
 معرفی کامل تلًیسیًن ًَشمىذ

ّبی  ثؼذی، هَج دیگشی ثِ ًبم تلَیضیَى ّب، پس اص هَج تػبٍیش سِ اهشٍصُ دس ثبصاس تلَیضیَى : معرفی کامل تلًیسیًن ًَشمىذ

وٌٌذُ دستشسی ثِ ایٌتشًت، هحتَای دیجیتبل ٍ پخص فیلن ٍ غذا اص سٍی   دسست وشدى ضذُ وِ ثیبى (Smart TV) َّضوٌذ

 .ضجىِ هیجبضذ

حبال هیجبیست دیذ، َّضوٌذی . وٌٌذ ّبی َّضوٌذ ّن اص ّویي لبػذُ پیشٍی هی ّش چیض جذیذی اٍل گشاى هیجبضذ ٍ تلَیضیَى

 .ػمل فؼلی هب دس اتبق ًطیوي ضًَذ ّبی ثی ّب ثِ چِ هؼٌبست ٍ لشاس است چِ چیض جذیذی جبیگضیي تلَیضیَى ایي تلَیضیَى

 خًاَیم؟ ما چٍ می

سبصًذگبى دس پی ایي ثَدًذ وِ تلَیضیَى خَد سا ثیص اص پیص ضجیِ وبهپیَتش وشدُ ٍ اًَاع اهىبًبت، تب پیص اص ایي، ّوِ 

 !خَاٌّذ ّب سا ًوی ٍلی دس ًْبیت هؼلَم ضذ، هشدم ایي چیض. ّب سا دس اختیبس وبسثش لشاس ثذٌّذ ّب ٍ اًتخبة لبثلیت

چٌذ دلیمِ طَل ثىطذ تب ثَت ضَد، ثؼذا پشٍفبیل هتٌبست چیضی وِ چٌذ ثبًیِ ٍ ضبیذ  9ٍسیلِ سبدُ ًیبص داسین،  1هب ثِ 

یىی اص دالیل . ّب، ثِ سشاؽ هٌَّبی هختلف ثشٍین تب ثشًبهِ هَسدًظش خَد سا یبثین اًتخبة ضذُ ٍ پس اص ًوبیص اًَاع پیغبم

 .ّبی سیٌوبی خبًگی پیچیذُ ّن ّویي هیجبضذ استمجبل ون اص سیستن

هسئلِ دیگش ّن  1. ّب سا تغییش دٌّذ تب ثشًبهِ هَسد ػاللِ خَد سا ثیبثٌذ سٍضي وشدُ ٍ وبًبل خَاٌّذ تلَیضیَى سا ثیطتش هشدم هی

اگش وسی ًتَاًذ ثشًبهِ هَسد ػاللِ خَد سا ثیبثذ، ووتش . دس ایي جب ٍجَد داسد ٍ آى، ػذم اهىبى یبفتي ثشًبهِ هَسد ػاللِ هیجبضذ

 .س ایٌتشًت خَاّذیبفتاص تلَیضیَى استفبدُ خَاّذوشد ٍ ثِ احتوبل آى سا د

ثَن سا ثِ  ثبضذ، ًَت اگش ّن خیلی حَغلِ داضتِ)وٌذ  ثَن خَد سا جبیگضیي آى هی ون تلَیضیَى سا وٌبس گزاضتِ ٍ ًَت پس ون

 .(ثیٌذ تلَیضیَى ٍغل وشدُ ٍ ثشًبهِ هَسد ػاللِ خَد سا هی

 فلسفٍ ًَشمىذی

ّبی َّضوٌذ تالش  دس حمیمت، تلَیضیَى. لَیضیَى ثٌطبًذپبیبى فلسفِ َّضوٌذی دس ایي هیجبضذ وِ ضوب سا ثیص پبی ت

