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مقدمه
قالبھای پشتيبانیشدۀ رسانهای طبق جدول زير است،

قالب عکس
نوع تصوير
)نام پسوند(
Jpeg / Jpg

زيرمجموعه
Baseline

Progressive

نوع رمزگذاری
YUV420
YUV422
YUV440
YUV444
YUV420
YUV422
YUV440
YUV444

BMP

حداکثر اندازه
16,000,000 = 4000 × 4000
پيکسل

16,000,000 = 4000 × 4000
پيکسل

16,000,000 = 4000 × 4000
پيکسل

قالب ويدئو
قالب فايل

قالب ويدئو

MPG,MPEG

MPEG1

AVI, MOV,
MP4, MKV

H.264

AVI, MOV,
MP4,
AVI, MOV,
MP4,
AVI

MPEG4

MJPEG

WMV

VC-1

Xivd

رزولوشن حداکثر
رمزگذاری
30 1080 × 1920
فريم در ثانيه
30 1080 × 1920
فريم در ثانيه

حداکثر نرخ بيت
)بيت در ثانيه(
 30مگابيت در
ثانيه
 30مگابيت در
ثانيه

30 1080 × 1920
فريم در ثانيه
30 1080 × 1920
فريم در ثانيه
30 8192 × 8192
فريم در ثانيه
30 1080 × 1920
فريم در ثانيه

 30مگابيت در
ثانيه
 30مگابيت در
ثانيه
 30مگابيت در
ثانيه
 30مگابيت در
ثانيه

پروفايل

قالب صدا
MPEG1 L1-3
MPEG1 L1-3
HE-ACC v1
AC3
HE-ACC v1
MPEG1 L1-3
HE-ACC v1
MPEG1 L1-3
HE-ACC v1
WMA8/9
)(V1/v2

BP/MP/HP
SP/ASP
HD
Baseline
SP/MP/AP
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مقدمه
قالب صدا
نوع موسيقی )نام پسوند(

نرخ بيت )کيلوبيت در ثانيه(

نرخ نمونه )کيلوھرتز(

MP3

8-48

8-320

WMA

22-48

5-320

)ADPCM-WAV(WAV

8-48

32-384

)PCM-WAV(WAV

8-48

128-1536

AAC

8-48

8-256

قالب مرورگر آفيس
قالب فايل
Adobe PDF
MS Word

نسخه پشتيبانی
PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
British Word 95,
Word 97, 2000, 2002, 2003
Word 2007 (.docx),

MS Excel

MS PowerPoint

Word 2010 (.docx),
British Excel 95
Excel 97, 2000, 2002, 2003
Excel 2007 (.xlsx),
)Excel 2010 (.xlsx
Office XP Excel
British PowerPoint 97
PowerPoint 2000, 2002,
2003
)PowerPoint 2007 (.pptx
)PowerPoint 2010 (.pptx
Office XP PowerPoint
PowerPoint presentation
 2003و نسخهھای قبلی )(ppx.
PowerPoint presentation
 2007و)2010 (.ppsx

فارسی
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محدوديت صفحه/خط
تا  1000صفحه )يک فايل(
از آنجايی که مرورگر آفيس ھمۀ
صفحات فايل  MS/Wordرا
ھمزمان باز نمیکند ،محدوديتھای
مشخص صفحه و خط وجود ندارد.
محدوديت رديف :تا 595
محدوديت ستون :تا 256
برگه :تا  100عدد

محدوديت اندازه
تا  75مگابيت
تا  100مگابيت

تا  15مگابيت

توجه :سه محدوديت فوق نمیتوانند
ھمزمان در يک فايل اکسل ظاھر
شوند.
تا  1000صفحه )يک فايل(

تا  19مگابيت

مقدمه
. انيميشن پشتيبانی نمیشود،MS PowerPoint  ھنگام مشاھدۀ فايلھای
 ممکن است نمايش برخی از اسناد مطابق با آنچه که روی صفحۀ نمايش کامپيوتر ظاھر، ھنگام نمايش فايلھا در پروژکتور
.میشود نباشد

پشتيبانی زبانی مرورگر فايل
. زبان پشتيبانی میکند40  است و ازPicsel مرورگر آفيس يکی از راھکارھای

