
 نویزیولت
 

 ھب یج لا نویزیولت دیرخ ماگنھ رد رگا اما ،دوــــش لاکــــشا راچد فلتخم لیلد نارازھ ھب تــــسا نکمم ینویزیولت رھ 
 مامت ھک تـسا نیا ھلاقم نیا نتـشون زا ام دـصق ،میرذگب .تـسا رتتحار یلیخ عقاوم نیا رد ناتراک ،دینک تقد لوـصحم ربتعم یتناراگ
 تذـل دـھاوخیمن ناـتلد رگا .میھد ھـئارا ار ییاـھراـکھار اـھنآ ندرک فرطرب یارب و مینک یـــــسررب ار اـھنویزیولت نیب جیار تالکـــــشم
 دیھدب تسد زا ار ناتھقالع دروم ینویزیولت یاھھمانرب یاشامت

 یج لا نویزیولت ندشن نشور تلع

 مھ یھاگ اما ،دیآیم دوجو ھب هاگتـسد یناـسر قرب یاھدرکلمع رد لکـشم لیلد ھب الومعم ،نویزیولت ندـشن نـشور ھب طوبرم یاھداریا
 .دشاب هدش لکشم نیا زورب ثعاب نویزیولت رازفا تخس رد داریا تسا نکمم

 دناوتیم ریز یاھلکــش ھب اھداریا دیایب دوجو ھب نویزیولت رازفا تخــس ای یناــسر قرب رد یلکــشم رگا تفگ ناوتیم ھــصالخ روط ھب
 : دوش رھاظ

 

 دوشیمن نشور یج لا نویزیولت

 .دوشیم شوماخ و دیآیم ریوصت ھظحل کی یج لا نویزیولت رد

 یج لا یاھنویزیولت رواپ غارچ ندز کمشچ

 دوشیم شوماخ و نشور یج لا نویزیولت

 دوشیم شوماخ یج لا نویزیولت تعاس دنچ زا دعب

 یج لا یاھنویزیولت یناھگان ندش شوماخ تلع

 دوشیم نشور دوخبدوخ یج لا نویزیولت

 دوشیمن نشور ھک یج لا نویزیولت ریمعت -

 

 

 دوشیمن نشور یج لا نویزیولت

 

 نویزیولت ندش نشور

 

 دوشیمن نشور ھک یج لا نویزیولت ریمعت

 دیـشب ھجوتم ات دینک لـصو میقتـسم قرب ھب ار هاگتـسد دعب و دـشاب ھتـشادن یلکـشم قرب ظفاحم ای و زیرپ دینک کچ لوا امتح دروم نیا رد
 ؟ نویزیولت ای تسا ظفاحم زا داریا

 تلاح یور ار نآ ھمزال ھک دراد رارق هاگتـسد ریز ای تـشپ )شوماخ و نـشور ھمکد( رواپ دیلک کی یمیدق یاھ دم یخرب رد دینک تقد
 . دینک کچ ار هاگتسد رواپ یھمکد امتح سپ ،دیرازب نشور



 هاگتــسد یــصــصخت ات دیراپــسب نادراک ھب ار راک دیاب امتح دیآ یمن ریوــصت رگید و دھد یم ناــشن ار یج لا یوگول طقف ھک دیدید رگا
 .دوش کچ

 تـسا ملاـس ھک دینک کچ ار نآ و دینک عطق نویزیولت زا ار قرب ظفاحم لثم ییاھهاگتـسد ،دـشیمن هاگتـسد دراو قرب یلک روط ھب مھ رگا
 .دشاب قرب ظفاحم زا الصا داریا دیاش ؟ھن ای

 یلک روط ھب مھ رگا.تـسا نکمم زین تلاح نیا رد نویزیولت ریمعت ھک تـسا نیا بوخ ربخ ،دـشیمن نـشور هاگتـسد الک رگا تیاھن رد
 داریا دیاــش ؟ھن ای تــسا ملاــس ھک دینک کچ ار نآ و دینک عطق نویزیولت زا ار قرب ظفاحم لثم ییاھهاگتــسد ،دــشیمن هاگتــسد دراو قرب
 .دشاب قرب ظفاحم زا الصا

 .تسا نکمم زین تلاح نیا رد نویزیولت ریمعت ھک تسا نیا بوخ ربخ ،دشیمن نشور هاگتسد الک رگا تیاھن رد

 دوشیم شوماخ و دیآ یم ریوصت ھظحل کی یج لا نویزیولت رد

 یج لا یاھ نویزیولت ندشن نشور و رواپ غارچ ندز کمشچ

 .دینک هدافتسا اھداریا نیا عفر یارب مینکیم نایب ھمادا رد ھک ھباشم یاھلح هار زا دیناوتیم دیدش ھجاوم لکشم ود نیا اب رگا

 دینک لـصو میقتـسم قرب ھب ار هاگتـسد دعب و دـشاب ھتـشادن یلکـشم قرب ظفاحم ای و زیرپ دینک کچ لوا امتح دروم نیا رد داریا لح یارب
 .دشاب هدرک گنھ هاگتسد دراوم نیا رد دیاش ؟نویزیولت ای تسا ظفاحم زا داریا دیشب ھجوتم ات

