
 

1 
 

www.modus.pl 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie Art Led Studio 
V3.1 
 



 

2 
 

www.modus.pl 

 
 

 

 

 

 

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość 

naszych produktów, które spełnią twoje oczekiwania. 
Jeśli masz jakieś uwagi, prosimy się nimi podzielić. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, które pomogą nam 

stworzyć jeszcze lepsze produkty. Produkty, które spełnią 

twoje oczekiwania. 
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1. Rozdział pierwszy: Przegląd 

1.1. Charakterystyka:  

《Oprogramowanie ART LED Studio》jest zestawem oprogramowania z potężnymi 

możliwościami: Jest łatwe w użyciu i do nauki, a połączenie jest elastyczne. Wspiera 

zróżnicowane i nieregularne połączenia różnych rodzajów lamp (różne lampy mogą 

pracować razem). Wspiera wiele formatów: pliki tekstowe, pliki MS Office (DOC, RTF, XLS, 

PPT), wszystkie pliki graficzne (BMP, JPG, GIF, PCX, WMF, ICO, PNG…) oraz wszystkie pliki 

animacji (SWF, AVI, WMV, MPG, MPEG, ASF, MPV, MPA, VCD, RM, RA, RMJ…). Pliki można 

szybko przełączać i odtwarzać w określonym przedziale czasu. 

1.2. Środowisko operacyjne  

• System operacyjny  

o Windows XP, Windows Vista, Windows7 

• Wymagania sprzętowe  

o CPU: 1,5 GHz 

o Pamięć: 512 M 

o Karta sieciowa: 100 M 

o Karta graficzna: Z interfejsem HDMI lub DVI 

• Powiązane oprogramowanie 

o Storm codec 

o MS OFFICE2000—kiedy potrzeba pliku office. 

2. Rozdział drugi: Szczegółowe instrukcje  

2.1. Kompozycja programu 

Program (dokument programu) składa się z jednej lub kilku stron programu, odtwarzanych w 

kolejności. 

Strona programu składa się z jednego lub kilku okien programu, używanych do wyświetlania 

dokumentów, obrazów, komiksów, segmentów multimediów itp. Jest siedem okien 

programu: okno pliku, okno tekstowe, okno wejścia wideo, okno daty/czasu, okno zegara, 

okno sieciowe oraz okno wzoru.  

• Okno pliku (file window): może odtworzyć maksymalnie kilkadziesiąt plików takich jak 

tekst, obrazy, komiksy i formy. 

• Okno tekstowe (text window): do szybkiego wpisywania tekstu. Można odtwarzać tekst 

w jednej linijce, kilku linijkach oraz tekst statyczny.        

• Okno wejścia wideo (video input window): do wyświetlania sygnału z karty 

przechwytywania wideo. 

• Okno daty/czasu (date/time window): do wyświetlania daty i czasu. 
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• Okno zegara (timer window): do odliczania czasu. Wspiera odliczanie w przód i wstecz. 

• Okno sieciowe (web window): do osadzania strony sieci web w oknie i odtwarzania. 

• Okno projektu (design window): do odtwarzania projektu. 

2.2. Przedstawienie okien interfejsu  

„Oprogramowanie ART LED Studio” składa się z dwóch okien: Okna odtwarzania (play 

window) oraz okna sterowania (control window). (Interfejs pokazano jako Rysunek 2-1)  

 

Rysunek 2-1 
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Okno odtwarzania (play window)  

Okno odtwarzania (czyli zawartość wyświetlana na ekranie LED) służy do wyświetlania 

plików, obrazów, komiksów, fragmentów multimediów itd. Zawartość wyświetlana w oknie 

odtwarzania jest synchronizowana z tą wyświetlaną na ekranie LED.  

 

Okno sterowania (control window)  

Okno sterowania służy do kontroli statusu odtwarzania zawartości w obszarze odtwarzania. 

Okno sterowania można rozwinąć do okna edycji, zawierającego pasek Menu, pasek 

Narzędzi oraz widżet Edycji. Okno sterowania z widżetem edycji pokazano poniżej: 

• Pasek Menu (menu bar): Zawiera 5 podkategorii: plik (file), sterowanie (control), 

ustawienia (setting), narzędzia (tool) i pomoc (help). 

• Pasek Narzędzi (toolbar): klawisze skrótów menu. 

• Widżet edycji (edit widget): Składa się z dwóch części. Opcje programu (program 

options) po lewej wyświetlają informacje o programie i oknie podrzędnym. Opcje 

sterowania (control options) po prawej kontrolują projekt, czas itd.  

 

Rysunek 2-2 

2.3. Przedstawienie funkcji  

 Menu  

Zawiera plik (file), sterowanie (control), ustawienia (setting), narzędzia (tool) i pomoc (help). 

Menu Plik (file menu): jak pokazano na Rysunku 2-3, zawiera: Nowy, Otwórz, Zapisz, Zapisz 

jako, Spakuj Plik, Otwórz ostatnio używany plik oraz Wyjście.  
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• Nowy (new): stwórz nowy plik ART LED Studio. 

• Otwórz (open): otwórz ostatnio ukończony plik ART LED Studio lub plik 

multimedialny.  

• Zapisz (save): zapisz bieżący plik ART LED Studio. 

• Zapisz jako (save as): zapisz bieżący plik ART LED Studio jako nowy plik ART LED 

Studio. 

• Spakuj Plik (pack file): spakuj bieżący plik ART LED Studio do nowego folderu. 

• Otwórz ostatnio używany plik (open recently used files): otwórz ostatnio używany 

plik ART LED Studio. 

• Wyjście (exit): wyjdź z programu ART LED Studio. 

 

Rysunek 2-3 

Menu Sterowania (control menu): Jak pokazano na Rysunku 2-4, zawiera: podgląd, odtwórz, 

odtwórz od początku, odtwórz zrzuty ekranu, odtwórz w tle, pauza, nagraj, stop, menadżer 

wyników, efekt wizualny Media Player, rozwiń lub zwiń. 

• Podgląd (preview): podgląd zawartości odtwarzania bieżącego okna. 

• Odtwórz (play): odtwórz bieżący plik ART LED Studio. 

• Odtwórz od początku (play from first): odtwórz od pierwszego pliku. 

• Odtwórz zrzuty ekranu (play screenshots): odtwórz zrzuty ekranu wyświetlane na 

ekranie. 

• Odtwórz w tle (play background): okno odtwarzania jest niewidoczne na ekranie. 

• Pauza (pause): wstrzymaj odtwarzanie pliku ART LED Studio. 

• Nagraj (record): nagraj odtwarzaną zawartość jako plik AVI. 

• Stop: zatrzymaj odtwarzanie pliku ART LED Studio.  

• Menadżer wyników (score manager): odtwórz osadzone wyniki. 

• Efekt wizualny Media Player (Media Player visual effect): odtwórz efekt wizualny 

Media Player. 

• Rozwiń lub zwiń (expand or furl): rozwiń lub zwiń okno sterowania. 
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Rysunek 2-4 

Menu Ustawień (setting menu): 

Jak pokazano na Rysunku 2-5, menu ustawień zawiera: ustawienia okna odtwarzania, język, 

ustawienia rzeźby, ustawienia systemu, opcja nagraj AVI oraz tabela harmonogramu. 

 

Rysunek 2-5 

• Ustawienia okna odtwarzania (play window setting): ustaw okno odtwarzania. 

o Wyświetlanie na wierzchu (top display): odtwarza okno będące na wierzchu. 

o Pokaż/Ukryj okno odtwarzania (show/hide play window): pokazuje lub ukrywa 

okno odtwarzania. 

o Przeźroczystość okna odtwarzania (play window translucency): ustaw, czy 

okno ma być przeźroczyste, czy nie. 

o Zablokuj okno odtwarzania (lock play window): zablokuj lub odblokuj okno 

odtwarzania. Kiedy okno odtwarzania jest zablokowane, nie można go 

przesunąć, ani zmienić rozmiaru.  

• Język (language): ustaw język programu. 

• Ustawienia rzeźby (setting sculpt): ustaw drogę światła oraz typ lampy. 

• Ustawienia systemu (system setting): ustaw parametry oprogramowania i sprzętu 

(zobacz rozdział 13). 

• Opcja nagraj AVI (REC AVI option): ustaw parametry podczas nagrywania pliku AVI. 

• Tabela harmonogramu (schedule table): wykonuje zadanie synchronizacji. 

