
DMF313.IR 
 lcd tft 1.8 inchعکس هایی از 

هم قرار دادن، اینو همین جا بگم که هر کسی میتونه این  "رم خور"در زیر عکس هایی از نمایشگر میبینید که همراه نماییش گر 

نمایش گر رو درست کنه و لذا ممکنه همین نمایشگر رو از یه سایت یه جای دیگه بخرید و ترتیب پایه هاش فرق داشته باشه یا مثال 

و شما بخرید،  ممکنه بسازن و بفروشن تاچ داشته باشه یا نداشته باشه، همه مدلش صفحههمراه نمایش گر رم خور باشه با نباشه و یا 

، باشو ST7735این نمایشگر  icدرایور محسوب میشن و زیاد اصل قضیه نیستن، اصل قضیه اینه که اینه که  که این موارد جزئیات

، دقیقا ومیذووم کً ایه اینچ باشو 8.1البتو اندازه نمایشگر ىم باید )حاال میخواد ترتیب پایً ٌاش فرق داضتً باضً یا...

، و اصال ٌم ومیذووم ومایطگر ٌا با کار میذي یا وًکتابخووً ای کً ما باٌاش کار میکىیم برا بقیً ومایص گرٌا با اوذازي متفاوت 

 (ضون ٌمیه مذل ٌستص یا وً. icاوذازي ٌای دیگً درایور 

 



 





 



 

 

 مشخصات این نمایشگر رنگی

LCD Size: 1.8 "  

Input voltage: 3.3V, 5V  

type of storage media: Micro SD  

TFT driver IC: ST7735  

dot matrix: 128X160 

 

 به آردوینو  lcd tft 1.8 inchنحوه اضافه کردن کتابخانه 

 libبعد به پوشه آردوینو میرید و بعد پوشه ( کلیک میکنید و Documentsشما از منوی استارت روی گزینه مشخص شده ) :1روش

 (در آدرس زیر چون کامپیوتر با کامپتیور فرق داره اون قسمت مربوطه رو ... گزاشتم،و بعد کتابخونه پروژتون رو اینجا کپی میکنید



 

 

کلیک میکنید و پرَوژه کتاب خونه مرود نظر رو انتخاب شکل زیر روی گزینه مربوطه میرید داخل آردوینو و همانند  : 2روش

 گفتم. 1مین راحتی، این پوشه ها میرن تو همون مسیری که تو روشه؛ به میکنی و کتابخونه ها به آردوینو اضافه میشه

C:\Users\...\Documents\Arduino\libraries 



 

 

 

 tft 1.8 inchتمام رنگی   lcdتوضیح پایه های 

 تا پایه داره. 11حدود ( هستش ST7735خب همون طور که در عکس زیر میبینید این نمایشگر)که بر مبنای 

 (^_^ <<< o_O)پس زمینه!!! <<< زمینه و نور پیش  و ریست پایه های تغزیه

5V :  این پایه کمه معلومه باید بهVCC (5مدار وصل بشه )ولت 

GND : !!!اینم که تابلو تر از همه!، به زمین مدار وصل میشه 

Reset :  این پایه رو هم میتونید یا به پایهReset  ...میکرو وصل کنید یا به پایه دیگه ای و با میکرو کنترلش کنید و 

BLED :  فعال کردن نور پس زمینه نمایشگر، بهVCC (5مدار وصل بشه )ولت 

 استفاده میکنن( SPI)مثل این که هر دو از پروتکل  SD CARDو  ST7735پایه های نمایشگر 



سخت افزاری( که سرعت  SPI)استفاده از در روی میکروتون وصل کنید SPIنمایشگر رو میتونید به پایه های  SPIپایه های  توجه :

ایجاد بشه و با نمایشگر ارتباط  SPIنمایش اطالعات بیشتره، یا این که پایه های مورد نظرتون رو تعیین کنید)تا به صورت نرم افزار 

وام هستش و منم نمیخ SPIبرقرار کنه( که در این حالت سرعت نمایش اطالعات کم میشه و کاهش پیدا میکنه، که اینا مربوط به بحث 

یه مطلبی دربارش میزارم تو سایت، لذا توضیحی درباره پایه های زیر نمیدم چون اصال تو  زیاد بهشون بپردازم، بزودی

 حیطه!)درسته؟ ^_^( این مطلب نمیگنجه.