  درادن ریوصت نویزیولت یلو دنز یم کمشچ رواپ ھمکد ھک یتلاح رد یج لا نویزیولت ریمعت

 ار اھ نآ و دینک ادج ار نویزیولت ھب لصتم ...و یگناخ امنیس لثم یبناج یاھ هاگتسد ،دشاب صاخ یدورو کی رد ریوصت نتشادن رگا 
 . دینک کچ مھ

  .دیراپسب ام ناصصختم ھب ار راک ،دیشاب ھتشاد نانیمطا نویزیولت یبارخ تلع زا ھکنیا یارب دشن نشور الصا هاگتسد رگا

 یجلا نویزیولت

 دوشیم شوماخ و نشور ھک یج لا نویزیولت ریمعت

 نویزیولت ھک دھدیم خر ینامز تلاح نیا .دنریگیم سامت ام اب ندــش نــشور و شوماخ لکــشم لح و نویزیولت ریمعت یارب ینایرتــشم
 ھتفگ ندــش reboot )توبیر( تلاح نیا ھب حالطــصا رد .دوــشیم شوماخً اعیرــس سپــس و دھدیم شیامن ار وگول ،دوــشیم نــشور
 .دوشیم

 ھب دوـــشیم reboot مادم ناتنویزیولت رگا .دراد دوجو )درب نیم( مان ھب یاھعطق  ،امـــش نویزیولت لد رد ییاج ھک تـــسا نیا تقیقح
 دننام ھتفرــشیپ یاھرازبا یرــس کی زا هدافتــسا اب نونکا .درک ریمعت ار نآ دیاب و تــسا درب نیم نیمھ رــس ریز زیچ ھمھ دایز لامتحا
 و ضیوعت ھب یزاین ھـــشیمھ ھتبلا .داد  ماجنا  ار درب تاریمعت  زا یرایـــسب ناوتیم RESOLD  دلوـــسیر ای REBALL لابیر هاگتـــسد
 لیالد نویزیولت ندـش توبیر ھتبلا .درک ریمعت ار نویزیولت ناوتیم یرازفا مرن تارییغت اب طقف یھاگ .تـسین ھعطق نیا ندرک نیزگیاج
 .دشاب هدش لکشم نیا زورب ثعاب دناوتیم زین لنپ ھعطقً الثم .دوشیمن دودحم درب نیم ھب طقف و دشاب ھتشاد دناوتیم زین یرگید

 لح ار لکـشم دیتـسناوتن ناتدوخرگا تروـص نیا ریغ رد دینک ناحتما ار دـش دھاوخ ھتفگ ھک یلحارم ادتبا ھک تـسا نیا امـش ھب ام داھنـشیپ
  .دیریگب کمک یج لا نویزیولت ریمعت لکشم لح یارب ام صصختم ناسانشراک زا دیناوتیم دینک

 

 ؟دوشیم نشور و شوماخ یصاخ تعاس رس هاگتسد ایآ ھک دینک کچ تلاح نیا رد بخ

 دیداد ماجنا لبق زا ھک یتامیظنت نوا ھب ھجوتاب نویزیولت تلاح نیا رد ھک ،دیــــشاب هداد ماجنا ار نویزیولت رمیات تامیظنت تــــسا نکمم
 .دوشیم شوماخ و نشور

 امتح سپ دــشاب ھتــشاد یعطق قرب ظفاحم ای و دــشاب قرب ھب طوبرم تــسا نکمم ،دوــشیم نــشور و شوماخ مھ رــس تــشپ هاگتــسد رگا
 . دینک کچ ار ظفاحم



 .دشاب اھنآ یارب هدمآ دوجو ھب نالا ھک یلکشم الصا دیاش دینک کچ مھ ار اھ نآ و دینک ادج ار نویزیولت ھب لصتم یبناج یاھهاگتسد

 نویزیولت ھب هابتـــشا ماغیپ لرتنک ایآ ھک دینک کچ ات دینک جراخ )عبر کی الثم( ینامز تدم یارب ار لرتنک یرتاب دیناوتیم روط نیمھ
 ؟ریخ ای دھدیم

 نویزیولت ریمعت ام برجم و یا ھفرح ناراکریمعت ات تـسا جایتحا دـشن فرطرب لکـشم و دیداد ماجنا ار دراوم ھعومجم ھک یتروـصرد
 .دنھد ماجنا ار یج لا

 دوشیم شوماخ دوخ ھب دوخ ھک یج لا نویزیولت ریمعت

 اھرمیات تمسق زا ناوتیم ھک ،دوش یصاخ تعاس رس نویزیولت ندش شوماخ ثعاب ھک ،دشاب هدش میظنت یشوماخ رمیات ھک تسا نکمم
 دیناوتیم ھک درک وغل ار یشوماخ رمیات تعاس تامیظنت ای

 یج لا یاھ نویزیولت یناھگان ندش شوماخ تلع

 دینادب ار نآ یاھلح هار تسا رتھب لوا .دوش شوماخ نویزیولت راکدوخ ھک دیوش ھجاوم داریا نیا اب تسا نکمم یھاگ

