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  باید بدانید    LCD هرآنچه در مورد تلویزیون هاي

 هاي مشخصات تلویزیون LCD  
  کنتراست تصویر و کیفیت رنگ مشکی  
 روشنایی تصویر 

 پخش تصاویر با حرکت سریع
  طول عمر 

  باید بدانید  LED TV هر آنچه در مورد

 نکاتی که در مورد LED TV ها باید بدانید 
 درجه دقت رنگ 
  اندازه 
 طول عمر 
 میزان مصرف انرژي 

 محیطی مزایاي زیست 
 مقایسه بین نمایشگر LED و LCD:  

  بدانید  LED که باید درباره مهم نکته 10

 یک تلویزیون LEDشود ، نوع جدیدي از تلویزیون محسوب نمی  
 دو نوع پیکربندي نور پشتی LED وجود دارد 
 Local-dimming ها وجود دارد پیکربندي در هر یک از این 
 هاي تلویزیون Edge-lit واقعا باریک هستند، اما مشکل یکنواختی دارند 
 نور پشتی LED از هر نوعی که باشد زاویه دید LCD بخشد را بهبود نمی 
 بازدهی نور پشتی LED از نور پشتی فلورسنت استاندارد باالتر است 
 نور پشتی LED تواند بهتر شود یدر حال بهبود است، اما تا کجا م 
 LED به معناي قیمت باالتر است 
 هاي هاي برتر تلویزیون مدل LED  کیفیت تصویري نزدیک به پالسما را

 کنند ارایه می
 اگر تنظیمات تصویري صحیح نباشند، تفاوتی بین LED ها  و سایر مدل

  وجود ندارد
 طول عمر  

  باید بدانید  OLEDهرآنچه در مورد تلویزیون هاي 

 باید بدانید   Smart TVر مورد تلویزیون هاي هوشمند،هرآنچه د

  ،تلویزیون هوشمندSmart TV چیست؟ 
 چرا به تلویزیون هوشمند نیاز داریم؟ 
 چطور تلویزیون هوشمند به اینترنت متصل می شود؟ 
 با تلویزیون هوشمند چه کارهاي می توان انجام داد؟ 
 چطور تلویزیون هوشمند به اینترنت متصل می شود؟ 
 ا تلویزیون هوشمند چه کارهاي می توان انجام داد؟ب 
 نرم افزار (App) ها در تلویزیون هوشمند چطور کار می کنند؟ 

  

 آیا نرم افزارهاي Smart TV در تلویزیون برندهاي دیگر نیز اجرا می شوند؟ 
 آیا می توان تلویزیون معمولی HDTV را به Smart TV تبدیل کرد؟ 
 شمند را کنترل کرد؟چطور می توان تلویزیون هو  

  باید بدانید   3D هر آنچه در مورد تلویزیون هاي سه بعدي

 چطور یک تصویر سه بعدي توسط یک صفحه نمایشگر مسطح ایجاد می شود؟ 
  تلویزیون هاي سه بعدي با مدل هاي قدیمی سه بعدي چه تفاوت هایی دارند؟ 
 د؟سه بعدي در تلویزیون با سه بعدي در سینما چه فرقی می کن 
 آیا همه می توانند تصاویر سه بعدي را مشاهده کنند؟ 
 آیا سه بعدي باعث سردرد می شود؟ 
 آیا براي مشاهده تصاویر سه بعدي در تلویزیون همه باید از عینک استفاده کنند؟ 
  براي مشاهده تصاویر سه بعدي نیاز به تلویزیون جدید دارم؟آیا 
  کننده جدید مخصوص مانند آیا براي پخش تصاویر سه بعدي نیاز به پخشBlu-ray 

Player, Cable Box, Game Console  و یا ریسورAV دارم؟ 
  آیا همین کابل هايHDMI  معمولی قادر به انتقال سیگنال هاي حاوي محتواي تصاویر

 سه بعدي هستند؟
 آیا امکان غیرفعال کردن حالت پخش سه بعدي وجود دارد؟ 
 رق مصرف می کنند؟آیا تلویزیون هاي سه بعدي بیشتر ب 
 همراه تلویزیون هاي سه بعدي چند عینک ارائه می شود؟ 
 چقدر باید هزینه کنید؟ 
 محتواي سه بعدي در دسترس است؟ 
  بعدي بخریم؟ 3به چه دالیلی ممکن است نخواهیم تلویزیون 
  بعدي وجود دارد؟ 3آیا خطراتی هم در تماشاي تلویزیون 
 عدي باید بدانید نکاتی که قبل از خرید تلویزیون سه ب 

 
  کاربرد انواع پورت هاي تلویزیونمعرفی و 

کنند و اعداد و ارقام  رزولوشن یک نمایشگر یا تلویزیون را چگونه بیان می
 چه معنایی دارند؟ 

  که پیش از خرید تلویزیون جدید باید به آنها توجه کنید اتینک

   اطالعاتی در مورد فرمت تلویزیون ها

 ت دار تلویزیون هاي اینترن

   بیشتر بدانید

  شامل اطالعات مفید و خواندنی  

  

  



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرستآنچه که در مورد تلویزیون هاي جدید باید بدانید                             
 

3 
 

به مردم عرضه شد و به  1920این وسیله از سال . در اصل ابزار ارتباطی از راه دور است که براي دریافت تصاویر متحرك کاربرد دارد تی ويیا  لویزیونت
اصول کار تی . ء جدا نشدنی خانه ها، محیط هاي کاري و حتی وسایل نقلیه شده اندسرعت جاي خود را در بین آنها یافت به طوري که امروزه تلویزیون ها جز

ن، این اصول وي ها بر اساس دریافت فرکانس هاي رادیویی پایه ریزي شده اما رفته رفته با اضافه شدن اینترنت و شبکه هاي کابلی به جمع سرگرم کنندگا
  .در حال تغییر شکل استهمچنان 

  باید بدانید    LCD یزیون هايآنچه در مورد تلو
این تی وي ها از تلویزیون هاي سی آر  .تلویزیونی است که براي تولید تصویر از فن آوري کریستال مایع استفاده می کند تلویزیون ال سی ديبه زبان ساده 

ها پس از آمدن به سرعت جاي تنها رقیب خود  ل سی ديا .باریک تر و سبکتر هستند و در اندازه هاي متفاوت از کوچک تا بزرگ یافت می شوند )المپی(تی
  .یعنی پالسماها را گرفتند و در بین مردم بسیار محبوب شدند

ها که به طور جداگانه با مواد پلیمري  یکی از این الیه. اند اند که قطبی شده و محکم به هم چسبیده دي از دو الیه مواد شفاف تشکیل شده سی نمایشگرهاي ال
هاي فلورسنت نور  دي خودشان نور ندارند بلکه از یک منبع خارجی مثل المپ سی هاي ال کریستال. دارد هاي مایع را نگه می ده است کریستالپوشیده ش

  .هاي موجود در بازار است و به دلیل تنوع قیمت و اندازه، میان کاربران محبوبیت خاصی دارد ترین نوع تلویزیون رایج LCD .گیرند می

.  
 

اي که این نمایشگرها دارند، دقت و کیفیت تصاویر متحرك در  با توجه به ساختار ویژه. هاي معمولی بسیار کمتر است دي نسبت به تلویزیون سی ف برق المصر
ت که به چشم آسیب هایی اس تصویر، تولید و منتشر نکردن اشعه دي نسبت به المپ سی ترین مزیت ال توان گفت مهم از سوي دیگر، می. آنها بسیار باالست

  .رسانند می
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 LCD هاي مشخصات تلویزیون
 

 کنتراست تصویر و کیفیت رنگ مشکی 
 

ها نمایش رنگ مشکی  دي سی مشکلی اصلی ال. رسد دهد و به چشم ما می ها با گذشتن از کریستال مایع و فیلتر رنگ تغییر وضعیت می دي سی نور موجود در ال
اما این عمل به دلیل وجود همیشگی . رنگ مشکی تولید کند، باید جلوي عبور نور را بگیرد تا این رنگ به چشم بیننده برسدخواهد  وقتی یک سلول می .است

 .شود دي کامل و عمیق دیده نمی سی گیرد و رنگ مشکی در ال زمینه به طور کامل صورت نمی نور پس
 

 روشنایی تصویر 
 

توان میزان نور را به سادگی و با توجه به  در این نوع تلویزیون که می. شود منبع جداگانه براي ایجاد نور استفاده میدي از یک  سی طور که اشاره شد، در ال همان
شود دیدن تصاویر  این مساله باعث می. کند اما پالسما هر سلول نور مورد نیاز را خودش تولید می. محیطی که تلویزیون در آن قرار دارد، کم یا زیاد کرد

دي  سی نور از ال هاي پر به همین دلیل براي پخش تصاویر تبلیغاتی یا در محیط. تر باشد هاي پرنور و فضاي آزاد کمی سخت هاي پالسما در محیط ونتلویزی
 .کنند استفاده می

 
 پخش تصاویر با حرکت سریع 

 
شود هنگام پخش  این مساله باعث می. یگزین فریم قبلی کندکشد که بتواند یک فریم را جا دهی دارد؛ یعنی مدتی طول می مشکل زمان پاسخ  دي سی ال

 8دهی کمتر از  پاسخ  هایی با زمان البته اکنون با ساختن مدل .اي از فریم قبلی روي صحنه باقی بماند هایی با حرکت سریع دارند، سایه تصاویري که صحنه
  .ها در این زمینه کمتر شده است ثانیه نگرانی میلی

 
 طول عمر  

 
زمینه  دي تا زمانی است که میزان نور پس سی در واقع عمر مفید ال. است روزي سال به طور مداوم و شبانه 7 معادل هزار ساعت 60ها حدود  دي سی ول عمر الط

 .به نصف کاهش پیدا کند  آن

  

  

  

  

  

  



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرستآنچه که در مورد تلویزیون هاي جدید باید بدانید                             
 

5 
 

  باید بدانید LED تلویزیون هاي  آنچه در مورد

 

از مزیت هاي این نوع تلویزیون ها می توان به کیفت . براي روشن شدن صفحه نمایش استفاده می کندLEDهاي از المپ تلویزیون ال اي ديبه زبان ساده 
  .بهتر برنامه هاي نمایشی، باریک تر بودن این نوع تلویزیون ها، زاویه دید بیشتر، عمر مفید بیشتر و کم مصرف بودن آنها اشاره کرد

 LCD تولید کننده هاي تلویزیون هاي. ها هستند، در اشتباهیدHDTV ها نوع جدیدي ازLED TV یکسان هستند و LED اگر تصور می کنید تمام تلویزیون هاي

ها به چهار دسته متفاوت تقسیم بندي می  LED TV .معروف شد LED TVبراي مقابله با کیفیت تلویزیون هاي پالسما فناوري جدیدي را معرفی کردند که به 
 .و تفاوت هاي آنها آشنا خواهید شد LED معروف هستند در ادامه با انواع تلویزیون هاي LED TV بهشوند اما همگی در بازار 

. به نور پشت پنل متکی هستند تا پنل کریستال مایع را روشن کند LCD تلویزیون هاي! هاي سابق هستند LCD در واقع همان LED تمام تلویزیون هاي
براي ایجاد  LEDاز  LCD اما نسل جدید تلویزیوهاي. معروف هستند CCFL پشت پنل استفاده می کنند که به از نور فلورسنت در LCD معروفترین نوع

 با نور پس زمینه LCD را در آگهی هاي مختلف مشاهده می کنید به این معنی است که با یک تلویزیون LED TV وقتی عبارت. روشنایی استفاده می کنند
LED یا LED-Backlit اما نکته مهم اینجاست این تلویزیون چه نوع تلویزیون. اید مواجه شده LED است؟ و چه تفاوتی با LED TVهاي دیگر می کند؟ 

 Local Dimming تقسیم بندي می شوند و هر دو دسته می توانند داراي قابلیت EDGE-LEDو  FULL-LED ها به دو دسته LED TV بطور کلی
ها به نحوي کنترل شود تا روشنایی و تاریکی موضوعی امکان پذیر شود یعنی روشنایی قسمت  LED وشناییباعث می شود ر Local Dimming .باشند

 .هاي مختلف صفحه بصورت جداگانه و مستقل کنترل می شوند

 ها باید بدانید LED TV نکاتی که در مورد

  ته باشید ولی اگر آن را درست تنظیم نکنید تصویر خوبی را نخواهید داشت دنیا را با جدیترین فناوري هاي دنیا داش HDTV شما می توانید بهترین تلویزیون

 .براي ایجاد نور استفاده می شود LED هستند با این تفاوت که بجاي نور فلورسنت از LCD TV همان LED TV پس

وات برق  111ها حدود  LCD TV وات و 101ها حدود  LED TV هاي معمولی است بصورت میانگین LCD ها کمتر از LED TV میانگین مصرف
 LCD ها خیلی بیشتر از LED TV مصرف می کنند و هر چه روشنایی تصویر بیشتر شود انرژي بیشتري مصرف می شود در مجموع مقدار مصرف انرژي در

 LCD ها تقریبا دو برابر Plasma TV ها مقایسه کنید اختالف قابل مالحظه است و Plasma TV ها را با LCD TV هاي معمولی نیست ولی زمانی که
TV ها برق مصرف می کنند.  
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  :نتیجه گیري 

 کنتراست و کیفیت تصاویر تیره
 

ها را بچرخانند و  براي ایجاد تصاویر تیره باید کریستال LCDنمایشگرهاي . ها از کنتراست تصویر بهتري برخوردارندLCD در مقایسه با LEDهاي  تلویزیون
یابد و  این مساله یکی از مشکالت عمده آنهاست زیرا با ممانعت از تابش نور، کنتراست تصویر کاهش می. تابد، سد کنند ه میراه نوري را که از پشت صفح

 در حقیقت. شود با استفاده از قابلیت تیرگی موضعی، میزان نور صفحه کنترل و این مشکل برطرف می LED هاي اما در تلویزیون. رود جزئیات آن از بین می
LEDآید به این ترتیب تصاویر تیره بهتري به دست می. کنند رنگ می ها به جاي ممانعت از تابش نور، آن را پشت تصاویر مشکی کم.  

  
  

 درجه دقت رنگ
 

حقیقی تصویر را  هاي تابد، رنگ نمایش می توانند از طریق تنظیم نوري که از پشت صفحه می RGB گیري از فناوري نورهاي رنگی یا با بهره LEDهاي  نمایشگر
هاي  گیرد، با مخلوط کردن درصدي از رنگ در این فناوري که نوعی روش تشریح رنگ است و در بسیارى از نمایشگرها مورد استفاده قرار می. به نمایش درآورند

 .آید قرمز، سبز و آبى، رنگ مورد نظر به دست می
 

 اندازه 
 

  .رسد متر می سانتی 2.5غیر است و کمترین ضخامت آنها به اینچ مت 70تا  40بین  LED هاي اندازه تلویزیون
 

 طول عمر
 

اي از میزان ماندگاري این  البته هنوز آمار ثابت شده. هزار ساعت است 100محصوالتشان بیش از  کنند طول عمر  ادعا می LED هاي بیشتر سازندگان تلویزیون
  .نوري باالست در هر حال، طول عمر دیودهاي. ها در دست نیست تلویزیون

 
 میزان مصرف انرژي
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LEDهاي ها بین انواع تلویزیون HD درصد از میزان مصرف انرژي بکاهند 40توانند تا  ها می شود این تلویزیون گفته می. کمترین میزان مصرف انرژي را دارند.  
 

