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mirco USB   بردو سخت افزار خود بهره میبرای تامین انرژی و همچنین تبادل اطالعات بین کنسول بازی .
نرم افزاری طراحی نموده ایم که بر روی ... برای مدیریت پالس باکس و تنظیمات کلیدها و حساسیت ماوس و 

با پالس باکس ارتباط برقرار می کند و می توان   Bluetoothاز طریق پروتکل  و گوشی های هوشمند اجرا
  .راحتی پالس باکس را مدیریت نمودمتفاوت را ایجاد ، ویرایش و به کانفیگ های مختلف برای بازی های 

  

  گیم پد

به صورت  مخصوص همان کنسول دارد که پالس باکس برای فعالیت و اجرای فرآیند تبدیل نیاز به یک گیم پد
برای اتصال را ندارند    USBاما برخی از کنسول ها سیم رابط  .تصل شده باشدبه آن م  USBمدام از طریق کابل 

باشد و هم اکنون  در حال توسعه میپالس باکس . اید این کابل را جدا تهیه نماييد، که ب  Xbox Oneمثل 
  .برخی از گیم پدها را ساپورت می کند 

 .ارجینال ارائه شده همراه کنسول می باشد Dualshock 4نیاز به یک گیم پد   Playstation 4برای  .1
 .ارائه شده به همراه کنسول می باشدارجینال Sixaxis نیاز به یک گیم پد   Playstation 3برای  .2
هدفون بر  3.5mmنیاز به یک گیم پد وایرلس ارجینال که سوکت  Xbox One S  و   Xbox Oneبرای  .3

توجه، گیم پد های جدید که دارای این سوکت هستند را فعال پالس باکس  .می باشد روی آن قرار ندارد
 .ساپورت نمی کند

پد سیمی ارجینال ارائه شده همراه کنسول می باشد توجه گیم پد  نیاز به یک گیم  Xbox 360برای  .4
 .ورت نیستندساپ ن کنسول ارائه شده فعال تحتهای وایرلس به همراه کیت شارژ که برای ای

و اتصال به پورت کنسول استفاده شود بدلیل   USBدر صورت نیاز به هدست و یا هدفون باید از یک مبدل 
  .منتقل نمیگردد  3.5mmاینکه در این فرآیند صدا از طریق سوکت 

  

   ماوس

کنسول را با یک ماوس با کیفیت مطلوب انجام دهید پیشنهاد ما استفاده از   FPSاگر میخواهید بازی های 
یده چس مخصوص بازی دستگاه پیاوم. های باالیی می باشند است  DPIکه دارای  گیمینگماوس های سری 

این مسئله . ای است که اگر بدرستی کانفیگ نشود می تواند به کیفیت بازی کمتر از حد مطلوب منجر شود
است و  (dots-per-inch)   که میزان نقطه در هر اینچ س خود رااوخیلی مهم است که شما میزان دی پی آی م

   .رد دکمه ها را بدانیدهمچنین عملک
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DPI س های اوم. س استاوس میزان دقت ردیابی یک ماویک مDPI  پايينتر دارند  1000پايين که رنجی از
  رنج هک االمتوسط به ب DPIس های دارای اوم. جهت استفاده غیر از بازی و کارهای معمول کامپیوتری است

 .است DPIترین الس با بااوکه پیشنهاد ما استفاده از م. برای بازی استفاده میشوند موالدارند مع 2000-5000
وس ها دارای حافظه آنبرد هستند تا ابعضی از م. شود اجرا می DPIوس شما با ماکزیمم امطمئن شوید که م

DPI س باکس الد را به پوس خوابنابراین وقتی م .مورد نیاز استفاده را ذخیره کنند و برخی حافظه آنبرد ندارند
که بر روی   DPIاز طریق کلید های افزایش و کاهش  .اجرا نشود DPIترین الکنید ممکن است با با وصل می

  .را تغيير دهید DPIماوس های سری گیم وجود دارد می توانید میزان 

  

  Plusbox اندازی  راه

ثانیه  15اتصال ورودی ها و همچنین منبع تغذیه، پالس باکس شروع به بوت شدن می کند که بعد از مدت  با
س در این حالت پال. پنل جلوی پالس باکس با نور قرمز رنگ به حالت چشمک زن روشن و خاموش میگردد

