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 مقدمه

در زمینه خرید فروش ارز و یا سکه فعالیت میکنید، بعد از مدتی این نیاز کامال مشهود است، که باید نرخ خرید اگر شما 

و فروش را در دید مشتریان قرار گیرد. برای خرید و فروش ارز به دو صورت کلی عمل میشود، یکی به صورت مستقیم 

 رت حواله.یا به عبارتی نقدی و دیگری به صو

این نرم افزار با مشاهده نیازمندیهای واقعی شرکتها و واحدهای فروش ارز و سکه، اقدام به طراحی نرم افزاری نموده 

است که با استفاده از آن و بدون هیچ محدودیتی بتوانید نرخ های مورد نظر خود را با شکیل ترین حالت بر روی تابلوی 

 اعالنات خود نمایش دهید.

 ظور در زیر به برخی از امکانات برنامه اشاره میشود.بدین من

 یالدیم و یشمس صورته ب ساعت و خیتار شینما -1

 ( آرم) لوگو همراه به( یصراف) شرکت اطالعات شینما -2

 ارز آرم و یسیانگل و یفارس زبان 2 به آنها یاسام همراهه ب ارز ای حواله و نقدی فروش و دیخر نرخ شینما -3

  یسیانگل و یفارس زبان 2 به آنها یاسام همراهه ب سکه فروش و دیخر رخن شینما -4

  سرعت و رنگ خط، نوع نییتع همراهه ب یغاتیتبل متون شینما امکان -5

  کم وب نیدورب ای و ییدئویو یلهایفا شینما امکان -6

  اطالعات شینما هنگام یقیموس پخش امکان -7

 دلخواه یواحدها نمودن اضافه امکان -8

  ها سکه انواع نمودن اضافه امکان -9

 xe.com سایت و نترنتیا قیطر از واحدها متیق یرسان بروز امکان -10

 طال قیمت اساس بر سکه قیمت کار خود محاسبه و ها سکه متیق یرسان بروز امکان -11

 ( کشورها یتمام) فرض شیپ یارز واحد نوع 188 یدارا -12

  بدلخواه ها سکه ای و حدهاوا ثابت شینما نییتع امکان -13

  شما بدلخواه سکه ای و واحد 1000 حداکثر شینما امکان -14

  صفحه هر شینما مدت میتنظ امکان -15

  یسیانگل و یفارس به صفحه شینما زمان مدت میتنظ امکان -16

  یغاتیتبل متون حذف ر،ییتغ کردن، وارد امکان -17

 ( یورود نوع میتنظ با TV ای DV یکارتها و کم وب انوع یبانیپشت) کم وب یورود نییتع امکان -18

  دئویییو یلهایفا فهرست نییتع امکان -19

 ...(  و divx، dvd، avi، mpeg، dat) ریپل ایمد مختلف دئویییو یلهایفا از یبانیپشت -20

  جداگانه( لمیف) دئویو صدا یبلند شدت میتنظ امکان -21

 ( یقیموس) یصوت یلهایفا فهرست نییتع امکان -22

 ...(  و mp3، wmv، wav، wma، midi) ریپل ایمد مختلف یصوت یلهایفا از یبانیپشت -23



 

  جداگانه( یقیموس) صوت صدا یبلند شدت میتنظ امکان -24

  نترنتیا از یگذار بار هنگام دیخر و فروش اختالف درصد نرخ میتنظ امکان -25

 ( Skin) شینما شتریب ییبایز یبرا مختلف یکیگراف یها یطراح امکان -26

 آن عمر طول شیافزا و LCD از حفاظت یبرا شینما صفحه محافظ یدارا -27

 

 سخت افزار مورد نیاز

 هر نرم افزاری برای کار نیاز به یکسری حداقل های سخت افزاری دارد. در زیر به این سخت افزارها اشاره میشود.

 یا باالتر 4دستگاه کامپیوتر پنتیوم  -1

 پورت و دستگاه مانیتور برای اول پورت پورت، 2 گرافیکی کارت -2

. اگر از لپتاپ استفاده میکنید، مطمئن شوید ارز نرخ نمایشگر برای دوم

پورت خروجی ابتدا دارد یا خیر، در صورت وجود پورت خروجی از اینکه 

 به مانیتور دوم یا تلویزیون شما متصل میشود، مطمئن شوید.

