tıklatmanız veya bir şey yazmanız gerekiyorsa, kutu varsayılan olarak açık değildir. Ve evet, ben xzuberate katılıyorum. Mafyanın elit olması gibi çok önemli bilgiler otomatik olarak üniter çerçevede olmalıdır. Evet, neyin standart olduğunu anlıyorum. Sadece varsayılan ayarları değiştirmek için yapılması gerekmez. ElvUI'de tam olarak bu var. Ayarları girmenize gerek
yok, varsayılan olarak gösterir. Daha önce de söylediğim gibi, ama net olmamalıydı, varsayılan olarak ElvUI hedef Nadir, Elite vb olup olmadığını gösterir R vardır ve vardır + Bu varsayılan profili ile kontrol edebilirsiniz - Unitframe gidin - Bireysel - Hedef - Name There Bu ayarları istemiyorsanız [kısalama] Şimdi görebilirsiniz, Eğer bir ejderha istiyorsanız, Eğer Nadir demek, ElvUI
bunu yapabilmek için özelleştirme vardır. Menü ElvUI mevcut etiketleri görebilirsiniz - Kullanılabilir Etiketler, ya da burada viewtopic .php?f=9&amp;t=6 Ben, varsayılan olarak, elvUI ile aldığınız varsayılan profilleri yineleyecek, Hedef çerçeveler eğer Nadir olduğunu gösteren, Elite Ben WTF klasörünüzü yedeklemenizi öneririz - NEREDE EUI dahil olmak üzere tüm addons için
profilleri saklanır. Zaman kısıtlamaları nedeniyle cevaplarım kısa olabilir. Kişisel bir şey değil. (Teşekkürler Blaze) Sayfa 2 Merathilis Rating: Moderatör Mesajlar: 681 AddOns: Search Joined:Sun Jul 16, 2017 04:59 Yer: Almanya #4 Merathilis Adım 3 tarafından - Bir Eleman (geri üst) Biz yeni öğe ya da bir etiket ekleyebilirsiniz ... biz bir değiştirebilirsiniz O zaten orada! Bir öğe
oluşturduktan veya seçtikten sonra, etiket etiketini Metin Biçimi kutusu. Bu metin ElvUI tarafından ayrıştırılır ve sürücü çerçevesine eklenir. Burada bir öğe ile neler yapabileceğinize bir örnek: Metin Biçimi (Parser önce): Kod: Tüm[adı] seçin - ([düzey]) | HP: [Sağlık:Cari] Birim Çerçevesi (Çözümleyiciden Sonra): Kod: allDandruff seçin - (90) | HP: 768.4K Çözümleyici tarafından
yalnızca kare braketlerin nasıl kaldırıldığını not edin. Bu, kare ortam kullanmak dışında metninizi istediğiniz gibi biçimlendirebileceğiniz anlamına gelir. Bu kılavuzu yazarken, metninizde kare ayraçkullanmanın bir yolu yoktur. Aşağıda açıklanacak etiketlerin çoğu herhangi bir sırada olabileceği gibi kullanımı kolaydır. Renkle ilgili etiketlerin değiştirilmesi için başka bir etiket gerekir.
Aşağıdaki örnekte, aşağıdaki metni birim sınıfının (şaman) rengini renklendirecek ad rengi kullanırım. Herhangi bir renk etiketini başka bir etiketle nasıl kullanabileceğinize dikkat edin. Metin Biçimi (Parser'den Önce): Kod: Tüm [namecolor][name] - HP: [namecolor][health:current] Unit Frame (After the Parser): Kod: Kod: AllDandruff seçin - HP: 768.4K Öğeye etiket eklemeyi
bitirdikten sonra, konumu ve diğer ayarları ayarlayabilirsiniz. Çoğu durumda, kendi öğenizi oluşturmak ve orijinali gizlemek, özel metni daha da özelleştirmenize olanak sağlar. Örneğin, Ad öğesi yazı tipi anahattını değiştirmenize izin vermez. Metin Biçimi kutusunu silerek özgün öğeyi gizleyebilirsiniz. Bu kılavuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz ve size yardımcı olduğunu
umuyoruz! Repooc, Elv ve Edoc'a bu rehbere yaptıkları büyük katkılar için özel teşekkür. Merathilis tarafından son olarak 18 Temmuz 2017 tarihinde ve 09.58 saatinde düzenlenmiştir. Sayfa 3 Merathilis Rating: Moderatör Mesajlar: 681 AddOns: Search Joined: Sun Jul 16, 2017 04:59 Yer: Almanya merathilis Birim Öznitelikleri tarafından #11 (üst) Bir karakterin RPG özellikleri
hakkında bilgi. Seçenekler: Kod: Ölü Oyun Ünitesinin Tüm Özniteliklerini seçin ## Cihaz zorlukta ölüolduğunda 'Ölü'nü gösterir ## Renkler zorluk, imkansız için kırmızı, sert için turuncu, kolay için yeşil, vb. hizip ## Grup 'Aliance' veya 'Horde' ## Birimin ('1' - '8') lideri olduğu grubun sayısını gösterir ## Gösterir 'L ' eğer birim grup lideri çok ## Gösterir 'Lider' birim grup lideri düzeyi ##
Birim pvptimer düzeyini gösterir birim PVP çıkana kadar gösterir, o zaman güvenli smartlevel player ## Sadece kendi sınıfı # ile aynı değilse birim düzeyini gösterir # Bu birim bir birimin akıllı sınıfı ise # # bir birimin sınıf gösterir , eğer bu birim bir oyuncuysa, ya da birim bir NPC ise ne tür bir yaratık gösterecektir Nadir Birim Öznitelikleri ## Birim nadir veya nadir bir elit