 .ّبی تلَیضیًَی ٍ ایٌتشًت سا ثِ یىذیگش پیًَذ ثذٌّذ دًیبی ثشًبهِ 2وٌٌذ  هی

افضاسّبی هختلفی سا ثشای  ّب ٍ سخت حل اص آى جب وِ هذت ٍلت صیبدی هیجبضذ ایي اتفبق سخ ًذادُ، سبصًذگبى هختلف، ساُ

 .است دستگبُ هتػل ثِ تلَیضیَى، ًوبیبى ضذُ 1اًذ وِ دس لبلت  ثشآٍسدُ ًوَدى ایي ًیبص هؼشفی وشدُ

ًخستیي افشادی ثَدًذ وِ ٍاسد ایي ... ٍ Western Digital ٍ Seagate سبصی ّوچَى ّبی سبصًذُ ٍسبیل رخیشُ ضشوت

هؼشفی .)ای ٍ ثب لبثلیت ٍغل ضذى ثِ ایٌتشًت ػشضِ وشدًذ سسبًِ ّبی چٌذ ّبیی ثشای پخص اًَاع فبیل هبجشا ضذُ ٍ دستگبُ

 (وبهل تلَیضیَى َّضوٌذ

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_TV
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_TV


 

 تلًیسیًن ًَشمىذ چیست؟

ػالٍُ ثش . ّبی تلَیضیًَی سا توبضب وٌٌذ طشفِ ثشًبهِ خَاٌّذ ثػَست یه اًذ، وبسثشاى دیگش ًوی سبصًذگبى ثِ ایي ًتیجِ سسیذُ

ش سیختِ ٍ ثِ این سٍی یه حبفظِ فل ّبی غَتی سا وِ اص دٍستبى یب ایٌتشًت گشفتِ ّب ٍ فبیل ّبی تلَیضیَى، فیلن توبضبی ثشًبهِ

 .وٌین صًین ٍ توبضب هی تلَیضیَى یب دستگبُ هتػل ثِ تلَیضیَى هی

ٍجَی سبدُ دس ایٌتشًت یب غحجت ثب دٍستبى  یه جست. وٌٌذ چیضّبی دیگشی ّن ّستٌذ وِ هب سا اص جلَی تلَیضیَى دٍس هی

 .ّوشاُ یب تجلت ثشٍیذ ىضَد، اص جلَی تلَیضیَى وٌبس ثشفتِ ٍ ثِ سشاؽ وبهپیَتش، تلف دس ایٌتشًت ثبػث هی

ایي . ای َّضوٌذ ثِ وبسثش اسائِ ضَد ّبی َّضوٌذ تالش ضذُ، توبهی ایي هَاسد گشدآٍسی ٍ دس لبلت هجوَػِ حبل دس تلَیضیَى

تش ثِ دًجبل آى ّستٌذ  ّبی ثضسگی هبًٌذ ایٌتل ٍ گَگل ثب جذیت ّشچِ توبم پب افتبدُ ًیست صیشا غَل چیض سبدُ ٍ پیص 1هسئلِ 

 .ٍاٌّذ ثخطی اص ایي ثبصاس ثىش سا اص آى خَد وٌٌذخ ٍ هی

وٌٌذُ ثِ تلَیضیَى ًیبص  ّبی پخص دّذ تب دیگش ثِ اتػبل اًَاع ٍ السبم دستگبُ تلَیضیَى َّضوٌذ ایي لبثلیت سا ثِ ضوب هی

 .سین هطبّذُ ًوبییذ ای خَد سا حتی ثػَست ثی ّبی چٌذسسبًِ ثبضیذ ٍ ثتَاًیذ توبهی فبیل ًذاضتِ

ّب سا چه ًوبییذ، ثب دٍستبًتبى غحجت ًوبییذ، ثِ  تَاًیذ ثِ ایٌتشًت ٍغل ثطَیذ، ایویل اص ساُ تلَیضیَى َّضوٌذ هی ّن چٌیي