 هاگتـسد یور رب مولو و یدورو ،ھمانرب رییغت ھچنانچ هدـش فیرعت اھنآ یارب ھک ینامز تدم ھب ھجوت اب نویزیولت یاھلدم زا یـضعب
 دش دنھاوخ شوماخ راکدوخ روط ھب )...و لاناک رییغت و ادص رییغت الثم( دیھدن ماجنا

 دیھد ماجنا بیترت ھب ار ریز لحارم دیناوتیم LH , UH ، LJ ، UJ و SJ یاھلدم رد ھنیزگ نیا ندرک شوماخ ای و تدم نیا رییغت یارب

 .دیھد رارق توافتم یاهزاب ای و شوماخ تلاح یور رب راکدوخ ندش شوماخ - اھ رمیات - یم ومع - تامیظنت

  اھهاگتسد یخرب رد یج لا نویزیولت راکدوخ ندش شوماخ

 دیتـسناوتن رگا و دـش هداد حیـضوت یلبق یاھدنب رد ھک دراد ار یدراوم یـسررب ھب زاین ،تلع نودب و موادم ندـش شوماخ دینک ھجوت اما
 .درک دنھاوخ ھعجارم یج لا نویزیولت تاریمعت یارب ناریدلگ ناراکریمعت تساوخرد تبث اب دینک فرطرب ار نویزیولت لکشم ناتدوخ

 دوشیم نشور دوخ ھب دوخ ھک یج لا نویزیولت ریمعت

 ناونع اب یدرکلمع هاگتـسد ھکنیا لیلد ھب تلاح نیا ،دوـش نـشور دوخ ھب دوخ نویزیولت ،قرب ندـش لـصو و عطق اب تـسا نکمم یھاگ
 رمیات لیلد ھب دناوتیم داریا نیا نینچمھ.دــشابیم نــشور ضرف شیپ تروــص ھب تلاح نیا و ھیعیبط الماک ،دراد راکدوخ ندــش نــشور
 تبث ار دوخ نویزیولت ریمعت تـساوخرد ،نویزیولت ریمعت یارب دیناوتیم ھک .دوـش یـسررب دیاب دروم نیا ھک دـشاب زین هاگتـسد شاب رادیب
 .دینک

 یج لا نویزیولت نتشادن ریوصت ھب طوبرم یاھداریا

 نیا ندناوخ اب ھک دیآیم دوجو ھب لکــشم ارچ دینادب تــسارتھب .دوــش نایامن یفلتخم یاھلکــش ھب دناوتیم نویزیولت ریوــصت رد لالتخا
 .دینک هدافتسا دوشیم ھتفگ ھک ییاھلح هار زا دیناوتب ھلاقم

 مھ ریوـصت تالکـشم .دراد مان لنپ ای نویزیولت لوژام دراد هدھع رب ار ریوـصت شیامن ھفیظو ھک یلـصا یھعطق دینادب تـسا رتھب بخ
 تفرــشیپ اب دیــشابن نارگن اما .ددرگرب تــسھ مھ نویزیولت ھعطق نیرتنارگ ھک لنپ ای نویزیولت لوژام ینعی ھعطق نیا ھب دنناوتیم ابلاغ
 LED ای BACKLIGHT تیالکب زا هدافتــسا اب ار ھعطق نیا ناوتیم اھنیــسنکت تراھم و شناد شیازفا و نویزیولت تاریمعت یژولونکت

array دومن ریمعت. 

 روط ھب ناتدوخ ات تـسھ ییاھهار ھچرگا .تـسا تخـس یمک ریخ ای تـسا لکـشم راچد امـش نویزیولت لوژام ھکنیا صیخـشت یلک روط ھب
 راک نیا رگا .دیراپـسب ناـصـصختم و ناراکریمعت ھب ار نآ صیخـشت مینکیم ھیـصوت اما ،دیھد صیخـشت ار لکـشم نیا ھناخ رد یـصخـش
 تیال کب ھلاقم ھعلاطم ھتبلا .تـسھ مھ رتنمیا رایـسب صیخـشت تعرـس و تلوھـس رب هوالع دریگ تروـص ،پاتـسادلگ یاھنیـسنکن طـسوت

 .دیروآ تسدب تیال کب هرابرد ار یرتلماک تاعالطا دنکیم کمک میھد ماجنا ار تیال کب ریمعت ھنوگچ و تسیچ

  دوش هدید یج لا یاھنویزیولت رد اھداریا نیا تروص ھب دناوتیم ریوصت رد لکشم

 درادن ریوصت یلو دراد ادص یج لا نویزیولت



 تسا نییاپ نآ تیفیک ای درادن تیفیک یج لا نویزیولت ریوصت

 یج لا نویزیولت ھحفص ندش یجنرطش تلع

 تسین بوخ یج لا نویزیولت رد ریوصت گنر

 تسا نییاپ یج لا نویزیولت ریوصت حوضو

 تسا ھتخیر مھب یج لا نویزیولتریوصت داعبا

 دوش یم عطق شریوصت ندرک راک یتدم زا دعب یج لا نویزیولت

 دوش یم عطق یا ھظحل تروص ھب یھاگ یج لا نویزیولت

 زا مادکرھ یارب ھمادا رد ھک ییاھهویــش زا دیناوتیم ،دینک یــسررب ار نویزیولت لوژام تمالــس ناتدوخ دیھاوخیم رگا دوجو نیا اب اما
 .دییامن هدافتسا دوشیم ناونع الاب هدش رکذ یاھداریا

