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 های معمولیهای هوشمند نسل جدید با تلویزیوننتفاوت تلویزیو (1

در این بین چیزی که برای ما اهمیت دارد کیفیت  دهد.ای است که به ما امکان تماشای تصاویر به همراه صدا را میتلویزیون وسیله

هایشان با کنند و همچنین مولفهآن کار میها یکسان است ولی روشی که با که هدف همه تلویزیوندرحالیاین صدا و تصویر است. 

فاوت دارد. برای مثال، تلویزیون نابراین کیفیت  OLED و  LCD، LED  هایهم ت مایا کامت موفاوتی ام هم دارید، ب صففففنه ی

 .شود، کامت بایکدیگر فرق داریدها پخا میتصویری که در آن

ها باعث کننده این تلویزیونخیرهذر و صففداسففت. در ح،ی،ت، یابلیت های هوشففمند چیزی فراتر ام تماشففای تصففویولی تلویزیون 

 .شودمیخکوب شدن ما پای آن می

 های های معمولی مومایز باشند. ها ام تلویزیونشود این تلویزیونهای هوشمند باعث میوجود یک سیسوم عامل روی تلویزیون

ست ست پس در صدکه در این تلویزیون ا ست ولی ها هم در درجه اول کیفیت  صویر مهم ا شمند، ا و ت باید گفت که تلویزیون هو

دهد تا مومیک گوش ها، به کاربران این امکان را میهای تعاملی وب را دارد. همین وی گییابلیت دسفففورسفففی به اینوریت و وی گی

های د. اسففاسففا تلویزیونهای مخولفی را به وجود آوریوجو کنند و عکسدهند، ویدیوهای آیتین تماشففا کنند، در اینوریت جسففت

 .ایففد کففه یففابففلففیففت اتصففففال بففه ایففنففوففریففت را داریففدهففای مففعففمففولففیهففوشففففمففنففد، هففمففان تففلففویففزیففون

فیلیمو، هایی )مایند دهند که بریامهتوایند به اینوریت موصففل شففوید، به شففما این امکان را میهای هوشففمند میام آیجا که تلویزیون

 .ها ییز یصب کنیداید، روی آنند خود یصب کردههوشم پتا پیا ل ( که روی گوشییماوا و ...

 .باشدیعامل م سومیتفاوت در س: خ این سوالپاس

 

 های اسنوا چیست؟سیستم عامل مورد استفاده در تلویزیون (2

 باشد. می  ANDROID TVهای هوشمند اسنوا، سیسوم عامل سیسوم عامل تلویزیون

شرابط کاربری  سفار سخه  سخه دیشده ام ایدرو یسام یهوما ی شور به ی شده هرچه بی ست که تتش     Android TV مون بام ا

 را به یسخه مون بام منو،ل خود یمربوط به رابط کاربر یهاانوو توسعه هوما ابزار و کوابخ قیتن، میمنظور ت نیا یبرا .باشد کیزدی

 گزینیهوما جا یهاسیبا سرو دیگوگل در ایدرو یهاسیام سرو یاریبس نیکرده است. عتوه بر ا یسیبامیو زیها را یاام بخ یو برخ

 سامد.فراهم  را یراییبه کاربران ا خدمات شده تا امکان ارائه بهورین

 .باشدیاسنوا یابل اسوفاده م یهاونیزیکه تنت پلوفرم هوما در تلو باشدیم دیاسنوا ایدرو یهاونیزیعامل تلو سومیپاسخ: س
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 های اسنوا چه تعداد چیست؟تعداد رابط کاربری در تلویزیون (3

حوی بوواید با منووای موجود تعامل ا کاربر به رات ، رابط کاربری خاصففی را بر روی منصففول خود ارائه می کندهر شففرکت سففامیده

شان داده می User Interfaceیعنی  UIبریرار کند. رابط کاربری که با  سیار موثری در جذب، حفظ و هدایت کاربر شود ی ی،ا ب

 باشد.نوا بکار رفوه است رابط کاربری هوما میهای اسی که در تلویزیونتنها رابط کاربر. دارد

 .است اسنوا هایتلویزیون در کاربری رابط تنها هوما. باشد میح یصن رابط یک: پاسخ

 