derecelendirme olduğunda 'Nadir' gösterir ## Gösterir 'Nadir', 'Nadir Elit', 'Elite', 'Boss' rating: simge ## NamePlate namePlate gibi bir ejderha bindirme simgesi gösterir ## Oyuncu Oyuncu ve Oyuncu etkinliklerine aktif olarak katılırken 'R', 'R+', '+', 'B' Örnekler: Kod: Tüm[pvptimer] seçin. Kod: Oyuncu 5 dakikalık soğutma sırasında PvP'den ayrılırken tüm [pvptimer] seçeneğini
belirleyin. O öldü, Jim. Kod: Tüm[hizip] Kodunu Seçin: Tüm [zorluk derecesi][düzey][düzey]Kodu seçin: Tüm [zorluk derecesi][derecelendirme] Kodunu seçin: Tüm[zorluk derecesi][kısa derecelendirme] Seçin 18 Temmuz 2017 11:10 tarihinde Merathilis tarafından düzenlendi 11:10, toplam 1 kez düzenlendi. Sayfa 4 Merathilis Rating: Moderatör Mesajlar: 681 AddOns: Search
Joined: Sun Jul 16, 2017 04:59 Yer: Almanya Merathilis Birim Öznitelikleri tarafından #11 (üst) Bir karakterin RPG özellikleri hakkında bilgi. Seçenekler: Kod: Ölü Oyun Ünitesinin Tüm Özniteliklerini seçin ## Cihaz zorlukta ölüolduğunda 'Ölü'nü gösterir ## Renkler zorluk, imkansız için kırmızı, sert için turuncu, kolay için yeşil, vb. hizip ## Grup 'Aliance' veya 'Horde' ## Birimin ('1' -
'8') lideri olduğu grubun sayısını gösterir ## Gösterir 'L ' eğer birim grup lideri çok ## Gösterir 'Lider' birim grup lideri düzeyi ## Birim pvptimer düzeyini gösterir birim PVP çıkana kadar gösterir, o zaman güvenli smartlevel player ## Sadece kendi sınıfı # ile aynı değilse birim düzeyini gösterir # Bu birim bir birimin akıllı sınıfı ise # # bir birimin sınıf gösterir , Eğer bu birim bir oyuncuysa,
ya da ne tür bir yaratık olduğunu gösterecekse, birim nadir bir NPC Non-Player Birim Öznitelikleri ise ## Birim nadir veya nadir bir elit derecelendirme olduğunda 'Nadir' gösterir ## Gösterir 'Nadir', 'Rare Elite', 'Elite', 'Boss' rating:icon ## Bir ejderha bindirme simgesinin yanı sıra NamePlate'in kısa derecelendirmesinde 'R', 'R+', '+', 'B' Örnekler: Kod: Player vs. Player etkinliklerine
aktif olarak katılırken tüm[pvptimer] seçin. Kod: Oyuncu 5 dakikalık soğutma sırasında PvP'den ayrılırken tüm [pvptimer] seçeneğini belirleyin. O öldü, Jim. Kod: Tüm[hizip] Kodunu Seçin: Tüm [zorluk derecesi][düzey][düzey]Kodu seçin: Tüm [zorluk derecesi][derecelendirme] Kodunu seçin: Tüm[zorluk derecesi][kısa derecelendirme] Seçin 18 Temmuz 2017 11:10 tarihinde
Merathilis tarafından düzenlendi 11:10, toplam 1 kez düzenlendi. Sayfa 5 Merathilis Rating: Moderatör Mesajlar: 681 AddOns: Search Joined: Sun Jul 16, 2017 04:59 Yer: Almanya merathilis Birim Öznitelikleri tarafından #11 (üst) Bir karakterin RPG özellikleri hakkında bilgi. Seçenekler: Kod: Tüm Ölü Oyun Birimi Öznitelikleri ## Göster 'Dead' seçin cihaz ölü zorluklarrenkli ##
Renkler zorluk, kırmızıdan imkansıza, turuncudan zora, kolay için yeşil, vb. grup 'Aliance' veya 'Horde' ## Birimin ('1' - '8') lideri olduğu grubun sayısını gösterir ## Birim grup lideri yse 'L' göster ## grubunun lider seviyesi birim ## PVP'den çıkana kadar PVP gösterir, sonra güvenli smartlevel player ## Sadece sınıfıyla aynı değilse birim düzeyini gösterir ## Birim sınıfı gösterir, eğer o
birim bir oyuncu smartclass ise ## Bir birimin sınıfını gösterir, eğer bu birim bir oyuncuysa, ya da ne tür bir yaratık olduğunu gösterir, eğer birim nadir bir NPC Non-Player Birim Öznitelikleri ## Gösterir 'Nadir' zaman birim gösterir 'Nadir', 'Nadir Elit', 'Elite', 'Boss' Rating:Icon ## NamePlate # gösterir kısa derecelendirme gibi, bir ejderha bindirme simgesi gösterir , 'R+', '+', 'B' Örnekler:
Kod: Oyuncu Oyuncu vs. etkinliklerine aktif olarak katılırken tüm[pvptimer] seçin. Kod: Oyuncu 5 dakikalık soğutma sırasında PvP'den ayrılırken tüm [pvptimer] seçeneğini belirleyin. O öldü, Jim. Kod: Tüm[hizip] Kodunu Seçin: Tüm [zorluk derecesi][düzey][düzey]Kodu seçin: Tüm [zorluk derecesi][derecelendirme] Kodunu seçin: Tüm[zorluk derecesi][kısa derecelendirme] Seçin 18
Temmuz 2017 11:10 tarihinde Merathilis tarafından düzenlendi 11:10, toplam 1 kez düzenlendi. Sayfa 6 Merathilis Rating: Moderatör Mesajlar: 681 AddOns: Search Joined: Sun Jul 16, 2017 04:59 Yer: Almanya merathilis Birim Öznitelikleri tarafından #11 (üst) Bir karakterin RPG özellikleri hakkında bilgi. Seçenekler: Kod: Ölü Oyun Ünitesinin Tüm Özniteliklerini seçin ## Cihaz
zorlukta ölüolduğunda 'Ölü'nü gösterir ## Renkler zorluk, imkansız için kırmızı, sert için turuncu, kolay için yeşil, vb. hizip ## Grup 'Aliance' veya 'Horde' ## Birimin ('1' - '8') lideri olduğu grubun sayısını gösterir ## Gösterir 'L ' eğer birim grup lideri çok ## Gösterir 'Lider' birim grup lideri düzeyi ## Birim pvptimer düzeyini gösterir birim PVP çıkana kadar gösterir, o zaman güvenli