 درادن ریوصت ھک یج لا نویزیولت ریمعت

 .دشاب نشور نویزیولت ھک دینک کچ

 نیا نداد ماجنا تروــص رد ؟ریخ ای ددرگیم رھاظ (menu) ونم ریوــصت دینک کچ و دیھد راــشف لرتنک یور ار Home ای ونم ھمکد
 .دوش مازعا نویزیولت ریمعت تھج نیسنکت دیاب ریوصت نتشادن و اھراک

 ؟دراد ریوصت رگید یدورو رد هاگتسد ایآ دینک کچ دعب ھلحرم

 دینک کچ ...و ید یس ،شلف لثم رگید یاھیدورو اب دش رھاظ نویزیولت یور ونم ریوصت و دیدرک کچ رگا

 ریوــصت اھھمکد زا یکی ندز اب ھک دــشاب )شوماخ رگــشیامن( تلاح یور قرب فرــصم رد ییوج ھفرــص ھنیزگ تــسا نکمم یھاگ اما
 دوشیم هداد شیامن ددجم

 ریوـصت تامیظنت ات دیھد راـشف ار لرتنک یور mute ھمکد مھرـس تـشپ راب ھـس تـسا رون مک اما ،دراد دوجو ریوـصت ھک یتروـص رد
 تلاح و دینک شوماخ ار قرب فرصم رد ییوج ھفرص ھنیزگ .دیوش تامیظنت تمسق دراو دیدشن قفوم ھک یتروص رد و دوش یناشنزاب
  دیھد رارق ناشخرد یور ار ریوصت

 نویزیولت تاعطق زا ھک یقیقد تخانش اب ات دینک ربخ ار ام یاھفرح ناسانشراک دیاب ،درادن ریوصت الصا ناتنویزیولت ھک یتلاح نینچ رد
 دنھد ماجنا ار یج لا نویزیولت ریمعت و هدرک ادیپ ار یلصا بیع ،دنراد

 تسین بوخ یج لا نویزیولت ریوصت گنر

  دیھد ماجنا ار لحارم نیا ،لکشم نیا لح یارب 

 دیھد ماجنا ار ریوصت تامیظنت تسیر ھبترم کی و دینک کچ ار ریوصت تیفیک ،ریوصت تامیظنت ،تامیظنت تمسق رد

  دینک دییات ار ریوصت و ادص یناشنزاب سپس و دیھد راشف ار لرتنک یور mute یھمکد ھبترم ھس

 دینک میظنت ار ... و گنر ھت ،گنر یامد دننامھ گنر تامیظنت و دینک باختنا ناشخرد تلاح یور ار ریوصت تلاح

 ھک دیوـشیم ھجاوم اھگنر ندوب یعیبط ریغ داریا اب ھک تـسا ینامز یارب گنرد ھت و گنر یامد میظنت یارب تامیظنت نیا زا هدافتـسا
 دراد ریوصت یور رب یدایز ریثات تامیظنت نیا ماجنا

 ؟دراد دوجو لکشم نیا اھیدورو یھمھ ،گنر تامیظنت رد ایآ دینک کچ امتح

 یور رب ریوــــصت تامیظنت ،دیدرک باختنا ار ریوــــصت یونم رد )اھ یدورو یھمھ یارب لامعا( یھنیزگ ھک یتروــــص رد دینک تقد
 دیھد ماجنا ار اھیدورو یھمھ



 هاگتــسد کی تــسا نکمم(.دیدرک یــسررب ار ریوــصت ... و یگناخ امنیــس ،شلف لثم یبناج هاگتــسد ھچ اب دینک کچ امتح نمــض رد و
 )دشاب ھتشاد ریوصت داریا یبناج

 دینک کچ ار دروم نیا مھ ریوصت تست تمسق زا

 دوش کچ یصصخت تروص ھب ام برجم یاھنیسنکت یوس زا یج لا نویزیولت ریمعت تسا مزال داریا ندشن لح تروص رد

 تسا نییاپ یج لا نویزیولت ریوصت حوضو

 ناتدوخ دیناوتیم ،دناوخ دیھاوخ ھمادا رد ھک یاهداــس یلیخ یاھراکھار اب ھک دینک تقد یاھلاــسم نیچمھ اب ندــش ھجاوم تروــص رد
 دیوشب ھجوتم ار ریوصت حوضو ندوب نییاپ صوصخ رد نویزیولت لکشم