ره شده از طریق فلش و یا ذخی  Plusbox Managerباکس با آخرین کانفیگ ارسال شده از طریق نرم افزار 
USB توجه در صورتی که پالس باکس برای اولین بار روشن می شود ماوس و کیبورد  .شروع به کار میکند

  .متصل به آن بدلیل نداشتن کانفیگ فعال نبوده و فقط گیم پد فعال میباشد

  

  Plusbox Managerاستفاده از نرم افزار 

با استفاده از این نرم افزار شما به راحتی می توانید پالس باکس خود را مدیریت نماييد ، کانفیگ جدید برای 
بازی های مختلف ایجاد نموده و یا کانفیگ های قبلی را ویرایش نماييد و حتی از طریق این نرم افزار می توانید 

این نرم افزار برروی گوشی های . رسی داشته باشیدبه آخرین بروز رسانی های ارائه شده برای پالس باکس دست
با پالس باکس ارتباط برقرار نموده و به تبادل اطالعات بین دو   Bluetoothهشمند اجرا میگردد و از طریق 

  .می توانید این نرم افزار را  برای سیستم عامل اندروید از لینک زیر دانلود نماييد هم اکنون .دستگاه می پردازد

http://plusbox.co/fa/#downloads 
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 Pairing your Plusboxشدن با پالس باکس  جفت 

  به قسمت تنظیماتBluetooth  در گوشی هوشمند خود رفته و دیوایس جدیدی را جستجو نماييد. 
  با زدن کلید سمت راست بر روی پالس باکسBluetooth   فعال شده و پنل با رنگ آبی شروع به

 .ثانیه می کند و بعد از آن دوباره خاموش می شود 30چشک زدن به مدت 
 Plusbox در لیست بلوتوث گوشی شما ظاهر خواهد شد، آن را انتخاب و فرآیند را کامل نماييد. 

  

 

 

  

  

     Plusbox Managerنرم افزار اجرای 

اگر مشکلی در اتصال  .را اجرا نماييد  Managerشدن گوشی با پالس باکس می توانید نرم افزار   pairبعد از 
درصورتی که نرم افزار را برای  .با پالس باکس رخ ندهد رنگ پنل به سبز تغيير کرده و روشن و خاموش می گردد

نسول مورد استفاده خود را انتخاب صفحه ای به شکل زیر برای شما نمایش داده میشود تا کاولین بار اجرا کنید 
  .نماييد
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  . با انتخاب هر یک از لوگو ها تنظیمات مربوط به آن کنسول پیکرندی می شود

  

 

  

در مرحله بعد در صورتی که گوشی هوشمند شما به اینترنت متصل باشد صفحه ای به شکل زیر نمایش داده 
کانفیگ های ارائه شده از طرف تیم پالس باکس برای گیم های  با زدن دکمه دانلود جدیدترین که خواهد شد

  .دسترس قرار خواهد گرفتذخیره و در  بر روی گوشی شمامختلف 
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می توانید نام بازی مد نظر خود را وارد کنید همچنین با لمس قسمت عکس میتوانید  New Configدر قسمت 
  .برای کانفیگ خود تصویری را اختصاص دهید

 Primeryدر صورت پیش فرض زمانی که ما می خواهیم یک کانفیگ جدید ایجاد نماييم ، یک پرو فایل با نام 
Profile یا پروفایل اصلی ایجاد می شود و با توجه به تصاویر باال میتوان مقادیری مثلMouse    ،Keyboard 

  .تغيير داد را از طریق انتخاب منوی که در زیر قرار دارد Button و 

  

 

  

  تغيير حساسیت

قرار گرفته که با تغيير مقدار آن میزان حساسیت به  Sensitivityمتغييری به نام   Mouseدر قسمت منوی 
توجه نماييد کانفیگ های ارائه .حرکت ماوس تغيير می کند و میتوان آن را در پروفایل های متفاوت تغيير داد