 .ای سا اص سٍی ایٌتشًت ثجیٌیذ سسبًِ ّبی چٌذ ّبی اجتوبػی ثشٍیذ ٍ فبیل ّبی ضجىِ سبیت

 LG قضیٍ آوقذر جذی میباشذ کٍ سازوذگان بسرگ تلًیسیًن از جملٍ پاواسًویک، سامسًوگ ي

 .اوذ محصًالتی از ایه قبیل را تًلیذ کردٌ

ّبی تلَیضیًَی اص ساُ آًتي  دسیبفت وبًبل: ٍى َّضوٌذ یبفت وشد، ػجبستٌذ اصتَاى دس یه تلَیضی ّبیی وِ هی دس هجوَع، سشٍیس

ّب،  ّب ٍ اهىبًبت، سأی دادى ثِ ثشًبهِ سبصی لبثلیت ، تجلیغبت تؼبهلی، ضخػیVideo on Demand ،EPGّبی وبثلی، یب ضجىِ



ًتشًت هتػل ثبضٌذ یب خَد ثِ تٌْبیی فؼبلیت تَاًٌذ ثِ ای ای هختلف وِ هی سسبًِ افضاسّبی چٌذ ّبی اجتوبػی ٍ ًشم ثبصی، ضجىِ

 .وٌٌذ

 ای ّوچَى سسبًِ ّبی پخص چٌذ ثشخی اص دستگبُ. الجتِ ثشای استفبدُ اص ایي اهىبًبت ثِ خشیذ تلَیضیَى هخػَظ آى ًیبص ًذاسیذ

Boxee Box  تَاى ثب اتػبل  هیدٌّذ ٍ  ٍجَس دس اختیبس ضوب لشاس هی دستگبُ جوغ 1ّستٌذ وِ ثسیبسی اص ایي اهىبًبت سا دس

 (هؼشفی وبهل تلَیضیَى َّضوٌذ.)آى ثِ تلَیضیَى، توبهی اهىبًبت روشضذُ سا ثِ دست آٍسد 

 (معرفی کامل تلًیسیًن ًَشمىذ)بازیگران مُم 

افضاس هیجبضذ وِ هیجبیست دس وٌبس ّن وبس وٌٌذ تب  افضاس ٍ ًشم ای اص سخت گًَِ وِ دیذین، تلَیضیَى َّضوٌذ هجوَػِ ّوبى

 ّبی هختلف هبًٌذ ًسخِ) Unix ّبیی ثش پبیِ ػبهل طَس هؼوَل اص سیستن افضاسی، ثِ دس ثخص ًشم. جِ ًْبیی حبغل ضَدًتی

Linux ّبی وبسثشی  افضاسّب ٍ ساثط فْشست ریل ثخطی اص ًشم. ضَد سَسس استفبدُ هی ّبی اپي ػبهل یب دیگش سیستن( یب اًذسٍیذ

 :دّذ ى هیتَلیذضذُ ثَسیلِ سبصًذگبى هختلف سا ًطب

Blobbox: افضاس تَلیذضذُ ثَسیلِ ًشم Telesustem وِ ثیص ثشای Set top boxضَد ّب تَلیذ هی. 

Google TV: ِضذُ ثَسیلِ گَگل ثش پبیِ اًذسٍیذ ٍ ًسخِ لیٌَوسی هشٍسگش پلتفشم سبخت Chrome  ،وِ ثَسیلِ ایٌتل

 .ضَد سًَی ٍ الجیته پطتیجبًی هی

Samsung Smart TV: سٍد وبس هی ّبی سبهسًَگ ثِ وِ اص ًبهص پیذاست، دس تلَیضیَىطَس  ّوبى. 

MeeGo: ِسَسس ػبهل اپي ای اص سیستن ًسخ MeeGo است ّبی َّضوٌذ ثْیٌِ ضذُ وِ ثشای تلَیضیَى. 