smartlevel player ## Sadece kendi sınıfı # ile aynı değilse birim düzeyini gösterir # Bu birim bir birimin akıllı sınıfı ise # # bir birimin sınıf gösterir , Eğer bu birim bir oyuncuysa, ya da ne tür bir yaratık olduğunu gösterecekse, birim nadir bir NPC Non-Player Birim Öznitelikleri ise ## Birim nadir veya nadir bir elit derecelendirme olduğunda 'Nadir' gösterir ## Gösterir 'Nadir', 'Rare Elite',
'Elite', 'Boss' rating:icon ## Bir ejderha bindirme simgesinin yanı sıra NamePlate'in kısa derecelendirmesinde 'R', 'R+', '+', 'B' Örnekler: Kod: Player vs. Player etkinliklerine aktif olarak katılırken tüm[pvptimer] seçin. Kod: Tüm [pvptimer] seçin oyuncu 5 dakikalık soğutma sırasında PvP bırakıyor. O öldü, Jim. Kod: Tüm[hizip] Kodunu seçin: Tüm [zorluk derecesi][seviye]Kodunu seçin:
Tüm [zorluk derecesi][nadir] Kodu seçin: Tüm [zorluk derecesi][derecelendirme] Kodunu seçin: Tüm [zorluk derecesi][kısa sınıflandırma] Merathilis tarafından düzenlenen son düzenlemeyi seçin 18 Temmuz 2017 11:10 tarihinde, toplam 1 kez düzenlendi. Sayfa 7: Azilroka, Cts 09, 2019 16:31 in Tartışma ve Perakende Destek. Gönderme hataları forumlar veya anlaşmazlık en zor
parçası gibi görünüyor. Bu yüzden bir hata olarak kabul edilmelidir ya da sadece göz ardı kapağı yapalım. İleti ADDON_ACTION_BLOCKED ile başlarsa, doğru addon'ı asla suçlamayan ve genellikle hata olarak tek kullanımlık olan bir Lekedir. Yaklaşık 100 addons aktif ve sonra diyor çünkü bu tanılamak için en zor ... Son mesaj: Azilroka Sat 09 Kasım 2019 16:31 by Tukz, Paz 23
Temmuz 2017 12:01 Pm Lütfen yardım istemeden önce konuyu kendiniz aramayı deneyin. Bu, Google'da ve bu forumda arama içerir. Bu bölüm sadece Tukui'nin düzenlenmemiş sürümüyle ilgili sorunlar içindir. Özel modifikasyonlarınızla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, Lua Script Yardım forumu'ndan yardım isteyin. Artık tukui kod düzenleme dayanamıyorum. Ben sadece orijinal
Tukui kodu desteklemek için gidiyorum, bu yüzden bana sormayın lütfen ... Tukz Sun Jul son mesaj 23, 2017 12:01 pm by Botanica, Thu Nis 23, 2020 04:02 İlk mesaj Merhaba, Biz Tukui bölümünde ElvUI için mesaj bir sürü alıyoruz. Kullanan ve bu nedenle cevap verebilir Insanlar, ElvUI sorular, genellikle Tukui bölümünde bakmayın. Destek için daha hızlı ve daha kolay bir şekilde
desteklemek için forumların hangi bölümünü yayınladığınıza lütfen dikkat edin. Tukui ve ElvUI her ikisi de UI vekilleri vardır - onlar aynı şey değil. Bunlar iki ayrı arabirimidir. ElvUI... Merhaba son mesaj, biz Tukui bölümünde ElvUI için mesaj bir sürü alıyorsanız. Kullanan ve bu nedenle cevap verebilir Insanlar, ElvUI sorular, genellikle Tukui bölümünde bakmayın. Destek için daha
hızlı ve daha kolay bir şekilde desteklemek için forumların hangi bölümünü yayınladığınıza lütfen dikkat edin. Tukui ve ElvUI her ikisi de UI vekilleri vardır - onlar aynı şey değil. Bunlar iki ayrı arabirimidir. ElvUI... Botanica Sat son mesaj 26, 2020 09:13 tarafından Mozzaya257, Perşembe 12 Kas 2, 2020 11:40 Raid çerçeveleri görünmüyor. v12.12. suç hala zamana kadar. bilinen
hata? Mozzaya257 Perşembe 12, 2020 11:40 ancine tarafından son mesaj, var 10 Kas 10, 2020 16:58 pm İlk sonrası Benim hp bar arka plan genellikle yeşil ama ben bir partide olduğumda mor değişiklikler ve aynı zamanda parti üyelerinin arka plan renkleri mor. Nasıl yeşile dönerim ve bunu saldırılar için de nasıl yapabilirim? Ben bir saldırı olmamıştır, ama bir partiye girerken
keyfi bir nedenle değişti eğer bu da değişecektir varsayalım. İkİnCİ Bİr SORU. Ne zaman bir davet im ... Son mesaj ben o tukui aslında muhtemelen elvui Son mesaj Tukz Thu 12, 2020 12:26 by Citra, Sal 10, 2020 8:49 pm First post Hello, ben tukui kullandım sanmıyorum bu yüzden ve ben temelde yeni güncelleme bu yana değiştirilir bu 2 vadeli olmadan çalışamaz çünkü ben
sadece yapıyorum bu yüzden ok umuyoruz. Ⅰ forum üzerinden gitti ve ben yardım etmek için burada gönderiyorum bu yüzden her yerde onları bulamıyorum! Parti çerçeveleri: Ben baskın çerçeveleri bir seçenek olarak göstermek için bunları ayarlamak için kullanılan ve ben bir olarak yatay birimlerin 5 set vardı ... Son mesaj Hedef Tracker: Düğme gitti ve bir komut taşındı.