Menu Narzędzia (tool menu):  

Jak pokazano na Rysunku 2-6, zawiera: test szarości, test siatki, panel sterowania, Kalkulator, 

program Paint, program Notepad, program Word, program Excel, program PowerPoint oraz 

właściwości wyświetlania. 
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Rysunek 2-6 

• Test szarości (gray test): wykonaj test szarości na lampach LED.  

• Test siatki (gridding test): przetestuj, czy ekran wyświetla poprawnie, czy nie. 

• Panel sterowania (Control Panel), Kalkulator (Calculator), program Paint (Paint 

program), program Notepad (Notepad program), program Word (Word program), 

program Excel (Excel program), program PowerPoint (PowerPoint program): kliknij na 

ikonę, aby uruchomić program. 

• Właściwości wyświetlania (display property): ustaw parametry karty graficznej. 

 

Menu Pomoc (help menu): 

Jak pokazano na Rysunku 2-7, menu pomoc zawiera: Pomoc, Sprawdź aktualizacje oraz O 

programie. 

 

Rysunek 2-7 

• Pomoc (help): pokaż plik pomocy. 

• Sprawdź aktualizacje (testing update): sprawdź, czy online dostępna jest nowa wersja 

i przypomnij użytkownikowi o aktualizacji. 

• O programie (about): pokazuje numer wersji oraz informacje o prawach autorskich 

oprogramowania. 

 Pasek narzędzi (toolbar) 

Pasek narzędzi jest skrótem menu, jak pokazano na Rysunku 2-8. Ikony od lewej do prawej: 

nowy, otwórz, zapisz, podgląd, odtwórz, pauza, nagraj, stop, pokaż/ukryj okno odtwarzania, 

rozwiń/zwiń oraz o programie. Opis poszczególnych funkcji opisano w menu. 

 

Rysunek 2-8 
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 Widżet edycji (edit widget) 

Widżet edycji jest główną częścią tego oprogramowania. Po szczegółowy opis, proszę przejść 

do następnej sekcji: programowanie. 

2.4. Programowanie  

 Krok 1: Ustaw rozmiar okna odtwarzania  

Należy odpowiednio ustawić rozmiar okna odtwarzania, inaczej może wyświetlać tylko część 

programu. 

Sposób ustawienia: Menu——>Ustawienia (setting)——>Ustawienia systemu (System 

setting )——>Ustawienia oprogramowania (Software setting). Uruchom okno dialogowe 

ustawień oprogramowania. Rozmiar i pozycję okna odtwarzania można zmienić na pasku 

okna odtwarzania lub dopasować myszą. 

 Krok 2: Stwórz Nową stronę programu  

Strona programu jest podstawowym elementem programu. Jak pokazano na Rysunku 2-9, 

kliknij na „nowa strona programu” (new program page) , aby stworzyć nową stronę 

programu. (Uwaga: jeśli pasek narzędzi strony programu jest niewidoczny, kliknij 

„Rozwiń/zwiń” (Expend/furl)  na pasku narzędzi).  

Program może zawierać nieskończoną liczbę stron. Aby usunąć stronę programu, naciśnij 

przycisk usuń , aby zmienić kolejność stron programu, naciśnij przycisk przesuwania

. Strony programu są odtwarzane w kolejności numerycznej.  

 

Rysunek 2-9 

 Krok 3: Ustaw opcje strony programu  

Podczas wyboru lub tworzenia strony programu, można ustawić opcje strony programu. Jak 

pokazano na poniższym Rysunku, opcje programu strony zawierają: nazwę programu 

(program name), czas (time), kolor tła (background color), obraz tła (background picture), 

tryb obrazu (picture mode) oraz muzyka w tle (background music).    
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Rysunek 2-10 

 Krok 4: Stwórz nowe okno programu  

Strona programu jest ramą, która może zawierać wiele okien programu. Każde okno 

programu może jednocześnie odtwarzać różne teksty, obrazy, tabele, komiksy, wideo itd. 

Można wybrać spośród siedmiu typów okien programu. Kliknij „stwórz nowy program” 

(create new program) . Pojawi się menu wyboru programu, jak pokazano na Rysunku 2-

11. 

 

Rysunek 2-11 

• Okno pliku (file window): Jest to najważniejsze okno, ponieważ wszystkie wspierane 

pliki można odtwarzać w tym oknie. Do okna można dodawać dowolną liczbę plików. 

Wspieranych jest ponad 10 typów plików, m.in.: pliki tekstowe (TXT), pliki EXCEL, pliki 

WORD (DOC/RTF), pliki POWERPOINT (PPT), wszystkie typy plików obrazkowych 

(BMP/JPG/GIF/PCX/WMF/ICO), wszystkie typy plików medialnych 

(AVI/MPG/MPEG/WMV/ASF), pliki VCD (DAT) oraz pliki Flash (SWF). 

• Okno tekstowe (text window): Używane do szybkiego wprowadzania krótkich 

tekstów. Można również wprowadzić tekst statyczny. 

• Okno wideo (video window): Wyświetl sygnał z karty wejścia wideo. 

• Okno daty i czasu (date time window): Wyświetla datę i czas. 

• Okno czasu (time window): Do odmierzania czasu, wspiera odmierzanie w przód i 

wstecz. 
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• Okno sieci (web window): Osadź stronę sieci web w oknie odtwarzania, aby móc ją 

odtworzyć. 

• Okno projektu (design window): Edytuj projekt i wyświetlanie. 

 Krok 5: Ustaw opcje Okna programu 

Wszystkie okna programu zawierają opcje: Nazwa (name), Ramka (frame), Kolor ramki 

(frame color), Pozycja (position), Szerokość (width), i Wysokość (height). Pozostałe opcje są 

wyświetlane w następujący sposób.  

Okno pliku (file window): Okno jest podzielone na opcje okna i opcje pliku. Opcje okna 

(window options) zawierają kolor tła (background color), obrazek tła (background picture) 

oraz tryb obrazu (picture mode). Opcje pliku (file options) są związane z typem pliku. Poniżej 

zamieszczono dokładne instrukcje.  

„Pliki tekstowe” (text files). Opcje pokazano na Rysunku 2-13, można zmienić nagłówek 

(caption), ścieżkę pliku (file path), tryb wyświetlania (display mode) oraz czas osadzenia 

(settle time), czas wejścia (entrance time), czas wyjścia (exit time), trik wejścia (entrance 

stunt), trik wyjścia (exit stunt), liczbę powtórzeń (play times) oraz czcionkę (font). Istnieje 

ponad 50 różnych trików wejścia i wyjścia. 

 

Rysunek 2-13 

„Pliki word” (word files) są podobne do plików tekstowych, ale mają jedno dodatkowe pole 

wyboru wyświetlania tekstu. 

„Pliki obrazów” (picture files) są podobne do plików tekstowych, ale nie mają ustawienia 

czcionki. Wspierane są wszystkie formaty obrazkowe (BMP/JPG/GIF/PCX /WMF…).  

„Pliki wideo” (video files) zawierają wszystkie typy plików mediów  (AVI, WMV, MPG, MPEG, 

ASF…). 

Jak pokazano na Rysunku 2-14, można ustawić nagłówek (caption), ścieżkę pliku (file path), 

czas odtwarzania (playing time) oraz liczbę powtórzeń. 
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Rysunek 2-14 

„Pliki animacji FLASH” (SWF) są podobne do „plików wideo”, ale nie można ustawić okresu 

odtwarzania.  

 

2-15 

Okna tekstowe (text windows): jak pokazano na Rysunku 2-15, można ustawić kolor tła 

(background color), obrazek tła (background picture), czcionkę (font), trik wejścia (entrance 

stunt), prędkość wejścia (entrance speed), czas osadzenia (settle time) oraz efekt (effect). 

Okno wideo (video window): wybierz urządzenia wejścia wideo. 

Okno Daty i czasu (date time window): jak pokazano na Rysunku 2-16, można ustawić kolor 

(background color) i obrazek tła (background picture), tekst (text), styl wyświetlania 

(display style), czcionkę (font) itp.  
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2-16 

Okno zegara (timer window): jak pokazano na Rysunku 2-17, można ustawić kolor tła 

(background color), obrazek (picture), tekst (text), przejść do daty i czasu (get to 

date/time), czcionkę (font) itp. 

 

2-17 
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Okno projektu (design window): jak pokazano na Rysunku 2-18, można ustawić kolor tła 

(background color) i podkładkę kolorów (color pad).  

Do wyboru jest 8 akcji. Można ustawić parametry każdej z akcji dla uzyskania różnych 

efektów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-18 

 Krok 6: Zakończ programowanie  

Po wykonaniu powyższych pięciu kroków, strona programu została ukończona. Nie zapomnij 

zapisać swojej strony programu. Naciśnij przycisk zapisz  lub wybierz menu-->zapisz (save). 