فارسی

Latviešu
valoda

31

عربي

21

Polski

11

Česky

1

Lietuvių

32

Shqiptar

22

Português
ibérico

12

Dansk

2

Македонски

33

23

Русский

13

Nederlands

3

Nynorsk
Română
Español latino
Slovenskej
Indonesia
Kiswahili
עברית

34
35
36
37
38
39
40

24
25
26
27
28
29
30

Español
Svenska
ไทย
Türkçe
Việt
繁體中文
简体中文

14
15
16
17
18
19
20

English
Français
Deutsch
Magyar
Italiano
日本語
한국어

4
5
6
7
8
9
10
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Português
Brasileiro
Български
Hrvatski
Eesti
Suomi
Ελληνικά
Slovenščina
Srpski

نصب
نحوۀ راهاندازی نوع فايل برای چندرسانهای با USB
 در صورتی که میخواھيد از قابليت  USBچندرسانهای استفاده کنيد ،بايد حافظه  USBرا وارد پروژکتور کنيد.
 لطفا ً درگاه  USBمخصوص دوربين را استفاده نکنيد زيرا باعث بروز مشکل ناسازگاری میشود.

برای پخش فايلھای عکس ،ويدئو يا موسيقی روی پروژکتور خود ،اين مراحل را دنبال کنيد:
 .1کابل برق را وصل کنيد و پروژکتور را با فشردن دکمه پاور روشن کنيد.
 .2حافظه  USBرا وارد پروژکتور خود کنيد.

منوی چندرسانهای باز میشود.
 .3منوی  USBرا انتخاب کنيد.

فارسی
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نصب
 .4از آيتم  ↓ USBرا فشار دھيد و با استفاده از ← و → فايلھای چندرسانهای را انتخاب کنيد :فايل
عکس ،ويدئو ،موسيقی يا آفيس .يا گزينۀ تنظيمات را انتخاب کنيد تا تنظيمات مربوط به سيستم،
عکس ،ويدئو يا موسيقی را تغيير دھيد.
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نصب
 .5نوع فايلی که میخواھيد باز کنيد را انتخاب کنيد؛ در زير صفحه فايلھای مختلف ،عکس ،ويدئو،
موسيقی و اسناد آفيس است.
عکس

موسيقی
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نصب
ويدئو

اسناد آفيس

حداکثر طول مجاز نام فايل  28کاراکتر است.

فارسی
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نصب
منوی اصلی چندرسانهای
منوی تنظيمات چندرسانهای به شما امکان میدھد که تنظيمات مخصوص سيستم ،عکس ،ويدئو و موسيقی
را تغيير دھيد.

منوی راهاندازی چندرسانهای برای  MicroSD ،USBو حافظه داخلی يکسان است.

تنظيمات سيستم
به منوی تنظيمات سيستم برويد .منوی تنظيمات سيستم ،گزينهھای زير را در اختيار شما میگذارد:
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نصب
نسخه
مشاھده سفتافزار فعلی .MMA
بهروزرسانی
سفتافزار  MMAرا فقط از طريق حافظه  USBبهروزرسانی کنيد.

تنظيمات عکس
به منوی تنظيمات عکس برويد .منوی تنظيمات عکس گزينهھای زير را در اختيار شما میگذارد:

نمايش ابعاد
نمايش ابعاد عکس را بين اصلی يا تمام صفحه انتخاب کنيد.
الگوی نمايش اساليدی
جلوۀ نمايش اساليدی مورد نظر خود را انتخاب کنيد .گزينهھا عبارتند از :تصادفی ،پخش حلقه ،بزرگی
ميانه ،گسترش چشمک ،کرکرۀ پنجره ،تعامل خطی ،تغيير شطرنجی ،بادبزنی ،بزرگی مستطيل.
مدت زمان نمايش اساليدی
مدت زمان نمايش اساليدی را انتخاب کنيد .پس از پايان زمان ،تصوير به صورت خودکار به تصوير
بعدی خواھد رفت .گزينهھا عبارتند از 10 :ثانيه 30 ،ثانيه 1 ،دقيقه.

قابليتھای مدت زمان نمايش اساليدی و الگوی نمايش اساليدی فقط در حالت نمايش اساليدی پشتيبانی میشوند.