değiştirmek için /tukui görevler veya /tukui ot kullanın. Ben de bir yerde bir düğmeye sahip bu bir makro oluşturabilirsiniz. Parti çerçeveleri: Eğer tukui ayarlarında parti çerçeveleri devre dışı bırakırsanız, jericho Thu Tarafından varsayılan Son yazı tarafından saldırı çerçeve tarzı geri bırakmalısınız Kasım 12, 2020 Atum2018 tarafından 09:34, Wed Kas 11, 2020 5:34 Tukui ilk sonrası
sürümü: 20.06 Tüm AddOns hariç Tukui ve Tukui Config devre dışı mı? Hayır, ıskaladın mı? Eğer öyleyse, aşağıda (bbcode 'kod' kullanın) gönderin: hayır, lütfen sorunu mümkün olduğunca ayrıntılı olarak açıklayın. Sorunu nasıl yeniden oluşturacağınıbiliyorsanız, o zaman bu da söz: Şimdi sonrası şablonu ile ... Sorun: Soru simgesi göstergesi görünmüyor, araç ipucu çetelerde
hiçbir misyon ilerleme gösteren ... Son mesaj Sorunu dün düzeltildi el ile son yazı Jericho Thu 12, 2020 09:21 sayısı başına, thu Ekim 22, 2020 3:35 First post Hey tüm, sonunda ön yama sürümünden bu yana WoW içine almak için bir şans vardı ve ne görüyorum beklenen onaylamak istedim, ve belki de olduğu gibi olmak için daha kolay bir yol olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
Açık olmak gerekirse, ben yıllardır kullanıyorum bazı büyük yazılım için teşekkür ederiz, bu yüzden burada şikayet değilim. Sadece hiçbir şeyi unutmadığımdan emin olmaya çalışıyorum. Ben TukUI kullanıyorum ... Son mesaj Ah Macun manevi halefi kendi web sitesinde barındırılan ediliyor. :) Şimdi copypasta2 son mesaj kısa hikaye Thu 12, 2020 12:21 poostache tarafından, Wed
Kas 11, 2020 11:07 İlk yazı benim simgeler ve arka planlar eksik olan benim karakterlerin sadece birinde bir sorun var denir. Annyone bu sorunu bilir ve buna bir çözüm var? Son mesaj Herhangi bir şans afenar's WeakAuras Sınıf kullanıyor musunuz? Luckyone Wed 11 Kasım 2020 4:14 pm Hamvenc, Pzt Kasım 09, 2020 6:50 İlk sonrası Herkes Merhaba, ben bazen benim Ekstra
Eylem Düğmesi görünüşte hiçbir yerde kaybolur fark ettim. Şu ana kadar kopyalayabildim tek yolu ortaya çıktığında savaşa girmem ve kavgadan çıktığımda düğmenin kaybolması. Ancak UI'yi yeniden yüklemek, her dövüşten sonra yeniden yüklemenin çok gerçekçi olmadığını giderir. Bu tukUI devre dışı dışında tüm diğer addons bile olur. Ben bekliyordum ... Son mesaj olarak
çıkıyor, ben bu yüzden tüm addons devre dışı bırakma ile tam değildi. Gerçekten başka bir addon, Titan Panel, bu soruna neden, ama sadece TukUI de yüklenir. Bu benim sorumu değiştirmez. - Blizzard Ekstra Eylem Düğmesi tarzı (etrafında sanat ile) almak için bir yol olup olmadığını bilmek istiyorum. Son mesaj tarafından Hamvenc Mon Kasım 09, 2020 7:12 pm patatesboy23,
Pzt Kas 09, 2020 12:52 pm Hem de buffs ve buffs kendimi göstermek TUKUI etkin auralar. Kendi içimde sefahat göstermek mümkün mü? Teşekkürler Son mesaj tarafından potatoboy23 Pzt Kasım 09, 2020 12:52 shoo tarafından, Ekim 23, 2020 8:53 İlk mesaj Merhaba, Ben Guild yoksa ve hiçbir Guild Datatext tıklayın : Hiçbir şey olur. Ama eğer loncalanırsam, ekran loncası ve
topluluklar açılır. Lonca olmadığında ekranın açılmasına izin vermek mümkün mü? (btw ekran mikromenü üzerinden kullanılabilir) Son Mesaj Değişiklik birleştirilmiştir, jericho Mon Kasım 09, 2020 8:43 tarafından son yazı kalarah tarafından, Kas 06, 2020 02:08 Ilk mesaj Sohbet olması gerektiği gibi çalışır, eğer birisi bir fısıltı sohbet veya insanların adı üzerinde hover dışında, LUA