تنظیم شده است در صورتی که از ماوس با دقت  dpi 3200  شده از طرف تیم پالس باکس برای ماوس با دقت
اجرا شدن حرکت ماوس باید تر برای روان همچنین .بیشتری استفاده میکنید باید این مقدار کم گردد و بلعکس

درصد تغيير داده  100ماکزیمم یا  را به مقرار  Sensitivityدر قسمت تنظیمات مختص به هر بازی مقادیر 
  .یت هر پروفایل را بر اساس آن تغيير دهیدسپس مقدار حساس
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ذخیره تغييرات 

 کانفیگ جدید

الس باکس در 
فزار برای سیس

مند ، تیم ما یک
ر USBفلش   

 کانفیگ توسط

یجاد کانفیگ 
گ ساز در بستر

ذخیره 

برای ذ

  

ایجاد 

تیم پال
نرم افز
هوشمن

وی ربر

  

ایجاد 

برای ای
کانفیگ
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  انتخاب کنسول

می  Select Consoleدر مرحله اول نیاز است تا کنسول مورد استفاده خود را تعيين نماييد پس در قسمت 
  .را انتخاب و وارد مرحله بعدی گردیدتوانید یکی از کنسول ها 

  

  تنظیمات پروفایل اصلی

شود که در این قسمت نیز می  یا پروفایل اصلی تصویر زیر نمایش داده می Primery Profileبا انتخاب زبانه 
  .و کلید های گیم پد را مربوط به این پروفایل را تغيير دهید  Sensitivityتوانید مقادیری مثل 

  

  

  

در لیست باز شده مقابل هر یک از کلید های گیم پد اسامی کلید های قرار گرفته بر روی کیبورد و ماوس 
  . مشاهده می شود که با انتخاب هر یک از آن ها می توانید کلید مربوطه را جایگزین نماييد
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  تنظیمات پروفایل هدفگیری

مقادیر این  یا پروفایل هدفگیری   Aiming Profileبعد از تکمیل پروفایل اصلی می توانید با انتخاب زبانه 
قسمت را نیز تکمیل نماييد توجه برای این نرم افزار تنها ایجاد دو پروفایل اصلی و هدفگیری در نظر گرفته شده 

  .و نمی توانید بیش از این دو، پروفایل دیگری تعریف نماييد
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  USBذخیره کانفیگ ها بر روی فلش 

  

  

  

را انتخاب نموده سپس بر روی یکی   Exportدر انتها برای خروجی گرفتن از نرم افزار تحت وب می توانید زبانه 
با انتخاب گزینه دانلود فایل متنی حاوی اطالعات کانفیگ . کلیک نماييد Copyو یا   Downloadاز گزینه های 

که باید نام آن را به یکی از نام ذخیره میگردد   config.txtدانلود شده و بر روی سیستم شما با نام مورد نظر 
وسپس این فولدر را در فلش انتقال داده  plusboxتغيير دهید و به داخل یک پوشه با نام  f12الی  f1های 

ی این گزینه محتویات کانفیگ ساخته می باشد با کلید بر رو  Copyروش دیگر استفاده از گزینه .ذخیره نماييد
  .شده کپی شده و شما می بایست آن را در یک فایل متنی ذخیره نماييد

  

  :مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

  یک پوشه با نامplusbox  در داخل فلش مموری خود ایجاد نماييد. 
 

 

 
  سپس یک فایلtext  در داخل پوشه با نام f1.txt  درست کنید. 

حافظه برای این روش در پالس  12باشد و بیشتر از   f1 , f2 ,f3  … f12توجه این نام می توانید ( 
  . )باکس در نظر گرفته نشده است
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  سپس فایلtext   را باز نموده و محتویات کپی شده را داخل فایلPaste  در آخر از فایل خارج  .نماييد
  .نماييد Saveتغیرات را ذخیره یا شده و 

  

  

  

  

  

  

  

  پیکربندی پالس باکس برای یک کنسول بدون گوشی هوشمند

با توجه به کنسولی که پالس باکس به آن متصل است . این مرحله قبل از انتقال کانفیگ ها باید انجام گردد
  :باید پیکربندی پالس باکس تغيير نماييد مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

  ثانیه نگه دارید تا وارد برنامه  3کلید قرار گرفته بر روی پالس باکس را به مدت زمانManager   شود
ثانیه  3توجه کنید در صورتی که کمتر از .( در این هنگام رنگ پنل پالس باکس به آبی تغيير می کند

حالت وارد برنامه کلید را نگه دارید پنل به رنگ آبی چشمک زن روشن و خاموش می شود که در این 
Manager  نشده است و فقط بلوتوث فعال می گردد(. 

