هرآنچه بخواهید می توانید ببینید و بشنوید!
با بهره گیری از امکانات مدیا سنتر لذت گذراندن وقت خود در کنار خانواده را دو چندان کنید.

از بهـترین تفریح برروی تلویزیونهای  HDبهره ببرید

با استفاده از مدیا سنتر امکان مشاهده فیلم ،انواع فایلهای صوتی و تصویری به اشتراک گذاشته شده در شبکه فراهم می شود

کلیه امکانات یک سیستم چند رسانه ای بر روی تلویزیون شما
دیگر نیازی نی ست برای ا ستفاده از اینترنت و تفریح در دنیای دیجیتال مجبور به ن ش ستن پای کامپیوتر و م شاهده صفحه
کوچک نمایشگگگر کامپیوتر خود باشگگید .با اسگگتفاده از راهکار مدیاسگگنتر فراالجیک میتوانید از تمامی این امکانات بر روی
تلویزیون  HDخود لذت ببرید .از قابلیتهای بینظیر این سگگیسگگتم میتوان به پخش تمام فرمتهای ویدئویی به همراه
زیرنویس آنها اشاره کرد .دیگر نیازی به حضور کامپیوتر و یا لپتاپ برای مشاهده فایلهای دانلود شده از اینترنت ندارید.
شما به راحتی می توانید کلیه محتوای موجود برروی شبکه خانگی خود ویا حتی فلش و یا هارد دی سک اک سترنال مت صل به
دستگاه را روی صفحه بزرگ تلویزیون  HDخود تا وضوح  1080pمشاهده نمایید و لذت ببرید.

تصور کنید هرآنچه که می خواهید درهر زمان و مکان مشاهده کنید
قابلیتهای مدیا سنتر ب سیار زیاد است  ،از مشاهده فهرست فیلم و سریالهای مورد عالقه آنالین تا گوش
دادن به موزیک به ا شتراک گذا شته شده در شبکه داخلی  ،همه و همه با ات صال د ستگاه پخش کننده این

محتوا به سی ستمهای مختلف صوتی و ت صویری انجام خواهد شد .از این به بعد تلویزیون ( و یا حتی ویدئو
پروژکتور و… ) توسط این سیستم تحت اختیار شماست بطوریکه قادر خواهید بود هرگونه مدیا را حتی از

روی تلفن همراه خود برروی آن پخش کنید .موارد ا ستفاده ب سیاری را بدلیل انعطاف پذیری این سی ستم
می توان مثال زد  ،با بکارگیری تکنولوژی مدیای برخط عالوه بر استفاده خانگی از دستگاه های مدیاسنتر می
توان در بخشهای مختلف آموزشی ( مانند کالسهای درس دانشگاه ها و آموزشگاه ها ) ،هتلها و مهمانسراها
 ،سیستمهای حمل و نقل ( بعنوان دستگاه پخش فیلم و موسیقی) و … بهره جست.
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کافیست مدیای خود را به اشتراک بگذارید
توسط مدیا سنتر امکان مشاهده و گوش کردن به محتوای صوتی و تصویری به اشتراک گذاشته شده در
شبکه بر روی دستگاه های مختلف پخش برای افراد بطور مجزا فراهم می شود .بدین صورت که با اتصال

یک دستگاه مدیا سنتر به تلویزیون  ،امکان مشاهده فیلم و سریال و یا گوش دادن به موسیقی به اشتراک
گذا شته شده در هر مکان و بر روی یک شبکه بی سیم (  ) Wi-Fiبطور مجزا فراهم خواهد شد .شیوه های
مختلفی از اشتراک گذاری مدیا بمنظور استفاده در دستگاه های مدیا سنتر وجود دارد که از جمله می توان به
اشتراک گذاری عادی فایل و پوشه در ویندوز یک دستگاه کامپیوتر  ،هارد اکسترنال تحت شبکه ( یا ) NAS
یا حتی اشتراک گذاری مدیای داخل تلفن های همراه ( با استفاده از تکنولوژی  ) DLNAاشاره نمود.

انعطاف پذیری نرم افزار پخش کننده محتوا این امکان را به ما می دهد که ده ها دسگگتگاه مدیا سگگنتر را در
ساختمانهای مسکونی و یا هتلها بصورت یکپارچه بمنظور استفاده از محتوای صوتی و تصویری موجود برروی
یک مدیا سگگرور مرکزی مورد اسگگتفاده قرار داد .بطوریکه سگگاکنین هر واحد عالوه بر اسگگتفاده از محتوای
شخ صی به ا شتراک گذا شته شده در شبکه خانگی خویش امکان م شاهده فیلم و سریالهای متنوع و یا
شنیدن موسیقی مورد عالقه خود از طریق مدیا سرور داخل ساختمان را نیز خواهند داشت.
مروری برقابلیتها و امکانات سیستم مدیا سنتر