 Krok 7: Odtwórz program  

Kliknij , aby rozpocząć odtwarzanie bieżących plików programu. Kliknij , aby 

wstrzymać. Kliknij , aby zatrzymać lub wybierz z menu sterowania. Aby odtworzyć pliki 

programu, kliknij przycisk , aby otworzyć. Szczegóły znajdziesz w rozdziale dwunastym.  

3. Rozdział trzeci: Wyświetlanie tekstu 

Są trzy sposoby odtwarzania programu tekstowego: odtwarzanie w oknie tekstowym, 

otworzenie i odtworzenie pliku tekstowego z okna pliku oraz osadzenie i odtworzenie 

notyfikacji podczas odtwarzania programu. 
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3.1. Wyświetlanie w oknie tekstowym 

 Stwórz nowe okno tekstowe 

Kliknij Nowe okno , jak pokazano na Rysunku 3-1, wybierz okno tekstowe (text window), 

aby stworzyć nowe okno tekstowe. 

  

Rysunek 3-1 

 Ustaw okno tekstowe 

Jak pokazano na Rysunku 3-2, wprowadź tekst do pola edycji, następnie ustaw opcje: czas 

osadzenia (settle time), czas wejścia (entrance time), czas wyjścia (exit time), liczba 

powtórzeń (play times), czcionka (font) itp. 

Nagłówek (caption): Nazwa okna tekstowego. 

Ramka (frame): Ustaw kolor i szerokość ramki. 

Start X: Rozpocznij pozycję X w oknie wyświetlania. 

Start Y: Rozpocznij pozycję Y w oknie wyświetlania. 

Szerokość (width): Ustaw szerokość okna tekstowego. 

Wysokość (height): Ustaw wysokość okna tekstowego. 

Zablokuj (lock): Zablokuj okno. 

Tło(background): Ustaw kolor (background color) i obraz tła (background picture) okna 

tekstowego. 

Alfa: Tło jest przeźroczyste, ale tekst jest widoczny. 
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Rysunek 3-2 

3.2. Otwórz plik tekstowy z okna pliku 

 Stwórz nowe okno pliku 

Kliknij nowe okno „ ”, jak na Rysunku 3-3, kliknij okno pliku (file window), pojawi się 

okno dialogowe otwartego pliku, otwórz plik tekstowy lub word z listy plików. 

  

Rysunek 3-3 

 Ustaw opcje okna pliku 

W opcjach programu naciśnij okno pliku, jak na Rysunku 3-4, pojawi się obszar właściwości. 

Okno pliku zawiera typy plików, można dodawać pliki do istniejącego okna plików. 

Nagłówek (caption): Nazwa okna pliku. 

Ramka (frame): Ustaw kolor i szerokość ramki. 

Start X: Rozpocznij pozycję X w oknie wyświetlania. 

Start Y: Rozpocznij pozycję Y w oknie wyświetlania. 

Szerokość (width): Ustaw szerokość okna pliku. 

Wysokość (height): Ustaw wysokość okna pliku. 
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Zablokuj (lock): Zablokuj okno. 

Tło (background): Ustaw kolor tła (background color) lub obraz tła (background picture) 

okna pliku. 

 

Rysunek 3-4 

 Ustaw opcje pliku tekstowego. 

   Kliknij na plik tekstowy w oknie pliku, jak na Rysunku 3-5, wyświetli się obszar właściwości. 

Można zmienić nagłówek (caption), ścieżkę pliku (file path), tryb wyświetlania (display 

mode), czas osadzenia (settle time), czas wejścia (entrance time), czas wyjścia (exit time), 

liczbę powtórzeń (play times) oraz czcionkę (font). Do wyboru jest ponad 50 trików wejścia i 

wyjścia. Ustawienia te stosuje się w następujących plikach tekstowych. 

  

Rysunek 3-5 

3.3. Menadżer wyników 

    Zobacz rozdział 11. 
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4. Rozdział czwarty: Wyświetlanie obrazu 

4.1. Stwórz nowe okno pliku obrazu  

Kliknij Nowe okno „ ”, jak pokazano na Rysunku 4-1, kliknij okno pliku (file window) w 

menu, wybierz plik obrazkowy (picture file) w oknie dialogowym, a następnie kliknij otwórz 

(open), dodaj plik obrazkowy w oknie pliku. Zobacz punkt 3.2.2 w rozdziale trzecim. 

  

Rysunek 4-1 

4.2. Ustaw opcje wyświetlania 

W opcjach programu kliknij plik obrazkowy (picture file), po prawej stronie pojawi się obszar 

właściwości, używany do ustawiania parametrów pliku obrazkowego, jak pokazano na 

Rysunku 4-2. Można zmienić nagłówek (caption), ścieżkę pliku (file path), tryb wyświetlania 

(display mode), czas osadzenia (settle time), czas wejścia (entrance time), czas wyjścia (exit 

time) oraz liczbę powtórzeń (play Times). Do wyboru są cztery tryby wyświetlania oraz 

kilkadziesiąt trików wejścia i wyjścia. 

  

Rysunek 4-2 

5. Rozdział piąty: Wyświetlanie animacji 

5.1. Stwórz nowe okno programu animacji 

Kliknij Nowe okno „ ”, jak pokazano na Rysunku 5-1, z menu wybierz okno pliku (file 

window), w oknie dialogowym wybierz plik wideo lub animacji, a następnie kliknij otwórz 
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(open). Jeśli wybrano okno pliku w opcjach programu, oprogramowanie automatycznie doda 

wybrane pliki wideo lub animacji do okna pliku. W przeciwnym wypadku, stwórz nowe okno 

pliku. Zobacz punkt 3.2.2 w rozdziale trzecim, aby dowiedzieć się o ustawieniach okna pliku. 

 

Rysunek 5-1 

5.2. Ustaw właściwości plików wideo i animacji  

W opcjach programu kliknij na otwarty plik animacji, po prawej pojawi się obszar 

właściwości, jak pokazano na Rysunku 5-2. Można zmienić nagłówek (caption), ścieżkę pliku 

(file path), czas osadzenia (settle time), okres odtwarzania (play period) oraz liczbę 

powtórzeń (play times).  

 

  

Rysunek 5-2 

6. Rozdział szósty: Wyświetlanie Tabel i Slajdów 

6.1. Stwórz nowe okno pliku 

Kliknij Nowe okno „ ”, jak pokazano na Rysunku 6-1, w menu wybierz okno pliku (file 

window), następnie, po wybraniu pliku, który chcesz odtworzyć, kliknij „otwórz” (open) w 

oknie dialogowym pliku. Jeśli wybierzesz okno pliku w opcjach programu, oprogramowanie 

automatycznie doda plik do okna pliku. W przeciwnym wypadku, zostanie utworzone nowe 
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okno pliku. Szczegóły dotyczące ustawień okna pliku znajdziesz w punkcie 3.2.2 w rozdziale 

trzecim.  

  

Rysunek 6-1 

6.2. Ustaw właściwości pliku tabeli 

W opcjach programu, kliknij plik tabeli. Po prawej stronie pojawi się obszar właściwości, jak 

pokazano na Rysunku 6-2. Można zmieniać nagłówek (caption), ścieżkę pliku (file path), czas 

osadzenia (settle time), czas wejścia (entrance time), czas wyjścia (exit time), liczbę 

powtórzeń (play times). Do wyboru jest kilkadziesiąt trików wejścia i wyjścia. 

 

 

Rysunek 6-2 

6.3. Ustaw właściwości plików slajdów 

Kliknij na otwarty plik slajdów w opcjach programu. Po prawej stronie pojawi się obszar 

właściwości, jak pokazano na Rysunku 6-3. Można zmienić tytuł (title), ścieżkę pliku (file 

path), czas odtwarzania (playing time) i czas przełączania slajdów (slide switch interval). 

Można również wybrać opcje „Przełącz automatycznie” (auto switch) oraz „Powtórz 

odtwarzanie” (repeat play). 



 

25 
 

www.modus.pl 

 

 Rysunek 6-3 

7.  Rozdział siódmy: Data i czas 

7.1. Stwórz nowe okno daty i czasu 

Kliknij Nowe Okno „ ”, wybierz opcję „okno daty i czasu” (date time window), jak 

pokazano na Rysunku 7-1, aby stworzyć nowe okno daty i czasu, jak pokazano na Rysunku 7-

2. 

  

 Rysunek 7-1 

7.2. Ustaw okno daty i czasu 

Jak pokazano na Rysunku 7-2, można ustawić właściwości okna daty i czasu.  