میباشند،  Onboardستگاه ها دارای کارت گرافیکی برخی از د -3

که در این حالت باید یک کارت گرافیکی مجزا برای این کار تهیه 

پورت خروجی را دارند، فقط دقت فرمایید که تلویزیون شما نیز از نوع  2نمایید. اغلب کارت های گرافیکی جدید حداقل 

 خروجی کارت گرافیکی پشتیبانی میکند یا خیر.

پیکسل را خروجی بدهد، در برخی از مینی لپ تاب ها  768در  1024توجه فرمایید کارت گرافیکی شما حداقل  -4

 چنین خروجی نخواهید داشت.

اینچ به باال است که بنا به فاصله مشتری از آن باید انتخاب شود،  32مانیتور یا تلویزیون با اندازه مورد نظر، پیشنهاد  -5

آیی برنامه هیچ تاثیری نداشته و فقط برای بهتر دیدن مشتری میباشد. نکته الزم به ذکر این است اندازه دستگاه در کار

پیکسل را پشتیبانی کند. یا به عبارتی نسبت به خروجی هایی که  768در  1024که باید این دستگاه حداقل کیفیت 

 کارت گرافیکی شما میدهد، آنها را بتواند پشتیبانی کند.

داده و تلویزیون شما  HDMIبین کارت گرافیکی و دستگاه تلویزیون، اگر کارت گرافیکی شما خروجی کابل رابط  -6

و  RGBپشتیبانی میکنند از کابل  RGBسمت از کابل  2دارید. اگر هر  HDMIدارد، نیاز به کابل  HDMIنیز ورودی 

هیه کرد. طول کابل بسته به فاصله دستگاه سمت از سیستم دیجیتال پشتیبانی میکنند باید کابل مربوطه را ت 2اگر هر 

از کامپیوتر دارد. توجه فرمایید هر نوع کابل یکسری محدودیت طولی دارد که باید نسبت به استاندارد نوع اتصال به آنها 

 میباشد. متر 30حداکثر  HDMIنیز توجه نمود. برای مثال کابل 

 

 



 

 نرم افزار دریافت

برنامه را از سایت ما و از قسمت دریافت فایل دانلود کنید. بدین منظور به آدرس همیشه شما میتوانید آخرین نسخه 

www.nastouh.com  و یاwww.nastouh.ir .مراجعه نمایید 

 روی سیستم نصب نمایید. میتوانید آنرا بر ngPriceViewer.msiبعد از دریافت فایل 

 نصب برنامه

 را اجرا کنید. ngPriceViewer.msiبرنامه  -1

I. نسخه شما ویندوز اگر SP1 مایکروسافت سایت از را نصب برنامه های نیازمندی میتوانید است 

 .کنید دریافت

 .بزنید را Next کلید -2

 را Next کلید و نداده غییرت را فرض پیش مسیر نمایش داده میشود، ترجیحا آن نصب مسیرپنجره انتخاب  -3

 .بزنید

 .بزنید را Next کلید هستید نصب آماده اگر -4

I. یا و تایید را آن داد نمایش شما به هشداری پیامی اگر نصب طی در Continue نماید انتخاب را. 

 .است شده تمام نصب و کرده انتخاب را Close یا Finished کلید انتها در -5

 برنامه را اجرا کنید.  Desktopشمایل از روی حال میتوانید با اجرای این   

توجه داشته باشید، برنامه نصب، بطور خودکار این برنامه را در لیست برنامه های اجرایی در ابتدای ویندوز قرار 

 میدهد.

 برنامه حذف

 برنامه( 7 ویندوز برای) Programs and Features یا Add remove programs قسمت از میتوانیدشما 

Nastouh Price Viewer گزینه و یافته را Remove یا Uninstall نمایید انتخاب را. 