 آردوینو به SD CARD اتصال جامع آموزشدر آردوینو میتونید مطلب زیر رو بخویند :  Sd cardولی برا یادگیری کار با 

 AVR در SPI سلایر ارتباطنیازی نیست( : هم میتونید توضیحات این مطلب رو بخونید)خوندن ریجستر هاش  Spiبرا آشنایی با 

 

RS : .برید تو گوگل خودتون سرچ کنید(اینم خیلی آشنا هستش، تو نمایش گر کاراکتری هم هستش، ولی یادم نمیاد کاربردش رو( 

SD/CS :  فک کنم، انتخابSD CARD  توسطSpi  این پایه رو باید خروجی تعریف کنید تو برنامه(برای ارسال داده( 

CS(SS) : انتخاب SLAVE این پایه رو باید خروجی تعریف کنید تو برنامه(، نمایشگر باشه()فک کنم برا نظر مورد( 

MOSI : از اطالعات انتقال پایه MASTER به SLAVE 

MISO : از اطالعات انتقال پایه  SLAVE به MASTER 

SCK : توسط که کالکی خط MASTER میشه ایجاد 

 

 

http://dmf313.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-sd-card-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88/
http://dmf313.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1-avr-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%877/


 رنگی به آردوینو lcdنحوه وصل کردن  

های اول پروژه رو هم ببینید متوجه این موضوع میشید،؛تو کد های پروژه هم یه سری کدزیر عمل کنید، البته  توضیحاتطبق 

الزم دادم لذا دیگه اینجا نگفتم، اینم بگم که در پروژه های نمونه ی این کتابخونه ممکنه ترتیب پایه های اتصال آردوینو به  توضیحات

یا در  (کد ها رو تغییر بدیدمیکرو فرق داشته باشه، لذا خدتون با توجه به کد های اول اون پروژه یا پایه ها رو نرم افزاری تغییر بدید)

 (سخت افزاری تغییر بدید!تغییر بدید)عمل 

5V  وBLED  بهVCC وصل بشه میکرو 

GND  بهGND میکرو وصل بشه 

RESET  میکرو 9به پایه 

RS  میکرو 8به پایه 

MOSI  میکرو 11به پایه 

SCK  میکرو 11به پایه 

CS  میکرو 11: با پایه 

MISO  : 11به پایه 

SD/CS  میکرو 7به پایه 

 روژه رو تست کنید ببینید کار میده یا نه.تموم شد رفت پی کارش، همین االن مدار رو ببنیدید و پ

 

 در نمایشگر رنگی yو  xتوضیح مختصات 

 117تا  1از  xمختصات فرض کنید که اگه از اون نقطه بریم به سمت راست، مقدار  1و1گوشه نمایش گر)سمت چپ باال( رو نقطه 

زیاد میشه.)فقط خواستم بگم مبدا مختصات کجاس و  159تا  1از  yبه سمت پایین حرکت کنیم، مقدار   1و1  زیاد میشه و اگه از نقطه

 زایش پیدا میکنیند و + هستند(اف yو  xدر چه جهتی مقدار 



 

 

 



 

 

 نمایشگر رنگیتوضیح توابع کتابخانه 

 توابع کاربرد توابع

 ;)tft.initR(INITR_BLACKTAB راٍ اًذاسی ًوبیؼگز، در اّل پزّژٍ حتوب ببیذ فزاخْاًی بؼَ.

