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 hdr نرم افزار 

بسیار ساده طراحی شده و از منوھای اضافی پرھیز شده تا کاربر سریع با  hdrنرم افزار
با  یک فایل جی این نرم افزارخروارتباط برقرار کند و نیاز بھ آموزش نباشد  رنرم افزا

 مموریفلش  درمی توان کھ  باشد 50تا  1بین  یعدد بایداست نام فایل   led.پسوند
را می شناسد پس برای نمایش  ledتوجھ کنید کھ کارت فقط فایل با پسوند  .ذخیره کرد

شود کارت می  ledتوسط نرم افزار تبدیل بھ یک فایل با پسوند  باید دیگر فایل ھا ابتدا
 نامتیب ترتیب نمایش فایل بھ تر ذخیره کند خود را در  ledعدد فایل با پسوند  50تواند تا 

  .فایل است

  

  

  

  



  hdr کار با نرم افزار

  .کنید past دیسک کنید و روی ھارد copyرا از روی سی دی  hdrنرم افزار 

  .دابل کلیک کنید  Tabloravan.exeبر روی 1-

  

  

  .افزودن صفحھ را بزنید-2

 



  .را بزنید saveو  آدرس کھ می خواھید پروژه را در آن ذخیره کنید بدھید-3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .را بزنید OKتنظیمات را انجام دھید و -4

 .انتخاب کنید را مناسب کارت کنترل-

 -Hub  مناسب را انتخاب کنید اگر ماژول شماhub08  است پالریتھOE  وData  را مثبت
  .انتخاب کنید

  .اندازه تابلو را بر اساس تعداد ماژول سطر وستون در تابلو تنظیم کنید-

  .رنگ تابلو را بر طبق تابلو تنظیم کنید-

  .می باشد کارت قدیم را انتخاب کنید 1393اگر کارت کنترل مربوط بھ قبل از سال -

   

   

  



  برروی صفحھ راست کلیک کنید واضافھ کردن برنامھ را بزنید-5

  

  

  .متن و انیمیشن یا ساعت را بزنید ناحیھ روی برنامھ راست کلیک کنید و اضافھ کردن-6

 



ناحیھ را  10توجھ می توانید تا ید تغیر دھید ھناحیھ خود را بھ اندازه ای کھ می خوا - 7
دوباره روی برنامھ راست کلیک کنید و اضافھ کردن ناحیھ متن برای این کار اضافھ کنید 

   .در این مثال فقط یک ناحیھ اضافھ شده است و انیمیشن یا ساعت را بزنید

 

  

  فیلم یا غیره را بزنید اضافھ کردن متن یا - 8

  



  متن خود را وارد کنید و افکت مورد نظر را انتخاب کنید و تایید را بزنید- 9

  

  

  .برروی فلش کلیک کنید- 10

باشد این فایل ھا را بھ فلش  50تا  1آدرسی کھ می خواھید فایل را ذخیره کنید وارد کنید نام فایل باید - 
مگا بایت بیشتر نباشد فلش مموری را بھ  512حجم فایل ھا از  مموری انتقال دھید توجھ کنید کھ جمع

کارت متصل کنید  وصبر کنید تا کارت فایل ھا را روی خود کپی کند وقتی فایل ھا شروع بھ نمایش کرد 
  .فلش مموری را بیرون آورید

 