 به تا را ها گزینه بقیه و انتخاب را Remove گزینه و کرده اجرا را ngPriceViewer.msi برنامه دیگر یکبار یاو 

 .کنید Next انتها

 اجرای برنامه

برای جلوگیری از این امر کافیست میانبر  .میشود اجرا خودکار تصوره ب برنامه این ویندوز گذاری بار هر دفعه هنگام

(Shortcut برنامه را که در فهرست )All Programs\Startup .وجود دارد را پاک نمایید 

http://www.nastouh.com/
http://www.nastouh.com/
http://www.nastouh.ir/


 

که بر  Nastouh Group Price Viewerبه نام  برای اجرای دستی برنامه کافیست بر روی شمایل برنامه

وجود دارد کلیک نموده  All Programs\Nastouh\Price Viewerی و همچنین در منو Desktopروی 

 تا برنامه اجرا شود.

یا ویستا هستید و برنامه را اجرا نموده اید، در اجرا با  8یا  7اگر در ویندوز  

کمی مشکل مواجه خواهید شد، به دلیل درخواست برنامه به یکسری از 

اجرا  Administratorویژگیهای سیستم، باید این برنامه به صورت 

 Run asگردد. برای این منظور بر روی تمامی شمایل های ایجاد شده کلید راست مویس را زده و گزینه 

administrator .را بزنید پس از تایید کردن امر، برنامه به درستی اجرا میشود 

اگر هر بار برای اجرای برنامه بخواهید این عمل را انجام دهید، کاری بسیار 

راری است، برای این منظور میتوانید یکبار معرفی کنید که این برنامه برای تک

باشد، از این پس سیستم عامل، خود، این  Administratorاجرا باید 

 اجرا میکند. administratorبرنامه را به صورت 

 کاربرگ از و زده را مویس راست کلید برنامه شمایل رویبدین منظور ابتدا بر 

Compatibility گزینه Run this program as an 

administrator پس از  .نمایید دار تیک راOk  کردن، این خصوصیت

 ثبت میگردد. 

 

 

 منوی سیستم

( قرار میگیرد. در Tray bar) سیستم ساعتبعد از اجرای برنامه شمایل آن در کنار 

ز، این شمایل بیشتر مواقع به دلیل کنترل نمایش شمایل های پر کاربرد توسط ویندو

مخفی است، برای نمایش آن کافیست بر روی فلش نمایش داده کلیک کرده تا دیگر 

  شمایل ها نمایش داده شود. شمایل برنامه را میتوانید در این قسمت پیدا کنید.

منویی  سپسبر شمایل گفته شده کلید راست مویس را زده  نمایش منوی برنامهبرای 

 گردد. میظاهر 

 ز این منو عملی را انجام میدهد، که در زیر توضیح میدهیم.هر گزینه ا

 

 



 

 نمایش در مانیتور

 2و مانیتور دیگر شماره  1: صفحه نمایش جاری شما شماره 2و نمایش در مانیتور شماره  1نمایش در مانیتور شماره 

و اگر در  1مانیتور شماره  میباشد. اگر بخواهید لیست نمایشی را در صفحه جاری نمایش داده شود. گزینه نمایش در

 را انتخاب نمایید. 2دیگر مانیتور نمایش داده شود، گزینه نمایش در مانیتور شماره 

 جلوتر نحوه تنظیم معرفی نمایشگر دوم شرح داده خواهد شد.

 Mouseقفل 

ز مواقع مویس به معرفی میکنید، وقتی با مویس کار میکنید، برخی ا Extendهنگامیکه شما مانیتور دوم را به صورت 

مانیتور دوم منتقل میشود و کاربر سردرگم به دنبال مویس میگردد. برای جلوگیری از این امر، با قفل کردن مویس 

 دیگر نشانه گر مویس وارد مانیتور دوم نمیشود.

 درباره سیستم

د. با کلیک کردن روی پنجره با انتخاب این گزینه، شما میتوانید مشخصات برنامه و همچنین آدرس ما را مشاهده نمایی

 نمایش داده، این اطالعات مخفی میشود.

 خروج کامل

 با انتخاب این گزینه، برنامه بطور کامل بسته میشود.

 تنظیمات

شما میتوانید تنظیمات سیستم را مدیریت کنید. پس از با کلیک کردن روی شمایل  2و یا با با انتخاب این گزینه 

 ی باز شده که کلیه تنظیمات سیستم، اعم از معرفی نرخ ارز و سکه نیز در این قسمت میباشد.انتخاب این گزینه پنجره ا

 در باالی این پنجره کاربرگ هایی وجود دارد که مشخص کننده تنظیمات مربوط به آن گزینه میباشد.