 رًگ کزدى صفحَ.

x  رًگ هْرد ًظ ػوب، یب اس رًگ ُبی تؼزیف ػذٍ ببیذ :

 اطتفبدٍ

 ػذد رًگ هذ ًظزتْى رّ قزار بذیذ.)در پبییي کبهلکٌیذ یب 

 تْضیح هیذین ایي هظئلَ رّ(

tft.fillScreen(x(; 

 تؼییي ًحٍْ ًوبیغ اطالػبت)ػکض، هتي، اػکبل ٌُذطی ّ...(

 بز رّی صفحَ ًوبیغ،

 هیتًْین هقبدیز سیز رّ بشارین : xبَ جبی 

 اس ببال بَ پبییي: 0

 : اس راطت بَ چپ1

 ببال: اس پبییي بَ 2

 : اس چپ بَ راطت3

tft.setRotation(x); 

 تؼییي ًحٍْ ًوبیغ اطالػبت)ػکض، هتي، اػکبل ٌُذطی ّ...(

ایي تببغ ُوبًٌذ تببغ ببال ُظتغ، فقظ بب ایي تفبّت کَ تببغ ببال 

بزای اػوبل کزدى ُظتغ ّ ایي تببغ بزای فِویذى اى کَ االى 

یغ دادٍ ًوبیؼگز چطْری ُظتغ ّ اطالػبت بَ چَ صْرت ًوب

 هیؼًْذ.

tft.getRotation(); 

 در ًوبیؼگز bmpًوبیغ یَ ػکض بب فزهت 

Image  1“: ًبم ػکض ػوب، هثال.bmp” 
x  ّy  هختصبتی کَ گْػَ)طوت چپ ببال( ػکض اس ایي جب :

 .ػزّع بَ ًوبیغ دادى هیکٌَ

یَ طزی کذ هذ  loop تْجَ : در کذ ُبی پزّژٍ، بؼذ اس تببغ 

ُظتغ کَ بزا ُویي تببغ ًوبیغ ػکض ُظتغ، تببؼغ رّ ُن 

هیتًْیذ بَ کتبة خًَْ اضبفَ کٌیذ تب دیگَ هجبْر ًببیذ تْ پزّژٍ 

 ُبتْى قزارع بذیذ ُی.

bmpDraw(Image,x, y); 

 هؼکْص کزدى توبهی رًگ ُبی در ًوبیغ گز

  : هقبدیز سیزر ّهیشارین Xبَ جبی 

true فؼبل کزدى ایي ّیژگی : 

False .غیز فؼبل کزدى : 

هثال طفیذ طیبٍ هیؼَ ّ طیبٍ طفیذ.)رًگ ُب ػکض هیؼي، یب بَ 

 قْلی ًگبتیْ! هیؼي.(

tft.invertDisplay(x); 

 تؼییي هکبى هکبى ًوبی ًوبیغ گز

تْ ّرد حتوب دیذیذ کَ ٌُگبم ًْػتي هتي، یَ ًکبى ًوبیی ُی 

 بٌْیظی ایٌجب قزار هیگیزٍ. چؼوک هیشًَ ّ هیگَ! اگَ هتی

 ایي تببغ ُن کبرع ُویٌَ، تؼییي هکبى ًْػتي.

 xّy هختصبت)طْل ّ ػزض( هذ ًظز : 

تْجَ : ایي تببغ رّ ببیذ قبل اس ًوبیغ هتي هْرد ًظزت قزار 

 بذی.

tft.setCursor(x, y); 



 ًگ هتيتؼییي ر

TextColor  .رًگ هذ ًظز ػوب : 

اس ًوبیغ هتي هْرد ًظزت قزار تْجَ : ایي تببغ رّ ببیذ قبل 

 بذی.

tft.setTextColor(TextColor); 

 تؼییي رًگ هتي هذ ًظز

TextColor رًگ هتي هذ ًظز : 

BackColor رًگ پیغ سهیٌَ هتي : 

تْجَ : فزق ایي تببغ بب تببغ ببال ایٌَ کَ تْ تببغ ببال رًگ پیغ 

سهیٌَ هتي، ُوْى رًگ فؼلی صفحَ ًوبیغ ُظتغ ّلی ایي 

 رًگ پیغ سهیٌَ اع رّ هیؼَ تؼییي کزد. تببغ

تْجَ : ایي تببغ رّ ببیذ قبل اس ًوبیغ هتي هْرد ًظزت قزار 

 بذی.

tft.setTextColor(TextColor, BackColor); 