  سپس در صورتی که کنسول شماPS4   میباشد باید کلید ترکیبیShift + F1  زده شود. 
  سپس در صورتی که کنسول شماPS3   میباشد باید کلید ترکیبیShift + F2  زده شود.  
  سپس در صورتی که کنسول شماXbox 360  د باید کلید ترکیبی میباشShift + F3  زده شود.  
  سپس در صورتی که کنسول شماXbox One   میباشد باید کلید ترکیبیShift + F4  زده شود. 

تغيير کرده است بعد ) صورتی(و پنل به رنگ در این زمان پالس باکس در حالت پیکر بندی می باشد ( 
  ) .پنل دو مرتبه به رنگ سبز چشمک زده و سپس به رنگ آبی در می آید ،از اتمام این پروسه

  در نهایت می توانید بازدن کلیدEcape  از برنامهManager  خارج شوید. 

  



Copyright © 2017 Plusbox. All rights reserved. | www.plusbox.co  
 

17 

  انتقال کانفیگ از طریق فلش مموری به پالس باکس

نوبت به اتصال فلش برای انتقال کانفیگ های ساخته شده توسط نرم افزار تحت وب، بعد از انجام مراحل باال 
قرار گرفته بر روی پالس باکس می رسد همانطور که قبال اشاره شده پالس   USBمموری به یکی از پورت های 

می باشد که به آنها ماوس ، کیبورد و گیم پد متصل است باتوجه به اینکه در این   USBباکس شامل سه ورودی 
  .و فلش مموری را متصل کنیدم پد را از پالس باکس جدا نموده مرحله ما نیاز به کیبورد داریم پس ماوس ویا گی

  :مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

 فلش مموری را به پورت  USB پالس باکس متصل نماييد. 
  ثانیه نگه دارید تا وارد برنامه  3کلید قرار گرفته بر روی پالس باکس را به مدت زمانManager   شود

ثانیه  3توجه کنید در صورتی که کمتر از ( .در این هنگام رنگ پنل پالس باکس به آبی تغيير می کند
کلید را نگه دارید پنل به رنگ آبی چشمک زن روشن و خاموش می شود که در این حالت وارد برنامه 

Manager  نشده است و فقط بلوتوث فعال می گردد(. 
  سپس با زدن کلیدEnter ات کپی انجام میشودعملی. 

به صورت چشمک زن به رنگ سبز  مرتبه دو در صورتی که عملیات با موفقیت پایان یابد پنل پالس باکس
و دوباره به رنگ آبی تغيير می کند، در غیر این صورت و زمانی که خطایی رخ دهد روشن و خاموش میگردد 

  . پنل پالس باکس به رنگ قرمز تغيير نموده و ثابت می ماند

  در صورتی که مرحله قبل با موفقیت به پایان رسید، فلش مموری را خارج کرده و دوباره ماوس و یا گیم
 .پدی را که از پورت خارج کرده اید را وصل نماييد

  در نهایت برای انتخاب کانفیگ مورد نظر می توانید از کلید های F1, F2, F3 … F12   بر روی کیبورد
در این هنگام نیز پنل پالس باکس دو مرتبه با رنگ سبز روشن و خاموش شده و در . استفاده نماييد
  .خارج و کانفیگ مورد نظر را اجرا می کند  Managerنهایت از برنامه 

  

ا شده خاموش و دوباره روشن میگردد برای اجرای عملیات تبدیل از آخرین کانفیگ اجر Plusboxزمانی که 
درصورتی که نیاز داشته باشید آخرین کانفیگ ارسال شده از طریق بلوتوث اجرا گردد . استفاده خواهد کرد
نفیگ دسترسی داشته به این کا Endدر پالس باکس رفته و با انتخاب کلید   Managerمیتوانید به برنامه 

  .باشید

   