  



 

 کاربرگ لیست واحدها

 ا مشاهده، حذف و یا تغییر دهید. در این قسمت شما میتوانید لیست تمامی واحدهای تعریف شده در سیستم ر

برای اضافه نمودن یک واحد کافیست در اولین ردیف نمایش داده شده در باالی جدول اطالعات مورد نظر را وارد کرده 

 و از روی آن خارج شوید، برای مثال روی یک ردیف دیگر کلیک کنید.

را بزنید. ردیف انتخاب شده حذف  Deleteبرای حذف یک واحد کافیست یک ردیف را انتخاب کرده سپس کلید 

 خواهد شد.

 معرفی ستونها

 کلید: این ستون اسم مستعار واحد بوده و همچنین در فهرست پوسته شمایل واحد به چنین نامی وجود دارد.

را ترتیب: شما تمایل دارید برخی از واحدها به ترتیب خاصی نمایش داده شوند، برای این منظور کافیست ترتیب نمایش 

 الی آخرین شماره وارد نمایید. 1در این ستون از 

 عنوان: عنوان واحد به فارسی.

 انگلیسی: عنوان واحد به انگلیسی.

 خرید: قیمت خرید نقدی

 فروش: قیمت فروش نقدی

 خرید با حواله: قیمت خرید به صورت حواله ای

 فروش با حواله: قیمت فروش به صورت حواله ای

همیشه باید نمایش داده شوند، ولی برخی از واحدها میتواند هر از چند ثانیه یکبار جایشان را  برخی از واحدهامتحرک: 

با چند واحد دیگر عوض کنند، به این عمل صفحه خوردن گفته میشود. گزینه هایی که تیک متحرک دارند، در لیست 

 به صورت متحرک نمایش داده شده و صفحه میخورند.

شما اغلب واحدهای جهانی وجود دارند، البته هر شرکت، تمایل به معامله با این واحد ها را در لیست پیش روی نمایش: 

ندارد، بدین منظور گزینه هایی که مد نظر است را تیک دار و بقیه را بدون تیک کنید. گزینه های تیک دار نمایش داده 

 میشود.

حالت فلشی را در کنار واحد مشاهده نمایید، میتوانید یکی از حاالت افزایش، کاهش،  3گر تمایل دارید یکی از وضعیت: ا

 بدون تغییر استفاده کنید و اگر تمایل به نمایش فلش ندارید گزینه خالی را انتخاب کنید.

ید این واحد را به رنگی دیگر رنگ: کلیه ردیف ها به رنگ پیش فرض پوسته نمایش داده میشود ولیکن شما میتوان

 نمایش دهید.



 

 

بار کلیک کرده تا وارد محیط ویرایش شوید، سپس میتوانید مقدار  2برای تغییر هر قیمت میتوانید روی مقدار مورد نظر 

 مورد نظر را وارد کنید.

ات میتوانید لیست نوسانات آخرین ویرایش: تاریخ آخرین ویرایش مقدارها را نمایش داده و با زدن گزینه تاریخچه تغییر

 به همراه نمودار خطی آنرا مشاهده نمایید.

اگر تمایل دارید بطور کلی واحدها را افزایش یا کاهش دهید میتوانید از گزینه بروز رسانی دستی استفاده نمایید. با 

 انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر ظاهر میگردد.

گزینه های مورد نظر را از لیست تغییر قیمت برای: یکی از 

انتخاب نمایید، برای مثال اگر تمایل دارید فقط قیمت فروش را 

تغییر دهید، گزینه فروش را انتخاب کنید. سپس مقدار افزایش و 

یا کاهش را به صورت عدد مثبت و یا منفی در قسمت میزان 

وارد کنید، بعد از انتخاب هر واحد، تغییر مورد نظر در کادرهای 

نمایش داده شده، در صورت تایید قیمت، گزینه اعمال  زیر آن

گردد را بزنید. دقت فرمایید فقط آن واحد انتخاب شده پس از 

اعمال تغییر میکند و برای تغییر دیگر واحدها باید روی آنها این 

 عملیات را دوباره تکرار کنید.