 تؼییي اًذاسٍ هتي

 6تب  0اًذاسٍ هتٌوْى رّ قزار هیذین کَ یَ ػذدی بیي  xبَ جبی 
 بشرگتزیي ُظتغ. 6کْچتزیي اًذاسٍ ّ  0ُظتغ تقزیبب کَ 

تْجَ : ایي تببغ رّ ببیذ قبل اس ًوبیغ هتي هْرد ًظزت قزار 

 بذی.

tft.setTextSize(x); 

 ًوبیغ هتي هْرد ًظز در ًوبیؼگز

ًظزتْى رّ قزار بَ جبی آدرص طبیت هب!!! هیتًْیذ هتي هذ 

 بذیذ.

tft.print("DMF313.IR"); 

 ًوبیغ هتي هذ ًظز+رفتي بَ خظ بؼذی

ایٌن هثل ثببغ ببال ُظتغ، بب ایي تفبّت کَ بؼذ اس ًوبیغ هتي، 

 هکبى ًوب رّ بَ خظ بؼذی هیبزٍ.

tft.println("DMF313.IR"); 

 ًوبیغ یَ ًقطَ در صفحَ ًوبیغ.

x  ّy َای  کَ قزارٍ ًوبیغ دادٍ بؼَ. : هختصبت ًوبیغ ًقط 
PixelColor  ٍرًگ هْرد ًظزتْى بزای پیکظلی کَ قزار :

 ًوبیغ دادٍ بؼَ.

tft.drawPixel(x, y, PixelColor); 

 رطن یَ دایزٍ)تْ خبلی(

x  ّy ٍهختصبت هزکش دایز : 

r ٍػؼبع دایز : 

color دایزٍ. هذ ًظزتْى بزای : رًگ 

tft.drawCircle(x, y, r, color); 

 رطن یَ دایزٍ)تْ پز(

چقذر کتببی ُبی ایي تببغ ُوبًٌذ تببغ ببال هیببػذ)پبراهتز

 (گفتن^_^

tft.fillCircle(x, y, r, color); 

 راص آى 3رطن یَ هثلث)تْ خبلی( بب داػتي هختصبت ُز 

color رًگ هثلت : 

xّy  ایٌب ُن کَ قبال صذ ببر تْضیحؼْى دادم، هختصبت :

 ُظتي

 دارین کَ ُز جفتغ بزا یَ راص! هثلت ُظتي. xّy جفت!  3

tft.drawTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color); 

 راص آى 3رطن یَ هثلث)تْ پز( بب داػتي هختصبت ُز 

پبراهتز ُبی ایي تببغ ُن هثل تببغ ببالیی ُظتغ.)یؼٌی دیگَ 

 تْضیح ًویذم الکی ^_^(

tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color); 

 طوت گْػَ ًقطَ هختصبت داػتي بب)تْخبلی(ضلؼی 4رطن یَ 

 ضلؼی 4 ایي ػزض ّ طْل ّ ببال چپ
X,y .هختصبت گْػَ)طوت چپ ببال( هزبغ : 

 length ,Width :طْل ّ ػزض هزبغ 
radius  کَ اس ضلؼی. 4: هیشاى گزد بْدى گْػَ ُبی ایي(

بؼَ گْػَ ُب گزد صفز ػزّع هیؼَ تب....، ُز چی ػذد بیؼتز 

 تز هیؼي!!!(

tft.drawRoundRect(x,y,width,length,radius,color); 



color  ضلؼی 4: رًگ ایي 

 ضلؼی هیتًَْ هزبغ ببػَ یب هظتطیل!!!4تْجَ : ایي 

 پز( ضلؼی)تْ 4رطن یَ 

 ُوبًٌذ تببغ ببال ُظتغ)پبراهتز ُبی ایي تببغ رّ هیگن.(
tft.fillRoundRect(x,y,width,length,radius,color); 

 رطن یَ هزبغ)تْ خبلی(

ُظتغ، بب ایي  drawRoundRect ایي تببغ ُوبًٌذ تببغ 

)پبراهتز ُبع ُن هثل تببغ ُویي تببغ ًذارٍ.radius تفبّت کَ 

 ُظتغ.(

tft.drawRect(x,y,width,length,color); 