 محیطی مزایاي زیست 
 

ان تشعشع کربن و تولید گرما در آنها کاهش یابد، این مساله آلودگی کمتر هوا را نیز در پی شود میز باعث می LED هاي کمتر مصرف شدن انرژي در تلویزیون
عدم وجود جیوه مشکل از بین بردن . شرکتشان جیوه ندارند LEDهاي  کنند که تلویزیون عالوه بر این، تولیدکنندگانی همچون سامسونگ ادعا می .دارد

  .کند زیست برطرف می  ب رساندن به محیطهاي از کار افتاده را بدون آسی تلویزیون

 :LCD و LED مقایسه بین نمایشگر

 .ترندبسیار روشنتر است و کنتراست بسیار بهتري دارد و نقاط سیاه در آن عمیق LED تصویر در
 !هستند میلیمتر 25هاي موجود در بازار کمی بیش از  LED ضخامت آنها بسیار کم است، بطوریکه Edge-LED با سیستم نوردهی

 .درصد کمتر است 40هم سایز، مصرف برقشان  LCD و LED در مقایسه بین. آنها برق بسیار کمتري مصرف می کنند
 .استفاده شده باشد RGB-LED طیف رنگ در آنها وسیع تر است بخصوص وقتی از تکنولوژي نوردهی

 .فرکانس تغییر تصویر در آنها باالتر است
 .ندآلودگی محیط زیستی کمتري دار

 Response توان بهگیرد در نتیجه می، خاموش و روشن شدن تصویر در این نمایشگرها بسرعت انجام میLED به دلیل سرعت خاموش و روشن شدن باالي
Time شود محوي و تاري که هنوز هم به طور جزئی در تصاویر پر تحرك دریا زمان پاسخگویی پایینتر دست یافت، این باعث می LCDشود باز می ها دیده

 .هم کاهش پیدا کند

  

 بدانید  LED که باید درباره مهم نکته 10

این وضعیت باعث شده تا . هاي بسیار متفاوت بوده است ها و ویژگی اي از محصوالت با فناوري هاي اخیر شاهد عرضه و معرفی تنوع گسترده بازار تلویزیون در سال
از سوي دیگر، مدتی است که ورود یک نام جدید به . هاي زیادي مواجه باشند د نظر خود با تردیدها و سردرگمیگیري درباره محصول مور خریداران براي تصمیم

همانند هر فناوري . نیز چندان ساده نباشد LCD هاي مبتنی بر یک فناوري پایه یعنی این تردیدها دامن زده و باعث شده که انتخاب حتی در بین تلویزیون
پر شده است و همین موضوع باعث شد تا ما  LED درباره) مثبت و منفی(ت صوتی و تصویري از انبوه شایعات و اظهار نظرهاي غیرواقعی دیگري، بازار محصوال
اند  رح شدهها در قالب ده نکته فنی مط این واقعیت. هاي مربوط به فناوري مذکور را در قالب این مقاله در اختیار شما قرار دهیم ترین واقعیت تصمیم بگیریم مهم

 .که در ادامه خواهید خواند
 

 شود ، نوع جدیدي از تلویزیون محسوب نمیLED یک تلویزیون
  

  LED است که از نور پشتی LCD تنها یک مدل LED آمیز زیادي را در این مورد شنیده باشید، اما یک تلویزیون ها یا ادعاهاي اغراق ممکن است صحبت
هاي تبلیغاتی تولیدکنندگان در یکی دو سال اخیر تا حدود  که تالش  از سوي دیگر با وجود آن. استاندارد CCFL تد سرد یاگیرد، نه نور فلورسنت کا بهره می

برخالف پالسما .اند به بازار راه پیدا کرده 2007از سال  LED با نور پشتی LCD هاي زیادي بازار این محصوالت را داغ کرده، اما واقعیت این است که تلویزیون
یک  LCDها هر پیکسل داراي منبع نوري جداگانه مخصوص به خود است،  شوند و در آن محسوب می (Emmisive) هاي تابنده که فناوري OLED و

 .شود که در آن هر پیکسل باید از پشت روشن شود محسوب می (Transmissive) دهنده فناوري انتقال
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  وجود دارد LED دو نوع پیکربندي نور پشتی

 
اما . استاندارد CCFL شدند، درست مانند نور پشتی روشن می LCD ها در پشتLED با یک آرایه کامل از LED تدا، نمایشگرهاي مبتنی بر نور پشتیدر اب

با این . تقال دهندهاي صفحه نمایش ان ها را به کناره ها را حذف کرده و آنLED تر، مهندسین مجبور بودند این الیه اضافی از هاي باریک براي ایجاد تلویزیون
این . تاباندند ها به سمت داخل و مرکز آن میLightguide ها در چهار طرف صفحه نمایش تعبیه شده و نور خود را با استفاده ازLEDشکل ایجاد نور پشتی، 

 .آیند می شمار موجود به  ترین مدل شوند و در حال حاضر متداول شناخته می Edge-lit ها عموما تحت عنوان نوع تلویزیون
 

Local-dimming ها وجود دارد در هر یک از این پیکربندي  

 
سازي  گیرند، به فناوري خاصی تحت عنوان تاریک عنوان نور پشتی به خدمت می ها را بهLED فعلی که یک آرایه کامل از LED هاي مبتنی برLCDتمام 

این تغییرات بر حسب . تر شوند تر یا روشن طور مستقل تاریک توانند به پشتی می هایی از نور مجهز هستند که در آن بخش Local-dimmingاي یا  منطقه
هایی از صفحه نمایش به کاهش مقدار نوري که از طریق  توانایی تاریک کردن بخش.گیرند شوند، صورت می تر می تر یا روشن که نواحی مختلف تصویر تاریک این

از آنجایی که سطوح سیاه . رسند تر به نظر می تر و واقعی نتیجه نهایی آن نواحی سیاهی هستند که تاریک کند، کمک کرده و هاي تاریک شده نشت می پیکسل
همچنین، کل تصویر . تر خواهند بود ها برجسته تر باشد رنگ در تعیین نسبت کنتراست صفحه نمایش نقش حیاتی دارند، هر چه رنگ سیاه ایجاد شده عمیق

 .رسد تر به نظر می زنده

تر نفوذ کرده و  هاي تاریک تر به قسمت شود و در آن نواحی روشن شناخته می Blooming اي، تاثیري است که تحت عنوان سازي منطقه از معایب تاریک یکی
مستقیم  طور به Blooming وقوع. هاي مختلف متفاوت است تا حدود زیادي در بین مدل Blooming این تاثیر. کنند سطوح سیاه مجاور خود را روشن می

درستی  سازي پشت صفحه نمایش ارتباط دارد، اما بعضی از تولیدکنندگان این اطالعات را به اي یا مناطق قابل تاریک سازي منطقه تاریک LED با تعداد عناصر
با . شود جا روشن یا تاریک می یکطور  ، کل نور پشتی بهEdge-lit LED هاي مجهز به نور پشتی استاندارد و اکثر مدل CCFL با نور پشتی.کنند منتشر نمی

سامسونگ . سازي کنند پیاده Edge-lit اي را با یک پیکربندي سازي منطقه توانند روش مشابهی از تاریک هاي جدیدتر این گروه می حال، بعضی از تلویزیون این
نیز  LG هاي در تلویزیون. اي واقعی کمک کرده باشد سازي منطقه یککند تا به ایجاد تمایز بین آن و تار سازي دقیق معرفی می این فناوري را تحت عنوان تاریک

 .خواهید یافت LED Plus این تکنیک را تحت عنوان
 

  واقعا باریک هستند، اما مشکل یکنواختی دارند Edge-lit هاي تلویزیون

 
با . تري بسازند هاي باریک توانند تلویزیون کنندگان می، این است که تولیدEdge-lit LED طور که اشاره کردیم، مزیت اصلی یک الگوي نور پشتی همان

 در نمایشگرهاي. ها در پشت صفحه نمایش یکنواخت نخواهد بودLED حال، روش مذکور با این مشکل مواجه است که نور پشتی به اندازه یک آرایه کامل از این
Edge-litهمچنین وقتی که یک تصویر . تر هستند هاي خارجی صفحه نمایش روشن ، اگر یک تصویر سفید را نمایش دهید متوجه خواهید شد که حاشیه

 .شوند هاي تصویر تا حدودي خاکستري دیده می دهد، حاشیه کامال سیاه را نمایش می
 

  بخشد را بهبود نمی LCD از هر نوعی که باشد زاویه دید LED نور پشتی

 
 نور پشتی. شود ها دچار تحریف می ها نگاه کنید، تصویر آن ه اگر با زاویه به صفحه نمایش آناین است ک LCD هاي برخالف پالسما، یکی از معایب تلویزیون

LED تواند آن را تشدید کند هیچ تاثیري بر این وضعیت ندارد و در بعضی از موارد حتی می. 
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 از نور پشتی فلورسنت استاندارد باالتر است LED بازدهی نور پشتی
براي هر  LED هاي مجهز به نور پشتیLCD تواند مصرف برق تلویزیون را کاهش دهد و بعضی از می LED ستفاده از نور پشتیهیچ تردیدي وجود ندارد که ا

نشان داده بود که  2008یک مطالعه در سال .کنند ها ارایه می هاي موجود تلویزیون اینچ از سطح صفحه نمایش خود باالترین بازدهی انرژي را در بین تمام مدل
البته . وات است 111استاندارد معادل  LCD هاي کنند، در حالی که این میزان براي تلویزیون وات برق مصرف می 101طور متوسط  به LED هاي یونتلویز

ید که هر دو نوع از سوي دیگر، باید توجه داشته باش.توانند تاثیر قابل توجهی بر میزان مصرف برق داشته باشند اندازه صفحه نمایش و روشنایی تصویر نیز می
 .هاي پالسما هستند تر از تلویزیون مصرف اي کم طور قابل مالحظه مذکور به LCD هاي تلویزیون

 
  تواند بهتر شود در حال بهبود است، اما تا کجا می LED نور پشتی

 
 هاي واقعی بیشتر در حوزه فناوري ما پیشرفتاین یک واقعیت است که الگوهاي نور پشتی تولیدکنندگان با گذشت زمان همچنان در حال بهبود هستند، ا

Edge-lit کنند تا نور پشتی مهندسین تالش می. خواهند بود Edge-lit را بهبود بخشند تا بتواند به سطحی معادل آرایه کامل LED  رسیده و حتی از آن
 2,1طور جداگانه  نیاز دارد تا به LED میلیون 1/2رین شرایط به ، این است که براي دستیابی به بهتFull-Array یکی از مشکالت نور پشتی.نیز پیشی بگیرد

حال، مهندسین تالش  با این. وجه مقرون به صرفه نخواهد بود به هیچ LED اضافه کردن این تعداد. روشن کند 1080pمیلیون پیکسل را در یک تلویزیون 
 .طور غیرقابل توجیهی گران باشند که محصوالت نهایی به ش دهند، بدون آنها را تا حد امکان افزای هاي قابل تعبیه در پنلLED کنند تعداد می
 

LED به معناي قیمت باالتر است  

 
تر این  شود که موضوع مصرف پایین این موضوع باعث می. هستند LCD هاي تر از سایر مدل گران LED هاي مجهز به نور پشتی طور طبیعی، تلویزیون به

زیرا شما از ابتدا هزینه باالتري را براي تلویزیونی با کیفیت تصویري تقریبا . نظر نرسد هاي برق شما چندان چشمگیر به ش هزینهها و در نتیجه کاه تلویزیون
 .ها، وضعیت کلی تغییر خواهد کرد با گذشت زمان و کاهش قیمت این مدل. اید یکسان پرداخت کرده

  کنند ه پالسما را ارایه میکیفیت تصویري نزدیک ب LED هاي هاي برتر تلویزیون مدل

 
به همراه  LED با معرفی نور پشتی .اند هاي پالسما قرار گرفته خاطر ناتوانی در تولید سطوح سیاه عمیق مورد حمله تلویزیون ها به مدت LCD هاي تلویزیون

هاي پالسما باشد و تصویر  بعضی از بهترین مدلتواند معادل سطوح سیاه روي  می LED هاي اي، سطوح سیاه روي بهترین تلویزیون سازي منطقه تاریک
هاي پالسما برخوردار بوده و  از بازدهی انرژي بسیار بهتري نسبت به تلویزیون LED هاي داراي نور پشتی از سوي دیگر، تلویزیون .اي را ارایه کنند العاده فوق

هاي پالسما با چنین مشکلی مواجه  قوت خود باقی مانده است در حالی که تلویزیونحال تحریف تصویر در زوایاي دید باز هنوز به  با این. تر نیز هستند سبک
حتی  LED هاي در بعضی از موارد، تلویزیون. مواجه نیستیم Edge-lit LED هاي مبتنی بر از سوي دیگر، ما با بهبود چندانی در کیفیت تصویر مدل.نیستند

هاي  ها تا حدود زیادي در بین مدل مثل همیشه، عملکرد این تلویزیون. کنند خود ارایه می CCFL نی برتري را نسبت به همکاران مبت کیفیت تصویري پایین
 .عنوان تصویر بهتر تلویزیون تفسیر کنید را به LED مختلف متغیر است اما نباید وجود نور پشتی

 
  ها وجود ندارد و سایر مدل LED اگر تنظیمات تصویري صحیح نباشند، تفاوتی بین

 
اندازي و تنظیم نکنید، کیفیت تصویر  طور صحیح راه ترین فناوري داشته باشید، اما اگر آن را به نقص جهان را با آخرین و بی HDTV توانید بهترین ما میش

رسد، بلکه باید  به پایان نمی بینید کار شما با خرید یک تلویزیون جدید طور که می بنابراین همان. ها نخواهد داشت نهایی تلویزیون هیچ تفاوتی با سایر مدل
 .طور صحیح انجام دهید را نیز به  استقرار و تنظیمات تلویزیون



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرستآنچه که در مورد تلویزیون هاي جدید باید بدانید                             
 

10 
 

 طول عمر

این زمان بسیار زیاد است و با توجه به اینکه مدت .ساعت را در نظر گرفته اند 000/100خود طول عمر میانگین  LED بسیاري از شرکت ها براي تلویزیون هاي
اما با توجه به نحوه تولید .وارد بازار شده است و سابقه اي در این زمینه ثبت نشده است نمی توان قطعی اظهار نظر کرد LED کنولوژيزمان زیادي نیست که ت

  .دارند LCD طول عمر زیادتري نسبت به تلویزیون هاي LED تصویر و نور پس زمینه تلویزیون هاي

  باید بدانید  OLEDآنچه در مورد تلویزیون هاي 
ها به نازکی یک ورق کاغذ هستند و  این تلویزیون. شوند هاي درجه دو تبدیل می به فناوريLED  و حتی LCDبه بازار،  OLED هاي ا با ورود تلویزیونمسلم

  .چند صد گرم بیشتر وزن ندارند
 

 این نمایشگرها از فناوري. اند ن دو رسانا قرار گرفتهدهد که بی هاي نازك از جنس مواد آلی تشکیل می اي از پرده ها را مجموعه نمایش این تلویزیون صفحه
OLED - از آنجا که این دیودها. برند بهره می -کننده نور دیودهاي آلی ساطع (OLEDs) به همین . صفحه نیاز ندارند دهند، به نور پشت  خودشان نور می

  .مصرف هستند بسیار سبک، باریک و کم OLED دلیل نیز نمایشگرهاي

 

هاي نورپردازي از پشت، سرعت باالي بازسازي  توان به مواردي همچون درخشندگی بیشتر در مقایسه با سایر فناوري ها می یاي دیگر این نوع تلویزیوناز مزا
در برابر ضربه و آل باشد، مقاومت زیاد  هاي سینمایی ایده شود این تلویزیون براي نمایش فیلم ها که باعث می تر به تغییر سیگنال صفحه و واکنش سریع

  .زمینه اشاره کرد هاي ناگهانی، کارایی باال در دماهاي مختلف و شرایط گرمایی نامناسب و مصرف پایین انرژي به علت عدم استفاده از نور پس چرخش
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 باید بدانید   Smart TVآنچه در مورد تلویزیون هاي هوشمند،

 

تلویزیون هاي هوشمند مانند تلفن هاي . ها، مفهوم بکار رفته در این تلفن ها وارد تلویزیون ها نیز شدپس از محبوبیت تلفن هاي هوشمند و فروش باالي آن
ها قادرند با کامپیوتر ارتباط Smart TV .هوشمند امکان اتصال به اینترنت و استفاده از سرویس هاي آنالین ویدیویی و شبکه هاي اجتماعی و غیره را دارند

در ادامه توضیحات کامل در مورد این تلویزیون ها که روز به روز به تعداد و تنوع آنها افزوده می شود مشاهده . ت را دریافت و یا ارسال کنندبرقرار کرده و اطالعا
 .خواهید کرد

در حال حاضر اکثر تولید . یا تلویزیون هوشمند، اولین بار توسط سامسونگ معرفی شد پس از آن ال جی و فیلیپس نیز آن را توسعه دادند Smart TV اصطالح
بعنوان مثال سونی تلویزیون  .تولید می کنند ولی برخی، نام هاي متفاوتی براي تلویزیون هاي هوشمند خود گذاشته اند Smart TVکننده هاي تلویزیون، 
تلویزیونی است که قادر است به اینترنت  (Smart TV) به هر حال منظور ما از تلویزیون هوشمند. نام گذاري کرده است Internet TV هاي هوشمند خود را

 .متصل شود و سرویس هاي اینترنتی را در اختیار کاربر قرار دهد

 چیست؟ Smart TVتلویزیون هوشمند، 

یعنی . ارائه دهنداین تلویزیون هاي قادرند سرویس هاي مختلف اینترنتی را از طریق تلویزیون به کاربر . تلویزیون هوشمند مانند تلفن هوشمند عمل می کند
کاربر می تواند در تلویزیون هوشمند  .تلویزیون هوشمند معادل یک تلویزیون معمولی با یک کامپیوتر داخلی است که سرویس هاي متنوعی را به کاربر می دهد

متصل  IPTV ز همه مهمتر به کانال هاي اینترنتیخود نرم افزار نصب کند، ویدیو و تصاویر آنالین را مشاهده کند، صفحات وب را مرور کند، بازي اجرا کند و ا
 .شود



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرستآنچه که در مورد تلویزیون هاي جدید باید بدانید                             
 

12 
 

 چرا به تلویزیون هوشمند نیاز داریم؟

خش را ضبط تلویزیون هاي هوشمند نسبت به تلویزیون هاي معمولی امکانات بسیار وسیع تري دارند با تلویزیون هاي هوشمند می توانید تصاویر در حال پ
در واقع تلویزیون هاي  .استفاده کنید IPTV ز دست دادن تصاویر زنده نباشید و می توانید از تلویزیون اینترنتینگران ا Time Shifting کنید، با قابلیت

نمایش بزرگتر و با  هوشمند نحوه استفاده از تلویزیون را تغییر داده اند و کاربر بسیاري از اموري که در کامپیوتر خود انجام می دهد را می تواند در صفحه
 .تلویزیون هاي هوشمند به راحتی به شبکه هاي اجتماعی و سرویس هاي اشتراك گذاري ویدیو متصل می شوند. انجام دهد HDTV کیفیت تر

به شما این امکان را می دهد تا براحتی ویدیو  DLNA .است DLNA استانداردیکی از قابلیت هایی که تقریبا تمام تلویزیون هاي هوشمند دارند پشتیبانی از 
یعنی اگر قبال ویدیو، موزیک هاي مختلف را از اینترنت دانلود کرده اید . کامپیوتر، تلفن هوشمند و وسایل دیگر به تلویزیون منتقل نموده و پخش کنیدرا از 

 . مطمئن خواهید بود که تلویزیون هوشمند شما آنها را پخش خواهد کرد

 چطور تلویزیون هوشمند به اینترنت متصل می شود؟

عالوه بر این برخی از تلویزیون هاي . هستند و از طریق کابل شبکه قادرند به اینترنت متصل شوند Ethernetزیون هاي هوشمند داراي پورت شبکه تمام تلوی
 .در واقع اتصال تلویزیون هاي هوشمند مشابه اتصال نوت بوك به اینترنت است. هوشمند قادرند به شبکه هاي بی سیم نیز متصل شوند

دالر قیمت  100تلویزیون هاي هوشمند امکان اتصال به شبکه بی سیم را بصورت داخلی ندارند ولی می توان با خرید یک سخت افزار اضافی که حدود برخی از 
 .اهد بودو کابل شبکه است چون ارتباط شبکه پایدارتر خو Ethernet به هر حال روش پیشنهادي ما اتصال از طریق پورت. دارد به شبکه بی سیم متصل شد

 با تلویزیون هوشمند چه کارهاي می توان انجام داد؟

با تلویزیون هوشمند می توانید . تلویزیون هاي هوشمند مشابه کامپیوترها عمل می کنند و بسیاري از سرویس هاي یک کامپیوتر را به کاربر ارائه می دهند
ده کنید، صفحات وب را باز کنید، ایمیل هاي خود را چک کنید، به شبکه هاي مشاه Youtube ویدیوها را در وب سایت هاي به اشتراك گذاري مانند

 و یا صفحه هاي گسترده Word عالوه بر این موارد، تلویزیون هاي هوشمند قادرند اسناد. اجتماعی متصل شوید و از دیگر سرویس هاي اینترنتی استفاده کنید
Excel را ایجاد کرده و یا نمایش دهند. 