Nagłówek (caption): Nazwa okna daty i czasu. 

Ramka (frame): Ustaw kolor i szerokość ramki. 

Start X: Rozpocznij pozycję X w oknie wyświetlania. 

Start Y: Rozpocznij pozycję Y w oknie wyświetlania. 
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Szerokość (width): Ustaw szerokość okna daty i czasu. 

Wysokość (height): Ustaw wysokość okna daty i czasu. 

Zablokuj (lock): Zablokuj okno. 

Tło (background): Ustaw kolor tła (background color) i obraz tła (background picture) 

okna daty i czasu. 

Alfa: Ustaw zegar jako przeźroczysty. 

 

Rysunek 7-2 

7.3. Ustaw datę i czas  

Dwa style wyświetlania: jeden to zegar wskazówkowy, drugi to zegar cyfrowy. Można wybrać 

styl wyświetlania, jak pokazano na Rysunku 7-2.  

• Zegar wskazówkowy (simulated clock)  

Rysunek 7-3 pokazuje wygląd i obszar właściwości zegara wskazówkowego. Można zmienić 

tekst (text), czcionkę (font), styl wyświetlania (display style), kształt zegara (clock shape), 

kolor wskazówek (pointer color), rozmiar (size), wyświetlanie daty i dnia (date/day display).  

 

 Rysunek 7-3 

• Zegar cyfrowy (digital clock) 
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Rysunek 7-4 pokazuje wygląd i obszar właściwości zegara cyfrowego. Można zmienić styl 

wyświetlania (display style), czcionkę (font), podział wierszy (branch) oraz styl wyświetlania 

roku i godziny (year/hour style).  

  

 Rysunek 7-4 

8. Rozdział ósmy: Wyświetlanie czasu 

8.1. Stwórz nowe okno programu 

Kliknij Nowe Okno „ ”, jak pokazano na Rysunku 8-1, wybierz okno czasu (time window), 

aby stworzyć nowe okno czasu. 

 

 Rysunek 8-1 

8.2. Ustaw okno zegara 

    Jak na Rysunku 8-2, można ustawić właściwości okna zegara. 

Nagłówek (caption): Nazwa okna zegara. 

Ramka (frame): Ustaw kolor i szerokość ramki. 

Start X: Rozpocznij pozycję X w oknie wyświetlania. 

Start Y: Rozpocznij pozycję Y w oknie wyświetlania. 

Szerokość (width): Ustaw szerokość okna zegara. 

Wysokość (height): Ustaw wysokość okna zegara. 

Zablokuj (lock): Zablokuj okno. 

Tło (background): Ustaw kolor i obraz tła (background color/picture). 

Alfa: Ustaw okno jako przeźroczyste. 
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Można ustawić tekst (text), czcionkę (font), przejdź do daty i czasu (get to date/time) itp. 

 

 Rysunek 8-2 

9.  Rozdział dziewiąty: Wejście wideo i wyświetlanie w sieci 

Okno wideo jest używane do wyświetlania sygnału z Kamery PC i innych urządzeń wideo. 

9.1. Stwórz nowe okno wideo  

 Kliknij Nowe Okno „ ”, jak na Rysunku 9-1, wybierz okno wideo (video window), aby 

stworzyć nowe okno wideo. 

 

Rysunek 9-1 

9.2. Stwórz nowe okno sieci 

Kliknij Nowe Okno „ ”, jak na Rysunku 9-2, wybierz okno sieci (web window), aby stworzyć 

nowe okno sieci. 

 

Rysunek 9-2 

9.3. Ustaw właściwości okna sieci  

Jak pokazano na Rysunku 9-3, można ustawić właściwości okna sieci. 

Nagłówek (caption): Nazwa okna sieci. 
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Ramka (frame): Ustaw kolor i szerokość ramki. 

Start X: Rozpocznij pozycję X w oknie wyświetlania. 

Start Y: Rozpocznij pozycję Y w oknie wyświetlania. 

Szerokość (width): Ustaw szerokość okna sieci. 

Wysokość (height): Ustaw wysokość okna sieci. 

Zablokuj (lock): Zablokuj okno. 

Strona internetowa (website): Po wprowadzeniu strony, kliknij „Zmień” (modify), aby 

zatwierdzić. 

 

Rysunek 9-3 

10.  Rozdział dziesiąty: Wyświetlanie projektu 

10.1. Stwórz nowe okno projektu 

Kliknij Nowe Okno „ ”, jak pokazano na Rysunku 10-1, wybierz okno projektu (design 

window), aby stworzyć nowe okno projektu. 

 

Rysunek 10-1 

www.modus.pl 
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10.2. Ustaw opcje okna projektu 

  

Rysunek 10-2 

Nagłówek (caption): Nazwa okna projektu. 

Ramka (frame): Ustaw kolor i szerokość ramki. 

Start X: Rozpocznij pozycję X w oknie wyświetlania. 

Start Y: Rozpocznij pozycję Y w oknie wyświetlania. 

Szerokość (width): Ustaw szerokość okna projektu. 

Wysokość (height): Ustaw wysokość okna projektu. 

Alfa: Ustaw przeźroczystość okna projektu. 

Tło (background): Ustaw kolor tła (background color) okna projektu. 

Podkładka kolorów (color pad): Wyświetl aktualnie używany kolor. 

Konfiguracja (configuration): Skonfiguruj podkładkę kolorów. 

10.3. Skonfiguruj podkładkę kolorów 

Kliknij „konfiguruj” (configure), pojawi się okno dialogowe jak na Rysunku 10-3. 
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Rysunek 10-3 

 Tło (background): Ustaw kolor tła (background color), domyślny kolor to czarny.  

Kolor (color): Ustaw aktualny kolor. 

Stopień przechodzenia (transition grade): Wartość różnicy pomiędzy sąsiednimi 

kolorami. 

Kolory przejściowe (transitional colors): Numer koloru od aktualnego koloru, który 

przechodzi w kolor docelowy. 

Suma (total): Suma kolorów w palecie. 

 Wyczyść (clear): Usuń wszystkie kolory w palecie. 

 Usuń (delete): Usuń ostatni kolor w palecie. 

 Zapisz (save): Zapisz bieżącą paletę do listy przykładowych kolorów. 

 Biblioteka podkładek kolorów (color pad library): wybierz skonfigurowaną podkładkę 

kolorów z biblioteki.  

 Usuń (remove): Usuń paletę z biblioteki podkładek kolorów. 
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 Metoda używania przycisków kolorów 

Kliknij przycisk koloru, pojawi się paleta kolorów, a wskaźnik zrobi się cienki. W lewym 

dolnym rogu okna wyboru koloru widać kolor, który wskazuje mysz. Na środku widać 

wartość kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Wybierz kolor i kliknij na nim. Jeśli 

żądanego koloru nie ma w palecie, można kliknąć przycisk w prawym dolnym rogu, aby 

wybrać kolor. 

  

 Ustaw paletę 

1. Kliknij „wyczyść” (clear), aby usunąć wszystkie kolory w palecie. 

2. Dodaj jeden kolor: 

☉ Kliknij paletę, aby dodać aktualny kolor do palety. 

☉ Kliknij „kolor” (color), wybierz kolor z palety okna dialogowego. Wybrany kolor zakryje 

aktualny kolor i zostanie dodany do palety. 

☉ Kliknij na tabeli kolorów, wybrany kolor zostanie dodany do palety. 

3. Dodaj kolor przejściowy 

☉ Naciskając „Ctrl”, kliknij na paletę, ostatnio wybrany kolor przejdzie w aktualny kolor w 

ustalonej wartości różnicy kolorów. 

☉ Naciskając „Ctrl”, kliknij „Kolor” (color), wybierz kolor z palety okna dialogowego, wybrany 

kolor zastąpi aktualny kolor, a w międzyczasie, ostatnio wybrany kolor przejdzie do 

aktualnego koloru w ustalonej wartości różnicy kolorów.  

 ☉ Naciskając „Ctrl”, kliknij na tabeli kolorów, ostatnio wybrany kolor przejdzie w następny 

wybrany kolor w ustalonej wartości różnicy kolorów. 

 4. Dodaj kolor przejściowy 

Przesuń mysz nad paletę kolorów, wybrane kolory zostaną dodane do palety. 

5. Wybierz z biblioteki przykładowych kolorów. 
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Kliknij w bibliotekę przykładowych kolorów (sample color library) i wybierz potrzebną paletę 

z listy. 