 دینک لصو نویزیولت ھب و دیزیرب شلف یور تیفیک اب ملیف کی امتح تروص نیا رد

 ؟ریخ ای دھدیم شیامن تیفیک اب ار دوشیم شخپ شلف زا ھک یریوصت نویزیولت ایآ دینک کچ

 نآ رد ھک هدوب یریوـصت ای امیـس و ادـص ھکبـش زا لکـشم ھک دـشاب ھتـشاد تیفیک دوـشیم شخپ نویزیولت یور شلف اب ھک یریوـصت رگا
 یبارخ تـلع زا ھـکنیا یارب اـمتح دروم نیا رد تـــــشادـن تـیفیک مھ شلف اـب دـینیبیم ھـک یریوـــــصت رگا اـما ،هدوب شخپ لاـح رد ناـمز
 .دوش کچ ام یاھنیسنکت طسوت یصصخت نویزیولت داریا دیاب .دیراپسب ناصصختم ھب ار راک ،دیشاب ھتشاد نانیمطا نویزیولت

 تسا ھتخیر مھب یج لا نویزیولت ریوصت داعبا

 و دیوـش راک ھب تـسد ناتدوخ میراذگیم ناترایتخا رد ھمادا رد ھک یتاعالاطا اب دیناوتیم دیدـش ھجاوم ھتخیر مھب یریوـصت اب ھک ینامز
 ؟ ھن ای دراد داریا هاگتسد دیوش نئمطم

 )...و یگناخ امنیس( یبناج یاھهاگتسد ھک دینک تقد .دراد دوجو لکشم ... و ید یس ،شلف الثم صاخ یدورو کی رد ھک یتروص رد
 .دینک میظنت ار ریوصت داعبا زین یبناج هاگتسد رد سپ ،دنراد ار یتامیظنت نینچ بلغا زین

 رما کی ھک دوـش یم شخپ هدیـشک و نھپ تلاح ھب ریوـصت 16/9 تلاح رد ینویزیولت ریواـصت شخپ تروـص رد ھک دینک تقد نینچمھ
 .تسا یعیبط

 ریوصت داعبا تبسن ،ریوصت، (settings) تامیظنت تمسق زا

 .دینک تست ار رگید یاھتلاح ،دشن فرط رب دروم ھک یتروص رد دیھد رارق 16:9 تلاح یور ار نویزیولت ریوصت

 تروــص ھب یج لا نویزیولت ریمعت ات ،دیراپــسب ام ناــصــصختم ھب ار راک دیاب دوب تروــص نیا ھب اھیدورو یمامت ھک یتروــص رد
 .دوش ماجنا یصصخت

 یج لا نویزیولت رد ریوصت ھب طوبرم یاھداریا

 ویدار کی ھب لیدبت امــش نویزیولت تروــص نیا رد .دنامب یقاب نویزیولت یادــص اما دوــش عطق ریوــصت ھعفد کی تــسا نکمم یھاگ
 شورف یلصا زکارم زا ھک تـسا ییاھنویزیولت ھب طوبرم رتـشیب لکـشم نیا ،میاھتفرگ دوخ نایرتـشم زا ام ھک ییاھکبدیف قبط .دوـشیم
 .تسا هدوب لکشم راچد یاھنوگ ھب اھنآ یلصا متسیس و دناهدشن یرادیرخ یج لا

 امـش نویزیولت متـسیـس یور یتارییغت داجیا اب ناراکریمعت .تـسا نکمم زین تلاح نیا رد نویزیولت ریمعت ھک تـسا نیا بوخ ربخ بخ
 .دنھد شھاک ار هدنیآ یاھیبارخ لامتحا و دننک لح ار لکشم دننکیم یعس

 ؟دیآ یم دوجو ھب ریوصت یاھ داریا ارچ ھک دینادب ھک دیشاب ھتشاد تسود دیاش

 یلبق نیا زا یدومع نھپ راون و یدومع کزان طخ دننام ییاھ داریا و دیآ یم دیدپ هاگتـــسد دییوکیل یبارخ لیلد ھب تالکـــشم نیا ابلاغ
 .دوـش یم ریمعت برجم یاھ نیـسنکت طـسوت tab bonder مان ھب یاھتفرـشیپ یاھ هاگتـسد زا هدافتـسا اب ھک دنتـسھ ریوـصت یاھ داریا
 .دشاب ناکیت درب ای و نویزیولت نیم درب درکلمع رد لکشم لیلد ھب دناوت یم داریا تلع ،زیون دننام ییاھ داریا دروم رد روطنیمھ

 یرگید یاھتراــسخ ،تاریمعت اب امــش ندوبن انــشآ تــسا نکمم و دراد یدایز کــسیر ھناخ رد یکیرتکلا لیاــسو ریمعت ھک دینک ھجوت
 . دییامن نیمضت ار دوخ رطاخ شمارآ یج لا نویزیولت ریمعت تساوخرد اب دیناوت یم یتحار ھب سپ دنک دراو



 