بعنوان مثال پاناسونیک قراردارد هاي مختلفی را با تولید کننده هاي مطرح بازي . اخته شده براي تلویزیون هاي هوشمند نیز رو به افزایش هستندبازي هاي س
 .عقد کرده است تا بازي هاي خود را براي تلویزیون هاي هوشمند این شرکت تولید کنند Gameloft مانند

امکان مکالمه ویدیوي را مهیا  Smart TV کاربر می تواند با اتصال وب کم به. را دارند Skype وب کم و اجراي نرم افزار تلویزیون هاي هوشمند امکان اتصال
 .به این ترتیب کل خانواده می توانند در مقابل تلویزیون با دوستان و آشنایان خود در هر کجاي دنیا مکالمه ویدیویی داشته باشند. کند

 .ند می توان به رادیو هاي اینترنتی دسترسی داشت و یا گزارش و پیش بینی آب و هوا را بصورت زنده مشاهده کردبا تلویزیون هاي هوشم
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 ها در تلویزیون هوشمند چطور کار می کنند؟ (App) نرم افزار

 در صفحه اصلی. تلویزیون دسترسی داشترابط کاربري تمام تلویزیون هاي هوشمند داراي صفحه اصلی است که در آن صفحه می توان به امکانات مختلف 
Smart TVاده می ها لینک به فروشگاه نرم افزارها وجود دارد در حال حاضر اکثر نرم افزارهاي تلویزیون هاي هوشمند بصورت مجانی در اختیار کاربر قرار د

 .ا، از فروش نرم افزار نیز درآمد کسب کنندشوند ولی تولید کنندگان تلویزیون هوشمند امیدوارند با محبوبیت این نوع از تلویزیون ه

 در تلویزیون برندهاي دیگر نیز اجرا می شوند؟ Smart TV آیا نرم افزارهاي

البته . راستمتاسفانه، تمام تلویزیون هاي هوشمند سیستم عامل خاص خود را دارند و در واقع نرم افزارهاي هر کدام تنها در خود آن تلویزیون قابل اج
  نصب می شوند و کنترل تلویزیون از طریق تلفن هوشمند و یا تبلت iOS ها نرم افزار خاصی دارند که برروي ابزارهاي اندرویدي و یاSmart TV خوشبختانه

 .امکان پذیر می شود

 تبدیل کرد؟ Smart TV را به HDTV آیا می توان تلویزیون معمولی

 در حال حاضر کمپانی هاي مختلف انواع گوناگونی از. وجود دارد Smart TV براي تبدیل آن به خریداري کرده اید هنوز راهی HDTV اگر قبال تلویزیون
Settop Box ها را تولید کرده اند که امکانات مشابه تلویزیون هاي هوشمند را به تلویزیون معمولی اضافه می کنند. Google TV  و یاApple TV  از

هاي مختلفی وجود دارند که بسیاري از  HD Player در بازار کشور وجود ندارند اما در بازار کشور Apple TV و Google TV .معروفترین آنها هستند
هستند که همگی در بازار کشور و با  Seagate و Western Digital ،Asus ها را به کاربر ارائه می دهند معروفترین آنها ساخت Smart TVامکانات 

 .به فروش می رسند هزار تومان 200تا  120قیمت حدود 

 چطور می توان تلویزیون هوشمند را کنترل کرد؟

متصل  Smart TV تلفن هاي هوشمند به راحتی و با نصب نرم افزار مربوطه به. بهترین راه براي کنترل تلویزیون هاي هوشمند استفاده از تلفن هوشمند است
 اي مختلف راه حل هاي متفاوتی را براي کنترل تلویزیون ارائه کرده اند بعنوان مثال سامسونگ وعالوه بر این تولید کننده ه. می شوند و آن را کنترل می کنند

Vizio به همراه برخی از ریموت کنترل مشابه تلفن هوشمند Smart TV مشابه کنترلرهاي خود ارائه می دهند و یا ال جی از روش Wii استفاده می کند.  

  :نتیجه گیري 

 .هاي اجتماعی و غیره را دارند هاي آنالین ویدیویی و شبکه هاي هوشمند امکان اتصال به اینترنت و استفاده از سرویس انند تلفنهاي هوشمند م تلویزیون

 
ار یا تلویزیون هوشمند، نخستین ب Smart TV اصطالح. هاي هوشمند قادرند با کامپیوتر ارتباط برقرار کرده و اطالعات را دریافت یا ارسال کنند تلویزیون

 .جی و فیلیپس نیز آن را توسعه دادند توسط سامسونگ معرفی شد، پس از آن ال
 

هاي تلویزیونی و  کنند دو دنیاي برنامه هاي هوشمند سعی می در حقیقت، تلویزیون. تمام فلسفه هوشمندي در این است که شما را بیشتر پاي تلویزیون بنشاند
  .اینترنت را به یکدیگر پیوند دهند

هاي  باشید و بتوانید تمامی فایل کننده به تلویزیون نیاز نداشته  هاي پخش دهد تا دیگر به اتصال انواع و اقسام دستگاه هوشمند این قابلیت را به شما می تلویزیون
ها را چک کنید، با  ایمیل توانید به اینترنت وصل شوید، همچنین از طریق تلویزیون هوشمند می. سیم مشاهده کنید اي خود را حتی به صورت بی چندرسانه

 .اي را از روي اینترنت ببینید رسانه هاي چند هاي اجتماعی بروید و فایل هاي شبکه دوستانتان صحبت کنید، به سایت
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  .اند ند خود گذاشتههاي متفاوتی براي تلویزیون هاي هوشم کنند ولی برخی، نام هاي هوشمند تولید می هاي تلویزیون، تلویزیون در حال حاضر اکثر تولید کننده
تلویزیونی  (Smart TV) گذاري کرده است، به هر حال منظور از تلویزیون هوشمند نام Internet TV هاي هوشمند خود را عنوان مثال سونی تلویزیون به 

  .هاي اینترنتی را در اختیار کاربر قرار دهد است که قادر است به اینترنت متصل شود و سرویس

  باید بدانید   3D ویزیون هاي سه بعديآنچه در مورد تل
 

  

هاي  هاي نسل جدید با تلویزیون تفاوتی که این تلویزیون. ها می شود ها و بازي ها، عکس بعدي در فیلمتلویزیونی است که باعث ایجاد تصاویر سه3D تلویزیون 
 .گیرد معمولی دارند، این است که بعد سوم در آنها شکل می

ها دو تصویر جداگانه  این تلویزیون. ین تکنولوژي بر فاصله دو چشم انسان از یکدیگر و زاویه دید متفاوت هر چشم با یکدیگر بنا شده استبه طور ساده، اساس ا
اي  ا گونهاین دو تصویر ب. فرستند، یک تصویر براي چشم چپ و یک تصویر براي چشم راست از یک صحنه را با زاویه متفاوت به طور همزمان به سمت بیننده می

به همین دلیل اگر بیننده در هنگام دیدن فیلم یا . انجامد بعدي می بخشند که به ایجاد تصویر سه فریب مغز و با کمک عینک مخصوص عمال به صحنه بعد می
 LED و یا LCD ،Plasma ويتواند راین تکنولوژي می. دهد بعدي خود را از دست می بعدي یکی از چشمان خود را ببندد عمال تصویر حالت سه صحنه سه
 .PASSIVE هاي و تلویزیون ACTIVE هاي تلویزیون. در حال حاضر دو نوع تلویزیون سه بعدي در بازارهاي جهانی وجود دارد. ارائه شود

در  ACTIVE و PASSIVE هاي مخصوص براي دیدن تصاویر سه بعدي هم در دو نوع اند، عینک به دو دسته تقسیم شده  3D هاي  طور که تلویزیون همان
قیمتی به مراتب باالتر  PASSIVE هاي دارند و در مقابل تلویزیون ACTIVE هاي قیمت کمتري نسبت به عینک PASSIVE هاي بازار موجودند که عینک

  .هاي سه بعدي موجودند تلویزیون ACTIVE هاي البته در بازار داخلی تنها نمونه. سه بعدي دارند ACTIVE هاي از تلویزیون

بعدي نشان  شود که تصاویر دو بعدي را به طور سه هایی می هاي سه بعدي وجود دارد که شامل تلویزیون به غیر از این، تقسیم بندي دیگري در زمینه تلویزیون
بعدي  عینک سه را به وسیلههاي سه بعدي سامسونگ تصاویر دو بعدي  دهند که تلویزیون هایی که تصاویر سه بعدي را سه بعدي نشان می دهند و تلویزیون می
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هاي سه بعدي میالبته باید توجه داشت که فیلم. دهند تصاویر سه بعدي را سه بعدي نشان می … دهند، ولی برندهایی مانند ال جی، پاناسونیک و نمایش می
 .هاي سه بعدي فیلمبرداري شوندبایستی از همان بدو تولید به کمک دوربین

هایی را که تصاویر دو بعدي را به طور سه بعدي نشان  تلویزیون. محض نیستند 3D دهند  دو بعدي را به طور سه بعدي نشان میهایی که تصاویر  تلویزیون
 یا HD بعدي ایجاد کنند، ولی شرط ایجاد این تصاویر این است که تصویر با فرمت توانند تصاویر سه ها می توان سه بعدي نامید، البته این تلویزیون دهند، نمی می

FULL HD به گفته وي، قرار بر این است که تکنولوژي تبدیل تصاویر دو بعدي به سه بعدي وارد بازار شود. موجود باشد. 

  

بدیهی است که دستگاه پخش . شودارائه می (Blu-ray Disk) ري-معموالً بهمراه این نوع تلویزیون یک و یا دو عدد عینک سه بعدي و یک حلقه دیسک بلو
  .نیز باید خریداري شود (Blu-ray Player)ري -بلو

 

رك درستی از فناوري با توجه به تولد تلویزیون هاي سه بعدي و افزایش همه روزه فناوري ها و انواع مختلف این تلویزیون ها، بسیاري از مصرف کنندگان هنوز د
    .ها ندارندهاي مرتبط با تلویزیون هاي سه بعدي و تفاوت بین انواع مختلف این تلویزیون 

 چطور یک تصویر سه بعدي توسط یک صفحه نمایشگر مسطح ایجاد می شود؟

دو تصویر تمام . تلویزیون سه بعدي یا صفحه نمایش سه بعدي هر صحنه را در دو تصویر متفاوت یکی براي چشم راست و یکی براي چشم چپ نمایش می دهد
. از ترکیب این دو تصویر در ذهن، تصویر سه بعدي شکل می گیرد. می به راست یا چپ کج شده اندصفحه می باشند و تقریبا شبیه به هم هستند و تنها ک

فاده کنید وقتی این دو تصویر را بدون عینک مشاهده کنید دو تصویر ترکیب شده روي هم و بهم ریخته مشاهده خواهید کرد ولی وقتی از عینک مخصوص است
 .شکیل می دهنداین دو تصویر، یک تصویر سه بعدي را ت

با یکدیگر فاصله دارند و این موضوع باعث می شود هر  اینچ  2.5چشم هاي انسان بالغ حدود . تکیه دارد Steropsisاین سیستم بر یک فرایند بصري به نام 
را با کمی اختالف زاویه در هر تصویر دو تصویر نمایش داده شده در تلویزیون هاي سه بعدي نیز موضوعات . چشم با زاویه متفاوتی تصاویر را مشاهده کند

 .نمایش می دهند و ترکیب این دو تصویر با عینک در ذهن انسان بصورت عمق دار و سه بعدي ایجاد می شوند

 تلویزیون هاي سه بعدي با مدل هاي قدیمی سه بعدي چه تفاوت هایی دارند؟ 

روش از یک عینک که داراي صفحه هاي طلقی به رنگ آبی و قرمز است، استفاده می شود آشنا هستند دراین  (Anaglyph) آناگلیفبسیاري از مردم با روش 
به عنوان مثال اگر با یک فیلتر قرمز به بیرون نگاه کنید نور هایی که هم رنگ   .همانطور که می دانید فیلترهاي رنگی مانع عبور نور هم رنگ خودشان می شوند

با این ترفند که مثال . ل با استفاده از تکنولوژي هاي کامپیوتر ما می توانیم دو تصویر براي دو چشم را روي هم بیاندازیمحا. همان فیلتر هستند را نخواهید دید



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرستآنچه که در مورد تلویزیون هاي جدید باید بدانید                             
 

16 
 

در ابتدا این فناوري داراي کیفیت پایینی بود ولی با پیداش . براي تصویر سمت چپ از یک حاله قرمز و براي تصویر سمت راست از یک حاله آبی استفاده کنیم
 ) .کیفیت تصاویر باال رفت Full HD 1080pو تلویزیون هاي  Blu-ray 3D ناوريف

است در این روش به سرعت جلوي هر کدام از چشم ها یکی در میان   Active Shutterروش جدیدي که در اکثر تلویزیون هاي سه بعدي استفاده می شود 
عینک . امکان پذیر است چون هر فریم دو بار و هر بار براي یک چشم نمایش داده می شودهرتز به باال  120مسدود می شود این امر در تلویزیون هاي 

گر، مانع اکتیوشاتر نیز بسیارپیشرفته تر و گرانتر از عینک آناگلیف است چون زمانی که تصویر هر چشم پخش می شود با سیاه کردن شیشه عینک چشم دی
 .اراي باتري و گیرنده هستند و بصورت بی سیم دستورات را دریافت می کنندمشاهده تصویر با آن چشم می شود این عینک ها د

 سه بعدي در تلویزیون با سه بعدي در سینما چه فرقی می کند؟

تفاوت  مهمترین. استفاده می کنند Passive پالریزهرا در سینما داشته اند اکثر سینما ها از فناوري  IMAX 3Dبرخی تجربه مشاهده تصاویر سه بعدي نظیر 
تصاویر در خانه بسیار کوچک تر تا سینما و تعداد کمتري در . عملی بین تلویزیون هاي سه بعدي در خانه و پرده هاي سه بعدي سینما در سایز صفحه است

 .همچنین حداقل فاصله بین بیننده و تلویزیون بسیار کمتر از وضعیت مشابه در سینما است. مقابل صفحه نمایش قرار می گیرند

ش را فراهم می مهمترین برتري سه بعدي در تلویزیون و خانه کنترل کاربر بر شرایط پخش است برخی از تلویزیون هاي امکان تنظیم عمق تصویر و زاویه نمای
 .کنند تا کاربر بهترین تصویر سه بعدي را مشاهده کند

که هزینه کمتري را . ري اکتیوشاتر از فناوري پسیوآناگلیف استفاده می کنندتلویزیون هاي جدیدي معرفی شدند که به جاي استفاده از فناو CES 2011 در
 . هزار تومان هزینه کرد 160براي کاربر دارد و نیازي نیست براي هر عینک اضافه حدود 

 آیا همه می توانند تصاویر سه بعدي را مشاهده کنند؟

درصد امریکایی ها نمی توانند تصاویر سه  10تا  5حدود   College of Optometrist in Vision Developmentخیر، براساس آمار گرفته شده توسط 
برخی از این افراد وقتی عینک هاي سه بعدي را برروي صورت می . این انسان ها نمی توانند عمق تصاویر سه بعدي را مشاهده کنند   .بعدي را مشاهده کنند