Mediaroom: هحػَل هبیىشٍسبفت 

LG Smart TV: هحػَل LG ّبی َّضوٌذ ّویي ضشوت ثشای تلَیضیَى 

Viera Cast: ِّبی پبًبسًَیه تِ دس تلَیضیَىوبس سف ساثط ث 

Vudu: هحػَل ضشوت Wal-Mart 

XBMC Media Center: ضَد ای ثِ ّویي ًبم پطتیجبًی هی سَسس وِ ثَسیلِ هؤسسِ یه ساثط اپي. 

Yahoo! Connected TV: هحػَل Yahoo! وِ لجالً ثب ًبم Yahoo! GoTV ُثَد ضٌبختِ ضذ. 

 َمٍ مکان ایىتل

 ًَع 1ّب دس حمیمت،  ایي پشداصًذُ. ّبی سبخت ایٌتل ّستٌذ داسای پشداصًذُ Google TV ثِ ّبی َّضوٌذ هجْض تلَیضیَى

SoC ُّبی ّستٌذ وِ ثش پبیِ پشداصًذ Atom سبختِ ضذُ ٍ جذیذ تشیي هذل آى CE4100 ًبم داسد . 



 

ّبی تلَیضیًَی  ّبیی ثشای استجبط ثب ایٌتشًت ٍ پخص وبًبل ًبًَهتشی ثَدُ ٍ داسای ثخص 45اص ًَع  SoC هؼوبسی سبخت ایي

فشوبًس وبسی ایي پشداصًذُ . وٌذ ثؼذی وفبیت هی ای ٍ تػبٍیش سِ سسبًِ ّبی چٌذ هیجبضذ ٍ لذست پشداصضی آى ّن ثشای فبیل

 .وٌذ پطتیجبًی هی SATA II ٍ 0.دٍ USB ّبیی ّوچَى ص ساثطگیگبّشتض هیجبضذ ٍ ا 1/2

LG Smart TV 

LG اص ًبم NetCast Plus وٌذ وِ ػالٍُ ثش تلَیضیَى  ّبی َّضوٌذ خَد استفبدُ هی ّبی گًَبگَى تلَیضیَى ثشای لبثلیت

تلَیضیَى َّضوٌذ تجذیل  1ًوبیطی، آى سا ثِ  ضَد وِ ثب اتػبل آى ثِ ّش غفحِ دستگبُ وَچه ّن اسائِ هی 1َّضوٌذ، سٍی 

 :ثشد ّبی َّضوٌذ خَد ًبم هی یَىلبثلیت اغلی سا ثشای تلَیض LG 5 .خَاّذوشد

... ٍ Netflix ،Vudu ،Facebook است وِ ضبهل ّب ًػت ضذُ فشؼ سٍی تلَیضیَى ّبی هختلفی ثػَست پیص اثضاس -

 .ضَد هی

- My Apps: افضاسی ال جی ّب سا اص فشٍضگبُ ًشم تَاًیذ آى اثضاسّبیی ّستٌذ وِ هی (lgtvapp.com)  داًلَد وشدُ ٍ سٍی

 .غت ًوبییذتلَیضیَى ى

 .ٍگزاس ًوبییذ ّبی هختلف گطت تَاًیذ دس سبیت ثِ یبسی ایي هشٍسگش هی: هشٍسگش ٍة -

- Smart Share: حبفظِ فلص وِ ثِ سشٍس 1ای سا اص  سسبًِ ّبی چٌذ تَاًیذ اًَاع فبیل ثِ یبسی ایي لبثلیت هی DLNA  ًػت

 .ضذُ، پخص وٌیذ

- Media Link:  یجبضذ وِ ثِ سشٍسهذیبپلیش پیطشفتِ م 1ثخطی اص Plex Media افضاسّبی  ٍغل ضذُ ٍ اهىبى ًػت ًشم

