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شــرکت گلدیــران در مقــام یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای تولیــد، توزیــع و خدمــات پــس از فــروش لــوازم الکترونیــک در ایــران، 
"جــی پــاس" را بــه عنــوان برنــد انحصــاری خــود معرفــی کــرده اســت. ســبد محصــوالت جــی پــاس، حــوزه هــای متنوعــی همچــون 

لــوازم خانگــی، صوتــی و تصویــری، موبایــل و آی تــی را در بــر مــی گیــرد.

گروه محصوالت آی تی با برند Gplus عبارتند از: 
•  مانیتور

)All In One( کامپیوتر های یکپارچه  •
)IFPD( اسمارت برد  •

•  اندروید باکس
•  نمایشگرهای صنعتی 

برنــد جی پــاس بــا گارانتــی گلدیــران در کنــار تمــام محصــوالت خــود، یــک کاالی متفــاوت را بــا نــام "اســمارت بــرد" ارائــه کــرده 
کــه بــه عنــوان یــک انتخــاب کلیــدی و مــورد نیــاز، در زمینــه کســب و کار و آمــوزش مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. اســمارت 

بــرد جی پــاس در چهــار ســایز 65 ، 75 ، 86 و 98 اینــچ بــه بــازار عرضــه شــده اســت: 

65JB-BLACK  •
75JB-BLACK  •

 86JB-BLACK  •

98JB-BLACK  •

GSB-

GSB-

GSB-

GSB-
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اســمارت برد جی پاس از یک صفحه نمایش لمســی با کیفیت برخوردار
است که به راحتـــی و بدون هیچ تاخیـــری برنامه ها و دستـــورات را اجرا 

خواهد کرد.

صفحــه نمایــش مــات ایــن دســتگاه از انعــکاس نــور تــا حــد بســیار زیــادی 
جلوگیــری مــی کنــد و بــا رزولوشــن 3840 در 2160 امــکان نمایــش محتــوا 
بــا وضــوح 4K را فراهــم مــی کنــد. حالــت روشــنایی 400cd/m2 و کنتراســت 

آن 1200:1 اســت.

اسمـــارت بــرد ـجـی پــاس دارای محافــظ شیشــه ای چهـــار الیــه صنعـتـی 
بســیار مقــاوم نســبت بــه ضربــه مــی باشــد و از تمـــامی پــورت هــای انتقـــال 

ــد. ــر )vga-av-component-dp-hdmi( پشــتیبانی مــی کن تصوی

صفحه نمایش

4



لـــمـس 
        واقعیـت





سخت افزار

 Quad ,A53 +ARM A73 اســت و پردازنــده مرکــزی ایــن محصــول K8A-MSD6A8386 مادربــرد اســمارت بــرد ـجـی پــاس مــدل
1.5GHz Core و پردازشــگر گرافیکــی آن از نــوع Mali G51 مــی باشــد. بــرای ایــن محصــول، حافظــه داخلــی 16 گیگابایــت و مقــدار رم 3 

گیگابایــت )DDR4( در نظــر گرفتــه شــده اســت.

سیستم عامل و نرم افزار 

سیســتم عامــل ایــن دســتگاه، اندرویــد 8 بــوده کــه از قابلیــت ارتبــاط بــی ســیم بــا کمــک نــرم افــزار Eshare برخــوردار می باشــد و نکتــه 
حائــز اهمیتــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بــرد هوشــمند جی پــاس از iMirror اپــل بــرای ارتبــاط بــی ســیم نیــز پشــتیبانی مــی کنــد. 

اتصــال: اســمارت بــرد جــی پــاس بــه دســتگاه های دیجیتالــی مختلفــی ماننــد پروژکتــور، لپتــاپ، رزبــری 
پــای، اســپیکر، تلویزیــون، تبلــت و ... متصــل خواهــد شــد.