 .دچار سردرد شدید می شوندگذارند تصاویر را دو بعدي می بینند و برخی دیگر 

 آیا سه بعدي باعث سردرد می شود؟

اما برخی از مردم دچار سرگیجه و یا سردرد می . بسیاري از مردم تصاویر سه بعدي را بدون هیچ مشکلی مشاهده می کنند و دچار هیچ ناراحتی نمی شوند
استفاده از افکت ها ي سه بعدي باعث خستگی ببینده می شود، . سه بعدي است راحتی بیینده یکی از مهمترین دغدغه هاي تولیدکننده هاي محتواي. شوند

همچنین فیلم هاي سه بعدي که براي کودکان ساخته می شوند . حرکت سریع دوربین نیز باعث ایجاد بهم ریختگی و مات شدن تصاویر سه بعدي می شود
 .رگساالن استساختار متفاوتی دارند چون فاصله بین چشمان کودکان کمتر از بز

در باال ذکر  در مجموع برخی از افراد پس مدتی از مشاهده تصاویر سه بعدي دچار سردرد می شود ولی این موضوع به محتواي فیلم هاي سه بعدي و موارد که
 .بسیاري نیز مشکلی با مشاهده تصاویر سه بعدي ندارند. شد ارتباط دارد
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 یون همه باید از عینک استفاده کنند؟آیا براي مشاهده تصاویر سه بعدي در تلویز

هده کند باید براي مشاهده تصاویر سه بعدي در تلویزیون هاي فعلی می بایست از عینک استفاده کرد یعنی هرکسی که بخواهد تصاویر را بصورت سه بعدي مشا
در حال حاضر فناوري وجود ندارد که تصاویر . ده خواهید کرددر غیراینصورت در هر صحنه دو تصویر با کمی فاصله نسبت به یکدیگر مشاه. عینک داشته باشد

 .سه بعدي ببینیدسه بعدي و دو بعدي را همزمان نشان دهد یعنی اگر عینک نداشته باشید تصاویر را دو بعدي و و اضح ببینید و اگر عینک داشتید تصاویر را 

نک نیز مشاهده تصاویر سه بعدي را براي بیننده ممکن می سازند این تلویزیون ها هنوز تلویزیون هاي معرفی شدند که بدون نیاز به عی CES 2011 البته در
 ) .بصورت عمده وارد بازار نشده اند ولی در آینده شاهد این نمایشگر ها خواهیم بود

 براي مشاهده تصاویر سه بعدي نیاز به تلویزیون جدید دارم؟آیا 

بعدي و یا عدم امکان ارتقاء تلویزیون دو بعدي به سه بعدي وجود دارد، ارسال تصاویر سه بعدي نیاز به پهناي  بله، دالیل مختلفی براي عدم پخش تصاویر سه
هرتز  120براي پخش تصاویر سه بعدي، تلویزیون می بایست حداقل . مجهز باشد HDMI باند بیشتري دارند و تلویزیون می بایست به نسخه جدیدتر پورت

 ,200Hzالبته بسیاري از تلویزیون هاي دو بعدي امروزي مخصوصال مدل هاي پالسما . هرتز هستند 85و یا  60هاي دو بعدي باشد برخی از تلویزیون 
400Hz  هرتز هستند ولی در نهایت اگر محدودیت هاي  600ویاRefresh Rate و پورت HDMI  نیز در تلویزیون دو بعدي وجود نداشته باشد باز هم قادر

ه بعدي نیست چون عالوه برا این ها نیاز به تراشه هاي مخصوص پردازش تصاویر سه بعدي است و تلویزیون می بایست سخت افزارهاي به پخش تصاویر س
 .مخصوص تصاویر سه بعدي را داشته باشد

عدي را با استفاده از یک کیت سه بعدي که به سازگار هستند و قادرند تصاویر سه ب3D Kit البته در این زمینه استثناء نیز وجود دارد برخی از تلویزیون ها با 
 .پخش کنند  کامپیوتر متصل می شود،

و یا ریسور  Blu-ray Player, Cable Box, Game Consoleآیا براي پخش تصاویر سه بعدي نیاز به پخش کننده جدید مخصوص مانند 
AV دارم؟ 

 3D Blu-ray Playerهاي سه بعدي نیستند و براي پخش تصاویر سه بعدي نیازمند قدیمی قادر به پخش فیلم  Blu-ray تقریبا هیچ کدام از پلیرهاي
 .هستند تا بتوانید فیلم هاي بلو ري سه بعدي را پخش کند

ازي ها یکی براي ب) راه انداز نرم افزاري) firmware با آپگرید دو نسخه PlayStation 3 در مورد کنسول هاي بازي، سونی اعالم کرده است که کنسول بازي
با این کنسول  FULL HD 1080pالبته پخش تصاویر . ، پخش تصاویر سه بعدي را امکان پذیر می کندBlu-ray و یکی براي نمایش فیلم هاي سه بعدي

نخواهد  Full HD نیست و قادر به پوشش پهناي باند مورد نیاز تصاویر سه بعدي 1.4نسخه  PS3 استفاده شده در HDMIامکان پذیر نیست چون پورت 
 .بود

هیچ کدام از دو شرکت مایکروسافت و نینتندو در مورد پشتیبانی از سه بعدي در کنسول هاي بازي خود مطلبی را اعالم نکرده  WII و XBOX 360 در مورد
 .اند

 .براي مشاهده کانل هاي سه بعدي نیز می بایست از ریسوري که قادر به پخش تصاویر سه بعدي باشد، استفاده کنید
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 معمولی قادر به انتقال سیگنال هاي حاوي محتواي تصاویر سه بعدي هستند؟ HDMIیا همین کابل هاي آ

 HDMI کابل هاي در بسیاري از موارد بله، کابل هاي معمولی و ارزان قیمت نیز قادر به ارسال سیگنال هاي تصاویر سه بعدي هستند البته در برخی از موارد
دچار افت کیفیت در زمان انتقال  HDMI بعنوان نمونه برخی از کابل هاي ارزان قیمت و بلند. نتقال تصاویر سه بعدي می شوندمعمولی دچار مشکالتی هنگام ا

  HDMI) .هستند HDMI 1.4معمولی قادر به ارسال اطالعات ارسال شده از طریق پورت  HDMIولی به طور کلی کابل هاي . تصاویر سه بعدي می شوند

ه تصاویر فعلی دو بعدي مانند برنامه هاي تلویزیونی، بازي ها و دیگر محتواي تصویري دو بعدي بصورت سه بعدي وجود دارد؟ آیا امکان مشاهد
 آیا تبدیل تصاویر دو بعدي به سه بعدي امکان پذیر است؟

شیبا مدل هایی را وارد بازار کرده اند که تصاویر دو این موضوع به تلویزیون سه بعدي شما بستگی دارد برخی از تولید کننده ها مانند سامسونگ، سونی و تو
. ولی در حال حاضر تبدیل تصاویر دو بعدي به سه بعدي بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است و باید بهبود یابد. بعدي پخش شده را به سه بعدي تبدیل می کند

 .تبلیغاتی دارد  ذیر و قابل قبول نیست و بیشتر براي تولید کننده ها استفادهدر حقیقت تماشاي تصاویر سه بعدي تبدیل شده از محتواي دو بعدي واقعا دلپ

 آیا امکان غیرفعال کردن حالت پخش سه بعدي وجود دارد؟

ا معموال بهتر و کیفیت تصاویر دو بعدي این تلویزیون ه. بله، تمام تلویزیون هاي سه بعدي قادرند تصاویر دوبعدي را به خوبی و بدون نیاز به عینک نمایش دهند
 Blu-Ray پخش کننده هاي سه بعدي مانند. از تلویزیون هاي دوبعدي تلویزیون هاي معمولی است چون مجهز به پنل هاي مجهزتر و پیشرفته تري هستند

3D نیز قابلیت پخش فیلم به صورت دو بعدي را دارند و اکثر فیلم ها هاي سه بعدي Blu-Ray و بعدي را نیز در خود دارند عالوه بر فیلم سه بعدي نسخه د
 .هم نسخه دو بعدي و هم نسخه سه بعدي فیلم وجود دارد Blu-Ray یعنی در اکثر فیلم هاي سه بعدي

 آیا تلویزیون هاي سه بعدي بیشتر برق مصرف می کنند؟

دارد ولی در زمان نمایش تصاویر سه بعدي می در حالت نمایش دو بعدي اختالف قابل مالحظه اي در مصرف برق دو تلویزیون سه بعدي و دو بعدي وجود ن
برخی از تلویزیون . بایست روشنایی نور تلویزیون بیشتر از حالت دو بعدي باشد چون عینک هاي اکتیو شاتر تیره هستند و روشنایی تصویر را کاهش می دهند

ور تلویزیون در زمان پخش تصاویر سه بعدي می شود، که منجر به هاي پاناسونیک قابلیتی دارند که باعث افزایش روشنایی ن3D TV هاي سه بعدي مانند 
 .افزایش مصرف انرژي نیز می شود

 همراه تلویزیون هاي سه بعدي چند عینک ارائه می شود؟

ویزیون سه بعدي به خریدار سونی، پاناسونیک و توشیبا به همراه برخی از مدل هاي خود، دو عینک ارائه می دهند اما باقی برندها تنها یک عینک به همراه تل 
 .می بایست عینک اضافی را جدا خریداري کند   تحویل می دهند و خریدار

 چقدر باید هزینه کنید؟

-Blu سامسونگ، سونی، پاناسونیک و شارپ پلیرهاي: دالر قیمت دارند، اکثر برندها مانند 400تا  200سه بعدي بین  Blu-Ray پخش کننده هاي فیلم هاي
Ray تولید می کنند سه بعدي. 

نفره دارید و می خواهید همگی با هم یک فیلم سه بعدي را  5دالر پول خرج کنید اگر یک خانواده  150براي هر عینک سه بعدي اضافی نیز می بایست حدود 
 .دالر هزینه کنید 750مشاهده کنید می بایست حدود 
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 .دالر گرانتر هستند 1500تا  1000عدي حدود عالوه برا این تلویزیون هاي سه بعدي نسبت به نمونه هاي دوب

 محتواي سه بعدي در دسترس است؟

تولید شدند سه بعدي بودند البته اکثر آنها  2010به فروش می رسند، بسیاري از فیلم هاي که در سال  Blu-Ray فیلم هاي سه بعدي برروي دیسک هاي
لم را براي مشاهده در تلویزیون خانه منتشر کردند این امر نیز بدلیل باالبردن فروش فیلم در چندین ماه پس از نمایش برروي پرده سینما نسخه سه بعدي فی

سه بعدي را پیدا کرد و خرید و اگر هم پیدا  Blu-Ray در ایران نیز به سختی می توان فیلم هاي. سینما و جلوگیري از کپی غیرقانونی فیلم انجام می شود
در مورد ریسورهاي سه بعدي و کانال هاي . ارند پس مشاهده فیلم هاي سه بعدي در حال حاضر بسیار گران قیمت استهزار تومان قیمت د 100شود حدود 

در مجموع در حال حاضر محتواي سه بعدي . تلویزیونی سه بعدي نیز تعداد این کانال ها بسیار کم و دسترسی به ریسورهاي سه بعدي نیز بسیار مشکل است
ت ولی روز به روز به تعداد و تنوع محتواي سه بعدي افزوده می شود و به نظر می رسد به زودي کپی هاي غیرقانونی این نوع فیلم ها نیز بسیار کم و محدود اس

نیز بسیار  Blu-Ray نخواهد رسید چون خود دیسک هاي خام DVD هرچند قیمت این فیلم ها به این زودي ها به قیمت ارزان دیسک هاي. افزایش یابد
  .ن قیمت استگرا

 بعدي بخریم؟ 3به چه دالیلی ممکن است نخواهیم تلویزیون 
 stereo“-"کوري استروفونیک"درصد کمی از جمعیتی که از نوعی مشکل بینایی که . بعدي براي شما یا خانوادتان مناسب نباشد 3ممکن است تلویزیون 

blindness”  بعدي تنها  3بیننده داراي کوري استروفونیک با استفاده از عینک  .بعدي نیستند 3هاي رنج می برند قادر به درك توهم بعد سوم در تلویزیون
بعدي  3بعدي اقدام به تماشاي فیلم هاي نمونه  3بهترین کار این است که قبل از خرید تلویزیون . همان تصویر دو بعدي را بر روي تلویزیون مشاهده می کند

 .کنید
کمی منبع با  بعدي داشته باشید، این است که این تکنولوژي هنوز نوپا است و تعداد 3اهید در حال حاضر تلویزیون دلیل دیگري که ممکن است شما نخو

بعدي و عینک ها ي آن با بهتر شدن این تکنولوژي کاهش خواهد  3همانند همه تکنولوژي هاي جدید قیمت تلویزیون هاي . د استبعدي موجو 3محتواي 
 .انتظار بیستر به معنی بهره گیري از کیفیت و تکنولوژي بهتر با صرف هزینه کمتر خواهد بودبنابراین مقداري . یافت

  
 بعدي وجود دارد؟ 3آیا خطراتی هم در تماشاي تلویزیون 

 :بعدي می تواند خطراتی نیز براي سالمتی افراد داشته باشد، شامل 3تماشاي تلویزیون هاي 
 .امی که در معرض فالش تصاویر یا نور قرار می گیرند دچار حمله ناگهانی صرع شوندبرخی استفاده کنندگان ممکن است هنگ -
بعدي ممکن است موجب حالت استفراغ ناشی از حرکت، اثرات ادراکی بعدي، اشکال در جهت یابی، خستگی چشم و کاهش پایداري  3تماشاي تلویزیون  -

 .وضعیتی شود
 .اند موجب سردرد و خستگی شودبعدي می تو 3تماشاي دراز مدت تلویزیون  -
 .بعدي می تواند موجب اشکال در جهت یابی برخی افراد شود 3تماشاي تلویزیون  -

  .کودکان در معرض اثرات بیشتر نسبت به بزرگساالن هستند

 نکاتی که قبل از خرید تلویزیون سه بعدي باید بدانید 

 به اندازه کافی فضا دارید؟

براي لذت بردن از تماشاي فیلم هاي سه بعدي نیاز به صفحه نمایش بزرگ و فاصله زیاد از ! ، نیاز به فضاي بسیار بزرگی داریدبراي ورود به دنیاي سه بعدي
 .اینچ را تولید نمی کنند 42سایز کوچکتر از  3D به همین دلیل است که اکثر تولید کننده هاي تلویزیون هاي . تلویزیون دارید
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باید  1080pتلویزیون نیز براساس سایز تلویزیون و وضوح تصویر آن متفاوت است براي بدست آورن این فاصله در تلویزیون هاي از طرف دیگر فاصله شما تا 
ضرب کنید، عدد حاصل فاصله مناسب شما از  2.3می بایست سایز تلویزیون را در عدد  720pضرب کنید و براي تلویزیون  1.56سایز تلویزیون را در عدد 

 1.66را داشته باشید باید آن را در اتاقی قرار دهید که بتوانید حداقل  1080pاینچ با وضوح تصویر  42براي نمونه اگر قصد خرید تلویزیون . خواهد بودتلویزیون 
 .متر از آن فاصله بگیرید

 آیا می توانید به اندازه کافی هزینه کنید؟

میلیون  4میلیون تا  1.5رصد گران تر هستد و براي خرید یک تلویزیون سه بعدي می بایست بین د 30تا  20تلویزیون هاي سه بعدي نسبت به دو بعدي حدود 
  )البته با توجه به زمان و نرخ ارز قیمت ها قابل تغییر است (  .تومان هزینه کنید

تومان برایتان خرج بر می دارد،  400,000سه بعدي دارید که حدود  Blu-Ray عالوه بر خود تلویزیون براي پخش تصاویر سه بعدي نیاز به پخش کننده
 .تومان هزینه کنید 120,000همچنین براي هر نفر نیز می بایست یک عینک سه بعدي خریداري کنید یا به عبارتی براي هر عینک حدود 

 محتواي بسیار کمی براي تماشا وجود دارد

خش می کنند، و اکثر آنها فقط برخی از گزارش هاي ورزشی و یا حیات وحش را بصورت پ  کانال هاي ماهواره بسیار کمی برنامه هاي خود را بصورت سه بعدي
3D پخش می کنند، فیلم هاي سه بعدي Blu-Ray البته براي بازي هاي ویدیویی اوضاع کمی بهتر است و سونی اعالم کرده است که تا . نیز واقعا کم هستند

 .ازار خواهد کردعنوان بازي سه بعدي روانه ب 20پایان سال، حدود 

  

  :نتیجه گیري 

. دهد فیلم، بازي یا هرگونه تصویر ویدئویی را به صورت بعددار و برجسته ببیند اي کلی براي نوعی فناوري در نمایشگرهاست که به کاربر اجازه می بعدي واژه سه
 .دهد وم یعنی عمق هم میدر حالت عادي فقط طول و عرض دارند اما این فناوري به آنها بعد س HD هاي تلویزیون

 
هنگامی که جسمی از ما  .بینند ها چطور می پرسید چگونه؟ اول باید ببینیم چشم می. زند بعد سوم براي این که خودش را به ما نشان دهد مغزمان را گول می

ها دیگر موازي نیستند بلکه  شود، این شعاع دیک میولی وقتی همان جسم نز. رسند با هم موازي هستند هاي نوري که از آن به دو چشم ما می دور است، شعاع
  .کنند و چشم ما براي دیدنشان باید کمی تغییر حالت بدهد به صورت همگرا حرکت می