 رطن یَ هزبغ )تْ پز(

ُظتغ فقظ بب ایي تفبّت  fillRoundRect ایي تببغ ُوبًٌذ تببغ 

ًذارٍ.)پبراهتز ُبع ُن هثل تببغ ُویي تببغ radius کَ 

 ُظتغ.(

tft.fillRect(x,y,width,length,color); 

 رطن یَ خظ افقی

x,y .هختصبت ًقطَ ػزّع ًوبیغ خظ : 

length طْل خظ : 
color رًگ خظ : 

tft.drawFastHLine(x ,y ,length ,color); 

 رطن یَ خظ ػوْدی

x,y .هختصبت ًقطَ ػزّع ًوبیغ خظ : 

length طْل خظ : 
color رًگ خظ : 

tft.drawFastVLine(x ,y ,length ,color); 

 خظایي  طز دّ هختصبط داػتي بب خظ رطن
x,y   ایي دّ جفت :x,y هختصبت دّ طز ایي خظ ُظتٌذ 

color رًگ خظ : 

tft.drawLine(x0, y0, x1, y1, color); 

 کبراکتز)فقظ یَ کبراکتز ^_^(تببغ ًوبیغ یَ 

x,y هختصبت هحل ًوبیغ ایي کبراکتز : 

TextColor رًگ هتي ایي کبراکتز : 

BackColor رًگ پیغ سهیٌَ ایي کبراکتز : 

Size  0ػزّع هیؼَ تب...،  0: اًذاسٍ ایي کبراکتز)کَ اس 
 کْچکتزیي اًذاسٍ بزای ایي کبراتز ُظتغ(

character  کبراکتزی کَ دّطت داریذ ًوبیغ بذیذ ایٌجب :

 هیٌْیظیذ.

tft.drawChar(x,y,character,TextColor,BackColor,Size); 

 کوبى)ًین دارٍ!(رطن یَ 

X,y ٍهختصبت ػزّع رطن ایي ًین دایز : 
r ٍػؼبع ایي ًین دایز : 

i  قزار بذیذ. 15تب  0ػذدی بیي : بَ جبی ایي 

Color ٍرًگ ایي ًین دایز : 

 

تْجَ : ًویذّى ایي تببَ کجب بذرد هیخْرٍ ّلی ًحٍْ کبرع بَ 

 ایي صْرتَ ّ اّى چیشی کَ تْ سٌُتْى ُظتغ اّى ًیظت!

اگَ ًحٍْ هقذار دُی اػذاد ببیٌزی رّ بذًّیذ، هثال یک هیؼَ 

هیؼَ  15ّ ... ّ  0011هیؼَ  3ّ  0010هیؼَ  2ّ  0001

ُن ُویي طْر ُظتغ، یؼٌی اگَ ، رّال کبر ایي تببغ 1111

ّ  0درجَ هیؼَ بیت 90تب  0قظوت کٌین، کوبى  4دایزٍ رّ 

 270تب  180ّ کوبى  1درجَ هیؼَ بیت 180تب  90کوبى 

، لذا بب 3درجَ ُن هیؼَ بیت 360تب  270ّ هکبى  2هیؼَ بیت 

کزدى ُز کذّم اس ایي بیت ُب کوبى هذ ًظز ًوبیغ دادٍ  1

قزار بذین چیشی ًوبیغ دادٍ ًویؼَ ّ  0هیؼْد ّ اگَ هثال ػذد 

 3بشاری یَ دایزٍ کبهل ًوبیغ دادٍ هیؼَ ّ اگَ هثال  15اگَ 
اع یک ُظتغ( کوبى ُبی اّلی ّ  1ّ  0بشارین)کَ یؼي بیت 

tft.drawCircleHelper(x, y, r, i, color); 



  

 

 

