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نور و  نترل طیفیک صفحه با قابلیت نمایش متن، تصاویر متحرك انیمیشن، لوگوهاي تجاري با قابلیت ک
ه باال را تجرب تیفیباککه تصویر  دهدیمهاي متفاوت در زمان نامحدود به ما این امکان را پخش فیلم با فرمت

داشته باشیم تا بتوانیم گامی موثر در بازار رقابت برداشته تا محصوالت  العادهفوقکنیم و در نهایت صفحه نمایشی 
نگی باعث ارتقاي سطح فرهشهري  يهاونیزیتلوهمچنین ساخت  خود را به بهترین شکل به مشتریان بشناسانیم.

 کریپغول LED يهاونیزیتلو .کرد شهر خواهدکمک شایانی به نماي  شهر يباسازیزاز لحاظ و نیز  شودیمجامعه 
 از بیش نمایش امکان قرمز و سبز, آبی هاي دي-اي-ال از ترکیبی با دي اي ال شهري تلویزیون عبارتی به یا و
  .کنندیم فراهم را رنگ میلیون8/16

  
   تلویزیون شهري -1شکل 

  
  :باشدیمبه شرح ذیل  هاونیزیتلوخصوصیات این 

 رسانی از راه دور روزبهقابلیت کنترل و  -1

 ) صد درصد آفتاب دید (و زاویه دید وسیع  )قابل تنظیم  (دت نور باال ش -2

 قابلیت ذخیره حجم باالیی از اطالعات  -3

 onlineبه سیستم کامپیوتر و پخش فیلم به صورت اتصال قابلیت  -4

 هاي بسیار زیبا و استثناییافکت -5

 سریع اطالعاتسرعت پردازش و نمایش  -6

 قابلیت نمایش ساعت دیجیتال و آنالوگ و روز و تاریخ، دماي محیط -7

 در تصویر ، فیلم و یا نوشتار متحرك داراي تصویر شفاف و درخشنده -8
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 واقعی کامالًداراي همسانی کامل نوري در سطح نمایشگر و تصویر یکدست و  -9

 یت بسیار باال )( کیف سیستم پردازش دیتاي استاتیک به جاي رفرش يریکارگبه -10

 ضد آب و مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی مختلف کامالً -11

  تعاریف:

شامل یک یا چند المپ  تواندیماست که  LED: واحد اصلی تشکیل تصویر در یک نمایشگر  پیکسل -1
LED  سبز، قرمز و آبی به صورت مجزا یا ترکیبی باشد. در هر پیکسل با ترکیب میزان شدت نور سه رنگ

 رنگ مورد نظر را تولید کرد. توانیماصلی (سبز، قرمز و آبی) 

          

  اصلی يهارنگترکیب  -3شکل                                                   LED المپ -2شکل                            

که معموالً بر  شودیمبه فاصله بین دو پیکسل گفته  (Dot pitch): گام پیکسل یا دات پیچ  گام پیکسل -2
گام  . هرچهشودیم يریگاندازهو از مرکز هر پیکسل تا مرکز پیکسل مجاور  شودیمبیان  متریلیمحسب 

 .رودیمبیشتر و در نتیجه وضوح کلی تصویر باالتر  مترمربعدر  هاکسلیپباشد، تعداد  ترکوچکپیکسل 

  
  شکل شماتیک گام پیکسل -4شکل 
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: هرچه عدد درخشندگی باالتر باشد، نمایشگر درخشندگی، وضوح و کیفیت باالتري دارد.  درخشندگی -3

 .شودیمبیشتر منجر به درخشندگی بیشتر نمایشگر  تیفیباک LED يهاالمپاستفاده از 

: با توجه به اینکه الزم است تا نمایشگر نه تنها از جهت مستقیم بلکه از جهات دیگر نیز قابل  زاویه دید -4
زاویه  توانیمهاي داراي زاویه دید وسیع مانند فرم بیضی،  LEDدیدن باشد. به این منظور با استفاده از 

 در راستاي افقی و عمودي مشاهده نمود. يترعیوسدید 

: فاصله دید کامالً بستگی به سایز و گام پیکسل (دات پیچ) دارد. براي محاسبه فاصله دید  فاصله دید -5
گام پیکسل استفاده نمود. بدین صورت که یک تابلوي با گام پیکسل  برابر 1000از فرمول تجربی  توانیم

 متري کامالً خوانا خواهد بود. 10در فاصله  متریلیم 10(دات پیچ) 

 

  
  فاصله دید -5شکل 

  
که یکی از عوامل اصلی  شوندیمدر کل نمایشگر گفته  هاکسلیپبه تعداد کل : (Resolution)  رزولوشن -6