 .وٌذ ای سا فشاّن هی سسبًِ ّبی چٌذ اضبفی ٍ پخص فبیل

 



 بعذی تًاوایی پخش تصايیر سٍ

ثؼذی سا ثب  هیجبضذ وِ تَاًبیی پخص تػبٍیش سِ 47LW6500، هذل LG ضذُ ثَسیلِ ّبی هؼشفی یىی اص جذیذ تشیي هذل

تَاًذ تػبٍیش  ایي تلَیضیَى هی. ّشتض است 240سٍصسسبًی تػبٍیش دس ایي هذل  فشوبًس ثِ. ّبی پالسیضُ داسد استفبدُ اص ػیٌه

 .ثؼذی تجذیل ثىٌذ دٍثؼذی سا ًیض ثِ سِ

ّبی صیبد ووی داضتِ ٍ سیستن تطخیع  ٍیژگی هثجت دیگش ایي تلَیضیَى، وٌتشل اص ساُ دٍس سبدُ آى هیجبضذ وِ تؼذاد دووِ

 . ّبی هختلف سا سٍی تلَیضیَى اًتخبة ًوَد وٌذ تب ثب حشوت ایي وٌتشل اص ساُ دٍس ثتَاى گضیٌِ ی هیحشوت آى یبس

است وِ ثِ تلَیضیَى  802.11nسین ثب لبثلیت پطتیجبًی اص استبًذاسد  ضجىِ ثی وبست dongle 1ّن چٌیي ایي هذل داسای 

استفبدُ ضذُ وِ ایي هَضَع ثبػث وبّص ضخبهت ٍ  LED اص ًَس پس صهیٌِ دس ایي تلَیضیَى ّوچَى سلجب. ضَد هتػل هی

هجْض هیجبضذ وِ اهىبى اتػبل ٍسبیل جبًجی سا ثِ تلَیضیَى  USB پَست 2ایي هحػَل ثِ . است تَاى هػشفی دس آى ضذُ

 (هؼشفی وبهل تلَیضیَى َّضوٌذ.)وٌذ فشاّن هی

Samsung Smart TV - معرفی کامل تلًیسیًن ًَشمىذ 

ایي ساثط هَاسد هختلفی سا دسثش . وٌذ َّضوٌذ خَد استفبدُ هیّبی  ثشای ساثط وبسثشی تلَیضیَى Smart Hub سبهسًَگ اص ًبم

 :گیشد وِ ایي هَاسد ػجبستٌذ اص هی

ّب  ٍجَ ٍ خَاًذى خجش ّبی آًالیي، جست ّبی ایٌتشًتی، ٍیذئَ هشٍسگش ٍة ایي تلَیضیَى اهىبى دستشسی ثِ سبیت: هشٍسگش ٍة -

 .وٌذ سا فشاّن هی

Search All -: وٌذ ًَاع هحتَا چِ سٍی تلَیضیَى ٍ چِ دس ٍة سا فشاّن هیٍجَ دس ا ایي سیستن جست. 

Your Video -: اسبس ٍیذئَّبیی وِ لجالً  وبس ثش ایي. وٌذ ّب ٍ ٍیذئَّبی هطبثك ثب سلیمِ ضوب سا هؼشفی هی ایي ثخص، فیلن

 .گیشد ایذ، گًَِ هی ّب دادُ ّبیی وِ ثِ آى ایذ ٍ اهتیبص توبضب وشدُ

Samsung Apps: ُ ّبیی ثشای ًػت سٍی تلَیضیَى است افضاس طَس وِ اص ًبهص پیذاست، ضبهل اثضاسّب ٍ ًشم هبىایي ثخص .