10.4. Tablica projektu 

W sumie osiem akcji: symetria (symmetry), przeplatanie (interleaving), rozpraszanie 

(diffusion), obracanie (rotation), stopniowe zmienianie (gradual changing), opadanie 

(dropping), klocki (toy bricks), fala dźwiękowa (sound wave). Każda z akcji zawiera wiele 

trybów. 

• Tryb renderowania (rendering mode): Kiedy domyślny kolor bieżącej akcji nie 

pochodzi z palety, ten tryb jest aktywny. 

• Prędkość odtwarzania (play speed): Prędkość odtwarzania projektu. 

 Ruch (movement) 

Akcja ruchu ma dziesięć trybów: 

• Lewo (left): przesuń w lewo, 

• Prawo (right): przesuń w prawo, 

• Góra (up): przesuń w górę, 

• Dół (down): przesuń w dół, 

• Góra lewo (up left): przesuń w górę i w lewo, 

• Dół lewo (down left): przesuń w dół i w lewo, 

• Góra prawo (up right): przesuń w górę i w prawo, 

• Dół prawo (down right): przesuń w dół i w prawo, 

• Port wewnętrzny (inner-port): przesuń jako ścieżka pikseli, 

• Między-port (inter port): światła każdego portu mają ten sam kolor, kolor przesuwa 

się między portami. Ta opcja ignoruje długość kroku. 

 

 Symetria (symmetry) 

Symetria posiada sześć stylów: 

• Poziomy otwarty (horizontal open): kolor przesuwa się od środka na boki, 

• Poziomy zamknięty (horizontal close): kolor przesuwa się od boków do środka, 

• Pionowy otwarty (vertical open): kolor przesuwa się od środka w górę i w dół, 

• Pionowy zamknięty (vertical close): kolor przesuwa się od góry i od dołu do środka, 
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• Narożnikowy otwarty (twin corner open): kolor przesuwa się od środka do boków w 

formie kąta prostego, 

• Narożnikowy zamknięty (twin corner close): kolor przesuwa się od boków do środka 

w formie kąta prostego. 

 

 Przeplatanie (interleaving) 

Przeplatanie ma dwa tryby: 

• Poziomy (horizontal): przeplatające się linie przesuwają się od boków do środka, 

• Pionowy (vertical): przeplatające się kolumny przesuwają się od góry i od dołu do 

środka. 

 

 Rozpraszanie (diffusing) 

Rozproszenie ma sześć trybów: 

• Rozproszenie w elipsę (ellipse diffuse): kolor rozchodzi się w eliptycznym kształcie, 

• Skurczenie w elipsę (ellipse shrink): kolor kurczy się w eliptycznym kształcie, 

• Rozproszenie w romb (rhombus diffuse): kolor rozchodzi się w kształcie rombu, 

• Skurczenie w romb (rhombus shrink): kolor kurczy się w kształcie rombu, 

• Rozproszenie w prostokąt (rectangle diffuse): kolor rozchodzi się w kształcie 

prostokąta, 

• Skurczenie w prostokąt (rectangle shrink): kolor kurczy się w kształcie prostokąta. 

 

 Obrót (rotation) 

Obrót ma cztery tryby: 

• Skręcanie w prawo (right-handed screw): kolor obraca się w kształcie prawoskrętnej 

spirali, 

• Skręcanie w lewo (left-handed screw): kolor obraca się w kształcie lewoskrętnej 

spirali, 

• Obrót w prawo (right circumrotate): kolor obraca się zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, 
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• Obrót w lewo (left circumrotate): kolor obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara, 

  

 Opadanie (dropping) 

Akcja opadania ma dwa tryby. Można ustawić tryb renderowania. 

• Styl 1: Opadanie z góry, kolor zmienia się zgodnie ze zmianą koloru w palecie. 

• Styl 2: W przeciwieństwie do stylu 1, opadanie jest białe.  

 

 Klocki (toy bricks) 

Klocki mają cztery tryby. Można ustawić tryb renderowania, szerokość klocków (width of 

bricks), wysokość klocków (height of bricks), odstępy (space between), częstotliwość 

(frequency), przecinanie (overpass) oraz wysokość odbicia (rebound height). 

• Szerokość klocków (bricks width): Szerokość klocków. 

• Wysokość klocków (bricks height): Wysokość klocków. 

• Odstęp (space between): Stosunek liczby rzędów siatek do liczby klocków siatki. 1 

oznacza brak odstępów. 

• Częstotliwość (frequency): Rząd klocków pojawia się w danych odstępach. 0 oznacza, 

że po opadnięciu rzędu klocków, pojawia się następny rząd.  

• Filtracja (filtration): Klocki wychodzące w pierwszych danych odstępach będą 

filtrowane.  

• Wysokość odbicia (rebound height): Wysokość odbijania się klocków. 

Lewo (left): klocki przesuwają się w lewo. 

Prawo (right): klocki przesuwają się w prawo. 

Góra (up): klocki przesuwają się w górę. 

Dół (down): klocki przesuwają się w dół. 
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 Fala dźwiękowa (sound wave) 

Fala dźwiękowa ma cztery tryby. Można ustawić tryb renderowania. Fala dźwiękowa ma 

kolor taki jak w palecie. 

• Lewo (left): fala dźwiękowa wychodzi w lewo. 

• Prawo (right): fala dźwiękowa wychodzi w prawo. 

• Góra (up): fala dźwiękowa wychodzi w górę. 

• Dół (down): fala dźwiękowa wychodzi w dół. 

 

11. Rozdział jedenasty: Menadżer wyników (score manager) 

Menadżer wyników jest używany do osadzenia tymczasowej notyfikacji podczas odtwarzania 

programu. 

11.1. Otwórz okno menadżera wyników 

Kliknij menu „Sterowanie” (Control), z rozwijanego menu wybierz „menadżer wyników” 

(score manager), otworzy się następujące okno dialogowe. 

 

Rysunek 11-1 

11.2. Ustaw okno 

    Jak pokazano na Rysunku 11-1, można ustawić liczbę powtórzeń (repeat times), 

przeźroczystość (transparent), lewą krawędź (left brink), prawą krawędź (right brink), dolną 

krawędź (down brink), tło (background), trik (stunt), czcionkę (font) itd. 

11.3. Odtwórz/zatrzymaj notyfikację 

      Po ustawieniu opcji, kliknij „Odtwórz” (Play), aby odtworzyć notyfikację. Kliknij 

„Zatrzymaj” (Stop), aby zatrzymać. 
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12.  Rozdział dwunasty: Sterowanie studiem 

Sterowanie studiem zawiera odtwarzanie efektu wizualnego Media Player, podgląd okna 

programu, odtwarzanie pliku programu, zawieszenie, zatrzymywanie, nagrywanie pliku AVI, 

otwieranie zapisanych plików oraz przewracanie storn programu. 

Kliknij menu „Sterowanie” (Control) —”Rozwiń lub zwiń” (Expand or furl) na pasku narzędzi, 

aby rozwinąć lub zwinąć okno sterowania.  

12.1. Wyświetlanie Efektów Wizualnych Media Player  

Kliknij menu „Sterowanie” (Control) - „efekt wizualny Media Player” (Media Player visual 

effect), aby odtworzyć efekt wizualny Media Player. Kliknij „stop”, aby zatrzymać.  

Uwaga: efekt wizualny musi być ustawiony w programie Windows Media Player. 

12.2. Podgląd okna programu 

Wybierz okno programu lub pliku z opcji programu, następnie kliknij menu „Sterowanie” 

(Control) —”Podgląd” (Preview) lub kliknij „ ” na pasku narzędzi, aby przeglądać. Kliknij 

„stop”, aby zatrzymać. 

12.3. Odtwarzanie programu 

Odtwórz od początku: 

Kliknij menu „sterowanie” (control) —”Odtwórz od początku” (Play from first) 

Odtwórz od bieżącej strony programu: 

Kliknij menu „Sterowanie” (Control) —”Odtwórz” (Play), lub kliknij „ ” na pasku narzędzi, 

aby odtworzyć. 

12.4. Pauza 

Podczas odtwarzania pliku programu, kliknij menu „Sterowanie” (Control) —”Pauza” (Pause) 

lub kliknij „ ” na pasku narzędzi, aby wstrzymać. 

12.5. Stop 

 Podczas odtwarzania lub podglądu programu lub efektu wizualnego Media Player, kliknij 

menu „Sterowanie (Control) —”Stop” lub kliknij „ ” na pasku narzędzi, aby zatrzymać 

odtwarzanie lub nagrywanie pliku. 