قیمتهای  xe.comی ثبت شده جهانی در سایت بروز رسانی از طریق اینترنت: این گزینه با در نظر گرفتن قیمت ها

 شما را بروز رسانی میکند.

  



 

 سکه هاکاربرگ لیست 

 در این قسمت شما میتوانید لیست تمامی سکه های تعریف شده در سیستم را مشاهده، حذف و یا تغییر دهید. 

 برای اضافه یا حذف نمودن یک سکه کافیست مانند واحدها عمل کنید.

 معرفی ستونها

 د: این ستون یک شماره یکتایی است که به هر سکه داده میشود.کلی

ترتیب: شما تمایل دارید برخی از سکه ها به ترتیب خاصی نمایش داده شوند، برای این منظور کافیست ترتیب نمایش 

 الی آخرین شماره وارد نمایید. 1را در این ستون از 

 عنوان: عنوان سکه به فارسی.

 ه انگلیسی.انگلیسی: عنوان سکه ب

 خرید: قیمت خرید

 فروش: قیمت فروش

 وزن سکه به گرم.: وزن

 کارمزد: کارمزد جداگانه برای تولید سکه. )مشخص شده توسط بانک مرکزی(

 .بین خرید و فروشتفاوت: تفاوت قیمتی 

یه یکبار جایشان را ها میتواند هر از چند ثانسکه همیشه باید نمایش داده شوند، ولی برخی از  سکه هامتحرک: برخی از 

دیگر عوض کنند، به این عمل صفحه خوردن گفته میشود. گزینه هایی که تیک متحرک دارند، در لیست  سکهبا چند 

 به صورت متحرک نمایش داده شده و صفحه میخورند.

ش مربوط برخی مواقع نیاز است بطور موقت سکه ای نمایش داده نشود برای این منظور کافیست تیک نماینمایش: در 

 به آن سکه را بردارید.

مشاهده نمایید، میتوانید یکی از حاالت افزایش،  سکهحالت فلشی را در کنار  3وضعیت: اگر تمایل دارید یکی از 

 کاهش، بدون تغییر استفاده کنید و اگر تمایل به نمایش فلش ندارید گزینه خالی را انتخاب کنید.

را به رنگی دیگر  سکهسته نمایش داده میشود ولیکن شما میتوانید این رنگ: کلیه ردیف ها به رنگ پیش فرض پو

 نمایش دهید.



 

 

بار کلیک کرده تا وارد محیط ویرایش شوید، سپس میتوانید مقدار  2برای تغییر هر قیمت میتوانید روی مقدار مورد نظر 

 مورد نظر را وارد کنید.

ه )وزن، کارمزد و تفاوت( با تغییرات قیمت هر گرم طال میتوانید بروز رسانی: بر اساس اطالعات وارد شده برای هر سک

با انتخاب این گزینه پنجره ای باز میشود که با وارد کردن قیمت هر گرم طال،  قیمت سکه ها را خود محاسبه نمایید.

محاسبات و سکه هایی که اطالعات مربوطه وارد شده است در لیستی محاسبه و نمایش داده میشود. در صورت تایید 

 انتخاب گزینه اعمال گردد، کلیه محاسبات بر روی لیست شما اعمال میشود.

 

 متون تبلیغاتیکاربرگ 

در این قسمت شما میتوانید مطالبی را که بعنوان نوشتاری در اختیار مشتری قرار دهید را در این کاربرگ معرفی، 

 ویرایش و یا حذف نمایید.

 معرفی ستونها

 .برای نمایش را در این قسمت وارد کنیدمتن مورد نظر : متن

 رنگ نوشته که قرار است، نوشته با آن نمایش داده شود را از لیست انتخاب کنید.: رنگ نوشته

رنگ دور نوشته: برای بهتر دیده شدن متن، بهتر است دور نوشته با رنگی دیگر پر رنگ شود، آن رنگ را از لیست 

 مشخص کنید.

ورد نظر بر روی چه پس زمینه ای نمایش داده شود، رنگ مورد نظر را از لیست انتخاب پس زمینه: متن با رنگ م

 نمایید.

 ( و اندازه آنرا در این قسمت مشخص کنید، با دوبار کلیک کردن، پنجره انتخاب قلم باز میگردد.Fontقلم: نوع قلم )

 سرعت: سرعت حرکت متن در برنامه را مشخص میکند.