اي به طور مثال، چشم بر. کنند که فاصله جسم تا چشم را تخمین بزند اطالعات به دست آمده به مغز کمک می. کنترل و ثبت این تغییرات به عهده مغز است
 .اي نزدیک قرار دارد شود که این جسم در فاصله دیدن یک جسم، تقعر بسیار کمی پیدا کند، مغز متوجه می

 
بعدي تالش بر آن است تصاویري ارائه شوند که براي   هاي سه در تلویزیون. ایده اصلی ضبط و پخش تصویر نیز دقیقا بر همین عملکرد مغز و چشم استوار است

 !دهیم اینجاست که مغزمان را فریب می. اوتی قرار داشته باشند تا مغز آنها را به صورت غیرمسطح و عمقدار تشخیص دهدهر چشم در محل متف
 

هاي چپ و راست با هم  ها روي تصاویر متفاوت به این معنی است که میزان تقعر و نقطه فوکوس چشم البته مشکلی هم وجود دارد چرا که تمرکز کردن چشم
  .شود مین امر باعث سردرد و سرگیجه میه. فرق دارند

 



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرستآنچه که در مورد تلویزیون هاي جدید باید بدانید                             
 

21 
 

  کاربرد انواع پورت هاي تلویزیونمعرفی و 
. براي تان ندارند اگر دقت کرده باشید، پشت تلویزیون شما تعداد فراوانی پورت هاي رنگارنگ در اندازه هاي مختلف وجود دارد که معموال هم هیچ استفاده اي

به تعداد این پورت ها افزوده هر روز هم که صنعت تلویزیون پیشرفته تر می شود براي نشان دادن این پیشرفت و تکنولوژي به مشتري و ارعاب وي براي خرید، 
 .می شود

استفاده کرده و  HDMI از پورتاما آیا واقعا می دانید که این پورت ها چه کاربردي دارند؟ یا نام چند تا از آنها را می توانید بر شمرید؟ امروزه بیشتر افراد تنها 
ولی اجازه دهید مطلب را کمی کاربردي تر . ا جالب و سودمندي براي تان انجام دهنداما برخی از آنها می توانند کارهاي واقع. به دیگر پورت ها کاري ندارند

پس ابتدا به معرفی کابل هاي معروف مورد استفاده در ارتباط تلویزیون و دستگاه هاي جانبی پرداخته و . کرده و فقط به کاربردهاي خاص پورت ها نپردازیم
 .سپس پورت ها را بررسی می کنیم

 RCA Composite کابل           

         

ی با کابل زرد مسئول انتقال سیگنال ویدیوی. هم بیشتر است HDMI به گمانم با این کابل ها به خوبی آشنا باشید، زیرا در ایران استفاده از آنها حتی از کابل
البته به . کابل هاي قرمز و سفید هم دو کانال صوتی چپ و راست را انتقال می دهند تا صداي استریو در اختیار داشته باشید. است SD کیفیت استاندارد یا

این سیستم کد گذاري رنگی هم . ندصورت تکنیکی جاي این کابل ها کامال قابل تعویض است و شما از هر رنگی براي هر کدام از این کارها می توانید استفاده ک
 .تنها براي اطمینان شما جهت اتصال صحیح سیم ها در هر دو سوي ورودي و خروجی دستگاه ها در نظر گرفته شده است

 Component RCA کابل            

 

کابل کامپوزیت داشته باشید، می توانید از آنها به عنوان یک  5در واقع اگر شما . این کابل تقریبا شبیه همان کابل کامپوزیت اما با انشعاب بیشتر، عمل می کند
در اختیار  HD در این کابل هم قرمز و سفید ویژه صدا هستند و در کنار آن آبی، قرمز و سبز را براي انتقال ویدیوي کیفیت باالي. کابل کامپوننت استفاده کنید

  .فیش ها در دو دستگاه ورودي و خروجی هستند و شما می توانید آنها را به جاي یکدیگر استفاده کنیددر اینجا هم رنگ ها تنها راهنمایی براي اتصال . دارید
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 میلیمتري 5 . 3کابل استریو 

 

ست همانطور که ممکن ا. البته فرق آن، این است که در هر دو سر این کابل چنین فیشی را می بینید. این کابل ظاهري همانند فیش انتهاي هدفون تان دارد
 .حدس بزنید، از این کابل براي انتقال صداي استریو استفاده می شود

 VGA کابل                           

 

این کابل در حقیقت ارتباط آنالوگ تصویري را براي شما فراهم می . از قدیم االیام این کابل براي اتصال کامپیوتر به مانیتور و ویدیو پروژکتور استفاده می شود
 .کند

 DVI کابل                          

 

را براي تان منتقل کند، و یا اگر  (DVI - D) این کابل می تواند سیگنال دیجیتال کاملی. این کابل پاسخ دیگري براي شیوه اتصال کامپیوتر به مانیتور است
امکان کار به  DVI البته همه کابل ها و پورت هاي. را براي شان ارسال کند (DVI - A)دستگاه هاي تان امکان استفاده از آن را ندارند، همان سیگنال آنالوگ 

. مشخص می شوند DVI - I این پورت هاي دوگانه با لیبل. اما امروزه تقریبا بسیاري از آنها از عهده اش بر می آیند. آنالوگ را ندارند-صورت دوگانه دیجیتال
 .بر روي تلویزیون و نمایشگرها را فراهم می کنند HD ن پخش تصاویربرخی هم قابلیت لینک دوگانه را دارند که امکا
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 پورتها

  

 USB پورت                         

 

اگر تلویزیون شما داراي پورت یو اس بی باشد، تکنسین هاي شرکت خدمات دهنده معموال از آن براي آپدیت و رفع نواقص نرم افزاري  :چه کارایی دارد
البته تلویزیون هاي جدید و اسمارت تی وي ها به شما این امکان را می . را می توانید ببینید Service معموال هم در کنار آن عبارت. ه می کننددستگاه استفاد

ه شنیدن آنها ، هارد دیسک یا فلش درایو حاوي فایل هاي صوتی و تصویري را به تلویزیون وصل کنید و به تماشا بنشینید یا بUSB دهند که از طریق پورت
 .بپردازید

به . دم دستی راه نمی اندازید USB اگر زیاد از پورت یو اس بی تلویزیون تان براي پخش فیلم یا آهنگ استفاده نمی کنید، پس چرا یک شارژر :کاربرد جالب
البته تنها نکته . کنترل کنسول بازي تان را شارژ کنیدراحتی با استفاده از این پورت می توانید دستگاه هاي مختلف، از قبیل تلفن همراه، تبلت و حتی دسته 

پس همین امروز امتحان کنید و لیستی از . باقی مانده این است که همه تلویزیون ها توان کافی براي شارژ هر دستگاهی را از طریق این پورت فراهم نمی کنند
 .ابزارهایی را که می توانند با تلویزیون شارژ شوند، آماده کنید

  

 (Composite) پورت کامپوزیت

 

پورت کامپوزیت سال هاي زیادي . توسط کابل کامپوزیت است SD این پورت براي دریافت سیگنال صوتی استریو و سیگنال تصویر استاندارد :چه کارایی دارد
 .است که استفاده می شود و تقریبا هر دستگاهی را با استفاده از آن می توان به تلویزیون متصل کرد
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تان علی رغم اینکه دوربین هاي فیلمبرداري انواع فراوانی از پورت هاي خروجی را دارند، اما همه آنها معموال یک خروجی کامپوزیت در اختیار :کاربرد جالب
این آداپتور یک کابل نسبتا . بیداگر درون جعبه یا کیف دوربین فیلمبرداري یا عکاسی تان را نگاهی بیاندازید، حتما آداپتور ویدیوي آن را می یا. می گذارند

براي  RCA انتهاي دیگر کابل هم دو خروجی زرد و مشکی. میلیمتري بوده و به دوربین وصل می شود 5 . 3ساده است که یک سمت آن شبیه جک هدفون 
 .اتصال به تلویزیون دارد

نید، می توانید براي آنها یک برنامه ویدیویی زنده روي تلویزیون ترتیب دهید حال به جاي اینکه دوستان تان را در میهمانی بعدي با کلیپ هاي تکراري خسته ک
یا اینکه با استفاده از یک دوربین و کمی حوصله می توانید یک سیستم . که تمام لحظات و بخش هاي میهمانی و جشن را به صورت مستقیم پخش می کند

اگر هم تلویزیون شما پورت خروجی ویدیو داشته باشد، هنگامی که منزل نیستید این تصاویر . ازي کنیددوربین امنیتی مناسب براي خانه یا اتاق خودتان راه اند
 .بر روي نوار ویدیو یا سی دي ضبط خواهند شد

 Component پورت       

 

همانند کامپوزیت این پورت هم از کابل . ودب HD پورت کامپوننت در ابتدا اولین گزینه مطرح شده براي ارسال سیگنال هاي کیفیت باالي :چه کارایی دارد
 .تفاوت این دو چیست؟ در اینجا شما دو ورودي صدا و سه ورودي تصویر در اختیار دارید. استفاده می کند RCA هاي

تصویر آن شاکی هستید و  SD استفاده می کنید، احتماال حسابی از کیفیت استاندارد یا Wii اگر براي سرگرمی و بازي از کنسول نینتندو :کاربرد جالب
خب نظرتان چیست که بدون هیچ ارتقاء خاص و مهمی در کنسول بازي تان، کیفیت تصاویر آن را بهبود ببخشیم؟ شما می . راهی براي بهبود تصویر هم ندارید

بهره ببرید و با همین کار، ساده بهبود چشم  توانید به جاي وصل کردن کنسول نینتندوي خود به پورت کامپوزیت، براي اتصال آن از کابل و پورت کامپوننت
هم به  2این هک کوچک با دستگاه هاي قدیمی تر، همچون پلی استیشن . گیر و شگفت انگیزي در کیفیت تصویر و میزان رنگ بازي هاي تان داشته باشید

 .خوبی جواب می دهد

 DVI و VGA پورت       

 

عالمت گذاري  PCالبته در بسیاري از تلویزیون ها این دو پورت با . به تلویزیون به کار می رود DVI یا VGA براي اتصال منابع تصویري :چه کارایی دارد
میلیمتري  5 . 3بسیاري اوقات، کابل مورد استفاده براي این کار یک جک استریوي . شده اند، زیرا اغلب براي اتصال کامپیوتر یا لپ تاپ به تلویزیون کاربرد دارند

 .میلیمتري استریو به تلویزیون برساند 5 . 3راه دارد که عالوه بر تصویر، صدا را هم از طریق پورت هم به هم

 همین که بتوانید از تلویزیون تان به عنوان مانیتور غول پیکر و عریض کامپیوتر استفاده کنید به اندازه کافی جذاب نیست؟ هنگامی که می :کاربرد جالب
 ندارند، به صورت گروهی تماشا کنید، یک کابل USB ي جالب روي لپ تاپ تان را از طریق صفحه بزرگ تلویزیون هایی که وروديخواهید ویدیوها و کلیپ ها
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DVI یا VGA یا اینکه کامپیوتر قدیمی تان را می توانید به تلویزیون چهل و چند اینچ تان وصل کرده و یک کنسول بازي جذاب . می تواند کمک خوبی باشد
 .د راه اندازي کنیدو کارآم

 Optical Audio / Digital Audio / TOSLINK پورت

 

شناخته می شود، اطالعات را از طریق نور قرمز منتقل  optical audio که شاید بیشتر با نام کابل صوتی نوري یا TOSLINK یک کابل :چه کارایی دارد
این . به کار می رود که دیگر مشکل افت کیفیت عادي کابل هاي معمولی آنالوگ را ندارداین کابل براي انتقال صداي دیجیتال بی عیب و نقصی . می کند

، صداي دیجیتال بسیار واضحی را هم در اختیار داشته HD مورد استفاده قرار می گیرد تا در کنار کیفیت تصویر HDMI ورودي معموال همراه با ورودي
ند صداي دیجیتال را براي رسیور مرکزي سینما خانگی تان ارسال کند تا میان اسپیکرهاي موجود تقسیم خروجی صداي دیجیتال تلویزیون هم می توا. باشید
 .شود

زیرا تقریبا هیچ . این پورت صداي شفاف تري را براي تان فراهم می کند. است optical audioهمان  optical audio کاربرد جالب پورت :کاربرد جالب
اگر تنها به دنبال پخش صدا از طریق سیستم سینماي . کابل معمولی، روي آن تاثیري نمی گذارد و صداي اضافی تولید نمی شود نویز و نوسان بیرونی همانند

 در برخی لپ تاپ ها هم می توانید با استفاده از کابل. پشتیبانی می کنند، در استفاده از آن شک نکنید optical audio خانگی هستید و دستگاه هاي تان از
mini-TOSLINK به جاي کابل صداي معمولی، انتقال صدا به سینماي خانگی یا تلویزیون را به صورت دیجیتال انجام دهید. 

 Video Out پورت خروجی ویدیو یا

 

ي ارسال محتواي معموال به صورت یک پورت کامپیوزیت است و برا) و خروجی صدا اگر بر روي تلویزیون شما باشد(پورت خروجی ویدیو  :چه کارایی دارد
 .تلویزیونی به ابزارهاي دیگر براي ضبط و نگهداري یا انتقال است
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رسال مهمترین کاربرد این پورت می تواند این باشد که می توانید هر چیزي را که بر روي صفحه تلویزیون می بینید، به ابزارهاي ضبط و رکورد ا :کاربرد جالب
یا اینکه بدون خرید یک تلویزیون تازه و تنها با . یو یا کپچر دارید، می توانید به ضبط برنامه هاي تلویزیون بپردازیداگر بر روي کامپیوترتان کارت وید. کنید

همانطور یا . قه تان بپردازیدارسال تصاویر تلویزیون به مانیتور کامپیوتر قدیمی تان می توانید در اتاق خواب یا آشپزخانه هم به تماشاي برنامه تلویزیونی مورد عال
ه یک دستگاه ضبط که قبل از این درباره ورودي کامپوزیت صحبت کردیم، بعد از راه اندازي دوربین امنیتی دست سازتان، می توانید تصاویر را با این پورت ب

 .کننده منتقل کنید

  HDMI پورت 
    

  
HDMI با آمدن این اتصال فاتحه کابل هاي . این یکی خیلی مهم استS-Video  وDVI ضمنا اسم با کالسی هم دارد. خوانده شده است :High 

Definition Multimedia Interface  و همانطور که از اسمش مشخص است براي انتقال صوت و تصویرHD تمام گجت هاي چند رسانه . به کار میرود
سرعت باالي انتقال . سی دي و دوربین هاي فیلمبرداري دیجیتالاز لپ تاپ ها گرفته تا تلویزیون هاي ال . اي در حال مجهز شدن به این نوع اتصال هستند
پشتیبانی میکند که امکان کنترل وسایل الکترونیکی را از طریق این پورت  CECاین اتصال از مکانیزمی به نام . اطالعات تنها خصوصیت مفید این اتصال نیست

  . در آینده خواهید دید که این امکان چقدر مورد استفاده خواهد بود. رمان داداز طریق این درگاه میتوان به دستگاه مورد نظر ف. فراهم میکند
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 کنند و اعداد و ارقام چه معنایی دارند؟  رزولوشن یک نمایشگر یا تلویزیون را چگونه بیان می

  

همین تنوع در تعریف رزولوشن است که باعث پیچیدگی . کنند رزولوشن یا به عبارت دیگر دقت یک صفحه نمایش را طبق استانداردهاي مختلفی بیان می
 . ي مختلف بیان کرد که هر یک کاربردي خاص دارند شیوه 10شاید بتوان رزولوشن یک نمایشگر خاص را به بیش از . شود موضوع و سردرگمی مشتریان می

است؟ کنتراست،  HD Ready است یا تنها HD مثالً اینکه یک مانیتور. نیددر مورد خرید مانیتور یا تلویزیون نکات زیادي وجود دارد که باید به آن توجه ک
خواهیم بدانیم معنی اعداد و ارقامی  می. مورد بحث، رزولوشن تصویر استفعال موضوع روشنایی، تطابق رنگ با استاندارد، زمان تأخیر و بسیاري مسائل دیگر، اما 

 کنند، چیست؟ یان میهاي مختلف رزولوشن یک نمایشگر را ب که به شیوه

 عرض در ارتفاع

 1366تاپ امروزي را در نظر بگیرید که رزولوشن آن  مثال یک لپ. ترین بیان رزولوشن یک نمایشگر به این صورت است که عرض در ارتفاع آن را بیان کنیم ساده
اند را نشان  هایی که در عرض و ارتفاع صفحه نمایش چیده شده در واقع این اعداد تعداد پیکسل. پیکسل است، معناي آن مشخص است و ابهامی ندارد 768در 
 .دهد می

ي فیزیکی دو نمایشگر که رزولوشن  ، لذا اندازه)مثل نمایشگرهاي معروف رتیناي اپل(توجه داشته باشد که برخی نمایشگرها تراکم پیکسلی متفاوتی دارند 
 .دهد، موضوع دیگریست ها را نشان می تعداد پیکسل یکسانی دارند، لزوماً یکسان نیست بلکه رزولوشن واقعی که

SD و HD Ready یا Full HD؟ 

است که در گذشته » تعریف استاندارد«به معنی  Standard Definitionمخفف  SD .باشد، نسبتاً ساده است HD و هر عبارتی که شامل SD تفاوت بین
معموالً . رود ندارند، به کار می 480pي  داشته و همچنین روزولوشن بهینه شده 1080pیا  720pاز تر  متداول بوده و در مورد نمایشگرهایی که رزولوشن پایین