 

  lcd 1.8 inch انهرنگ ها در کتابخ

 rgbو  hexکد رنگ های 

 : (رنگ مد نظر ما)خب بزارید با یه رنگ یه مثال بزنم براتون

 کد رنگ فوق به صورت زیر هستش

hex = 0CDC26 

ًوبیغ دادٍ خْاٌُذ ػذ.)اهیذّارم هتْجَ ًحٍْ   (0-180دّهی)

 4کبر ایي تببغ ػذٍ ببػیذ، ًحٍْ کبرع ببیٌزی ُظتغ، یَ ػذد 
 بیتی( 4تی، یب بِتزٍ بگن یَ کوبى بی

 رطن ًین دایزٍ)تْ پز(

x,y هختصبت هزکش ایي ًین دایزٍ ُظتٌذ : 

color ٍرًگ ایي ًین دایز :. 

i  قزار  1رّ قزار بذیذ.)اگَ  3یب  2یب  1: بَ جبی ایي ببیذ اػذاد

درجَ رطن هیکٌَ بزاتْى،  270تب  0بذیذ یَ ًین دایزٍ تْ پز اس 

درجَ رطن هیکٌَ  360تب  270ّارد کٌیذ یَ ًین دایزٍ اس  2اگَ

 ّارد کٌیذ یَ دایزٍ کبهل رطن هیکٌَ بزاتْى( 3ّ اگَ 

j ي ًین دایزٍ)یب دایزٍ( کؼیذٍ بؼَ ّ : ایي پبراهتز ببػث هیؼَ ای

بب ایي پبراهتز  ذتبذیل بَ بیضی! هیؼَ)هیبسى کؼیذگی رّ هیتًْی

 تؼییي کٌیذ.(

 

تْجَ : بَ ًظزم ایي تببغ ّ تببغ ببالیی ًبقص ُظتي)قیبفؼْى داد 

هیشًَ( ّ احتوبال ببیذ در ًظخَ ُبی بؼذی کتببخًَْ تصحیح ّ 

 یب حذف بؼي

tft.fillCircleHelper(x, y, 50, i, j , color); 

)هیشاى قزهشی، طبشی ّ  r,g,bایي تببغ بب گزفتي رًگ ُبی 

رًگ تزکیبی هذ ًظز رّ بِتْى هیذٍ)ُوْى طْر کَ حتوب  آبی(

هیذًّیذ رًگ ُب اس طَ رًگ اصلی فْق تؼکیل ػذٍ اًذ، کَ یب 

ّ  r  ّgهیتًْیذ اس کذ ُگش رًگ اطتفبدٍ کٌیذ ّ یب اس کذ ُبی 

b) 

 rgbدر اداهَ ّ در قظوت تْضیح رًگ ُب، در هْرد  توجه :

 تْضیح دادم.

ایي تببغ یَ ػذد صحیح بز هیگزدًَّ، کَ ُوْى رًگ  توجه :

ػوب ُظتغ کَ هیتًْیذ بزابز بب یَ هتغییز قزارع بذیذ ّ اس اّى 

هتغییز در جبُبیی کَ ًیبس داریذ رًگ رّ تغییز بذیذ اطتفبدٍ 

 کٌیذ یب...

Color565(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b); 

 drawBitmap(int16_t x, int16_t y, const uint8_t  .ایي تببغ رّ ًویذًّن
*bitmap, int16_t w, int16_t h, uint16_t color) 

 ;tft.setTextWrap(true)   ایي تببغ رّ ًویذًّن.
  tft.setTextWrap(false); 



R=12, G=220, B=38 

برقرار کنیم تا بفهمید هر دو کد یه مقدار دارند و فقط نحوه نمایش  بیانشون فرق  RGBو کد  HEXحاال میخوایم یه رابطه ای بین کد 

 داره)مثل اعداد به فرم هگزا دسیمال و دسیمال یا همون ده دهی(

به  (هگزا دسیمال هستشتا جدا کنید و و عدد مد نظر رو )که به فرم  1تا  1ارقام)یا حروف( رو از سمت راست  HEXخب اگه تو کد 

رو به دسیمال)ده دهی( تبدیل کنید میبینید که مقدارش  HEXمیشه و اگه دو رقم وسط کد  Bی دسیمال ببرید ببینید که برابر با مقدار مبنا