تصویر بیشتر باشد کیفیت آن نیز باالتر است.  . هرچه رزولوشن باشدیمکیفیت ظاهري تصویر  کنندهانیب
ال به عنوان مث شودیمرض تصویر بیان معموالً به صورت مضربی از تعداد پیکسل در ارتفاع و ع  رزولوش

 .  pixels640 × 480اندازه تصویر 

 

  
  رزولوشن تصویر-6شکل 
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قسمت از هر نمایشگر است که خود به صورت مجزا قابلیت پخش  نیترکوچک: در اصطالح به  ماژول -7

  . شودیمتصویر را داشته باشد گفته 

  
  ماژول -7شکل 

 که خود داراي شودیمآن نصب  يبر رو هاماژولکوچک که تعداد مشخصی از  ياسازه: به  پنل (کابینت) -8
. یکپارچه شدن چند ماژول با یکدیگر باشدیم(معموالً کولر گازي) و کنترلر  کنندهخنکمنبع تغذیه، 

  .دهندیمتشکیل نمایشگر را 

  
  پنل (کابینت) -8شکل 

  شهري تلویزیون استفادهقابل يهامکان

، استخرها ،هافروشگاه و هامغازه سر درب تفریحی،محل اقامه نماز جمعه، مصلی ها، و فرهنگی فضاهاي 
  ..… غیره وها  پارك مسکونی، مناطق تجاري، يهامکان شهري، معابر ،هاهتل تاالرها، و تئاتریآمف يهاسالن
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  موارد مصرف تلویزیون شهري

 و باشگاهی يهايباز ،هاپروژه روزشمار تلویزیونی، يهابرنامه روز، رویدادهاي و اخبار تجاري، يهایآگه پخش
 فرهنگی و آموزش يهاامیپ مناسبتی، يهاامیپ دکوراسیون، و نورپردازي سمینارها، و هاشیهما ،هاکنسرت ملی،

  … غیره و
  است.براي نصب تلویزیون شهري تنها نیاز به اخذ مجوز از کانون تبلیغات و قرارداد با شهرداري *  

  شهري تلویزیون يهاتیقابل و مزایا

 جذب( ردیگیم قرار مشتریان ویژه توجه مورد شهري یزیون، تلوهاافکت و متون بودن متحرك به توجه با -1
  .)جدید و گذري مشتریان

  .)مستاجرین ویژه. (باشدیم ساده بسیار آن نصب و حملقابل و سبک بسیار -2
  .)…و هامناسبت ویژه تخفیف نوروز، ویژه فروش( یژهو شرایط در فوري یرساناطالع قابلیت -3
  بودن. صرفه به مقرون و کم مصرفی برق هزینه -4
  Composite, S-video, Component ,VGA, DVI, HDMI, HD_SDI, etc ورودي يهاپرت داراي -5
  .LED باالي مفید عمر -6
  .شودیم جامعه فرهنگی سطح ارتقاي باعث -7
  کرد. شهر خواهد نماي به شایانی کمک شهر يباسازیز لحاظ از مدرن، دیجیتالی تابلوهاي -8
 یا و بنر و فلکسی يتابلوها از برتر حتی یا و مناسب جایگزینی شهري، تلویزیون تکنولوژي پیشرفت با -9

  .باشندیم نئون
 .ارزان و آسان نگهداري و تعمیر امکان -10

  
  شهري تلویزیون برتر يهایژگیو

  وسیع دید زاویه - رینظیب نور شدت - باال تراکم -1
  کاربران توسط آسان محتواي تغییر و مدیریت امکان -2
  LED المپ هر روي ABS بانسایه داراي -3
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 قسمت یک در مشکل بروز صورت در تا ،باشدیم موازي صورت به مدارها طراحی زئوس شهري تلویزیون در -4
  .نگیرند قرار ریتأث تحت نیز هابخش سایر

  تصویر در لرزش از يریجلوگ جهت ،ياحرفه و مدرن افزارنرم از استفاده -5
  تابلو داخل الکترونیکی قطعات نمودن خنک جهت فن به مجهز -6
  LED یدمف عمر ساعت صد هزار داراي -7
  مستقیم به طور کارت فلش روي از پخش قابلیت -8
  ضربه ضد و ضدآب مقاوم،، باریک و سبک قاب داراي -9

  Oval پیشرفته LED از استفاده -10
  پایین بسیار برق مصرف -11
  اطالعات سریع نمایش و پردازش سرعت -12
 و گرد و ضربه حرارت، رطوبت، آب،( يجو عوامل برابر در مؤثر حفاظت جهت IP 65 پوششی استاندارد -13