hata kutusu açılır ama hiçbir metin var. Üç farklı makinede kopyaladım. LUA hatasını yayınlamasını başardım. İleti:... rface\AddOns\Tukui\Modules\ChatFrames\ChatFrames.lua:173: Dizin oluşturma alanını deneyin 'CopyButton' (sıfır değer) Zaman:... Son mesaj Rapor için teşekkürler. Tukui yeniden yükleyin, ben bu sabah düzeltmek. Teşekkürler, ama bir hata daha. İleti:
Interface\AddOns\Tukui\Core\Loading.lua:171: 'VehicleIndicator' alanını (sıfır değer) dizine eklemeyi deneyin (sıfır değer) Bu hata olmamalı, Tukui'yi yeniden yükleyin. Tukz Sun Kasım 08, 2020 6:02 pm theOats, Paz Ekim 18, 2020 8:45 Pm İlk mesaj Neden ana eylem barlar (orta, alt) bu kadar kısa? Kar fırtınası aksiyon çubuklarını kısalttı mı? Yoksa bu tukui olayı mı? Son mesaj
Eylem çubuğu düzeni kar fırtınası ui düzeni maç için düzenlendi. Bu kadar, t18 olduğu gibi ayarlamak için gui ve hareket özelliğini kullanabilirsiniz. :) Teşekkürler! Yapabileceğim bir şey olduğunu bilmiyordum. Her şeyin farklı olduğunu gördüm ve o zaman beni çok kızdırdı. TukUI büyük bir mod ve onunla büyük bir iş yaptı! TheOats Tere Kasım 03, 2020 18:03 pm by Kalarah, Eki
16, 2020 6:31 Pm First post Bu yüzden Tuk yeni sürümü yüklü var ve ben itiraf, ben yeni bir kullanıcı yım ama beni rahatsız eden bir sorun var. Sağ alt panelde, konu ne olursa olsun, orada recount var. Eğer çantaları açarsam, her şey yolunda olur ve çantalar yeniden sayılır. Ama mikro menüye bastığımda, Recount'da açılıyor, böylece menünün yarısı kullanılabilir değil. Ben yarım
panel yarım Omen için ayrılmış olduğu için diyorum eğer ve ne zaman o ... Son Mikro Menü sonrası muhtemelen onun sürümünü indirirken çalışılan, yeniden yüklemek ve düğme ile düğmesini ile tıklayın geri olmalıdır. Cevabınız ve tüm çalışma için teşekkür ederiz :) En son sürüme yükselttikten sonra yeniden çalıştığını doğrulayabilirsiniz. Son mesaj Fieselotte Mon Kasım 02, 2020
1:57 pm skyrender tarafından, Pzt Kas 02, 2020 12:36 Pm İlk mesaj Yani bu olabilir Ya da kayboldum. Ama göstermek için azeroth xp bar şey kalbini almak için Tukui (tema Tukz kullanarak) nasıl kullanılacağını bulamıyorum. tüm gösterir onur (ben hiç umurumda değil.) ve xp pet? (Ben kulüpler 50.. ya bu konuda çok fazla umursamıyor.) Delegeleri, HoA seviyesini ve benzeri
izlerken bunları değiştirmenin bir yolu var mı? Benim için son yazı sol barda ve HoA sağda. Ben Jericho Mon Kasım 02, 2020 1:56 pm RosyKun, Pzt Kas 02, 2020 7:43 tukui ilk sonrası sürümü tarafından son yazı takip etmek için bir itibar seçtiğinizde değiştirilir: Tuiuk ve Tuk confuiig hariç tüm AddOns devre dışı? Kaçırdın mı? Eğer öyleyse, aşağıda yayınlayın (bbcode 'code'u
kullanın): Lütfen sorunu mümkün olduğunca ayrıntılı olarak açıklayın. Eğer sorunu yeniden nasıl bildiğinizi biliyorsanız, o zaman bu da söz: Lütfen ekran görüntüleri (ler) bu sorunu göstermek (bu yazı onları ekleyebilirsiniz): Son yazı Üzgünüz, şimdi sabit olmalıdır ekleyin. Tukz Mon Kasım 02, 2020 11:37 zysoring tarafından son mesaj, Cts Oct 31, 2020 8:02 pm Bu yüzden elvui
etkin bir şey üzerinde gezinmek mavi gibi benim araç ipuçları var. Bunun neden olduğunu anlayamıyorum. Başka kimsede bu sorun var mı? Buna ek olarak, düşman oyuncular kırmızı bir araç ucu arka plan var. Ben ittifak bu yüzden belki bir şey pvp araç ucu için etkin var, ama artık seçeneği bulamıyorum. Yardım! Zysoring Sat Ekim 31, 2020 8:02 pm by Adartaer, Cts Oct 31, 2020
11:35 Pm Konu Adı hızlı basit Soru gibi son mesaj. Varolan profilleri nasıl silerim? Bazı varolan profilleri var, ama silme seçeneğinde bunlardan sadece dört tane seçebilirsiniz. Yardımınıza ihtiyacım var, bu pisliği temizlemek istiyorum... WoWScrnShot_103120_123235.jpg WoWScrnShot_103120_123239.jpg Adartaer Sat Tarafından tüm o7 Son mesaj için yardım için teşekkür