 ید برخی از متون بطور موقت نمایش داده نشود، کافیست تیک نمایش را بردارید.نمایش: اگر تمایل دار



 

 

 پس از هر تغییر پیش نمایش آن در پایین صفحه نمایش داده میشود.

 توجه داشته باشید ترتیب نوشتن متون از باال به پایین میباشد.

 

 تنظیماتکاربرگ 

 .مشخص نماییدتنظیمات نمایشی، کنترلی و ... را در این قسمت شما 

اگر نرم افزار را خریداری نموده اید، در قسمت نام شرکت، دقیقا عنوانی که در برگه لیسانس وجود دارد را وارد کنید. 

سپس شماره تلفن تماس خود، و اگر رتبه یا متنی مهم در نظر دارید که بر روی صفحه نمایش نشان داده شود را وارد 

رم افزار از برگه لیسانس، متن را وارد کنید، پس از وارد نمودن صحیح لیسانس در کادر کنید. در کادر رشته کد لیسانس ن

 پایینی وضعیت لیسانس نمایش داده میشود.

اگر تمایل دارید در کادر مدیا فیلم، دوربین وب کم و یا صفحه ای از وب را نمایش دهید، کافیست نوع نمایش ویدئو را 

اب کنید. اگر گزینه عدم نمایش را انتخاب کنید، هیچ چیزی در کادر مدیا بر روی برد یکی از گزینه قابل انتخاب، انتخ

نمایشی نمایش داده نمیشود. اگر گزینه ویدئو را انتخاب کنید، برنامه از آدرسی که در کادر آدرس فایلهای ویدئویی وارد 

میدهد. همچنین گزینه بلندی صدا برای کردید، تمامی فایلهای ویدئویی را پیدا کرده و آنها را به ترتیب نمایش 

فیلمهای مورد نظر کار میکند. اگر تمایل دارید ترتیب رعایت نشود و به صورت تصادفی فایلی انتخاب گردد، میتوانید 

 گزینه پخش نامرتب را تیک دار کنید.

ستم آنها را شناسایی کرده ( را انتخاب کرده باشید، در کادر مدیا، دوربین وب کمی که سیCameraاگر گزینه دوربین )

و در کادر مشخصات وبکم نمایش داده و شما یکی از آنها را انتخاب کردید را نمایش میدهد. اگر وبکم شما دارای چند 

 ورودی باشد، میتوانید ورودی دیگری را انتخاب کنید، اغلب وب کم ها از یک ورودی پشتیبانی میکنند.

، در کادر مدیا آدرس وبی را که در کادر آدرس فایلهای ویدئویی وارد کردید را اگر گزینه وب را انتخاب کرده باشید

 نمایش میدهد.



 

همانند پخش فیلم شما میتوانید موسیقی نیز در کنار کار پخش نمایید، اگر تمایل به پخش موسیقی دارید، ابتدا گزینه 

آدرس فایلهای صوتی وارد نمایید. همچنین پخش فایلهای صوتی را تیک دار کرده سپس فهرست مورد نظر را در کادر 

میتوانید بلندی صدا را نیز از همین قسمت کنترل کنید. اگر تمایل به پخش نامرتب فایلهای موسیقی دارید، گزینه 

 پخش نامرتب را تیک دار کنید.

 

کنید و آنها را در چند  همانطور که در طول راهنما گفته شد، شما میتوانید واحدها و سکه ها را به صورت متحرک تعریف

صفحه نمایش دهید، هر صفحه چند ثانیه صبر کرده و سپس صفحه بعدی نمایش داده خواهد شد. برای تعیین میزان 

زمان نمایش هر صفحه، میتوانید زمان مورد نظر درباره واحد ها را در زمان صفحه زدن نرخ ارز و سکه ها را در کادر 

ه وارد کنید. همانطور که میدانید این نرم افزار چند ثانیه اطالعات را به فارسی و چند زمان صفحه زدن نرخ سکه به ثانی

ثانیه به انگلیسی نمایش میدهد. اینکه هر زبان چند ثانیه نمایش داده شود، را میتوانید در کادرهای زمان نمایش 

مان نمایش دو زبان بیشتر از زمان انگلیسی و زمان نمایش فارسی وارد کنید. فقط توجه داشته باشید، که مجموع ز

 صفحه زدن نشود. همچنین اگر تمایل به نشان ندادن یک زبان دارید، کافیست زمان زبان مربوطه را صفر وارد نمایید.