 : دشاب دش نایب الاب رد ھک یلیالد زا یکی دناوتیم زین ریز یاھ یبارخ تلع

 نویزیولت لنپ یور یدومع نھپ طوطخ ندش ادیپ تلع

 نویزیولت لنپ یور یدومع کزان طخ ندش رھاظ

 یج لا نویزیولت لنپ یور یقفا کزان طخ

 یج لا نویزیولت لنپ یور یقفا نھپ طوطخ تلع

 یج لا نویزیولت رد اھگنر یگتخیر مھب

  دراد زیون نویزیولت ریوصت

 دنزیم رپرپ ای دراد شزرل نویزیولت ریوصت ،یج لا نویزیولت ریوصت شرپ

 دراد دوجو یج لا نویزیولت یور رب کیرات ای نشور طاقن

 ام یا ھفرح صـصختم ھب ار راک دینک عفر ار نویزیولت داریا دیتـسناوتن رگا مھ رخآ ھلحرم رد یج لا نویزیولت ریوـصت ندـش هایـس تلع
 دیراپسب

 یاھیدورو رد ایآ ھک دینک یسررب ادتبا .دینک هدافتسا لکشم لح و هاگتسد تست یارب دیناوتیم راک هار کی زا الاب دروم 4 حیضوت رد
 ؟دوشیم هدید یقفا و یدومع یاھطخ مھ ...و هراوھام ،نتنآ لثم رگید

 ادیپ ار یلـصا بیع ،دنراد نویزیولت تاعطق زا ھک یقیقد تخانـش اب ات دینک ربخ ار یاھفرح ناـسانـشراک دیاب : تـسھ ھلب امـش باوج رگا
 .دننک فرطرب ار نآ و هدرک

 و دینک کچ ار لانگیـس تیفیک و تردق تـسا هراوھام ای نتنآ رگا ،دـشاب رظن دروم یدورو زا دناوتیم دروم : تـسا ریخ امـش خـساپ رگا
 .دینک کچ ار تروپ و لباک دشاب یم ...و یگناخامنیس لثم یبناج هاگتسد زا داریا رگا

 یج لا نویزیولت گنر ندش یطاق تلع

 یتروصرد .دنک کمک لکشم لح ھب دناوتیم ریز یاھراک هار ،دوش ماغدا گنر ای دشاب ھتشاد لکشم نویزیولت ریوصت گنر ھک ینامز
 .دنتسھ امش رانک رد تالکشم نیمھ لح یارب تکرش برجم و هدید شزومآ یاھنیسنکت ،دشن فرطرب لکشم ھک

 .دینک کچ ار ریوصت تامیظنت ،تامیظنت تمسق رد لوا

 ار ریوـصت و ادـص یناـشنزاب سپـس و دیھد راـشف ار mute ی ھمکد ھبترم ھـس ،دیھد ماجنا ار ریوـصت تامیظنت تـسیر ھبترم کی مود
 .دینک دییات

 نیا زا هدافتـــسا .دینک میظنت ... و گنر ھت ، گنر یامد دننامھ گنر تامیظنت و دینک باختنا ناـــشخرد یور ار ریوـــصت تلاح موـــس
 نیا ماجنا ھک دیوــــشیم ھجاوم اھگنر ندوب یعیبط ریغ داریا اب ھک تــــسا ینامز یارب گنرد ھت و گنر یامد میظنت یارب تامیظنت
 .دراد ریوصت یور رب یدایز ریثات تامیظنت

 ؟دراد دوجو لکشم نیا اھیدورو یھمھ گنر تامیظنت رد ایآ دینک کچ امتح مراھچ

 یور رب ریوــــصت تامیظنت ،دیدرک باختنا ار ریوــــصت یونم رد )اھیدورو ی ھمھ یارب لامعا( یھنیزگ ھک یتروــــص رد دینک تقد
 .دیھد ماجنا ار اھیدورو یھمھ

 .دشاب ھتشاد ریوصت داریا یبناج هاگتسد کی تسا نکمم .دیدرک یسررب ار ریوصت یبناج هاگتسد ھچ اب دینک کچ امتح نمض رد و

 دوش کچ یصصخت تروص ھب ام نیسنکت یوس زا نویزیولت تسا مزال داریا یهدھاشم تروص رد

 دراد زیون یج لا نویزیولت ریوصت



 یھاگ ،دتفایم قافتا نیا نویزیولت نتنآ یبارخ تلع ھب یھاگ .دشاب ھتـشاد دناوتیم یتوافتم لیالد زین نویزیولت ریوـصت یور نداتفا زیون
 یگنھامھ مدع و قرب متـسیـس ظفاحم رد لاکـشا دوجو رطاخھب مھ یھاگ و تـسا لنپ یبارخ لکـشم یھاگ ،نتنآ میـس رد تالاـصتا لیلد ھب
 .دھدیم خر قافتا نیا ناتنویزیولت اب نآ

 رگا لاحرھ ھب .تــسا مک رایــسب یلکــشم نینچ زورب لامتحا ،دینک هدافتــسا ربتعم و درادناتــسا تالاــصتا و نویزیولت زا ھک یتروــص رد
 ھب دــشن لح لکــشم ھک یتروــص رد .دینک لرتنک ار متــسیــس قرب ظفاحم نینچمھ و تالاــصتا ،دتفایم زیون ناتنویزیولت ریوــصت یور
 .دیھد عالطا یج لا نویزیولت تاریمعت یارب ام یاھفرح ناسانشراک