 های اسنوا چیست؟ی اتصال کنترل هوشمند تلویزیونحوهن (4

سویعملی اینکه بوواید رل براکنوریموت  شود. ایواع  کرد در صل  شد باید به تلویزیون مو شوه با ست اروشدا صال عبارت ا م: های ات

 طریق بلوتوثاتصال ام  ( وInfrared)رمزاتصال ام طریق مادون ی

خاموش رو )  1و  0شده است که تنها دسوورهای یموصل به تلویزیون م (Infrared)رمزمادون یها ام طریق ام یدیم تمامی کنورل

صوتی مین ند موس، فراها و احساس ییام به عملکردهای بیشور مایشدن تلویزیونما با هوشمند داده است. اا ایجام میر (روشن و ...

 صال به بلوتوث تغییر یابد.و ... باعث شده است که روش ات

با  زیی (یمعمول) گری. کنورل دبلوتوث هسففت قیام طر ونیزیهمان کنورل موس دار با تلو ایپاسففخ: ینوه اتصففال کنورل هوشففمند 

 .شودیموصل م نفراردیا یتکنولوژ

 

 ست؟یهوشمند اسنوا چ یها ونیزیهنگ کردن تلو لیدل (5

پر بودن و  اپ و ...()تلگرام، واتس شففویدیاجرا م نهیممکه در پس یلیموبا یهاشففنیکیخصففوا اپلموفریه به یهاشففنیکییصففب اپل

یار هوشففمند که در رابط کاربری هوما یابل که به راحوی با دسففو .اسففتکا دلیل هنگ کردن تلویزیون هوشففمند حافظه داخلی 

 های اضافی را پاک کرد.و بریامهکا موجود توان مشاهده است می

 .است اسنوا هوشمند تلویزیون کردن هنگ دلیل کا داخلی حافظه بودن پر: پاسخ

 

 شود؟های متصل به تلویزیون با کدام گزینه نشان داده میدستگاه (6

 .های موصل به تلویزیون دسورسی پیدا کنیمتواییم به دسوگاهروی کنورل تلویزیون می source با دکمه

   sourceدکمه: پاسخ
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 ست؟یهوشمند اسنوا ن ونیزیتلو یجز نرم افزار ها ریز یاز نرم افزار ها کیکدام (7

 افزار یوتیوبیرم : پاسخ

 

 استفاده دارد؟رابط کاربری هوما روی چه سایزی از تلویزیون های اسنوا قابلیت  (8

 اسوفاده دارد تیهوشمند یابل ونیزیتلو یزهایهمه سا یهوما رو یپاسخ: رابط کاربر

 

 کاربرد دارد؟ ییچه نرم افزارها یهوما برا یصوت اریدست (9

ضر به جسوجو در ب سایر بریامهو منوواها یماوا یهالمیف نیدرحال حا ستیی که در  صی هوما ا صا  ندهیدر آ یول پردامدیم های اخو

 کافی است در صفنه اصلی  .شودیبه آن افزوده م زیی گریامکایات د یاریفوتبال و بس یهایبام جیمایند یوا یامکایات کییزد

 .میباشد صنیح موارد همه: پاسخ

 

 های مختلف از خود نرم افزار هوما استفاده کرد؟توان برای خرید اپلیکیشنمییا آ (10

 .وجود دارد هایو بام هاشنیکیو یصب ایواع اپل دیبله، در هوما اسوور امکان خر

 .باشدمی بله: پاسخ

 

 ؟میاشتراک دار دیبه خر ازینرم افزار هوما ن یبرا ایآ (11

 .باشدپاسخ: خیر می

 

 توانیم به موبایل وصل بشیم؟از کدام قسمت در هوما می (12

سوند که کار  یمخولف یهاشنیکیاپل هاونیزیدر تلو صب ه سوه به مدل تلودهندیرا ایجام م mirroring ای castی ممکن  ونیزی. ب

  Eshare service ام:که عبارت است  تصال وجود دارده برای اسه گزینهای اسنوا . در تلویزیونموفاوت باشد هاشنیکیاپل نیااست 

Screen mirroring  وDLNA  

 .باشدمی همه موارد: پاسخ