فارسی
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نصب
راهاندازی ويدئو
به منوی تنظيمات ويدئو برويد .منوی تنظيمات ويدئو گزينه زير را در اختيار شما میگذارد:

نمايش ابعاد
ابعاد نمايش ويدئو را انتخاب کنيد.
قاب عريضنما :در صورتی که منبع ويدئو در صفحۀ نمايش  16:9جا نشود ،اندازۀ تصوير ويديو به
طور مساوی در جھتھای افقی و عمودی افزايش میيابد تا در صفحۀ نمايش جا شود.
به ھمين دليل ،بخشھايی از ويديو در قسمتھای باال و پايين )چپ و راست( بريده
میشود و »نوارھای سياه« در حاشيه ويدئو ظاھر میگردد.
انتخاب کنيد که ويدئو در رزولوشن اصلی و بدون تغيير مقياس نمايش يابد .در صورتی
صفحه برش:
که تصوير پروژکتور فراتر از اندازه صفحه باشد ،بريده خواھد شد.
بدون در نظر گرفتن نسبت ابعاد اصلی ،اندازۀ تصوير ويديو به طور غيرمساوی در
تمام صفحه:
جھتھای افقی و عمودی افزايش میيابد تا دقيقا ً در صفحۀ نمايش  16:9جا شود .در
اين حالت» ،نوارھای سياه« حاشيۀ ويدئو وجود نخواھد داشت ،ولی ممکن است نسبت
تصوير اصلی به ھم ريخته باشد.
صفحۀ اصلی :انتخاب کنيد که تصوير ويدئو در رزولوشن اصلی و بدون تغيير مقياس نمايش يابد .در
صورتی که رزولوشن ويديو کمتر از  1080 × 1920باشد» ،ميلهھای سياه« در
حاشيۀ تصوير ويديو مشاھده خواھيد کرد .چنانچه رزولوشن ويدئو بيشتر از × 1280
 800باشد ،رزولوشن آن در ابعاد  1080 × 1920نمايش میيابد.
حالت تکرار
حالت تکرار ويدئو را انتخاب کنيد .گزينهھا عبارتند از :ترتيبی ،تکی ،تصادفی و يکبار.
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نصب
راهاندازی موسيقی
به منوی تنظيمات موسيقی برويد .منوی تنظيمات موسيقی گزينه زير را در اختيار شما میگذارد:

حالت تکرار
حالت پخش موسيقی را انتخاب کنيد .گزينهھا عبارتند از :ترتيبی ،تکی ،تصادفی.

فارسی
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حالت اعالنات
رفتار
ھنگامی که حالت اعالنات در نمايشگر صفحه فعال شده باشد ،فرآيند اعالنات به شکل زير است.

پردازش جريان:

شروع

روشن کردن
پروژکتور

رفتار عادی
تصويرافکنی

خير

بدون صفحه ھشدار
USB

خير

بدون صفحه ھشدار
رسانه

خير

حالت اعالنات
روشن
بلی

 USBمتصل
بلی

ھر نوع فايل رسانهای
در پوشه مشخصشدۀ
USB

شروع پخش
خودکار
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حالت اعالنات
قوانين
قوانين پخش خودکار طبق ليست زير است
در صورتی که  2کاراکتر اول نام فايل  99 ~ 00باشد ،ترتيب پخش از  02 ،01 ،00تا  99شروع
خواھد شد.
در صورتی که دو فايل با نام » «00وجود داشته باشند ،ترتيب پخش با فايلی شروع خواھد شد که در
حافظه  USBذخيره شده باشد )ولی ترتيب ريبوت تغييری نمیکند( .اگر تعريف ترتيب پخش دشوار است،
لطفا ً نام فايل را تغيير دھيد )به نامی به جز ».(«00
اگر دو حرف اول نام فايل عدد نيست )و ساير نويسهھا را شامل میشود( ،ترتيببندی انجام نمیشود.
ترتيب فايلھا از فايلی شروع خواھد شد که در حافظه  USBذخيره شده باشد .اگر تعريف ترتيب پخش
دشوار است ،لطفا ً نام فايلی که با عدد  99 ~ 00شروع میشود را تغيير دھيد.
به عالوه ،اگر حافظه  USBترکيبی از فايلھای موسيقی ،عکس و ويدئو دارد ،شيوه پخش به ترتيب زير
است:
 .1پوشهای به نام ») «Signageبه معنی اعالنات( در دايرکتوری اصلی در حافظه  USBايجاد کنيد.
 .2اگر فايل شامل ويدئو باشد ،اعالنات فقط فايل ويدئويی را پخش خواھد کرد.
 .3اگر فايل شامل عکس باشد ،اعالنات فقط فايلھای عکس را پخش خواھد کرد.
 .4اگر فايل شامل عکس و موسيقی باشد ،اعالنات فقط فايلھای عکس را نمايش و موسيقی را در زمينه
پخش خواھد کرد.
ترتيب پخش نيز بسته به شيوه مرتبسازی فايل دارد.
غيرفعالسازی خودکار اطالعات پخش
به منظور اجتناب از اطالعات اضافی برای برنامه اعالنات ،سيستم »پنجره اطالعات پخش«
)مکث/شروع/بعدی/قبلی/نوار پيشرفت (...را در حالت اعالنات غيرفعال خواھد کرد.