 یاھتراـسخ ،نویزیولت تاریمعت اب امـش ندوبن انـشآ تـسا نکمم و دراد یدایز کـسیر ھناخ رد یکیرتکلا لیاـسو ریمعت ھک دینک ھجوت
 .دنک دراو یرگید

 یج لا یاھ نویزیولت رد ادص یاھداریا

 زا ام ھک ییاھدروخزاب قبط ھک لیبق نیا زا ییاھتلاح و دنامب یقاب نویزیولت ریوــصت اما دوــش عطق ادــص ھعفد کی تــسا نکمم یھاگ
 یج لا شورف یلــصا زکارم زا ھک تــسا ییاھنویزیولت ھب طوبرم رتــشیب تالکــشم نیا دــش ھتفگ ھک روطنامھ ،میاھتفرگ دوخ نایرتــشم
 .تسا هدوب لکشم راچد یاھنوگ ھب اھنآ یلصا متسیس و دناهدشن یرادیرخ

 .تسا نکمم زین تلاح نیا رد نویزیولت ریمعت ھک تسا نیا بوخ ربخ بخ

 .دشابن نتنآ ای و )...و ید یو ید ،یگناخامنیس( یبناج هاگتسد زا داریا ھک دینک کچ لوا دیاب ادص یاھداریا دروم رد

 ریاـس یور ار نویزیولت ،تـسا نویزیولت زا ادـص داریا و درادن یلکـشم نتنآ و یبناج یاھهاگتـسد ھک دیدـش ھجوتم و دیدرک کچ رگا سپ
 .دینک کچ مھ اھیدورو

 دیدزاب تھج نیـسنکت دیاب و تـسا بویعم یدورو لیلد ھب لکـشم دـشن هدید یلکـشم اھیدورو ریاـس یور ھکیتروـص رد ھک تـسا یعیبط
 تـسرد ادـص یجورخ ایآ ھک دینک کچ ار ادـص تامیظنت ،تامیظنت تمـسق رد دیاب ادـص نتـشادن دروم رد نینچمھ .دیامن ھعجارم هاگتـسد
 ؟ ھن ای دیدرک باختنا

 : دوش نایامن دناوتیم مھ ریز یاھ لکش ھب نویزیولت رد ادص اب طبترم یبارخ و داریا

 درادن ادص یج لا نویزیولت

 تسا فیعض یج لا نویزیولت یادص

 تسا مب ای ریز ادص یج لا نویزیولت رد

 دوش یم مک ای دور یم الاب هرابکی یج لا نویزیولت رد ادص

 تسین ماگ مھ یج لا نویزیولت رد ریوصت و ادص

 دوش یم عطق یج لا نویزیولت یادص

 دوش یم شخپ عطقنم تروص ھب یج لا نویزیولت یادص

 دراد زیون یج لا نویزیولت یادص

 دراد اھ وگدنلب زا ریغ ییاج زا ھفاضا یادص یج لا نویزیولت

 رگا مھ رخآ ھلحرم رد دینک فرطرب ار نآ و دیوـشب ھجوتم ار هاگتـسد لکـشم دیناوتب مینکیم نایب ھک یبلاطم اب ات تـسا نیا رب ام یعـس
 .دیراپسب ام یاھفرح صصختم ھب ار راک دینک عفر ار نویزیولت داریا دیتسناوتن

 درادن ادص ھک یج لا نویزیولت ریمعت

 ؟ریخ ای دراد ادص رگید یاھیدورو رد هاگتسد ایآ دینک کچ

 . دیھدرارق نویزیولت یوگدنلب تلاح یور رب ادص یونم رد ار ادص یجورخ



 . دشابن mute نویزیولت یادص

 فرطرب لکـشم و دیدرک کچ ار دراوم نیا ھک یتروـص رد .دیراذگب درادناتـسا تلاح یور رب ھتفای شھاک ادـص نازیم ھک یتروـص رد
 .دوش دیدزاب ام صصختم یاھنیسنکت طسوت دیاب نویزیولت ریمعت ،دشن

 تسا فیعض یج لا نویزیولت یادص

 دیناوخب ار ریز بلاطم یمادقا رھ زا لبق افطل تسا فیعض امش نویزیولت یادص ھکیتروص رد

 .دییامن دییات ار ماغیپ سپس و دوش نایامن ریوصت و ادص یناشنزاب ماغیپ ات دینک باختنا ار نویزیولت لرتنک mute دیلک ھبترم ھس

 .ریخ ای دوشیم شخپ حضاو تروص ھب ادص ایآ ھک دییامن ھجوت و دینک باختنا ار ادص تست یھنیزگ ادص یونم رد

 .دوشیم داھنشیپ امش ھب ھناخراک یوس زا ھنیزگ نیا .دییامن باختنا ار )درادناتسا( یادص تلاح ادص یونم زا