 .برند به کار می NTCS در استاندارند 480iو همچنین  Sceam یا PAL در استاندارد 576iرا براي نمایشگرهایی با رزولوشن  SD عبارت
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تر است و به استاندارد  پیچیده Full HD و HD Ready تفاوت بین. شود استعمال می 1080pن نیز در مورد نمایشگرهایی با رزولوش Full HD عبارت
 .ي جغرافیایی بستگی دارد ناحیه

 HD Ready را داشته باشد ولیکن تیونر داخلی تلویزیون نداشته باشد را 1080iیا  720p ،1080pکه توانایی نمایش تصاویر  HD در آمریکا، نمایشگر
 .رفت) باکس ستاپ(هاي تلویزیونی باید سراغ یک تیونر خارجی  دهد و براي تماشاي شبکه واقع چنین نمایشگري کار یک مانیتور را انجام می در .گویند می

ریافت د DVI و HDMI هاي خاصی مثل خط افقی رزولوشن را داشته باشد و ویدیوهاي داراي قفل را از ورودي 720در اروپا به نمایشگري که توانایی نمایش 
 .شود گفته می HD Readyو پخش نماید، 

شود و البته این نمایشگرها  پیکسل را شامل می 1080در  1920که نمایشگرهایی با  HD Ready 1080pرود،  عبارت مشابه دیگري هم در اروپا به کار می
 .داشته باشند (Over Scan)را بدون استفاده از اوراسکن  1080iیا  1080pبایست توان نمایش ویدیوهاي  می

هاي تلویزیون  توانند شبکه کنند که داراي تیونر داخلی هستند و می هایی اشاره می هم به تلویزیون HD TV 1080p و HD TV دو عبارت دیگر یعنی
 .دیجیتال را دریافت نمایند

 چه معنایی دارند؟ 1080iو  720p ،1080pسه عبارت 

شود، تعداد خطوط افقی یا به عبارت دیگر رزولوشن  عددي که در این سه عبارت ذکر می. دهد سه عبارت توضیح می ي امروزي را با این هاي پیشرفته تلویزیون
که تعداد خطوط افقی هر دو  1080pو  1080iاما تفاوت . خط افقی هستند 1080و  720به ترتیب داراي  1080pو  720pبنابراین . عمودي تصویر است

  یکسان است، چیست؟ 

  

لذا تلویزیونی که . شود محاسبه می 9به  16، از نسبت )نمایشگرهاي واید(هاي عرض و ارتفاع در اینگونه نمایشگرها  به این نکته توجه کنید که تعداد پیکسلفعالً 
 .است 9به  16در واقع نسبت رزلوشن افقی به عمودي . پیکسل در عرض دارد 1920خط افقی یا پیکسل در ارتفاع است،  1080داراي 
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1080p  1080در برابرi یا پروگرسیو در برابر اینترلیسد 

ها یکی پس از  رونده، فریم در نمایشگرهاي پروگرسیو یا پیش. باشد می Interlacedو  Progressive در واقع تفاوت بین این دو عبارت، تفاوت بین دو اصطالح
ي پاوس را فشار دهید و تصویر را متوقف کنید، یکی  اگر دکمه. دهد امل را نمایش میها کامل هستند و یک تصویر ک ي فریم همه. شوند دیگري نمایش داده می

فریم جدا و کامل را پشت سر  25فریم بر ثانیه داشته باشد، در هر ثانیه  25اگر یک نمایشگر پروگرسیو سرعت نمایشی برابر با . شود ها نمایش داده می از فریم
 .اند رونده گذاشته نام آن را پیش دهد یه همین علت است که هم نمایش می

را شامل  اما اینترلیسد یا مشبک به چه معنی است؟ در اینگونه نمایشگرها، یک فریم جدید یک تصویر کامل نیست بلکه تنها نیمی از خطوط افقی تصویر
هر فیلد . کنند نه فریم بر ثانیه سب فیلد بر ثانیه بیان میبنابراین سرعت چنین نمایشگري بر ح. گیرد فریم بعدي هم نیمی دیگر از خطوط را در بر می. شود می

 .کنند ي تصویر است و دو فید متوالی یک فریم را ایجاد می یک نیمه

ر اولین نکته این است که دو نمایشگ. توان گفت که نمایشگرهاي پروگرسیو کیفیت بهتري دارند اما نکات و مشکالت دیگري هم وجود دارد از دیدگاه تئوري می
هاي تلویزیونی زیادي از ویدیوهاي  ي دیگر شبکه مسئله. تر است مشابه اینترلیسد و پروگرسیو، نرخ نمایش فریم یکسانی ندارند، نمایشگر اینترلیسد دو برابر سریع

 .کنند اینترلیسد استفاده می

در مقابل وقتی . رسند تر به نظر می اویر مشابه پروگرسیو روانشویم که ویدیوهاي اینترلیسد در حرکت نسبت به تص با در نظر گرفتن این نکات متوجه می
در بزرگ کردن تصویر هم وضعیت ویدیوهاي پروگرسیو . تر خواهد بود خواهیم یک فریم را ویرایش کنیم، کار ساده کنیم و می ویدیوي پروگرسیو را متوقف می

 .ل تغییر، ویدیوي پروگرسیو افت کیفیت کمتري داردتوان نتیجه گرفت که هنگام اعما بنابراین در نهایت می. بهتر است
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  که پیش از خرید تلویزیون جدید باید به آنها توجه کنید اتینک
 تلویزیون هوشمند .1

با این نوع از . اند هاي هوشمند تولید کرده هاي موجود در بازار هوشمند هستند، تقریبا تمام تولیدکنندگان مطرح نیز تلویزیون امروز بسیاري از تلویزیون
هاي هوشمند همان  در واقع تلویزیون. افزار و بازي نصب نمایید ها قادر خواهید بود تا به اینترنت متصل شده، ویدیو تماشا کنید یا بر روي آنها نرم تلویزیون
هاي هوشمند از طریق کابل به  برخی از تلویزیون. استافزارها نصب شده  عامل براي اجراي برخی نرم هاي معمولی هستند که به روي آنها یک سیستم تلویزیون

ها را دارید براساس نیاز خود به نوع اتصال به شبکه  فاي، پس اگر قصد خرید این نوع از تلویزیون بی سیم واي  شوند و برخی دیگر از طریق شبکه شبکه متصل می
برند که قادر به اجراي  عامل خاص خود بهره می هاي هوشمند از سیستم ان تلویزیونهمچنین باید بدانید که هر کدام از تولیدکنندگ. آنها نیز دقت کنید

افزارهاي براي کاربران ایرانی مسدود  از طرفی دسترسی به بسیاري از این نرم. افزارهاي آنها نیز بسیار محدود است افزارهاي دیگري نیستند، تعداد عناوین نرم نرم
جی قرار است در  اما خوشبختانه برخی از تولیدکنندگان مطرح تلویزیون همچون ال. به یوتیوب و نت فیلیکس اشاره کردتوان  است که از مهمترین آنها می

البته این نکته را نیز باید بدانید . افزارها دسترسی خواهد داشت محصوالت جدید خود گوگل تی وي را جاي دهند که به این ترتیب کاربر به طیف وسیعی از نرم
عامل اندروید را به آن  هر نمایشگري متصل شده و سیستم HDMI اند که به پورت هاي کوچک و ارزانی در قالب دانگل تولید و عرضه شده زه گجتکه امرو

دالر  50حدود  کنند، این بدین معناست که تلویزیون فعالی شما یا تلویزیونی غیر هوشمندي که در آینده تهیه خواهید کرد به راحتی و با ابزاري که اضافه می
اي دارد، دور آن  پس اگر تلویزیون هوشمند مورد نظر شما با هم رده غیر هوشمندش تفاوت قیمت قابل مالحظه. شود قیمت دارد به تلویزیون هوشمند تبدیل می

 !را خط بکشید

 به طراحی فکر کنید اما خیلی به آن بها ندهید .2

. تر تر و صفحه نمایش بزرگ تر، حاشیه نمایشگر کوچک اند، پنل باریک عنصر مهم در طراحی توجه ویژه داشته هاي اخیر تولیدکنندگان تلویزیون به سه طی سال
اما وقتی تلویزیون بیش از حد باریک شود، آن وقت فضاي کافی براي دیگر . هاي آنها نیز متفاوت شده است تر شده و شکل پایه ها روز به روز باریک تلویزیون

بایست یک سینماي  هاي بسیار باریک دنیا فاقد اسپیکر با صداي خروجی مناسب هستند و کاربر می ماند به عنوان مثال تقریبا تمام تلویزیون قطعات باقی نمی
ا آنچه از همه در نهایت شکل ظاهر و زیبایی تلویزیون اهمیت دارد ام. خانگی جداگانه نیز به همراه تلویزیون خود خریداري کند تا صداي مناسبی را تجربه کند

 .پس اولویت اول خود را به کیفیت تصویر اختصاص دهید. تر است، کیفیت تصویر تلویزیون است چیز مهم

 تقریبا تمام مشخصات فنی را فراموش کنید .3

به طور . تخیلی شبیه هستندهاي علمی  کنند که بیشتر به کتاب هاي تبلیغاتی، مشخصات فنی بسیاري را ذکر می همه تولیدکنندگان تلویزیون در کاتالوگ
کنتراست تصویر، رفرش ریت و زمان پاسخ گویی همگی دروغ هستند و تولیدکنندگان از طرق مختلف این اعداد را به شکل  اکثرا خالصه باید بدانید که

 .کنند غیرواقعی اعالم می

به عنوان مثال اگر . ها مقایسه کنید مشاهده نموده و آن را با دیگر تلویزیون قبل از انتخاب و خرید هر تلویزیون، از نزدیک کیفیت تصویر آن را در شرایط مختلف
ها زاویه  توجه داشته باشید که اکثر تلویزیون. توانید متوجه محدودیت یا عدم محدودیت زاویه دید تلویزیون شوید با زاویه به تلویزیون نگاه کنید به راحتی می
 .اوید دید عمودي را نیاز از پایین و باالي تلویزیون بررسی کنیددید افقی مناسبی دارند، پس سعی کنید ز

شما . ی بزرگ باشیدمورد دیگري که در انتخاب تلویزیون اهمیت دارد سایز آن است، هرچه تلویزیون بزرگتر باشد بهتر است، اما نباید بدنبال یک تلویزیون خیل
 اي که قرار است نسبت به آن نشسته و به تماشاي بنشینید، تلویزیون خود را انتخاب کنید،  و فاصله توانید براساس مکان قرار گیري تلویزیون در منزل خود می
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 اهمیت دارد HDMI تنها: هاي ورودي و خروجی درگاه .4

تمام . است HDMIز خواهید داشت، اي که شما به آن نیا  شوند، اما تنها درگاه هاي مختلف و متنوعی تجهیز شده و روانه بازار می ها به درگاه امروزه تلویزیون
اگر قصد دارید چندین ابزار را به تلویزیون متصل کنید، به . کنند پشتیبانی می HDMI ها و غیره همگی از آپ باکس ها، ست ابزارهاي خارجی مانند پخش کننده

ون متصل کنید سعی کنید، به دنبال تلویزیونی باشید که ، گوگل تی وي و غیره را به یک تلویزیHD عنوان مثال تمایل دارید تا ایکس باکس، پخش کننده
 .باشد HDMI داراي چندین ورودي

 پالسما را فراموش نکنید .5

 پالسماها از بسیاري از جهت کیفیت تصویر بهتري نسبت به. از بازار محو شدند، که واقعا تاسف انگیز است LCD هاي پالسماها تقریبا به زیاد شدن تلویزیون
LCDهاي گران قیمت ند، تنها تلویزیونها دار LCD تري نسبت به پالسماها قیمت ارزان. از نظر کیفیت تصویر قادر به رقابت با پالسماها هستند LCD ها

 ضافه کنیدها را نیز به لیست مقایسه خود ا دارند و کیفیت تصویر آنها نیز در اکثر شرایط بهتر از آنها است، پس بهتر است در هنگام خرید این تلویزیون

 دهند ها همان کار را انجام می کنترل از راه دورهاي لمسی را فراموش کنید، تلفن و تبلت .6

شوند که کار کردن با رابط کاربري بخش هوشمند  هاي گران قیمت امروزي به همراه یک کنترل از راه دور شبیه به تلفن هوشمند ارائه می برخی از تلویزیون
از آنجایی که کار . هاي بدون ریموت کنترل لمسی آنها بسیار زیاد است ها با هم رده در برخی از شرایط اختالف قیمت این تلویزیون. کند تر می تلویزیون را ساده

 Logitech Harmonyامروزه کنترل از راه دورهاي جامعی مثل . دورها انجام داد، بهتر است که دور آنها را خط بکشید توان با این کنترل از راه خاصی نمی
هاي سامسونگ و  عالوه بر این امکان کنترل برخی از تلویزیون. وارد بازار شده است که کنترل تمام ابزارهاي شما را در دست گرفته و صفحه لمسی نیز دارد

 .کنیدتوانید تلویزیون خود را کنترل  افزار می هاي گلکسی و اکسپریا وجود دارد، و تنها با نصب یک نرم سونی از طریق تبلت

 گیرنده دیجیتال بخرید .7

هاي تلویزیونی لذت ببرید باید بدنبال یک گیرنده دیجیتال باشید، چون کیفیت  جدید تهیه کردید براي آنکه از کیفیت تصویر برنامه HDTV اگر تلویزیون
 .بسیار پایین و غیر قابل تحمل است HDTV هاي هاي آنالوگ در تلویزیون تصویر سیگنال

 راموش نکنیدصدا را ف .8

هاي  هاي با کیفیت هستند، پس اگر تمایل دارید تا در تلویزیون خود به تماشاي فیلم به دلیل باریکی و ضخامت کم آنها فاقد بلندگو HDTV هاي تلویزیون
هیه کنید و اسپیکرها را درست در اگر یک سینماي خانگی دالبی ت. هاي ورزشی بنشینید، حتما به یک سینماي خانگی نیاز خواهید داشت سینمایی یا برنامه

 .هاي دالبی را تجربه خواهید کرد اطراف مکان نشستن خود قرار دهید، لذت غیرقابل وصفی از فیلم

 بهتر است؟ LED کدام نوع از .9

ها در انواع و  LED .ودش ها تامین میLED هاي فلورسنت توسط ها هستند که نور پس زمینه پنل به جاي المپLCD در واقع نوعی از LED نمایشگرهاي
 ..است (Local Dimming) با قابلیت کنترل موضوعی تاریکی LED اند، بهترین نوع آنها، تمام اقسام مختلف روانه بازار شده
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 کدام نوع از سه بعدي بهتر است؟ .10

اگر تمایل به خرید تلویزیون سه بعدي دارید باید . ه استهاي سه بعدي نیز کاهش یافته و محتواي سه بعدي نیز بیشتر شد با پیشرفت تکنولوژي قیمت تلویزیون
در  (Active 3D) و اکتیو (Passive 3D) در حال حاضر دو فناوري پسیو .بدانید که پخش تصاویر سه بعدي از طریق سه فناوري مختلف قابل انجام است

برد، ال  گري دارند، تنها شرکتی که در بازار داخل کشور از فناوري پسیو بهره میهایی نسبت به دی که هر کدام برتري. هاي سه بعدي بازار رایج هستند تلویزیون
تر از سه بعدي در اکتیو  ها ارزان قیمت، سبک و بدون نیاز به باتري هستند ولی در عوض رزولوشن تصویر سه بعدي پسیو پایین در این فناوري عینک. جی است

در نهایت هر دو فناوري سه بعدي فعلی مزایا و . تر، لرزش در تصویر و افت روشنایی تصویر مواجه خواهید شد یناکتیو شما با عینک سنگ  است، اما در فناوري
بعدي از نوع اکتیو باشید، چون  3معایب خود را دارند، اما اگر اولیت شما در کیفیت تصویر باال در حالت دو بعدي است بهتر است به دنبال خرید یک تلویزیون 

از طرفی اگر تمایل دارید . تر است هاي معمولی پایین هاي سه بعدي پسیو، کیفیت تصویر دو بعدي کمی نسبت به تلویزیون هاي اضافی در تلویزیون هبه دلیل الی
کنید، چون قیمت هاي سه بعدي زیادي آن هم به همراه دوستان و اعضاء خانواده خود تماشا کنید، بهتر است به یک تلویزیون سه بعدي پسیو انتخاب  تا فیلم
 .هاي اکتیو است و تجربه سه بعدي در این دو فناوري تقریبا نزدیک به هم است ها بسیار پایین تر از تلویزیون هاي این نوع از تلویزیون عینک

  اطالعاتی در مورد فرمت تلویزیون ها
در حالت استاندارد . اشاره کرد Full HD وHDتوان به استاندارد،  آنها می هاي از جمله فرمت. هاي متنوع، انواع مختلفی هم دارند ها عالوه بر فرمت تلویزیون

 .پیکسل عمودي است 720پیکسل افقی و  HD ،1280 کیفیت تصاویر. است 480و عمودي  720هاي افقی تصویر  تعداد پیکسل

با این . هم به معنی بهترین کیفیت تصویر است Full HD .بسیار بهتر از فرمت استاندارد است -هاي بیشتر  به دلیل پیکسل – HD به این ترتیب، کیفیت
 1080به این نوع فرمت. است 1080اش  و عمودي 1920هاي افقی آن  حداکثر پیکسل. ببیند راحتی  ترین جزئیات تصویر را به تواند حتی کوچک فرمت، کاربر می