استند ایستاده
ایــن دســتگاه قابلیــت نصــب بــه دیــوار را دارد، در صــورت نیــاز مــی توانیــد اســتند ایســتاده 

را جداگانــه تهیــه کنیــد.

 

7



امکانات و درگاه ها

در پنل جلویی اسمارت برد جی پاس 5 دکمه تعبیه شده است:
     

     حالت آماده به کار
)Home( بازگشت به صفحه اصلی     

     بازگشت به حالت قبل
     تنظیمات 

     کنترل صدا

درگاه ها
 

•  در جلو دستگاه، دو درگاه USB تعبیه شده و در کنار آن پورت Touch-USB و درگاه HDMI قرار گرفته است.

•  سمت راست پنل اسمارت برد جی پاس به درگاه های ضروری مانند خروجی HDMI ،SPDf، دو درگاه USB ،DP و دو پورت HDMI مجهز شده است.

•  ویژگــی SPDIF یــک رابــط ســخت افــزاری بــرای انتقــال صــدای بــا کیفیــت بــه صــورت دیجیتالــی می باشــد و از خصوصیــات آن می تــوان بــه حــذف نویزهــای 
اضافــه اشــاره کرد. 

•  در بخــش دیگــر، دو پــورت بــرای قرارگیــری کابــل LAN و ورودی و خروجی هــای صــدا تعبیــه شــده اســت کــه می توانیــد از آن هــا اســتفاده کنیــد. در قســمت 
آخــر نیــز محــل قــرار گیــری کابــل VGA می باشــد. پــس از مشــاهده ایــن بخــش، نوبــت وصــل کــردن ســیم بــرق بــه دســتگاه هوشــمند اســت. 

•  این دستگاه با داشتن ورودی OPS، قابلیت ارتقا به یک دستگاه windows را نیز دارد.
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راه اندازی

پــس از روشــن کــردن دســتگاه، در اولیــن لحظــه لوگــوی سیســتم عامــل اندرویــد 
را مشــاهده خواهیــد کــرد کــه در حــال پــردازش اســت.

 

زمانــی کــه فراینــد پــردازش سیســتم عامــل بــه اتمــام رســید، دســتگاه در مــدت 
زمــان خیلــی کوتــاه آمــاده بــه کار خواهــد بــود. در ایــن حالــت چنــد منــوی اصلــی را 
مشــاهده خواهیــد کــرد، همچنیــن دو فلــش کوچــک در ســمت راســت و چــپ وجــود 
دارنــد کــه در ارایــه پرزنــت هــا و آمــوزش هــای حرفــه ای همــراه شــما خواهنــد بــود.

 

زمانــی کــه فلــش ســمت چــپ را لمــس مــی کنیــد منوهــای تنظیمــات )وای فــای، 
اتصــاالت، درگاه هــای ورودی - خروجــی و...(، گزینــه یادداشــت جدیــد و دکمه هــای 
بازگشــت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود. در بخــش بعــدی برنامــه هــای ضــروری خــود 
سیســتم عامــل ماننــد ماشــین حســاب، شــمارش معکــوس و عکــس بــرداری از 

ــد.  ــز وجــود دارن صفحــه )Screen Shot( ... نی
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قابلیت فوکوس موضوعی
بــا تکیــه بــر ایــن ویژگــی، امــکان جلــب توجــه مخاطبــان بــه نقطــه ای خــاص 
فراهــم مــی گــردد. بــه عنــوان مثــال اگــر بخواهیــد عکــس یــا متــن خاصــی را 
بــه شــاگردان یــا همــکاران خــود نشــان دهیــد، بــا فعــال کــردن قابلیــت فوکــوس 
تمامــی بخــش هــای صفحــه تاریــک خواهنــد شــد و فقــط بخشــی کــه مــد نظــر 

شماســت روشــن خواهــد مانــد تــا آن بخــش بیشــتر مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