12.6. Nagraj plik AVI 

Kliknij menu „Sterowanie” (Control) —”Nagraj” (Record) lub kliknij „ ” na pasku narzędzi, 

aby zacząć nagrywać plik. Kliknij „ ”, aby zatrzymać nagrywanie, pojawi się okno zapisu 

pliku AVI, wybierz ścieżkę zapisu, wprowadź nazwę pliku i kliknij „zapisz” (save), aby zapisać. 
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Przed nagrywaniem, można ustawić właściwości pliku AVI. Kliknij menu „Ustawienia” 

(Setting) —”Opcje REC AVI” (REC AVI options), pojawi się następujące okno dialogowe:  

 

Można ustawić jakość obrazu (quality), liczbę klatek (key frame rate), enkoder kompresji 

(compression encoder), prędkość przechwytywania (capture speed) oraz prędkość 

odtwarzania (play speed). 

12.7. Otwórz zapisany plik 

   Podczas odtwarzania programu, kliknij menu „Plik” (File) —”Otwórz” (Open) lub kliknij „

” na pasku narzędzi, wybierz plik multimedialny i kliknij „otwórz” (open) w oknie 

dialogowym, a rozpocznie się odtwarzanie. 

12.8. Przełącz program  

Podczas odtwarzania programu, interfejs wygląda następująco. 

 

Podczas odtwarzania programu, wybierz ikonę z listy ikon, okno odtworzy odpowiadający 

plik. Uwaga: nie będzie odpowiedzi, jeśli klikniesz na aktualnie wybrany plik. 

Podczas odtwarzania programu, jeśli klikniesz w inny program, oprogramowanie przełączy 

się na odtwarzanie wybranego pliku.  

12.9. Zadanie synchronizacji 

Kliknij menu „ustawienia” (setting) —”Tabela harmonogramów” (Schedule Table), pojawi się 

okno dialogowe „Tabela zaplanowanych komend” (Scheduled Command Table).  
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Rozpocznij zaplanowaną komendę: tylko kiedy ta opcja jest wybrana, program może przesłać 

komendę synchronizacji podczas startu oraz później zresetować program. 

• Dodaj (add): dodaj komendę synchronizacji 

• Edytuj (edit): zmień wybraną komendę synchronizacji 

• Usuń (delete): usuń wybraną komendę synchronizacji 

• Usuń wszystkie (delete all): usuń wszystkie komendy synchronizacji 

• Wyjdź (exit): wyjdź z tabeli komend 

• Kliknij „dodaj” (add) lub „edytuj” (edit), pojawi się następujące okno dialogowe 

„zaplanowana komenda” (scheduled command). 
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• Nazwa komendy (command name): odtwórz (play), pauza (pause), stop, wyłącz LED 

(turn off LED power). 

• Zawartość komendy (command content): aktywna, kiedy komenda to „odtwórz plik 

programu” (play program file), oznacza ścieżkę programu. 

• Czas wykonania (execution time): czas wykonania polecenia. 

• Data wykonania (valid date): polecenie wykonane w zakresie określonych dat lub 

zawsze. 

• Dni wykonania (valid days): polecenie jest wykonane w danym dniu lub zawsze. 

 

13. Rozdział trzynasty: Ustawienia oprogramowania i sprzętu 

Kliknij menu „ustawienia” (setting) —”Ustawienia systemu” (System setting), otworzy się 

okno dialogowe właściwości ustawień systemu. 

13.1. Ustawienia oprogramowania 

1. Interfejs sprzętu (hardware interface): Wybierz odpowiedni, zgodnie ze sterownikiem 

interfejsu. 

2. Okno odtwarzania (play window): Wpisz liczbę, aby ustawić pozycję i wielkość okna, 

następnie kliknij „OK”, aby zatwierdzić. 

3. Oddzielenie (screen off): Wychylenie ekranu LED względem lewego górnego rogu okna 

odtwarzania. 

4. Automatyczne sprawdzanie nowej wersji oprogramowania (auto check new edition of 

software): Podczas uruchamiania programu, sprawdza, czy dostępna jest nowa wersja 

oprogramowania i przypomina, jeśli trzeba ją pobrać. 

5. Prędkość odtwarzania (play speed): Ustaw liczbę klatek na sekundę. 

6. Przyspieszenie sprzętu (hardware accelerate): Duże (high), średnie (middle), niskie (low). 

Kiedy jest niskie, na ekranie nie można wyświetlać przeźroczystego okna, zwykle należy więc 

wybrać duże lub średnie. 

7. Wyjście wideo (video output): zawiera Domyślne (default), VMR7 i VMR9. VMR9 jest 

najbardziej wydajne, ale wymaga dużej wydajności lub dobrej karty graficznej. Jeśli wybrano 

duże przyspieszenie sprzętu, należy wybrać domyślne wyjście wideo.  

 

Po zmianie interfejsu sprzętu lub przyspieszenia sprzętu, należy zresetować program. 
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13.2. Ustawienie jasności/koloru (brightness/color setting) 

 

W pierwszej kolumnie, naciskając „Ctrl” przesuń mysz na wybrany kontroler podrzędny, 

który trzeba zresetować. Można też zaznaczyć pole na górze, aby wybrać wszystkie 

kontrolery. Następnie można zmienić jasność i kolor. Kliknij „OK”, aby zatwierdzić. 

     

14. Rozdział czternasty: Rzeźba projektu LED 

Kliknij menu „ustawienia” (setting) —”Ustawienia rzeźby” (Setting sculpt), wybierz „złożona 

rzeźba” (complex sculpt). Domyślne hasło jest puste. 

 

Standardowa rzeźba odnosi się do standardowego ekranu. Złożona rzeźba odnosi się do 

umownego połączenia lamp LED. 

Wprowadź interfejs rzeźby. Można wybrać typ światła (light type), typ IC (IC type), jasność 

(brightness) itd. w ustawieniach podrzędnych. Po lewej można ustawić tryb połączenia 

(connection mode), moduł (module) oraz piksele granicy linii (line limit pixels). Program 

poprowadzi cię, aby utworzyć ścieżkę. 
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14.1. Interfejs rzeźby światła 

 Tryb połączenia 

• Pojedynczy rząd (single row): linie połączone jak „z”, rząd po 

rzędzie 

• Pojedyncza kol. (single col): linia połączona jak „z”, kolumna po 

kolumnie  

• Rząd zwrotny (return row): linia połączona jak „ ” w rzędzie 

• Kol. zwrotna (return col): linia połączona jak „ ” w kolumnie 

• Najkrótsza odległość (shor distance): połącz najbliższy punkt.  

• Najkrótsza odległość rzędu (shor dist row): połącz najbliższy 

punkt, biorąc pod uwagę regularność rzędu 

 Porty kontrolera 

Przesuń mysz nad obszar pracy i doda się kilka linii, jak pokazano: 

 

Kiedy liczba pikseli portu przekracza liczbę limitu pikseli, nadmiarowe piksele zostaną dodane 

do następnej ścieżki. Liczba pikseli ścieżki (portu) jest wyświetlana w liście licznika (count) 

(jak pokazano na obrazku po prawej). 

 Moduł  

Piksel sygnału 

 Piksele granicy linii 

Przy dodawaniu pikseli do ścieżki, jeśli liczba pikseli przekracza limit, to nadmiarowe piksele 

zostaną dodane do następnego portu. 
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  Zatwierdź numer linii kontrolera podrzędnego 

Port jest linią. Wybierz kilka linii, aby dzieliły kontroler podrzędny, jeśli potrzeba kilku 

portów. Na przykład, jeśli potrzeba trzech portów, wybierz „trzy linie jednego kontrolera 

podrzędnego” w programie. Jeśli wybierzesz „dwie linie na kontroler podrzędny”, to linie 1 i 

2 będą pod pierwszym kontrolerem, ścieżki 3 i 4 to drugi kontroler, a ścieżki 5 i 6 to trzeci 

kontroler podrzędny. 

14.2. Menu rzeźby światła 

Pasek menu ma w sumie pięć menu głównych: „Plik (F)” (File), „Edytuj (E)” (Edit), „Widok 

(V)” (View), „Ustawienia (S)” (Setting), „Pomoc (H)” (Help) 

 Menu pliku (file menu)  

  

• Nowy (new) (Ctrl+N): stwórz jeden pusty plik rzeźby. Po kliknięciu, pojawi się okno 

dialogowe „stwórz nowy plik rzeźby” (create a new sculpt file). Jednostką wielkości są 

piksele. Wpisz odpowiednią liczbę pikseli, jaką wymaga projekt, w kierunku poziomym 

i pionowym. Jeśli rzeźba projektu to kula, proszę wybrać kulę (sphere) z grupy rzeźb 

(sculpt). W przeciwnym wypadku, wybierz płaszczyznę (plane). Następnie kliknij „OK”. 