ederiz Ekim 31, 2020 11:35 tarafından stompingtoad tarafından, Wed Ekim 28, 2020 7:29 Pm İlk sonrası Merhaba, Ben TukUI yeniyim, ben minimal kodlama deneyimi var. Ben unplay ve harita üzerinde GarrisonLandingPageMinimapButton taşımak için çalışıyorum. Ben minimap kapalı yorum görünmesi için düğmeyi elde edebildi.lua bu yüzden Minimap bazı kod
oluşturdu:StyleMinimap fonksiyonu minimamamato sağ alt simge taşımak için, ama bu çalışmıyor. Ben merak ediyordum eğer ... Son mesaj Burada Nasıl ElvUI işler: Ayrıca, M:HandleGarrisonButton() fonksiyonu benik Thu Ekim 29, 2020 3:32 pm tarafından yük Son sonrası bir kez idam edilmelidir potatoboy23 tarafından, Wed Ekim 28, 2020 12:36 Pm İlk mesaj Merhaba, ben aynı
sınıf için keybinds iki set olabilir? (yani Havoc ve Veng), Ben DPS Tank Teşekkürler Son Nop sonrası, şu anda Tukui ile mümkün değil geçiş, ama lanet, wowi veya burada arama, ben birisi bu konuda bir addons yapılmış eminim yeniden anahtarbağlama devam etmek istemiyorum. Tukz Thu Son mesaj Ekim 29, 2020 12:51 hamvenc tarafından, Perşembe 15, 2020 1:29 pm İlk
mesaj Merhaba, ben sadece ön yama canlı gittikten sonra benim TukUI addon, ama girdiğimde, benim UI ayarları varsayılan ayarlara sıfırlanmış olduğunu bulundu ve / tukui p N gibi şeyler kullanarak varsayılan ayarları hala devam olarak bir şey değişmedi. Ancak, hiçbir hata da bildirilmiştir. Hata. benim Addons klasörü TukUI_Config klasör de yardımcı olmadı. Ben bir göz attı ...
Son mesaj benzer sorunlar ile gelecekte bu konu rastlamak olabilir olanlar için: Ben onları çözmek mümkün olmamıştır, ve bunun yerine sıfırdan benim UI yeniden neredeyse 2 saat geçirdim ve şeyler sol ve sağ sabitleme. Sorunlarınızı çözmek için hangi eklentileri karıştıracağınızkonusunda LUA hatalarınızı okuduğunuzdan emin olun. Hamvenc Tue Ekim 27, 2020 17:01 by
bravefan1983, Pzt Ekim 19, 2020 1:14 First post Merhaba! Ben Tukui kullanmaya başladı ve görünümünden arama izci kaldırmak için bir yol olup olmadığını merak ediyorum? Yazı tipini değiştirmek için bir seçenek görüyorum, ama bu her şey gibi görünüyor. Şimdiden teşekkürler! Son mesaj Sadece / rl, geri olmalı ya da daha önce bugün ekledi çünkü en son sürümünde ise bu
yazın: / tukui görevler Tukz Tue Eki 27 tarafından son yazı, 2020 04:08 kalarah tarafından 04:08, Paz 25, 2020 02:21 Pm İlk mesaj Bu ben sağ-Guild tıklayın olur &gt; Tukz Tue Ekim tarafından Son Mesaj Davet 27 Ekim, 2020 4:05 mikeabbo tarafından, Pzt Ekim 26, 2020 5:27 Pm İlk yazı Son sonrası Tukui kullanmaya başladı, Prob kolay bir düzeltme ben ayarları eksik. Bir grupta
bunun sınıfın rolü olduğunu söyleyemem. Ben sınıf tarafından kim ve ne yaptıklarını varsayarak geçmek mümkün oldum, ama ben sadece her hedef tukui sağlık çubukları ve meraklıları / Cures tutarken partiler / işgaller için Tank, Şifacı, dps simgeleri bağlamak için ayarları bulamıyorum bir seçenek var mı? Son Yeniden yükleme sonrası, bu 48h önce eklendi, ancak sürümü henüz
20,06 için isabet değil. Tony614 tarafından Tukz Mon 26 Ekim 2020 8:11 pm son mesaj, Pzt Ekim 26, 2020 12:25 First post Ben bir şekilde yanlışlıkla ekranın en sağında ve nasıl geri getirmek için anlamaya değil arama hedef izci kaldırıldı. Ben tüm tuşları itti ve ben ayarlar penceresinde her şeyi kontrol düşünüyorum, bu yüzden şimdi çok daha sık arama penceresini açıyorum.