نظرسنجی
طــرز اســتفاده از ایــن ویژگــی کاربــردی بدیــن صــورت اســت کــه ابتدا باید ســوال خود 
هــای رای گیــری را بــه آن اضافــه کنیــد.  را بنویســید و ســپس مــی توانیــد گزینه 
 QR ــق اســکن ــن از طری ــا حاضری ــن قابلیــت، همــکاران ی ــرای اســتفاده از ای ب
ــت  ــد رای خــود را ثب ــاس، می توانن ــرد جــی پ ســاخته شــده توســط اســمارت ب
کننــد. منــوی بعــدی دقیقــًا همــان گزینــه ای اســت کــه در تمامــی گوشــی های 
اندرویــدی وجــود دارد، بــا ایــن گزینــه مــی توانیــد تمــام برنامه هــای بــاز شــده را 

بــه صــورت گروهــی ببندیــد.

ویژگی های کاربردی
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اسکرین شات
از هــر بخــش صفحــه و در هــر انــدازه ای، امــکان 
اســکرین شــات گرفتــن وجــود دارد کــه عکــس هــا 
بخــش پوشــه هــا ذخیــره  در  در همــان لحظــه 
خواهنــد  شــد و امــکان ارســال اســکرین شــات و 
اطاعــات بــه صــورت ایمیــل و بارکــد وجــود دارد.

ذخیره در انواع فرمت ها
ایــن دســتگاه قابلیــت ذخیره ســازی عکــس هــا 
در فرمــت هــای رایــج )PNG ,PDF( را در حافظــه 
ـی، فلــش ممــوری، هــارد دیســک و ... دارا  داخـل
ــل هــای  مــی باشــد و قابلیــت اجــرای تمامــی فای

OFFICE ,PDF را دارد.

منوی سریع
 ،)Quick Menu( برای دسترســی ســریع تر به منوها
فقــط کافــی اســت تــا دو انگشــت خــود را بــه صــورت 
همزمان روی صفحه نگه دارید تا منو برای شــما باز 
شــود. ایــن منــو در هــر بخــش از صفحه قابــل انتقال 

خواهــد بود.
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نحوه دسترسی به محتوا و برنامه ها

آیکونــی بــه شــکل یــک پوشــه در صفحــه اصلــی قــرار دارد. زمانــی کــه ایــن آیکــون را لمــس می کنیــد وارد بخــش فایــل هــا خواهیــد شــد کــه در 
اینجــا عکــس هــا، کلیــپ هــا، فایــل هــای صوتــی برنامه هــای اندرویــدی قابــل مشــاهده خواهنــد بــود. آیکــون بعــدی کــه در وســط صفحــه اصلــی قــرار 
دارد، برنامــه هــا و اپلکیشــن هــای نصــب شــده را بــه صــورت ســریع بــه شــما نشــان می دهــد. توجــه داشــته باشــید کــه اســمارت بــرد جــی پــاس از 
برنامه هــای اندرویــدی پشــتیبانی کــرده کــه از مهم تریــن آن هــا مــی تــوان بــه اپلیکیشــن بــازار و برنامه هــای آموزشــی و ســرگرمی دیگــر اشــاره کــرد.

نکتــه: اســــمارت بــرد جــی پــاس امــکان تغییــر زبــان انگلیســی بــه فارســی و تایــپ کــردن بــه زبــان فارســی را دارد و هیــچ مشــکلی هنــگام تایــــپ 
کــردن وجــود نخواهــد داشــت.

نحوه فعال سازی بخش نوشتاری

مهــم تریــن مــورد در صفحــه اصلــی، گزینــه S-Write بــوده کــه در ســمت راســت ســاعت دســتگاه، قــرار گرفتــه اســت. پــس از بــاز کــردن ایــن 
بخــش، بــا کلــی گزینــه مهــم و ضــروری رو بــه رو خواهیــد شــد کــه در پرزنتیشــن هــای حرفــه ای، شــما را یــاری خواهنــد کــرد.