فارسی
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اخطار
عدم وجود فايل معتبر در USB
وقتی فايل معتبری در حافظه  USBنباشد ،سيستم در پايين صفحه به عنوان مثال نشان میدھد که فايل
عکس در حافظه  USBوجود ندارد.

عدم وجود حالت اعالنات در USB
وقتی حافظه  USBدر حالت اعالنات فعال نباشد ،صفحه ھشدار به شکل زير نمايش داده میشود،
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صفحه نمايش بیسيم
پنجره اتصال بیسيم
برای برگرداندن صفحه گوشی ھمراه خود ،اين مراحل را دنبال کنيد:
 .1دانگل وایفای را وارد کنيد.
 .2برای نمايش شبکهھا Source ،را انتخاب کرده و از طريق وایفای به  EZProjector_IDوصل
شويد

 .3نرمافزار  EZCastProرا باز کنيد.

فارسی
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صفحه نمايش بیسيم
 .4روی ابزار جستجو کليک کنيد

پشتيبانی
پشتيبانی
ن ش د

بخش عالمتگذاری قاب قرمز در حال حاضر پشتيبانی نمیشود.

 .5رمز عبور را وارد کنيد
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صفحه نمايش بیسيم

نمايش بیسيم سيستم ويندوز
صفحه پنجرهھای  APبه صورت زير است،

پشتيبانی
پشتيبانی
ن ش د

بخش عالمتگذاری قاب قرمز در حال حاضر پشتيبانی نمیشود.

فارسی

20

صفحه نمايش بیسيم
* يکی از کارھای زير را انجام دھيد:
 بسته به سيستم عامل گوشی ھمراه خود ،اپ استور ) (iOSيا گوگل پلی )اندرويد( را باز کنيد و
برنامه  EZCast Proرا روی گوشی خود نصب نماييد.
 با گوشی خود کد  QRرا در منوی  EZCast Proاسکن کنيد و سپس دستورالعملھای ظاھرشده را
برای نصب برنامه  EZCast Proدنبال نماييد.

نمايشگر بیسيم دسکتاپ






حالت آينه :صفحه را دو گانه میکند
امتداد :صفحه را امتداد میدھد
قطع اتصال اتصال صفحه نمايش بیسيم را قطع میکند
مکث :تصوير نمايشگر بیسيم را متوقف میکند

ويدئو

پشتيبانی
پشتيبانی
ن ش د

فايل ويدئو را برای پخش انتخاب کنيد

بخش عالمتگذاری قاب قرمز در حال حاضر پشتيبانی نمیشود.
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صفحه نمايش بیسيم

موسيقی

پشتيبانی
پشتيبانی
ن ش د

بخش عالمتگذاری قاب قرمز در حال حاضر پشتيبانی نمیشود.

فارسی
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صفحه نمايش بیسيم
فايل صوتی را برای پخش انتخاب کنيد

موسيقی را انتخاب کنيد
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صفحه نمايش بیسيم
تنظيمات ابزار نرمافزار

کيفيت و صدا
میتوانيد کيفيت حالت آينه و روشن/خاموش صدا را انتخاب کنيد .لطفا ً توجه داشته باشيد که کيفيت باال
ممکن است به دليل مصرف پھنای باند بيشتر ،فريم بر ثانيه کمتری داشته باشد.
جداسازی صفحه و کنترل ميزبان
اگر اولين کاربر  EZCast Proھستيد ،برنامه را که باز کنيد تبديل به »ميزبان« میشويد.
ميزبان اين اختيار را دارد که صفحه نمايش را انتخاب کند ،يعنی میتواند بدون محدوديت از ھمه قابليتھا
استفاده کند .کاربران بعدی يا آينده به عنوان »مھمان« در نظر گرفته خواھند شد ،برخی عملکردھا در
حالت مھمان غيرفعال خواھد بود و برای نمايش آنھا نياز به اجازه ميزبان خواھيد داشت.
دستگاه  EZCast Proبه  4کاربر امکان پخش صفحه نمايش را میدھد ،اما فقط ميزبان میتواند
وضعيت دلخواه خود را تصميم بگيرد ،صفحه ساير مھمانھا به طور خودکار بعد از مجاز کردن
درخواست ،نمايش داده خواھد شد.