شود که در ادامه به آنها  می... و  LCD ،LED اما انواع تلویزیون نیز شامل. ي استهاي تصویر در حالت عمود دهنده حداکثر پیکسل گویند زیرا نشان  نیز می
 .پردازیم می
 

 چیست؟ HD تلویزیون
 

HD مخفف کلمه انگلیسی High Definition به معناي کیفیت باالست. HDTV هاي عادي  هاي دیجیتالی هستند که کیفیتی چند برابر تلویزیون تلویزیون
هاي الکترونیک مانند کامپیوتر را  ها امکان اتصال به دیگر دستگاه این تلویزیون. نمایش است این فناوري افزایش کیفیت صدا و تصویر صفحهنقش اصلی  .دارند
کاناله با  توان به شفافیت و دقت باالي تصویر، نمایش رنگ بیشتر، افزایش وسعت طول و عرض تصویر، صداي دیجیتال چند هاي اصلی آنها می از ویژگی. دارند

 .کیفیت باال اشاره کرد
 

 :HD هاي مشخصات تلویزیون
 

 کیفیت تصویر
 

 60سرعت نمایش فیلم آن نیز در هر ثانیه . هاي معمولی است شش برابر بیش از تلویزیون HD هاي بر اساس استانداردهاي تعریف شده، وضوح تصویر تلویزیون
  !هاي عادي فریم کامل است؛ یعنی دو برابر تلویزیون



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرستآنچه که در مورد تلویزیون هاي جدید باید بدانید                             
 

33 
 

 

در این صورت کیفیت تصویر . هاي تصویر سیاه یا حتی خود آن کشیده و زوم شود ، کنارهHD هاي هاي معمولی در تلویزیون ممکن است هنگام تماشاي برنامه
. کت تولید کننده تنظیم کنیدبهتر است تلویزیون را بر اساس راهنمایی شر   براي داشتن بهترین کیفیت تصویر،. تر است هاي عادي پایین در آنها از تلویزیون

توانید از آنها بهره  ها تعریف شده است که با انجام دادن تنظیم صحیح می هاي مختلف در این تلویزیون استانداردهاي صوتی و تصویري متعددي براي حالت
 .ببرید

 
 اتصاالت

 
کنیم  به شما پیشنهاد می. کنند را حمایت نمی HDTV هاي ها سیگنالهاي متنوعی براي اتصال با دیگر وسایل دارند اما همه آن خروجی HDهاي  تلویزیون

اند، دیگر اتصاالت  که پشت تلویزیون تعبیه شده HD هاي اتصال به کامپیوتر و آنتن غیر از سوکت. داشته باشد HDMI تلویزیونی بخرید که حداقل یک ورودي
  .ندارند HD کیفیت باالیی در مقایسه با S-Video و RF ،composite مثل
 

 کنتراست تصویر
 

اما به طور کلی، . گیري آن وجود ندارد نمایش است که استاندارد خاصی براي اندازه کنتراست به معناي اختالف میزان روشنایی و تاریکی یک تصویر در صفحه
هاي روشن را  صحنه HD هاي بیشتر تلویزیون. شود روع میش 1:1000کیفیت و پیشرفته معموال از درجه کنتراست باالیی برخوردارند که از  با HD هاي تلویزیون

  .هاي تاریک کمی مشکل دارند دي در نمایش صحنه سی هایی مثل ال دهند اما مدل خوب نشان می
 

 نرخ بازسازي تصویر
 

این ارقام در واقع نمایانگر نرخ بازسازي تصویر . دکنن هرتز را براي آنها ذکر می 120یا  60دیده باشید که قابلیت HD  هاي هاي تبلیغاتی تلویزیون شاید در آگهی
تواند  بار می 60باشد یعنی تلویزیون در هر ثانیه   (60Hz(هرتز  60براي مثال، اگر نرخ بازسازي تصویر . کند هستند که سرعت عملکرد دستگاه را مشخص می

شوند تا تصویر شکل بگیرد و  بار خاموش و روشن می 60هنده تصویر در هر ثانیه د هاي نمایش به عبارت بهتر، المپ. کند و نمایش دهد تصویر را بازسازي می
  .دیده شود
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  )اطالعات مفید و خواندنی (بیشتر بدانید 
 افتد؟ ها چه اتفاقی می عمر مفید تلویزیون چیست و پس از پایان عمر مفید تلویزیون

 
کشد تا روشنایی  بلکه عمر مفید تلویزیون، مدت زمانی است که طول می. ا قرار است از کار بیافتدمنظور از عمر مفید، این نیست که بعد از مدتی تلویزیون شم

 .شود تر می در واقع تلویزیون شما پس از سپري کردن عمر مفید هنوز قابل استفاده است ولی روشنایی آن کم. اش برسد تلویزیون شما به نصف مقدار اولیه
 

البته نه به (روزي روشنایی باالیی دارند، حتی پس از سپري شدن عمر مفیدشان، باز هم عملکرد خوب و قابل قبولی خواهند داشتهاي ام از آنجایی که تلویزیون
  .آورند ها در مورد عمر مفید محصوالت خود حرفی به میان نمی معموال تولیدکنندگان تلویزیون و پنل). شان خوبی تصویر اولیه

 و پالسما عمر بیشتري دارند؟ LCD، LED هاي یک از تلویزیون کدام
 

کشد تا این روشنایی کم شود براي ما اهمیت  اما اینکه چه مدت زمان طول می. دهند ها روشنایی خود را به مرور از دست می حقیقت این است که همه تلویزیون
 .دارد

 
توان گفت عمر دقیق  نمی. ها دارند LED و LCD بیشتري نسبت بهتوان گفت که پالسماها عمر مفید  و پالسما، می LED ،LCD در بین سه مدل تلویزیون

هاي مجهز به المپ فلورسنت بر اساس روشنایی و کیفیت بین  LCD کنند در حالیکه ساعت عمر می 100,000هر مدل چه میزان است اما پالسماها حدود 
 .کنند عمر می) گاهی اوقات بیشتر)ساعت  60,000تا  30,000

 
ها نیز پس از گذشت مدتی  هاي سفید به کار رفته در تلویزیون LEDها، اطالعات زیادي در دست نیست اما فرض بر این است که  LED ردر مورد طول عم

 .دهند از دست می% 50هزار ساعت، روشنایی خود را به میزان  60تا  30ها، یعنی حدودا LCD مشابه
 

البته تولیدکنندگان معتقدند، عمر . دهند ودتر از دو رنگ قرمز و سبز، روشنایی خود را از دست میها زOLED هاي آبی به کار رفته درLED این درحالی است
  .هاي قدیمی افزایش یافته است هاي جدید نسبت به مدل OLEDمفید 

 این اعداد چه چیزي را نشان می دهند؟
 

سال نیمی از روشنایی خود را از  54نید، تلویزیون پالسماي شما پس از ساعت تلویزیون تماشا ک 5شوید که اگر روزانه  با یک حساب سرانگشتی متوجه می
 .شوند  بازنشته می) سال 30و در بهترین حالت (سال  16ها در بدترین حالت پس از  LED و LCD در حالیکه. دهد دست می

 
 کند؟ چه اقداماتی به افزایش عمر تلویزیون ها کمک می

 
 .یر را بیشتر کنید، عمر تلویزیون کمتر شده و قبض برقتان پربارتر خواهد شدها هرچه روشنایی تصو LCD و LED در
 

هر چه روشنایی تصویر و کنتراست در پالسما کمتر شود، عمر مفید . ها موثر است در پالسما اما، عالوه بر روشنایی تصویر، کنتراست نیز در عمر مفید تلویزیون
 .تلویزیون بیشتر خواهد شد
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 وشنایی تلویزیون را مجددا زیاد کرد؟توان ر آیا می
 

چراکه هزینه این . کنیم اما ما این کار را به شما توصیه نمی. اي به روشنایی تصویر بخشید جان تازه CCFL هاي توان با تعویض المپ می LCD هاي در تلویزیون
بنابراین . دیمی شده و ممکن است سایر قطعات آن نیز از کار بیافتندعالوه بر این پس از طی شدن عمر مفید تلویزیون، مسلما دستگاه شما ق. کار کم نیست

  .بهتر است براي خرید تلویزیون جدید اقدام کنید

 چیست؟  (FULL HD) تلویزیون وضوح باال

تر  در نتیجه تصاویر واضحشوند و  هاي سنتی پخش می هاي تلویزیونی است که که با وضوح بیشتري نسبت به قالب به معناي سیگنال FULL HD وضوح باال یا
اما بسیاري . گذارند به نمایش می   هاي معمولی اطالعات ویدئویی را چند برابر بیشتر نسبت به تلویزیون FULL HD هاي تلویزیون.آورند تري را بوجود می و زنده

چرا که در حال حاضر تنها مشترکین . ر با وضوح باال نیستدادن خودکار تصاوی ها ضرورتا به معناي نشان  دانند که خریدن یکی از این سیستم از افراد نمی
به عقیده کارشناسان . را در اختیار دارند HDهاي با کیفیت ها و فیلم ، کانال(Blu-Ray Player) اي و صاحبان سیستم بلوري هاي کابلی و ماهواره تلویزیون

 Full HD اکنون به فکر تهیه یک تلویزیونپس از هم. و سال دیگر باقی استدرآید یک الی د FULL HD تا زمانی که پخش تلویزیونی زمینی به شکل
  .باشید زیرا امکان تعویض تلویزیون در یکی دو سال دیگر سخت خواهد بود

Blu-Ray هاي فشرده است که بعد ازنسل جدید لوح DVD به بازار ارائه شده و فیلمهاي با کیفیت FULL HD را باید با این فرمت خریداري 
 باشدنمی FULL HD به هیچ وجه داراي کیفیت DVD هاي ارائه شده روينمود، به عبارت دیگر فیلم

Dot Pitch: 

 .کمتر بودن این فاکتور باعث کاهش میزان دانه دانه بودن تصویر و در نتیجه شفافیت باالتر است. فاصله بین مرکز دو پیکسل همجوار

 :(Response Time) زمان پاسخگویی

اختالف زمان . کندمیلی ثانیه براي بازي هاي گرافیکی کفایت می 5زمان پاسخگویی کمتر از . زمان الزم براي تغییر رنگ یا روشنایی یک پیکسلحداقل 
هایی که  صحنه شود در ها باال باشد، باعث می دي سی اگر زمان پاسخگویی در ال. میلی ثانیه براي چشم انسان بسادگی قابل تشخیص نیست 5پاسخگویی کمتر از 

 .هاي جدید مرتفع شده است ت در بسیاري از مدل البته این مشکال. داراي حرکت سریع هستند، شبحی از فریم قبلی روي فریم جدید بیافتد

 :(Refresh Rate) میزان بازسازي تصویر

هر جه این تعداد بیشتر . بنددثانیه روي صفحه تلویزیون نقش می شود که در یکمیزان بازسازي تصویر به تعداد تصاویر متوالی از یک فیلم یا ویدئو اطالق می
هرتز و یا باالتر  100Hzها داراي نسبت بازسازي هم اکنون اغلب تلویزیون. شودباشد تصویر تلویزیون لرزش کمتري خواهد داشت و چشم نیز کمتر خسته می

 .باشندمی

 :(Viewing Angle) زاویه دید

به عبارتی اگر به . و یا عمودي که بیننده قادر به مشاهده تصاویر بدون کاهش کیفیت رنگ و شفافیت تصویر باشد، زاویه دید گفته می شودبه انحراف زاویه افقی 
 .اندازه زاویه دید به صورت افقی یا عمودي از مرکز نمایشگر منحرف شویم کنتراست، وضوح و روشنایی تصویر قابل قبول بماند
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 :(Brightness) روشنایی

بوده که  cd/m2 واحد اندازه گیري روشنایی. باشداین فاکتور شاخصی براي سنجش میزان درخشندگی تصاور می. میزان نور قابل ساطع شدن از نمایشگر
شود، معموالً در حدود  گیري می اندازه (cd/m2) مربع  متر  ها که با واحد کاندال بر دي سی میزان روشنایی در ال. باشدنشانگر قدرت نور ساطع شده نیز می

500cd/m2 سماها کمتر است این مقدار در پال. است. 

 :(Contrast Ratio) نسبت کنتراست

به این معنا که اگر یک پیکسل را از تیره ترین حالت خود یعنی مشکی، تا روشن ترین حالت یا همان . این فاکتور را شاید بتوان نسبت تفکیک روشنایی دانست
 8000به  1براي مثال نمایشگري که کنتراست آن . تعداد حالت نوري بین این تیرگی و روشنایی نسبت کنتراست نمایشگر را مشخص میکند سفید تصور کنیم،

  .رنگ را نمایش دهد 8000ترین حالت آن ترین حالت تا روشنمیتواند به ازاي هر رنگ از تیره (8000:1)است 

 :(Aspect Ratio) نسبت تصویر

هاي و برنامه Blu-Ray و DVD و فیلمهاي 4:3معموالً با نسبت تصویر  VCDهاي فیلم. 16:10، 16:9، ،5:4، 4:3بطور مثال . ه ارتفاع نمایشگرنسبت عرض ب
آنرا در یک  در اختیار داشته باشید و 16:9در حقیقت اگر شما یک فیلم با نسبت تصویر . شوندتولید و پخش می 16:9معموالً با نسبت تصویر  HD تلویزیونی

نخواهد بود و شما از تمامی سطح تلویزیون خود یراي دیدن فیلم  پخش کنید، دیگر خبري از خطهاي سیاه باال و پایین تصویر 16:9تلویزیون با نسبت تصویر 
است که هنگام پخش در  4:3کنند یهاي تلویزیونی در حال حاضر پخش مهاي قدیمی و تصاویري که کانالدر عین حال نسبت تصویر فیلم. ایداستفاده کرده

   .هاي دیجیتال اندکی تصاویر کشیده می شوندتلویزیون

 :هاها و خروجیورودي

در حال حاضر . توانید به تلویزیون خود متصل کنیددهد که هر دستگاهی را هر چند قدیمی یا جدید میهاي کامل به شما اطمینان میداشتن مجموعه ورودي
از . باشدمی HD براي انتقال تصویر) آبی) Pb و) قرمز) Pr، (سبز) Y کنند، این ورودي داراي سه فیشاز ورودي کامپوننت استفاده می هااکثر پخش کننده

ویر و دو شود، این ورودي داراي یک فیش زرد رنگ براي انتقال تصها یافت میتوان به ورودي کامپوزیت اشاره کرد که در اکثر دستگاهتر میهاي قدیمیورودي
براي انتقال  HDMI اما دستگاه هاي جدید و کنسول هاي بازي از ورود. باشدهاي سفید و قرمز براي انتقال صداي دو کاناله استریو میفیش دیگر به رنگ
تلویزیونی که می خرید حداقل سه بنابراین سعی کنید . کندرا تضمین می HDبرند، این ورودي انتقال همزمان صدا و تصویر با کیفیت باالي اطالعات سود می

کنند، به عنوان مثال شرکت هاي بزرگ تولیدي براي این ورودي نام انحصاري و تبلیغاتی مخصوص به خودشان را انتخاب می(داشته باشد،  HDMI ورودي
هید کامپیوتر خود را به تلویزیون وصل کنید اگر هم برخی اوقات می خوا .(را براي خود انتخاب کرده است Anynet و سامسونگ نام CE-Link توشیبا نام

اکنون تکنولوژي البته هم. هم می تواند بسیار مفید باشد USBهاي حافظه و پورت وجود اسالت کارت. کندبه شما کمک می VGAیا  DVI داشتن ورودي
نیز شامل پرت HD برخی از تلویزیون هاي. صی برخوردار استهاي خانیز به عنوان یک ورودي بیسیم به بازار معرفی شده که از جذابیت Bluetoothبلوتوث 

  .هستند تا کاربر بتواند از طریق تلویزیون خود به اینترنت نیز دسترسی پیدا کند (RJ45) هاي اینترنت
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 صدا

هاي تلویزیون کیفیت چندان مناسبی بر عکس در صورتی که بلندگو. سازد داشتن صداي خوب و شفاف به هنگام تماشاي تلویزیون لذت دیدن را دو چندان می
یکی از طریق : توان به دو شیوه پخش کرد صدا را می HD هاي در تلویزیون. اي تبدیل کند کننده تواند به تجربه ناراحت نداشته باشند، دیدن یک فیلم را می

این مجموعه از بلندگوها را باید جداگانه تهیه و ). شوند چیده میچند بلندگو مجزا که در اطراف (اند  بلندگوهاي مجزایی است که به سینماي خانگی معروف شده
 .دهند هاي خاص یک دستگاه سینماي خانگی رایگان به شما می ها هم در صورت خرید مدل البته برخی از شرکت .به تلویزیون متصل نمایید

صداي . کنند، شنیدن صدا از طریق بلندگوهاي خود تلویزیون است ده میروش دیگر که البته بیشتر هم مرسوم است و همه حداقل در ابتداي کار از آن استفا
ها فروشنده را راضی به شنیدن  در این مورد خاص سعی کنید در فروشگاه. شود خود تلویزیون و کیفیت آن تنها با شنیدن و البته در طوالنی مدت مشخص می