 
•  اولیــن گزینــه، انتخــاب تصویــر زمینــه بــر اســاس ســلیقه و نــوع کاربــری می باشــد. بــرای مربــی هــای رشــته هــای ورزشــی نیــز زمینــه بــا نقشــه هــای 
ورزشــی )زمیــن فوتبــال، بســکتبال و...( قابــل اســتفاده خواهنــد بــود. ایــن بخــش بیشــتر در زمینــه آمــوزش مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. فــرض 

کنیــد کــه یــک اســتاد موســیقی هســتید، امــکان یادداشــت نت هــا و نشــان دادن آن بــه راحتــی امکان پذیــر اســت.

نکتــه: اســمارت بــرد جــی پــاس قابلیــت اســتفاده از Screen Recording جهــت برگــزاری کاس و ضبــط برنامــه هــای آموزشــی آنایــن و Tفایــن 
را دارد و امــکان ذخیــره صفحــه یادداشــت، اجــرا و ویرایــش آن در جلســات بعــدی و کاس هــای درس و ارســال مطالــب را دارا مــی باشــد. 
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قلم شگفت انگیز اسمارت برد جی پالس را فراموش نکنید

•  ایــن قلــم از هــر دو طــرف قابــل اســتفاده خواهــد بــود کــه در گزینــه بعــدی بــا اســتفاده از آن مــی توانیــد نــوع ســاختار، رنــگ و حالــت نوشــتن را تغییــر دهیــد. اگــر بــه 
اشــتباه خــط یــا شــکلی ایجــاد کردیــد، پــاک کــردن آن از طریــق قلــم یــا کــف دســت )ماننــد یــک تختــه پاک کــن( امکان پذیــر اســت. 

•  یــک گزینــه دیگــر بــه شــکل خودنویــس وجــود دارد. بــا اســتفاده از ایــن مــورد، زمانــی کــه شــکلی را رســم مــی کنیــد یــا اســمی می نویســید، بــه صــورت هوشــمند 
پــردازش خواهــد شــد کــه خــط هــا یــا پیکســل هــای اضافــی حــذف خواهنــد شــد. )ایــن مــورد طــرح و نوشــته شــما را زیباتــر خواهــد کــرد(.

•  امکان نوشتن بر روی تمامی صفحات اکسل و پاور پوینت وجود دارد.

•  تمامی شکل ها و رسم ها قابلیت کپی شدن )Duplicate( را دارند که می توانید آنها را در هر بخش دیگر صفحه قرار دهید.

•  در بخــش دیگــر مــی توانیــد یادآوری هــا و نکتــه هــای مهــم پرزنتیشــن خــود را بــه صــورت مــوردی در صفحــه یادداشــت ها اضافــه کنیــد. در ایــن بخــش قابلیــت تغییــر 
رنــگ پشــت زمینــه صفحــه یادداشــت نیــز وجــود دارد. 

نکتــه مهــم: زمانــی کــه در حــال پخــش فیلــم آموزشــی یــا پرزنــت خــود هســتید، جلــو یــا عقــب بــردن فیلــم بــا یــک لمــس ســاده و در لحظــه امــکان پذیــر اســت کــه از ویژگــی 
خــوب ایــن محصــول در بخــش مولتــی مدیــا بــه حســاب مــی آیــد.

 

•  همچنیــن امــکان اضافــه کــردن هــر فایلــی ماننــد عکــس بــه صفحــه اصلــی وجــود دارد کــه می توانیــد ســایز آن را تغییــر دهیــد یــا در هــر بخشــی از صفحــه نمایــش 
قــرار دهیــد.