فارسی
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صفحه نمايش بیسيم

اتصال بیسيم سيستم عامل موبايل
برای برگرداندن صفحه گوشی ھمراه خود ،اين مراحل را دنبال کنيد:
 .1دانگل وایفای را وارد کنيد.
 .2برنامه  EZCastProرا باز کنيد

 .3برای نمايش شبکهھا Source ،را انتخاب کرده و از طريق وایفای به  EZProjector_IDوصل
شويد
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صفحه نمايش بیسيم
 .4صفحه  APP OOBEاندرويد به صورت زير است،

نمايشگر بیسيم سيستم عامل موبايل
صفحه  APPاندرويد به صورت زير است،

فارسی
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صفحه نمايش بیسيم
ويدئو
فايل ويدئو را برای پخش انتخاب کنيد

موسيقی
فايل صوتی را برای پخش انتخاب کنيد
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صفحه نمايش بیسيم
تنظيمات APP
جداسازی صفحه و کنترل ميزبان
اگر اولين کاربر  EZCast Proھستيد ،برنامه را که باز کنيد تبديل به »ميزبان« میشويد.
ميزبان اين اختيار را دارد که صفحه نمايش را انتخاب کند ،يعنی میتواند بدون محدوديت از ھمه
قابليتھا استفاده کند .کاربران بعدی يا آينده به عنوان »مھمان« در نظر گرفته خواھند شد ،برخی
عملکردھا در حالت مھمان غيرفعال خواھد بود و برای نمايش آنھا نياز به اجازه ميزبان خواھيد
داشت.
دستگاه  EZCast Proبه  4کاربر امکان پخش صفحه نمايش را میدھد ،اما فقط ميزبان میتواند
وضعيت دلخواه خود را تصميم بگيرد ،صفحه ساير مھمانھا به طور خودکار بعد از مجاز کردن
درخواست ،نمايش داده خواھد شد.

فارسی
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صفحه نمايش بیسيم
قابليت پشتيبانیشده
دستگاه
لپتاپ
iOS

Android

محدوديت
Windows 10
توجه :حالت امتداد پشتيبانی نمیشود.

قابليت
آينهسازی
جداسازی صفحه
عکس
مدرک
دوربين
جداسازی صفحه
آينهسازی
عکس
مدرک
دوربين
جداسازی صفحه

حالت آينهسازی صفحه نمايش و محتوای
ويدئويی پشتيبانی نمیشود

محتوای ويدئويی پشتيبانی نمیشود

الزامات سيستم
الزامات

آيتم/سيستم عامل
ويندوز
Dual Core Intel Core i 2.4 GHz
پردازشگر مرکزی
 DDR 4 GBو باالتر
حافظه
 MB VRAM 256يا باالتر
کارت گرافيکی
ويندوز  10 / 8.1 / 8.0 / 7يا باالتر
سيستم عامل
توجه‡‡ :
پردازشگرھای  ATOMو  Celeronپشتيبانی نمیشوند.
‡‡ سيستم عامل با نسخه استارتر پشتيبانی میشود.
‡‡ حالت امتداد ممکن است در برخی لپتاپھا با سيستم عامل ويندوز  10پشتيبانی نشود.
Mac
 Dual Core Intel Core i 1.4 GHzيا باالتر
پردازشگر مرکزی
 PowerPCپشتيبانی نمیشود.
 nVIDIA،Intelيا کارتھای گرافيکی  ATIبا
کارت گرافيکی
حافظه  MB VRAM 64يا باالتر
 Mac OS X 10.11يا باالتر
سيستم عامل
توجه :لطفا ً مطمئن شويد که سيستم عامل بهروز است.
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صفحه نمايش بیسيم
iOS
iOS
دستگاه
حافظه
Android
گوشی/تبلت
رزولوشن
پردازشگر مرکزی
حافظه

فارسی
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 iOS 10يا باالتر
ھمه مدلھای آيفون بعد از iPhone 5
ھمه مدلھای آیپد بعد از iPad mini 2
حداقل  40مگابايت حافظه خالی
 Android 5.0يا باالتر با حافظه GB RAM 1
WVGA ~ 1080p
 Quad Coreيا باالتر
حداقل  40مگابايت حافظه خالی
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