را دارید، میتوانید میزان نرخ تفاوت خرید و فروش را نسبت به قیمت  xeاگر تمایل به بروز رسانی از طریق سایت 

 درصد تفاوت فروش و خرید ارز وارد نمایید.سایت در کادرهای 

 را حتما انتخاب نمایید.ذخیره در انتها برای ذخیره تغییرات گزینه 

 

  



 

 نمایه سیستمکاربرگ 

در این قسمت بر اساس نیاز به نوع نمایش اطالعات بر روی برد نمایشی میتوانید یکی از نمایه های شناسایی شده در 

 خاب گزینه انتخاب نمایه، آنرا به برد نمایشی نسبت دهید.سیستم را انتخاب کرده و با انت

 

موجود  C:\Program Files\Nastouh Price Viewer\Skinفایلهای نمایه، در فهرست نصبی برنامه 

است. شما نیز میتوانید در صورت دانلود نمایه جدید از سایت ما یا ساخت یک نمایه جدید فهرست مربوطه را در این 

ید. همچنین برای تغییر این نمایه ها میتوانید فایلهای تصویری درون هر نمایه را تغییر دهید. یا برای پوشه کپی کن

 که در فهرست نصبی برنامه موجود است، استفاده نمایید. ngSkinMakerساخت نمایه جدید از برنامه 

 

 عدم نمایش برد نمایشی

 ید، برنامه بسته میشود.بار کلیک کن 2برای این منظور کافیست روی برد نمایشی 

 

 نحوه معرفی مانیتور دوم در ویندوز

ابتدا کابل رابط مانیتور دوم را به خروجی دوم کامپیوتر متصل کنید. سپس در قسمت تنظیمات صفحه نمایش ویندوز 

است،  8یا  7تا است، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید ولی اگر ویندوز ویس XPاگر مانیتور دوم را نشناخت و ویندوز شما 

 Multipleرا بزنید تا مانیتور دوم شناخته شود. سپس بر روی مانیتور دوم کلیک کرده و از لیست  Detectگزینه 

display  گزینهExtend  را انتخاب کنید. اگر ویندوزXP .است، چنین گزینه ای به صورت تیک دار وجود دارد 

  



 

 لیستچک 

 نمایید.قبل از خرید تجهیزات چک لیست زیر را بررسی 

 ( دیگری دارید؟ )بلی(LCD\LEDآیا تلویزیون ) -1

 (؟HDMI/RGB/Digital/S-Video/Componentچه نوع پورت هایی ورودی دارد ) -2

 پورت دارید؟ )بلی( 2آیا کارت گرافیکی  -3

 آیا خروجی دوم شما با یکی از ورودی ها تلویزیون شما هم خوان است؟ )بلی( -4

 تهیه شده است؟ )بلی(آیا کابل رابط با اندازه استاندارد  -5

 را پشتیبانی میکند؟  )بلی( 768در  1024آیا کارت گرافیکی شما حداقل وضوح تصویری  -6

دهد؟  1و یک نوع خروجی به مانیتور  2آیا کارت گرافیکی شما میتواند هم زمان یک نوع خروجی به مانیتور  -7

 )بلی بهتر است(

 را دارد؟ )بلی( آیا دستگاه شما سرعت و رم الزمه برای اجرای برنامه -8

حتما باید بلی  7گزینه  آیا همزمان کاربری دیگر برای کارهای عادی از این دستگاه استفاده میکند؟ )اگر بلی -9

 (باشد

آیا تمایل دارید صدا ها از طریق همین دستگاه از تلویزیون پخش شود؟ اگر بلی کابل رابط صدا را هم تهیه  -10

 (نباید صدایی دیگر از کامپیوتر پخش کند 9اگر بلی گزینه ) کنید.

 

 اده نمایید.در پرانتز نوشته شده است باید داشته باشید تا بتوانید از این سیستم استفهایی که  جواباین لیست در 
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