 میشه. Rمیشه و دو رقم آخر هم برابر  Gبرابر مقدار 

R=12(Decimal)=0C(Hexa Decimal) 

G=220(Decimal)=DC(Hexa Decimal) 

B=38(Decimal)=26(Hexa Decimal) 

استفاده کنید،  hex، و اگه میخواین از کد استفاده کنید در پروژه هاتون Color565میتونید از تابع  rgbخب برا استفاده از رنگ های 

 و...  میتونید کد مربوطه رو به صورت مستقیم در توابع استفاده کنید ازش یا تو یه متغییر تعریف کنید

 

 نحوه ذخیره رنگ ها

 تعریف کنید. int  همون طور که در  باال دیدید یه مقدار عددی هستن، لذا میتونید رنگ ها رو تو متغییر های خب رنگ ها هم

 

 های از قبل تعریف شده : رنگ

 (که رنگ هر کدوم از اسمش معلومه ^_^)از عبارات زیر میتونید در توابع باال استفاده کنید. 

ST7735_BLACK 

ST7735_YELLOW 

ST7735_MAGENTA 

ST7735_CYAN 

ST7735_GREEN 

ST7735_RED 

ST7735_BLUE 

ST7735_WHITE 

 

 (تعریف رنگ مورد نظرتون)نرم افزار انتخاب رنگ

که میتونید رنگ مد نظرتونرو انتخاب کنید  انتخاب کردم، )بعد از تست همشون(تا نرم افزار 11-11خب این نرم افزار رو من از بین 

  و در پروژه ازش استفاده کنید.



 بودن)عدم نیاز به نصب(پرتابل  (1
 رایگان بودن و عدم نیاز به کرک و... (1
  جمع و جور بودن (3
 O_o زیبایی نرم افزار)خداییش قشنگ ترین نرم افزار هستش( (4
 سادگی و کاربر پسند!!! (5
 حجم کم!!!!!! (6
رنگ متن و رنگ پس زمینه متن رو میتونید انتخاب کنید، که مثال تو پروژه  (7

متنی نمایش بدی که رنگ اون متن و رنگ پس زمینه  گاهی اوقات الزمه یه
اون متن خیلی مهمه که به کمک این نرم افزار میتونی بهترین رنگ ر وبرا 

 هر دو مورد پیدا کنی.
 رنگ رو RGBهم کد هگز رنگ رو میده و هم کد  (8

 )با کلیک بر روی اون مربع کنار کد هگز، 
 ما هستش.(رنگ ش Rgbیه صفحه ای باز میشه که تو اون کد 

دریافت کد رنگ مورد نظرتون در هر جای صفحه نمایش)گرفتن کد رنگ  (9
 (و حرکت موس ALTاون نقطه از صفحه نمایش با زدن دکمه 

 
تا نرم افزار انتخاب رنگ رو براتون  36برای انتخاب نرم افزاری غیر از نرم افزار باال میتونید به لینک زیر برید که حدود 

 Picker Software Best Free Color 36معرفی کرده و لینک دانلودشون رو هم گزاشته : 

 ویندوز رو اجرا کنید و ... paintاگه دوست ندارید از نرم افزاری استفاده کنید، میتونید  توجه :

 

 

خب خدا رو شکر که تونستیم یه مطلب دیگه بنویسیم، امید وارم براتون مفید بوده باشه، اگه جایی چیزی کم گزاشتم، نگفتم، بد گفتم، 

 گید تا در زمان مناسب رسیدگی کنم!!! و مشکالتش و کم و کاستی هاش رو درست!!! کنم.اشتباه گفتم، و.... ب

تا صلوات برا شادی روح شهدای مدافع حرم)چه عراق و چه سوریه(  و سالمتی برو بچ مدافع حرم  11اگه مطلب براتون مفید بود، 

 ید.، اگه حسش بود ما رو هم دعا کن(هزینه استفاده از این مطلببفرستید.)

 فعال یا علی.

 (DMF313.IRمهدی دمرچیلو، )

http://listoffreeware.com/list-of-best-free-color-picker-software/