 

• Otwórz (open) (Ctrl+O): otwórz plik rzeźby. Rozszerzenie pliku rzeźby to *.scu. 
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• Zapisz (save) (Ctrl+S): zapisz edytowany plik rzeźby. Jednocześnie utworzy się plik 

konfiguracji kontrolera, *.cfg. 

• Zapisz jako (save as): zapisz edytowany plik rzeźby pod inną nazwą pliku. 

• Przesłany obraz (output image): Prześlij edytowany szkic rzeźby jako plik Rysunku. 

• Eksportuj moduł wyświetlania (export display module): prześlij moduł wyświetlania w 

programie jako plik. 

• Importuj moduł wyświetlania (import display module): importuj moduł wyświetlania 

do programu. 

 Menu edycji (edit menu): 

 

• Cofnij (undo): cofnij poprzednią akcję. 

• Ponów (redo): ponów poprzednią akcję. 

• Wytnij (cut): wejdź w tryb wycinania, wskaźnik myszy zmieni się w , następnie 

wytnij żądane piksele w obszarze pracy. Programy spyta, czy usunąć piksele w 

obszarze. Po kliknięciu „Zatwierdź” (Confirm), wszystkie piksele w obszarze zostaną 

usunięte, jednak ich kopia będzie zachowana w schowku, co pozwoli na ich wklejenie 

komendą wklej. 

• Kopiuj (copy): wejdź w tryb kopiowania, wskaźnik myszy zmieni się w , następnie 

skopiuj żądane piksele w obszarze pracy. Wybrane piksele zostaną skopiowane do 

schowka systemowego. Komenda ta różni się od „wytnij”, tutaj wybrane piksele nie są 

usuwane. 

• Wklej (paste): wejdź w tryb wklejania, wskaźnik myszy zmieni się w . Jeśli w schowku 

znajdują się dane, komenda ta będzie aktywna. Rysunek ze schowka będzie poruszał 

się za myszą. Kliknij myszą, aby wkleić piksele ze schowka w danym miejscu. Przy 

kopiowaniu numerów portów pikseli, wszystkie piksele w schowku zostaną połączone 

do portów.  
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• Usuń (delete): wejdź w tryb usuwania, wskaźnik myszy zmieni się w , przesuń myszą 

i wybierz piksele do usunięcia, następnie kliknij „Zatwierdź” (Confirm) w oknie 

dialogowym, aby zakończyć usuwanie. 

• Przenieś (transfer): wejdź w tryb przenoszenia, mysz zmieni się w łapkę.  Przenieś 

wybrany piksel i następne piksele do końca bieżącej ścieżki. Jak pokazano na 

następnym obrazku, czerwona linia to pierwszy port, zielona linia to drugi port. 

Wybierz pierwszy port i ustaw go jako port bieżący, następnie kliknij , kliknij na 

zielony punkt, a druga linia zostanie połączona z pierwszą.  

 

 

 

Odwróć (reverse): wejdź w tryb odwracania, wskaźnik myszy zmieni się w strzałkę w 

górę. Kliknij jeden koniec ścieżki, wskaźnik myszy zmieni się w strzałkę w dół, następnie 

kliknij na drugim końcu, a ścieżka zostanie odwrócona. Oznacza to, że kolejność pikseli w 

ścieżce zostanie odwrócona. 
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Dodaj (add): wejdź w tryb dodawania ścieżki. Wskaźnik myszy zmieni się w krzyżyk. W 

tryb dodawania ścieżki można również wejść, klikając prawym przyciskiem myszy w 

obszarze pracy. Poruszając myszą po siatce, pasek statusu wskazuje pozycję myszy w 

siatce. X oznacza kolumnę, a Y oznacza rząd. Są dwie metody dodawania ścieżki:  

(1) Wybór prostokąta:  

Wygodnie jest tworzyć ścieżkę wewnątrz prostokąta. Wielkość prostokąta jest 

nieograniczona. 

Najpierw wybierz priorytet łączenia z interfejsu rzeźby światła. Wybierz „Priorytet 

rzędu” (Row priority), aby stworzyć ścieżkę w rzędzie w obszarze prostokąta. 

Wybierz „Priorytet kolumny” (Column priority), aby stworzyć ścieżkę w kolumnie w 

obszarze prostokąta.  

Następnie wybierz metodę łączenia. Wybierz „Pojedynczy kierunek” (Single 

direction), dla ścieżki w jednym kierunku. W przeciwnym wypadku wybierz 

„Powrót” (Return). „Najkrótsza odległość” (Shrotest distance) oznacza łączenie do 

najbliższego punktu siatki. Metoda ta jest efektywna dla ścieżek poziomych i w 

module wyświetlania pojedynczych pikseli. Użytkownik może zdefiniować, który 

rodzaj modułu zostanie dodany do ścieżki. Domyślny moduł to pojedynczy piksel, co 

oznacza dodawanie piksel po pikselu. Jeśli zdefiniowano i wybrano moduł 32x32, 

moduł zostanie dodany jako jednostka. Kliknij „edytuj” (edit) —zapisano jako moduł 

wyświetlania” (saved as display module), aby zdefiniować moduł.  

  Ustaw liczbę pikseli w każdym porcie. Liczba pikseli w każdym porcie nie może 

przekraczać ustalonej liczby pikseli. Nadmiarowe piksele zostaną automatycznie 

dodane do następnego portu. 

Metody wyboru prostokąta: Przesuń myszą do początkowej pozycji żądanych 

pikseli. Naciskając lewy przycisk myszy, przesuń myszą po obszarze pracy. Pojawi się 

ramka, a pasek statusu pokaże szerokość i wysokość. Po wybraniu wszystkich 

żądanych pikseli, puść przycisk myszy.  
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Jeśli żądany obszar jest większy niż monitor, możesz użyć klawiszy nawigacji do 

pomocy. Cztery klawisze nawigacji oznaczają cztery różne kierunki. Można też 

nacisnąć „+” lub „-” do przybliżania lub oddalania. Przy puszczaniu przycisku myszy, 

naciśnij „ctrl”, pojawi się okno dialogowe, gdzie można wpisać szerokość i 

wysokość. Wygodnie jest stosować tę metodę, jeśli żądany obszar ma więcej niż 

dwa rzędy i dwie kolumny. 

(2) Prawy przycisk:  

Kliknij prawym przyciskiem na punkty siatki, które jeszcze nie są dodane. Punkty, od 

ostatniego w bieżącym porcie do miejsca kliknięcia, zostaną dodane do bieżącej 

ścieżki. 

• Kopiowanie macierzy (array copy): Wejdź w tryb kopiowania macierzy. Wskaźnik 

zmieni się w , ustaw priorytet ścieżki oraz tryb łączenia w interfejsie rzeźby światła. 

Następnie przesuń myszą, aby objąć żądane piksele w obszarze pracy. Puść przycisk, a 

pojawi się okno dialogowe, gdzie należy wpisać liczbę jednostek macierzy. Następnie 

kliknij OK. Macierz zostanie wklejona zgodnie z priorytetem, trybem łączenia oraz 

trybem przesuwania myszy. Liczba portów zwiększy się automatycznie. Uwaga: liczba 

wybranych pikseli to maksimum 2048.  

 

• Zapisano jako moduł (saved as module): Zapisz zdefiniowaną ścieżkę jako moduł 

wyświetlania. Moduł wyświetlania nie może zawierać ścieżek wielokrotnych 

kontrolerów podrzędnych. 
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 Menu widoku (view menu): 

 

• Środkuj (image center): wyświetla Rysunek na środku. 

• Pokaż tło (show background): pokaż lub ukryj tło. 

• Pokaż obwódkę (show outline border): pokaż lub ukryj obwódkę. 

• Pokaż siatkę (show grid): pokaż lub ukryj siatkę. 

• Pokaż ścieżkę (show route): pokaż lub ukryj ścieżkę. 

Dodatkowo naciśnij „+”, aby przybliżyć Rysunek lub „-”, aby oddalić Rysunek. 