Onu nasıl geri getireceğini bilen biri varsa, çok memnun olurum. Son yazı minimap yaklaşık altında bir geçiş düğmesi var, yavaş yavaş fareyi hareket ettirin, görünmelidir. Tukz Mon Ekim 26, 2020 11:42 brio88 tarafından son mesaj, thu Ekim 15, 2020 04:26 Ben Tukui son oluşturulan hesap üzerinde imza olamazdı nedense. Ben tekrar AYNı hesabı yeniden yapmak zorunda kaldı
(benim e-posta veya kullanıcı adı ile bağlantılı bir önceki hesap bulamadık - garip). Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama herkesin bilmesini istedim, özellikle Tukui. Son yayınlanan Netskylz Hayır, hesabınızın silinmesini önlemek için bir gönderi oluşturmanız gerekmez. Sorun bulundu ve bir daha olmamalıdır. botanica Sun tarafından posta 25 Ekim 2020 9:34 Pm Sayfa 8
Kullanıcılar bu forumda tarama: Hiçbir kayıtlı kullanıcı ve Azilroka tarafından 1 konuk Sayfa 9, Cts 09, 2019 4:31 pm Tartışma ve Perakende Tüm Destek. Gönderme hataları forumlar veya anlaşmazlık en zor parçası gibi görünüyor. Bu yüzden eğer olup olmadığını ele alalım bir hata olarak kabul edilmelidir ya da sadece göz ardı. İleti ADDON_ACTION_BLOCKED ile başlarsa,
doğru addon'ı asla suçlamayan ve genellikle hata olarak tek kullanımlık olan bir Lekedir. Yaklaşık 100 addons aktif ve sonra diyor çünkü bu tanılamak için en zor ... Son mesaj: Azilroka Sat 09 Kasım 2019 16:31 by Blazeflack, Pzt Jul 17, 2017 16:32 pm İhracat/İthal Profilleri ElvUI Başkalarından profilleri nereden alabilirim? İnsanlar bu forumda profillerini paylaşmış olabilir. Lütfen bir
göz atın: İhraç profilleri wago.io ihraç profilleri bir yeri vardır, ve sisli çay evinde de biraz daha bulabilirsiniz. Onunla ne yapabilirim? Dışa aktarma/alma işlevi kolayca paylaşmanızı/yedeklemenizi sağlar... Blazeflack Mon Jul 17, 2017 16:32 by Merathilis, Tere Jul 18, 2017 08:58 İlk mesaj ElvUI ve oUF Özel Birim Çerçeve Etiketler Kepek Kredisi Etiketleri nelerdir? Bazen sürücü
çerçeveleriniz hakkında belirli bilgiler istersiniz. Bazı insanlar hangi grupta olduklarını, yüzde bir veya kısaltılmış bir değer olarak ne kadar sağlık bıraktıklarını görmek isterler. Etiketler, bu bilgileri ve daha fazlasını sürücü çerçevelerine eklemenize olanak sağlar. Elv size kapalı olduğunuzdan emin olmak için büyük bir çaba sarf etti ... Son mesaj hedef isim plakaları üzerinde
oyuncunun gücünü göstermek için nasıl arıyor - hiçbir veri - ama onların büyük API / örnekler + CustomTags sayesinde ne istediğini yapmak başardı: Özel etiketi her 20 odak için '@' karakter gösterir ben hedef sürücü isim plakası ve karakter '*' ben 10'dan fazla varsa, ama daha az 20 ben wow ay içine sadece 2 saat ve görünüşe göre kodu mükemmel olmadığını şeyler beri. Aynı
zamanda... Son olarak Morturion Sat tarafından 24 Ekim 2020 22:48 by Blazeflack, Wed Aug 09, 2017 15:39 İlk mesaj ElvUI Kurulum Kılavuzu İlk Kez Kullanıcılar Mellowism elvui acemi kullanıcıları hedefleyen aşağıdaki kılavuzları oluşturdu. Aşağıda izleyebilir veya YouTube'da izleyebilirsiniz. Son yazı ben bu yaptım ve hiçbir şey ben geldi ortaya çıktı. Nedenini bilmiyorum. Lütfen
bu yazı bakın ve hala yardıma ihtiyacınız varsa, yeni bir konu oluşturmak ve istenen ekran görüntüleri sağlamak lütfen. Son olarak Botanica Sun 13 Eylül 2020 02:48 by Blazeflack, Tere Ekim 24, 2017 21:35 İlk yazı ElvUI Düzen Yükleyici Çerçeve Tablosu İçerik Bilgileri ve İndir () Bu, bir veya daha fazla düzen için yükleyici oluşturmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir çerçevedir.
Her zaman sadece profil ve diğer ayarları dışa aktarmak ve daha sonra bu dışa aktarmak için seçebilirsiniz rağmen, kolay sağlamak istediğiniz düzenleri bir sürü varsa özel bir yükleyici ideal olabilir ... Son yazı ben en iyi şekilde adımları izledi Ancak, ben sadece yükleyici oluşturduğunuzda profili almak için yükleyici almak için yeterince şanslı değildi. Ben burada herhangi bir yardım
büyük mutluluk duyacağız yeni bir konu oluşturdu. Ben metin tarafından içe aktarabilirsiniz, ancak eklenti veya tablo tarafından değil, hata hatası alıyorum alma veri dizisi bozulabilir. Stice Wed son mesaj 20, 2020 12:02 blazeflack tarafından, Pzt Jul 17, 2017 3:16 pm İlk mesaj Bana Benim Aura Filtreler Yapılandırmak Yardım! Zaman kısıtlamaları nedeniyle, artık bu iş parçacığı
desteklemeye devam edebilirsiniz. Kablo görünür ama kilitli kalacaktır. Bazı örneklere bir göz atın. Bundan sonra filtrelerinizi kurmak için hala yardıma ihtiyacınız varsa, bir iş parçacığı oluşturun veya Discord'da sorun. İçerik Tablosu Özel filtreler Filtreler Son deftere nakledilen Örnekler Zaman kısıtlamaları nedeniyle bu iş parçacığı desteklemeye devam etmek artık mümkün