 
•  بــرای مدرســان و افــرادی کــه قصــد دارنــد پرزنــت هــای خــود را بــه صــورت گروهــی امــا در صفحــه هــای جــدا ارائــه دهنــد، ایــن امــکان فراهــم شــده تــا هیــچ تداخلــی 

در صفحــات دیگــران ایجــاد نشــود.
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GSB-65JB GSB-75JB GSB-86JB GSB-98JB مشخصات فنی
65" 75" 86" 98" اندازه

3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 رزولوشن

400cd/m2 400cd/m2 400cd/m2 400cd/m2 میزان روشنایی

1200:1 1200:1 1200:1 1200:1 کنتراست

1.07 میلیارد رنگ )10 بیت( 1.07 میلیارد رنگ )10 بیت( 1.07 میلیارد رنگ )10 بیت( 1.07 میلیارد رنگ )10 بیت( رنگ صفحه

عمودی 178 درجه، افقی 178 درجه عمودی 178 درجه، افقی 178 درجه عمودی 178 درجه، افقی 178 درجه عمودی 178 درجه، افقی 178 درجه زاویه دید

60Hz 60Hz 60Hz 60Hz فرکانس

60Hz 8ms 8ms 8m زمان پاسخگویی

ARM A73+A53, Quad core 1.5GHz ARM A73+A53, Quad core 1.5GHz ARM A73+A53, Quad core 1.5GHz ARM A73+A53, Quad core 1.5GHz پردازنده مرکزی

MSD6A8386 MSD6A8386 MSD6A8386 MSD6A8386 مادربرد

Mali G51 Mali G51 Mali G51 Mali G51 پردازنده گرافیکی

16 GB 16 GB 16 GB 16 GB حافظه داخلی

3 GB 3 GB 3 GB 3 GB  RAM حافظه

Android 8.0 Android 8.0 Android 8.0 Android 8.0 سیستم عامل

E-share E-share E-share E-share نرم افزار ارتباطی

IR touch, Hight-precision, 20 point IR touch, Hight-precision, 20 point IR touch, Hight-precision, 20 point IR touch, Hight-precision, 20 point قابلیت لمسی

ریموت کنترل، کابل برق، قلم لمسی، کابل USB، کابل 
Wifi براکت دیواری، دفترچه، دانگل ،HDMI

ریموت کنترل، کابل برق، قلم لمسی، کابل USB، کابل 
Wifi براکت دیواری، دفترچه، دانگل ،HDMI

ریموت کنترل، کابل برق، قلم لمسی، کابل USB، کابل 
Wifi براکت دیواری، دفترچه، دانگل ،HDMI

ریموت کنترل، کابل برق، قلم لمسی، کابل USB، کابل 
Wifi براکت دیواری، دفترچه، دانگل ،HDMI لوازم جانبی

p p p p YPBPR ورودی

2 عدد 2 عدد 2 عدد 2 عدد LAN ورودی

p p p p  HDMI خروجی

p p p p DP ورودی

p p p p VGA ورودی

p p p p  AV ورودی

p p p p AV خروجی

p p p p SPDIF

2 عدد 2 عدد 2 عدد 2 عدد USB ورودی

p p p p Touch USB

p p p p RS232

p p p p Audio out

1506.3mm x 96.1mm x 901.3mm 1735.98mm x 103.75mm x 1034.52mm 1989.18mm x 119.7mm x 1180.22mm 2244.9mmx108.2mmx1340.4mm ابعاد

42±1.5 kg 58±1.5 kg 77±1.5 kg 137.5±1.5kg وزن

مشکی مات مشکی مات مشکی مات مشکی مات رنگ



اسمارت برد جی پالس شامل نصب و راه اندازی، آموزش و حمل رایگان می باشد. 
ایــن دســتگاه، از گارانتــی و پشــتیبانی 24 ماهــه شــرکت گلدیــران برخــوردار اســت کــه بــه 
ــک  ــع الکترونی ــن در صنای ــه ای و مطمئ ــر، حرف ــروش معتب ــات پــس از ف ــاد خدم ــوان نم عن

ایــران شــناخته مــی شــود.



02 1 -84733

www.gpluselectronics.com