 Menu ustawień (setting menu) 

 

 

• Ustawienia tła (background setting): Kliknij w menu, a w oknie pojawi się narzędzie 

pędzla. Kliknij menu „zaznacz” (check) - „oddal” (zoom out) - „wyświetl siatkę” (display 

grid). Na płótnie pojawi się siatka, która ułatwia rysowanie. Użyj narzędzia pędzla, aby 

zaprojektować kształt ścieżki. Kliknij „zapisz” (save) oraz zastosuj zaprojektowany 

kształt jako tło rzeźby. Po ustawieniu rysunku tła, połącz punkty zgodnie z rysunkiem 

tła. Kliknij menu „połącz ścieżkę według tła” (connect route by background). Nie można 

dodawać pikseli do siatek bez rysunku tła. 

o Wklej ze schowka (paste form the clipboard): wklej tekst lub Rysunek do 

obszaru pracy jako tło. 

o Wprowadź z pliku (lead in from file): Wprowadź plik Rysunku jako tło, pojawi 

się okno dialogowe, wybierz jeden plik Rysunku jako tło. 
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o Rozpoznaj obraz (picture identify): może automatycznie rozpoznać obraz 

zawierający tylko okręgi lub punkty. Lepiej, jeśli obraz ma duży kontrast. 

Czerwone okręgi oznaczają rozpoznane okręgi lub punkty. 

o Wprowadź plik dxf (lead in dxf file): wprowadź plik dxf z AutoCAD. Wymaga 

pikseli pokazanych jako okrąg lub regularny wielokąt. Połącz piksele linią 

prostą, piksele, przez które przechodzi prosta są połączone.  

 

• Usuń tło (delete background): usuń Rysunek tła. 

• Połącz według tła (connect by background): Dla złożonych obrazów, dla ułatwienia 

wybierz „połącz według tła” (connect by background). Tylko piksele na obrazie tła 

mogą być połączone. 

• Wielkość obrazu tła (background picture size): dopasuj wielkość i pozycję obrazu tła, 

aby dopasować zawartość obrazu do siatki. 

• Funkcjonowanie portu (port operate): łatwo wykonać wymianę pikseli dwóch 

portów, wygodnie łączyć i usuwać wszystkie piksele w jednym porcie. 

 

• Ustawienia podrzędne (slave setting): kliknij „ustawienia podrzędne” (slave setting), 

pojawi się okno dialogowe „ustawienia podrzędne”, pierwsze trzy piksele każdego 

kontrolera podrzędnego mają kolor czerwony, zielony i niebieski. Wybierz port, a 

następnie zmień opcje parametrów. Na końcu kliknij „zatwierdź” (confirm). 

▪ Jasność (bright): Wyreguluj jasność. 

▪ Kolor (color): Wyreguluj czerwony, zielony i niebieski. 

▪ Częstotliwość zegara (clock rate): Wybierz odpowiednią prędkość zegara. 

Ustaw ten parametr, jeśli lampa LED mruga. 

▪ Poziom szarości (gray level): Ustaw poziom skali szarości lampy LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

▪ Test kolorów (color test): Testuj kolejność komponentów kolorów RGB  

▪ Typ światła (light type): Ustaw kolejność styków sterownika IC. 

▪ Typ kontrolera (control type): Ustaw typ sterownika IC. Typ IC może się różnić 

w zależności od kontrolera podrzędnego. 

▪ Odwrócenie kolorów (color reverse): Odwraca kolory. 
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RGB to domyślny typ światła. Jeśli kolejność styków wyjściowych jest inna niż RGB, należy 

zmienić typ światła. Jeśli lampy nie ma w typie światła, kliknij „Dodaj” (Add), a pojawi się 

okno dialogowe ustawień chip-pin (chip-pin setting).  
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Liczba chip-pin światła LED odnosi się do liczby cykli koloru. Na przykład, jeśli tuba świetlna 

korzysta z 8-bitowych chipów wyjścia, a ścieżki tych dwóch chipów różnią się, to liczba bitów 

to 16. Jeśli ścieżki dwóch chipów są takie same, to liczba chip-pin to 8.  

G1B1R1G2B2R2G3B3R3 to 3-bitowa cyrkulacja, więc liczba chip-pin to 3.  

 

Po ustawieniu liczby chip-pin, ustaw kolor kontrolowany przez każdy chip-pin oraz kolejność 

lub wejście klawiszem skrótu. (R, G, B) oznacza kolor, następna liczba oznacza liczbę 

sekwencji, a spacja oznacza wolne miejsce. 

14.3. Standardowa rzeźba 

Standardowe ustawienia rzeźby zawierają ustawienie modułu LED, ustawienie ekranu LED 

oraz ustawienie właściwości kontrolera podrzędnego. 

Ustawienie modułu LED (LED module) jest po to, aby lampy kontrolowane przez port 

kontrolera podrzędnego były widoczne jako moduł. Należy ustawić szerokość (width), 

wysokość (height), tryb łączenia (link mode) oraz kierunek (direction). Ustaw porty 

kontrolera podrzędnego (sub-control ports) oraz metodę sortowania (sort by), jak pokazano. 

 

W ustawieniach ekranu LED (LED screen setting), należy ustawić numer kontrolera 

podrzędnego (slave allot), tryb rozmieszczenia (sub-control arrangement) oraz tryb łączenia 

(link mode) i kierunek ścieżki wejściowej (direction). Przy jednej karcie sieciowej, wszystkie 

kontrolery podrzędne będą połączone do tej karty. Jeśli jest więcej kart sieciowych, należy 

przypisać kontroler podrzędny. Przesuń mysz nad okienko edycji, pokażą się adresy IP 
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poszczególnych kontrolerów podrzędnych, jak pokazano poniżej: 

Kliknij „ustawienia podrzędne” (slave setting), aby ustawić właściwości kontrolera 

podrzędnego. Można zmienić jasność (bright), częstotliwość zegara (clock rate), poziom 

szarości (gray level), numer portu (port number), Gamma, typ światła (light type), typ IC (IC 

type) itd. Kliknij „Zastosuj” (Apply). 

Kliknij „zapisz” (save), aby zapisać standardowe ustawienie rzeźby jako plik „scu”. 

Kliknij „otwórz” (open), aby otworzyć i skorzystać z uprzednio zapisanego pliku „scu”. 
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15. Rozdział piętnasty: Uwagi 

Przyspieszenie sprzętu 

Otwórz okno dialogowe właściwości wyświetlania (display property), kliknij 

„Zaawansowane” (Advanced), w oknie dialogowym wybierz „rozwiązywanie problemów” 

(trouble shooting). Przyspieszenie sprzętu ma sześć poziomów. Szósty poziom jest 

najbardziej efektywny, ale komputer musi spełniać wysokie wymagania, więc zaleca się 

poziom 4 lub poziom 5. 

W ustawieniach oprogramowania (software setting) także jest opcja przyspieszenia sprzętu, 

która odnosi się do funkcji przyspieszenia sprzętu tego programu. 

16. Rozdział szesnasty: Szybko rozświetl lampę 

1. Podłącz lampę do kontrolera podrzędnego, a kontroler do karty sieciowej komputera. 

Jeden komputer może posiadać wiele kart sieciowych, a do każdej karty sieciowej można 

podłączyć maksymalnie 255 kontrolerów podrzędnych. 

2. Ustaw adres IP (IP address) oraz maskę podsieci (subnet mask). Kliknij dwa razy na 

„połączenie sieciowe” (network connection) w Panelu Sterowania (Control Panel). Prawym 

przyciskiem myszy kliknij na „połączenie lokalne” (local area connection) i w menu 

podręcznym kliknij „właściwości” (property). Kliknij dwa razy w „Protokół Internetowy 

(TCP/IP) (Internet Protocol), wybierz „użyj następującego adresu IP” (use the following IP 

address) i podaj adres IP. Maska podsieci jest stała: 255.255.255.0. Jeśli posiadasz więcej 

niż jedną kartę sieciową, pierwsze trzy bajty adresu IP nie mogą być takie same, a wartość 

ostatniego bajta może wynosić od 1 do 254. Nie zmieniaj innych ustawień. Po elektryfikacji 

kontrolera podrzędnego, status karty sieciowej zmieni się na „podłączony” (connected). 

Na końcu kliknij „OK”. 

3. Uruchom „oprogramowanie ART LED Studio” 

4. Kliknij menu „ustawienia” (setting) —”ustawienie rzeźby” (sculpt setting), aby wejść w 

ustawienia rzeźby. Przesuń mysz nad obszar pracy. Do kontrolera podrzędnego będzie 

dodanych kilka pikseli. 

5. Kliknij menu „ustawienia” (setting) —”ustawienia podrzędne” (slave setting). Wybierz 

odpowiedni typ kontrolera (control type), w zależności od chipa sterownika lampy, oraz 

wybierz właściwą częstotliwość zegara (clock frequency), a następnie kliknij „Zastosuj” 

(Apply). 

 

17. Dystrybucja: 

biuro@modus.pl  