پکیج مدیا سنتر ما تجربه جدیدی از رسانه دیجیتال را برای شما به ارمغان می آورد
مشخصات فنی:
-

دارای  4پورت  – USBپورت شبکه  – RJ45آداپتور  – WIFIخروجی  HDMIو صدای آنالوگ استریو

-

 8گیگابایت حافظه داخلی ( قابل ارتقاء تا  64گیگابایت )

-

فرمتهای ت صویریAVI (XVID, AVC, MPEG1/2/4), MPG/MPEG, VOB, MKV (H.264, X.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1), TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV ( :
(MPEG4, H.264), M2TS, WMV9, FLV (H.264

-

فرمتهای صوتیMP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG, DOLBY DIGITAL :

-

فرمتهای عکسJPEG, GIF, TIF/TIFF, BMP, PNG :

-

پشتیبانی از پرتکلهای NFS, SMB, ZEROCONF, DLNA, UPNP, SAP STREAM :

قابلیتهای اصلی مدیا سنتر
پخش فیلم

پخش موزیک
این مدیا سگگنتر توانایی پخش کلیه فرمتهای صگگوتی از
قبیل  AAC, MP3, FLAC, OGG, WAVو حتی
 WMAبصگگورت پویا .همچنین پشگگتیبانی از مدلهای
مختلف موزیک تگ ها و لیسگگتهای پخش پیوسگگته که
امکان کنترل همه جانبه آرشگگیو موسگگیقی شگگما بر روی
این سیستم فراهم می گردد.

نمایش عکس

از قابلیتهای ویژه مدیا سگگنتر می توان به پخش انواع
فرمتهای تصویری و مدیای برخط از جملهISOs, 3D, :
 H.264, HEVC, WEBMاشگگگاره نمود که امکان
نمایش پوسگگتر فیلمها  ،آنونس  ،جلوه های ویژه و ارائه
اطالعات مربوط به هر فیلم مانند خالصگگه داسگگتان و یا
بازیگران و… میسر می گردد.

نمایش سریال
توسگط دسگتگاه مدیا سگنتر امکان نمایش عکسگهای به
ا شتراک گذا شته شده در شبکه وجود دارد .در صورت
تمایل می توان فایلهای عکس را از روی تلفن همراه به
اشتراک و یا در حافظه دستگاه بصورت مجزا کپی کرده
و به شکل اسالید به نمایش در آورد.

مدیا سگگنتر فراالجیک قابلیت پشگگتیبانی از کتابخانه های
انواع فر مت سگگر یال تلویزیونی را دارد .بطوری که
فصگگلها و اپیزودهای هر سگگریال را به تفکیک نمایش
داده و امکان نمایش اطالعات فیلم مانند جلوه های ویژه
 ،خالصه داستان و لیست بازیگران و… مهیاست.
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قابلیتهای جانبی مدیا سنتر
دارای افزونه های متنوع

پشتیبانب از فناوری UPnP
توسگگط این تکنولوژی امکان به اشگگتراک گذاری مدیا از
روی مدیا سگگنتر برروی دسگگتگاه های دیگر پشگگتیبانی
کننده از این تگنولوژی در شبکه خانگی فراهم می شود.
به این صگگورت که حتی می توان محتوای صگگوتی و
تصگگویری موجود بر روی یک مدیا سگگنتر را برای دیگر
مدیاسنتر های داخل همان شبکه به نمایش درآورد.

قابلیتهای مدیا سنتر فراالجیک توسط ده ها افزونه متنوع از
پیش نصب شده بیشتر نیز گردیده و گاها امکانات منحصر
بفردی را به آن می افزاید .افزونه های صوتی تصویری و یا
سروی سهای آنالین و م شاهده شبکه های زنده هر یک به
نوبه خود دلیلی برای استفاده عمومی از این سیستم خواهد
بود.

کنترل مدیا سنتر از طریق اپلیکیشن تلفن همراه ( مخصوص اندروید نسخه  3به باال )

دستگاه مدیا سنتر از طرق مختلف قابل کنترل است .هم از طریق کنترلهای فیزیکی و یا موس و کیبورد بیسیم .به منظور سهولت عملکرد و کنترل مدیا سنتر
اپلیکیشن مخصوص اندروید نیز در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است که با نصب برروی گوشی امکانات ویژه ای در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

برخی از قابلیتهای اپلیکیشن تلفن همراه مدیا سنتر


کنترل بسیار آسان مدیا سنتر از هرمکان داخل شبکه بیسیم.



نمایش مدیای در حال پخش به همراه ارائه اطالعات بیشتر در مورد آن.



مشاهده و مدیریت لیست در حال پخش.



بررسی کتابخانه مدیای موجود بهمراه توضیحات مربوط به آن.



کنترل میزان بلندی صدا از طریق دکمه صدای موجود برروی گوشی.



رابط کاربری بسیار ساده و شکیل.
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