هؼشفی .)ضَد هی Netflix ،Hulu Plus ،YouTube ،Pandora،Facebook ٍ Twitter ایي اثضاسّب ضبهل هَاسدی هبًٌذ

 (وبهل تلَیضیَى َّضوٌذ

Movies Apps ي Music apps: ایه بخش برای Stream َای مختلفی کٍ  ن صذا ي عکس از ريی سایتومًد

 .ريد کار می کىىذ، بٍ فیلم ي مًسیقی ارائٍ می

Samsung Gamingِّبی اجتوبػی ٍ ، ضجى News Apps: ّبی اجتوبػی هختلف،  ّب ثشای دستشسی ثِ ضجىِ ایي ثخص

 .ّبیی ثشای خَاًذى خجش سٍی تلَیضیَى وبسثشد داسًذ ّبی سبدُ ٍ اثضاس اًَاع ثبصی

هؼشٍف  D8000 هیجبضذ وِ ثِ سشی UN55D8000تشیي تلَیضیَى َّضوٌذی وِ سبهسًَگ هؼشفی وشدُ،  پیطشفتِ

ّن چٌیي . داسد Active Shutter ّبی جذیذ ثؼذی سا ثب استفبدُ اص ػیٌه تَاًبیی پخص تػبٍیش سِ ایي تلَیضیَى. هیجبضذ

ّشتض ثَدُ ٍ فٌبٍسی ًَس  240سسبًی تػبٍیش دس ایي تلَیضیَى  سٍص ًشخ ثِ. ثؼذی تجذیل وٌذ تَاًذ تػبٍیش دٍثؼذی سا ثِ سِ هی

 .هیجبضذ LED صهیٌِ ّن اص ًَع پس



سین ثػَست داخلی دسٍى  ضجىِ ثی م ثِ ٍسبیل هختلف ٍ ایٌتشًت، ًیبص ثِ ٍسیلِ جبًجی ًجَدُ ٍ وبستسی ثشای اتػبل ثػَست ثی

تَاى  وٌذ وِ ثِ یبسی آى هی ّن پطتیجبًی هی DLNA ّن چٌیي ایي تلَیضیَى اص فٌبٍسی. است تلَیضیَى تؼجیِ ضذُ

 .دسین ثِ تلَیضیَى هتػل وش ای هختلف سا ثػَست ثی سسبًِ ّبی چٌذ دستگبُ

 . وَچه هیجبضذ QWERTY ولیذ غفحِ 1، وٌتشل اص ساُ دٍس ایي دستگبُ دس حمیمت، LG ثشخالف تلَیضیَى َّضوٌذ

ایي . اًذ ولیذ لشاس گشفتِ ّبی غفحِ ّب ثَدُ ٍ دس سوت دیگش ولیذ یه سوت اص ایي وٌتشل اص ساُ دٍس ّوچَى دیگش تلَیضیَى

 (هؼشفی وبهل تلَیضیَى َّضوٌذ.)جْض هیجبضذدٍ ثشای ًػت ٍسبیل جبًجی م USB پَست 3هذل ثِ 

 .توبس ثگیشیذ( تؼویشیْب)ثشای تؼویش تلَیضیَى ٍ یب تؼویش هبًیتَس خَد ثب هب دس اهذاد سایبًِ 

 : مطالب مرتبط

 ًوبیٌذگی سسوی هبدیشاى ٍ ایىس ٍیژى –تؼویش تلَیضیَى ٍ هبًیتَس ٍ هبضیي آالت اداسی 

 Samsung تؼویش تلَیضیَى سبهسًَگ

 LGتؼویش تلَیضیَى ال جی 

 sony تؼویش تلَیضیَى سًَی

 xvision تؼویش تلَیضیَى ایىس ٍیژى

 sharp تؼویش تلَیضیَى ضبسح

 TCL تؼویش تلَیضیَى تی سی ال

 Philips تؼویش تلَیضیَى فیلیپس

 Daewoo تؼویش تلَیضیَى دٍٍ

 تؼویش تلَیضیَى جٌشال گلذ

 تؼویش تلَیضیَى پبسس الىتشیه

 marshal تؼویش تلَیضیَى هبسضبل
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