 .دراین هنگام بیشتر به شفافیت صدا دقت کنید. صدا کنید

 ر در تصویرتصوی

ها داراي دو تیونر  برخی از مدل. هاي دیگر به صورت تصویري کوچک در گوشه تصویر اصلی است ها یا ورودي یکی دیگر از امکانات تلویزیون پخش تصاویر کانال
در حال . ت تصویر کوچک شده استیکی به صورت تصویر اصلی و دیگري به صور. دهند همزمان دو کانال را مشاهده کنید مجزا هستند که به شما امکان می

ها دارید، حداقل باید از  ها فقط به خاطر دو تیونر بودن آن هاي معدودي موجودند و در صورتی که اصرار به خرید این مدل حاضر قابلیت دو تیونر تنها در مدل
 .ها داراي این مشخصه هستند تر بوده و اکثر مدل مومیهاي یک تیونر با دو تصویر در حال حاضر بسیار ع مدل. اینچ به باال شروع کنید 40هاي  مدل

 تکست   تله

هاي وارداتی چندان با این  چون برخی از مدل. ولی از قابلیت پشتیبانی آن از زبان فارسی مطمئن شوید. ها داراي این امکان هستند البته در حال حاضر اکثر مدل
 .مسئله سازگار نیستند

 توجه به ریموت کنترل 

بینید که ریموت کنترل مورد نظر داراي سنسور تاریکی هست که در فضاي تاریک حسگرهاي آن فعال شده و چراغ هاي روي ریموت روشن شوند تا ابتدا ب
. ا پیدا کنیدتوانید جاي کلیدهاي مختلف رمی!) چشم بسته(بعد ببینید که آیا به طور حسی . بتوانید آنرا به سرعت و بدون نیاز به روشن کردن محیط پیدا کنید

 .نهایتاً سري به صفحه تنظیمات بزنید و ببینید کار کردن با آن برایتان ساده است یا خیر

Burn-In و پیکسل سوخته 

Burn-in نمایش ثابت بماند،   در صورتی که یک تصویر براي مدت طوالنی بدون تغییر روي صفحه. شود هاي پالسما محسوب می هاي تلویزیون جزو مشخصه
شوند، اتفاق  ها که در گوشه تلویزیون به شکل ثابت نشان داده می این موضوع در بسیاري موارد براي لوگوهاي شبکه. ز آن در تلویزیون دیده خواهد شدشبحی ا

در کنار . واند به وجود بیایدت اند ولی همچنان این مسئله می شوند، از این جهت بسیار پیشرفت کرده هاي پالسمایی که امروزه تولید می البته تلویزیون. افتد می
ها سوخته است و همواره رنگ ثابتی را  هایی که ترانزیستور آن پیکسل سوخته یعنی پیکسل .ها وجود دارد دي سی آن، مسئله پیکسل سوخته است که در ال

آید ولی  لت تغییر دائمی تصاویر این مسئله چندان به چشم نمیالبته در تلویزیون به ع). مثالً کامالً سفید یا کامالً سیاه(دهند  دهند و تغییر رنگ نمی نمایش می
 .کننده باشد تواند ناراحت در صورتی که مقدار آن زیاد باشد، می



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                  فهرستآنچه که در مورد تلویزیون هاي جدید باید بدانید                             
 

38 
 

 گارانتی 

شاید .اً پشیمان نشویدهاي معتبر و با گارانتی معتبر خریداري کنید تا بعد ها را از نمایندگی همیشه تلویزیون. ها بسیار مهم است مسئله گارانتی در مورد تلویزیون
تواند تبدیل به یک ضرر چند  جویی چند ده هزار تومانی می نام و نشان هستند، ولی این صرفه هاي بی تر و با گارانتی ها را در بازار ببینید که ارزان برخی از مدل

  .بنابراین به دنبال دردسر نگردید. میلیون تومانی بشود

 کرد؟ یزانآیا باید تلویزیون را به دیوار آو

کننده روي دیوار را باید جدا بخرید و  ها و وسائل ثابت  البته توجه داشته باشید که گیره .هاي نمایش مسطح را روي دیوار نصب کنیم  صفحه  توانیم امروزه می
شوید که دیوار قدرت تحمل وزن این صفحه  نهایتا باید مطمئن. معموال باید از کمک یک کارشناس براي نصب آنها استفاده کنید که مستلزم هزینه اضافی است

 .نمایش سنگین را داشته باشد

 هاي قدیمی تا کی همچنان کار خواهند کرد؟ تلویزیون

به بعد متوقف خواهند شد، به این ترتیب اگر شما تلویزیون غیر دیجیتال داشته باشید و  2012هاي تلویزیونی آنالوگ قدیمی در انگلیس از سال  سیگنال
هاي  علت آن است که همه سرویس. شود مصرف می هاي گوناگون آنها نباشید، تلویزیونتان در این زمان کامال بی اي یا فرمت لویزیون کابلی، ماهوارهمشترك ت

 .نی تبدیل خواهد شداي یا رایگان در این زمان با شکل دیچیتال پخش خواهند شد و این فرمت نهایتا به هنجار معمول پخش تلویزیو تلویزیونی کابلی، ماهواره
توان استفاده کرد اما براي پخش با هاي سابق میشود که براي دریافت آن از همان آنتنهاي سیما بصورت دیجیتال نیز پخش میاکنون در ایران شبکههم

   .یدهم دار (Digital Receiver) کیفیت باال بروي تلویزیون دیجیتال خود، نیاز به خرید یک دریافت کننده دیجیتال

Projection TV:  

یرد داخل بر اساس تکنولوژي دستگاه پروژکتور کار می کند که در سالن هاي اجتماعات استفاده می شود به جاي اینکه دستگاه پروژکتور بیرون قرار بگ 
اما اصالً براي منازل . راحتی تعویض می شود تصویر را بر پشت صفحه تلویزیون نمایش می دهد و اگر المپ این پروژکتور هم بسوزد به   تلویزیون قرار گرفته و

ید خرید اینگونه مناسب نیست چون کیفیت تصویري پایینی دارد و مکان هاي بزرگ نمایشی مثل سالن فرودگاه ها و هتل هاي بزرگ تولید شده اند، بنا براین ق
  .دستگاه ها بزنید

TFT چیست؟  

می    TFT به عبارت دیگر وقتی صحبت از ). Liquid Crystal Display(را می سازند  LCDته آن تکنولوژیی است که در شکل پیشرف TFTتی اف تی یا 
 Thin Filmاختصار  TFT. است که از موبایل گرفته تا لپ تاپ و سایر دستگاه هایی که صفحه نمایش دارند استفاده می شود LCDکنیم منظور همان 

Transistor ه بسیار نازك و شفاف تعداد مشخصی از ترانزیستورها که نسبت مستقیم به ابعاد صفحه نمایش دارد قرار بوده، بدینصورت است که روي یک صفح
متناسب با  گرفته به نحوي که جهت روشنایی یک پیکسل یا نقطه نورانی، سه ترانزیستور جهت رنگ هاي آبی، سبز و قرمز تعبیه شده و با جریان الکتریکی

د از عبور نورهاي پشت زمینه خود که توسط المپ فلورسنت یا مهتابی خودمان روشن شده جلوگیري، اجازه عبور کم نور و یا تصویري که قرار است نمایش ده
یک نکته مهم که باید در نظر داشته این است که ترانزیستورها از . می دهد و آنچه که ما می بینیم حاصل ترکیب این عناصر است  اجازه عبور کامل نور را

که خودشان نور ساطع نمی کنند بلکه جلوي منبع نور را گرفته یا اجازه عبور آنرا می دهد، و این نکته مهم و افتراق مهم تلویزیون هاي پالسما است خودشان 
 TFTر باشد که شاید به این خاط   این موضوع. بکار برده می شود  LCDکمتر استفاده شده به جاي آن از کلمه  TFTامروزه از کلمه . نور ساطع می کنند

توسط  Radeon , Geforceساخته می شوند و با مدل هاي مختلف مثل    nVidaو  aTiگرافیکی که با تکنولوژي   یک تکنولوزي است مثل کارت هاي 
  .ساخته و به بازار عرضه می گردند   MSI ،Asusشرکت هاي مختلفی مثل 
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  ): Plasma(پالسما  تلویزیون هاي 

تکنیک المپ هاي فلورسنت یا مهتابی خودمان استفاده می کنند ولی به شکل بسیار پیشترفته؛ صفحه نمایش پالسما از از فضاهاي  لویزیون هاي پالسما ازت
پر شده تشکیل شده، ) neon-xenon gas( زنون  -بسیار ریزي تشکیل شده بنام سلول که هر سلول خود از یک محفظه شیشته اي که داخل آن گاز نئون

به  ا تصویر مورد نظر این گازهاي داخل سلول ها که تعداد این سلول ها نیز متناسب با اندازه تلویزیون می باشند تحریک الکتریکی می شوند وحال متناسب ب
ا می تصویري را می سازنند که م  و ما حصل این واکنش ها) ضربه می زنند(شیشه جدار خود که حاوي فسفر هاي سبز، قرمز، آبی است برخورد می کنند 

  .جلوي نور را می گیرند LCDاگر دقّت کرده باشید در تکنولوژي پالسما خود سلول ها تولید نور می کنند ولی در . بینیم

 تلویزیون هاي اینترنت دار 

دي .وي.ننده سی دي یا ديتا چندي پیش تلویزیون وسیله اي براي نمایش برنامه هاي زنده و غیر زنده و در نهایت نمایشگر فیلمهایی بود که از طریق پخش ک
در .اگر کاربري بیشتر از این می خواست و سیراب نمی شد، با در اختیار گرفتن رایانه رو میزي و اجرا کننده مدیا پلیر خود را راضی می نمود. به اجرا در می آمد

 .نیاز کاربر را مرتفع می نمود VGAو  DVIمدرنترین حالت نیز تلویزیون هایی با درگاه 

 "تلویزیون هاي اینترنت دار"به بعد ویژگی جدیدي یافته اند که در ادبیات اینترنت،  2009تلویزیونهاي . اال همه چیز کم کم در حال تغییر استاما ح
)Connected TV (بدون داشتن  این مدل ها با داشتن باکس اتصال به اینترنت توانایی اجراي فایلهاي موسیقی و فیلم را با زدن یک دگمه. لقب گرفته اند

 2009نکرده اما مشتریان چانه زن و حرفه اي ترجیح می دهند مدلهاي  2010از نظر فنی چندان فرقی با مدلهاي  2009مدلهاي سال . رایانه میسر ساخته اند
  .را ارزانتر بدست آورند

. تنظیم شده است Freesatبر اساس  BBC iPlayerانند اغلب سازندگان ویژگی هاي تقریبا مشترکی را در تلویزیون هاي خود نصب کرده و سرویسهایی م
براي اتصال به شبکه در پشت تلویزیون بوده و با وصل کردن کابل می توان به شبکه اینترنتی که  ) Ethernet(همه تلویزیون هاي مذکور داراي درگاه اترنت

دستگاه هایی که . با وصل شدن کابل همه چیز به طور خودکار تنظیم می شود پیکره بندي پیچیده اي هم نداشته و. سرویس دهنده مهیا کرده، دست پیدا کرد
برخی نیز آماده اتصال بی سیم هستند، یعنی با خرید بیسیم به صورت یو اس بی می توان انرا بی . اتصال بی سیم داشته، نصب شان نیز کمی پیچیده تر است

  .سیم نمود

با دگمه تعبیه شده روي کنترل ریموت تلویزیون، به یک سري از سرویسهاي . محبوبترین است V10مدل  و Viera cast system، پاناسونیکدر مدلهاي 
آیکون هاي زیر هم منوهاي اصلی را تشکیل داده و دگمه هاي وسط و عقب و جلو کاربر را در انتخاب آسانتر . آنالین بخصوص ویدیو دسترسی مهیا می شود

نیز در آن تعبیه  Q. Videoو جعبه ویدیویی  Qسرویس موسوم به . جاي اپلیکیشن را روي نمایشگر تلویزیون جا بجا کندحتی کاربر می تواند . کمک می کند
. یورواسپورت و یو تیوب از دیگر سرویسهاي فعال اینترنتی روي این تلویزیون به شمار می آید PICASAدیدن آب و هوا ، سرویس مولتی مدیاي .شده است

با کلیدهاي مخصوص قابلیت تایپ اسم و رمز روي یوتیوب و سایر . اب می شود کل صفحه را می پوشاند و کاربر بهتر به آن دسترسی می یابدوقتی آیکونی انتخ
شو هاي  نکته منفی اینکه کلید. با تلفن همراه نیز تلویزیون کار کرده و کلیدهایش شبیه ان طراحی شده تا کاربر احساس راحتی بهتر کند. سرویسها را دارد

محدود  Mpeg2سرویس فیلم هم به فرمت .سرویسهایی مانند اسکایپ براي چت نداشته و سرویس اجاره ویدیو نیز ندارد. جدید یوتیوب روي آن فعال نیست
  .پاناسونیک قول داده در مدلهاي جدیدتر سرویسها را به روز نماید. شده است و سایر فرمتها در آن جواب نمی دهد

فاي بیسیم بوده و .داراي استاندارد واي 9704مثال مدل . راهی بازار کرده است NetTVخود را تحت نام  لیپس تلویزیون هاي اینترنت دارو اما مارك فی
مخصوص در  سایتهاي برگزیده و صفحهت برگزیده. مرورگر اینترنتی آن کاملتر از بقیه بوده و کاربر از طریق صفحه تلویزیون به راحتی اینترنت را مرور می کند

اس و فایلهاي فلش .اس.فایل هاي سی. کاربر به آسانی نام وب سایت مورد نظر را تایپ کرده و وارد سایت مورد نظر خود می شود.منوي مرورگر موجود است
پ با رایانه اي با حافظه موقت تایپ آدرس سایتها کمی کند بنظر می رسد و مانند آن است که در حال تای. البته روي این مدل مشکل داشته و پخش نمی شوند
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که وظیفه اش به اشتراك گذاري فایلها روي شبکه هاي خانگی  DLNAاستاندارد .روي آن پخش می شوند VOB.فایل هاي ویدیویی با فرمت . پایین هستید
  .است، در این مدل دیده می شود

بلکه ابزار یاهو را در خود جاي داده و آب و هوا ، ! ینترنت را نمی دهداجازه دسترسی کامل به ا Internet@TVکه تحت نام  مارك بعدي سامسونگ است
یوتیوب و توییتر هم آیکونهاي مخصوص به خود را دارد و تله تکست و فال بینی را نیز با دگمه . اخبار، قیمت بازار سهام و سري بازي هاي رایانه اي را داراست

از فضاي موجود در نمایشگر به نحو مطلوبی استفاده شده . فاي را نیز بر عهده کاربر قرار داده است.وايانتخاب . روي کنترل ریموت در خود جاي داده است
  .استفاده از کیبورد به ترتیب الفبا بوده و اما تسهیالتی براي ذخیره اسم و نام رمز مثال یوتیوب روي آن موجود نیست. است

گذاشته روي شبکه در دسترس از طریق لیست موجود در ورودي هابا دگمه اختصاصی روي کنترل  هم براي دریافت فایلهاي به تشتراك DLNAاستاندارد 
انتخاب موسیقی مورد نظر براي پخش تصاویر و آلبوم خانوادگی روي تلویزیون قابل .بی هم قابل اجرا و نمایش است.اس.محتویات داخل فلش یو.ریموت است

. فرمتهاي ویدیویی بیشتري در این مدل تلویزیونها حمایت و اجرا می شود. کمی مشکل به نظر می رسد البته دسترسی به فولدر تصاویر.دسترسی است
را نیز  AACتري و .پی.فایل هاي صوتی ام. به اجرا در امده و قابلیت نمایش پیدا می کنند MKVو  Mpeg2 ،DivX  ،WMV ،Xvidفرمتهایی مانند 
  .جواب می دهد

در آن باز شده و اجرا می  Applicastو  DLNAدو استاندارد .اوري ها را در تلویزیون هاي اینترنت دار بکار برده استفن اما مارك سونی جدیدترین
مانند سامسونگ یک سري امکانات مخصوص به صورت آیکون هاي ویژه  Applicast. محیطی مانند پلی استیشن را روي صفحه تلویزیون می بینیم.گردند

اجرا شده و  VOB.فایل ویدیویی . از جمله ویژگی هاي آن است... ، ایجاد فریم و قاب براي عکسها و RSSلی، ماشن حساب، خوانش ساعت جهانی و مح. دارد
فهرست بندي البته کمی ضعیف ظاهر شده و سونی قول داده در مدلهاي بعدي آنرا . عکس آلبوم هاي آهنگ به صورت انالین روي صفحه نمایش داده می شود

  .ایدجبران نم

جی دیده .در سیستم هاي ال  NetCast. بی را هم دارد.اس.قابلیت اینترنتی بودن را داشت و اجراي فایل از روي یو بعضی از مدل هاتنها  جی.در مارك ال
  .شده و در حال توسعه است

برنامه ها و وب سایتهاي انتخاب شده در لیست ، .دارند همانطور که دیده شد تلویزیون هاي اینترنت دار در دوران طفولیت خود بسر برده و جاي توسعه بسیار
سامسونگ که طلیعه دار فناوریهاي جدید است در این بحث ضعیف وارد .آسان بودن کلیدها و کیبوردها از جمله مسایل قابل توسعه در این نوع تلویزیون هاست

  .لهاي ذکر شده قابلیت خاص خود را داردبسته به نوع استفاده از سایتها و اپلیکیشن ها هر مدلی از مد. شده است
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