  )غبار
  شب و روز در عالی دید -14
  اندازه تغییر قابلیت با ماژوالر کامالً نمایش صفحه -15
  تابلو قسمت هر مستقل يزیربرنامه و کردن قسمت چند قابلیت   -16
  … و محیط دماي تاریخ، و روز و آنالوگ و دیجیتال ساعت نمایش قابلیت -17
  درخشنده و شفاف تصویر داراي متحرك نوشتار یا و فیلم، تصویر در -18
  واقعی کامالً و یکدست تصویر و نمایشگر سطح در نوري کامل همسانی داراي -19
  نهایی مونتاژ در کیفی کنترل هاي تست از ياگسترده انجام و اتوماتیک و صنعتی ماژول تولید -20
  بدنه براي مقاوم ياکوره استاتیک الکترو رنگ پوشش داراي -21
  رفرش جاي به استاتیک دیتاي پردازش سیستم يریکارگبه -22
  رو یک چاپی مدار برد جاي به رو2 برد از استفاده -23
  مختلف يهاقسمت براي آموزشی فیلم داراي -24

  شهري تلویزیون افزارنرم مشخصات

  ویندوز عاملستمیس در شدهنصب هايفونت تمام پذیرش -1
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  کلیدها عملکرد توضیح و بخش هر در نوشتاري راهنماي -2
  مختلف يهاقسمت براي آموزشی فیلم داراي -3
  ودب نخواهد تکراري گاهچیه متون نمایش صورت بدین خودکار، و رندوم به صورت ها افکت نمایش امکان   -4

  )محدودیت بدون( … و Flash،Swish Ma مانند متنوع و گوناگون هايافکت و انیمیشن طراحی -5

  )تابلو در بارگذاري از قبل نمایشگر يسازهیشب( مجازي نمایشگر داراي -6
  مستقل صورت به افکت هر سرعت تنظیم -7

  )BMP – JPEG – GIF – TIF – PNG – LED – BFS – SWF( استاندارد هايفایل پذیرش امکان -8

  روزشبانه مختلف ساعات در تابلو روشنایی شدت يزیربرنامه قابلیت -9
  باال توانمندي با 7 و XP ویندوز تحت افزارنرم -10

در جدول زیر انتخاب بهترین مشخصات فنی نمایشگر (گام پیکسل یا دات پیچ) نسبت به ابعاد نمایشگر آورده * 
  شده است:

  انتخاب بهترین نمایشگر -1جدول 
  حدود ابعاد (ارتفاع و عرض نمایشگر) به متر  متریلیمبهترین انتخاب گام پیکسل (دات پیچ) به 

10 1.5 × 3 ~ 2.5 × 3.5  

12 2 × 3 ~ 3 × 4  

16  3 × 4 ~ 4 × 6  

  6 × 4از  تربزرگ 20

  شرایط خرید نقدي

، در دشویمتحویل  روزبهمبلغ تلویزیون را نقداً پرداخت کرده و در صورت موجود بودن کاال در انبار نمایشگر 
 توانیمحداکثر یک ماه براي ورود نمایشگر به گمرك زمان خواهد برد. همچنین در برخی موارد  صورت یناغیر 

از مبلغ کل نمایشگر را به صورت قسطی خریداري کرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک نمایشگر  %60با پرداخت 
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نمود. در شرایط پرداخت قسطی  خریداري آن رامیلیون تومان  72با پرداخت  توانیممیلیون تومان باشد  120
  ماه براي ورود نمایشگر به گمرك انتظار کشید. 2حداقل  بایستیم

  )89قیمت مصوب سال ( یشگرنماتوجیه مالی خرید 

. در باشدیمتومان  100تومان و در شهر مشهد  200قیمت پایه هر ثانیه تبلیغ در نمایشگر در شهر تهران 
که  شودیمبار از یک تلویزیون شهري در تهران پخش  700که روزي  ايیهانث 10صورت پخش یک تیزر تبلیغاتی 

  تومان باشد: 10هر ثانیه آن 

 تومان 70,000 = 10 × 700 × 10 : درآمد روزانه

 تومان 2,100,000 = 30 × 70000 :درآمد ماهیانه

شته مبلغ ممکن براي تبلیغ وجود دا ترینیینپامشتري براي تبلیغ در تلویزیون شهري با  10در ماه  که یصورتدر 
  باشد:

 تومان 21,000,000 = 10 × 2100000 :درآمد ماهیانه

 تومان 252,000,000 = 12 × 21000000 :درآمد سالیانه

ا استفاده ب هاآنلذا قیمت  باشندیمدر ایران وارداتی از کشور تایوان و یا چین  شگرهاینما* با توجه به اینکه تمامی 
  .شودیمتعیین  روزبهو قیمت آن  شودیماز دالر تعیین 

  

 