değildir. Kablo görünür ama kilitli kalacaktır. Bazı örneklere bir göz atın. Bundan sonra filtrelerinizi kurmak için hala yardıma ihtiyacınız varsa, bir iş parçacığı oluşturun veya Discord'da sorun. Blazeflack Thu Mar 05, 2020 5:00 Blazeflack, Jul 21, 2017 10:36 pm İlk yazı ben bir süre için bu yapıyı oluşturmak anlamına gelmiştir, daha fazla insan kendi eklentileri ile ElvUI modifiye
ilgilenen olarak. Aşağıdaki örnek, elvui config'de ele alınabilecek bazı seçeneklerin nasıl oluşturulabileceğine yönelik bir çerçevedir. Indirin: ElvUI_PluginFramework.zip bu çerçeve hakkında sorularınız veya yorumlarınız varsa, bunları burada yayınlamakiçin çekinmeyin. Eğer ... Son mesaj Nasıl düzgün kendi eklentisi için bir iskelet olarak çerçeve kullanmak için: () Sen benzersiz bir



şey myPluginName değiştirmeniz gerekir, belki de kullanıcı adınızı birleştiren veya eklenti ne yapması gerektiğini açıklayan bir ad kullanarak. Örnek: BlazePlugin . .toc dosyasındaki başlığı değiştirmek isteğe bağlıdır, ancak ElvUI'de bir modül oluştururken her zaman benzersiz bir ad kullandığınızdan emin olmalısınız:... Blazeflack Jul son mesaj 21, 2017 10:47 by Cuppycake, Ter
Mayıs 1, 2018 11:15 pm İlk yazı 8.1.5 yama güncellendi ( ElvUI 11.03 sonra ): ~love Simpy Son yazı Iyi, Ben kör olduğumu söyleyebilirim. ;) Komik bu arada değil: ... bu seçeneği n değiştirilmesi desteklenmez! :P. Teroblaze tarafından dherzog Sun 25, 2020 3:28 pm, Pzt Ağustos 31, 2020 6:47 pm o kadar uzun zaman önce (aslında 2 yıl önce rsrsrs) ben araç ucundan hp bar
kaldırmak için çalışıyordu ve resmi bir wow forumda bir çözüm bulundu, bu yüzden bir bağlantı yaptı. Ama şimdi konu ölü bağlantı öldü ve yöntem kaybolur. Ama neyse ki (ve yardım istedi bir adam için) ben tekrar oynamaya başlıyorum bir durum için benim addons bir yedek var (sadece oldu) bu yüzden 2 dosya ve bir karşılaştırma yaptı ... Teroblaze Mon Ağu 31 Ağustos 2020
18:47 pm by Azilroka, Sun Mar 17, 2019 12:43 pm ElvUI v 11 için Yeni Etiketler Ilk yazı - NPC Title - Guild Rank - Arena Atıf Gösterir # - Birim Sınıf Gösterir - Başlık ile Birim Adı Gösterir - Başlık gösterir - Arama Hedeflerini Gösterir - Kısaltmalı Ad Son mesaj Hey metin panolarında yol gösterici veya konumlandırmanın bir yolu var mı? Son mesaj feroxify Mar 29, 2019 8:36 pm by
Darth_Predator, Cts Kas 17, 2018 8:19 10.83'te kopya modülü adı verilen yeni bir özellik vardır. Bir profilden diğerine geçiş yapmanıza gerek kalmadan tek bir profilden diğerine hızlı bir kopyalama yapılandırması için tasarlanmıştır (veya birden fazla profil) her seçenek değiştirip farklı alts veya belirtimlerde tüm profillerinizde tam olarak aynı olmasını istediğinizde. Yani burada ben
tırmanabilirsiniz bu hızlı ve daha ayrıntılı bir rehber ... Darth_Predator Sat 17 Kasım 2018 20:19 gönderen Benik, Sal 18 Temmuz 2017 14:56 İlk yazı Şeyler akılda Tukui &amp; ElvUI blizzard ui tam yedekleri vardır. Bu zaten kar fırtınası çerçeveleri, unitframes ve önceden yapılmış eylem çubukları, vb derili olduğu anlamına gelir. Böylece, Eylem çubukları ve Z-Perl Birim
Çerçeveler veya Gölgeli Birim Çerçeveler için Barmen ve Domino gibi eklentileri iyi çalışmaz (hiç değilse). Öte yandan, Bagsync gibi addons, Skada gibi hasar metre, Recount, Ayrıntılar,... Son mesaj y bilmiyorum, ama kurulum tukui iyi gitti, ama elvui hala sorunları var. her nasılsa ben ElvUI bir konu oluşturmak lütfen açamıyorum - teknik destek bu yüzden sizinle sorunları
gidermek yardımcı olabilir. Dosya yolunu gösteren içinde ElvUI bulunan addons klasörünün ekran görüntülerini ekleyin. Botanica Ağustos 7, 2020 02:17 blazeflack, Pzt Jul 17, 2017 10:40 İlk yazı Ekleme Fontlar, Dokular ve Sesler SharedMedia First Things First İndir ve install AddOn SharedMedia üzerinden son mesaj. AddOn'ları nasıl yükleyeceğimiz bilmiyorsanız, şu kılavuza
bakın: Otomatik Yöntem (Windows için) Paylaşılan Medya klasörünü açın (World of Warcraft/Interface/Addons/SharedMedia) ve MyMedia.bat.txt MyMedia.bat yeniden adlandırın (her şeyi göstermek için Windows ayarlanmış olduğundan emin olun... Son mesaj Bu yöntem hala çalışıyor mu? Yani, addon sharedMedia için son güncelleme 8.0.1 Evet. Hala çalışır ve Paylaşılan
Medya Addons hala çalışır. Son mesaj Botanica Pzt 09 Kasım 2020 9:03 Sayfa 10 10
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