 لح یارب .تـسا یعیبط نیا و دھدیمن یدایز یادـص ھک تـسا تاو 20 ای و 10 ،6 یاھدناب یاراد ،لدم ھب ھتـسب اھنویزیولت زا یـضعب
 .دینک هدافتسا رابدناس ای یگناخ یامنیس زا مینکیم داھنشیپ لکشم نیا

 یاھیگدنیامن یوـس زا نویزیولت یـسررب یارب تـسا ھتفای شھاک یعیبط ریغ تروـص ھب ادـص و دراد لکـشم هاگتـسد ھچنانچ تیاھن رد
 .دییامن مادقا پاتسادلگ تاریمعت زاجم

 تسا مب ای ریز ادص یج لا نویزیولت رد

 .دینک ناحتما ار لحارم نیا تسا جایتحا تلاح نیا رد

 .دییامن دییات ار ماغیپ سپس و دوش نایامن ریوصت و ادص یناشنزاب ماغیپ ات دینک باختنا ار نویزیولت لرتنک mute دیلک ھبترم ھس

 یناـشنزاب دیناوتیم .دینک باختنا )درادناتـسا( یھنیزگ یور رب ادـص یونم زا ار ادـص تلاح افطل قوف یھنیزگ شیامن مدع تروـص رد 
 )دراد لدم ھب یگتسب دروم نیا( .دیھد ماجنا تمسق نیا زا ار ادص

 (HDMI و USB دننامھ ) رگید یدورو کی یاوتحم قیرط زا ای و ادـص تـست یھنیزگ قیرط زا ار هاگتـسد یادـص حوـضو دیناوتیم 
 .دییامن یسررب

 .دییامن مادقا نویزیولت یسررب یارب داریا عفر مدع تروص رد ،دراوم نیا تیاعر زا سپ

 دوشیم مک ای دوریم الاب هرابکی یج لا نویزیولت رد ادص -

 : دیھد ماجنا مینکیم نایب ھک ار لحارم نیا ،دوشیم دایز و مک بترم نویزیولت یادص ھک ینامز

 ؟ھن ای تسا هدرکیم لاسرا هابتشا نامرف لرتنک ایآ دینک کچ و دینک جراخ ار لرتنک یاھیرتاب

 . دنکیمن لمع دشاب لصو نویزیولت ھب رگا یبناج هاگتسد یور ھنیزگ نیا .دینک نشور ار ادص یونم رد ادص نازیم راکدوخ تلاح

 صــصختم نیــسنکت ھعجارم یارب ،داریا صیخــشت تھج دیناوتیم ،دــشن فرطرب لکــشم و دیدرک کچ ار دراوم نیا ھک یتروــص رد
 .دییامن تبث یج لا نویزیولت تاریمعت تساوخرد

 یج لا نویزیولت رد یبای لاناک تالکشم

 

 .دنسرپیم ار دوخ تالاوس و دنریگیم سامت ام اب نویزیولت یاھلاناک لکشم لح یارب یدایز یاھیرتشم

 تروص رد روظنم نیا ھب ،دینک لصاح نانیمطا نویزیولت یاھمیس و اھشیف ،نتنا درکلمع تحص زا دیاب ادتبا لاناک یاھداریا دروم رد
 لصو لکشم زور ھنابش زا صاخ یتاعاس رد رگا نینچمھ .دینک لصو رگید نتنآ کی ھب ار نویزیولت دیاب ندوب ملاس تست یارب ناکما
 داریا ھک دیدرک ادیپ نانیمطا رگا اھتنم .دـشاب ناتدوخ رھـش یامیـس و ادـص زا یلاـسرا لانگیـس لیلد ھب دناوت یم داریا ،دیراد لاناک ندـشن



 لکــشم درب نیم ضیوعت ای ریمعت اتیاھن ای و هاگتــسد رنویت ضیوعت دننام ییاھراکھار اب ناوتیم ،تــسا نویزیولت یبارخ لیلد ھب لاناک
 .دومن لح ار

 : یج لا یاھنویزیولت رد یبای لاناک هوحن و لح هار

 .دیھد ماجنا ار یبای لاناک یتحار ھب دیناوتب ات دینک هدافتـسا هداـس راکھار ود زا دیناوتیم یج لا یاھنویزیولت رد یبای لاناک ماجنا یارب
 : دریگ یم ماجنا تروص ود ھب یبای لاناک

 یتسد یبای لاناک

 راکدوخ یبای لاناک

  یتسد تروص ھب یج لا نویزیولت یبای لاناک

 .دش دھاوخن بترم ان و یرارکت اھلاناک شور نیا رد ھک ارچ تسا راکدوخ یبای لاناک زا یرتھب شور یتسد یبای لاناک

 .دینک باختنا ار یتسد یبای لاناک ھنیزگ و دیوش اھلاناک یونم دراو نویزیولت تامیظنت تمسق رد

 . دینک دراو ار لاناک دک UHFCH تمسق رد دش رھاظ ھک یاھحفص رد و دینک باختنا ار لاتیجید نویزیولت ھنیزگ سپس

 ریاــــس رد ھک یدارفا و 23 و 35 ،29 یاھدک زربلا ناتــــسا رد .دــــشابیم 34 یتــــست یاھلاناک و 43-37 نارھت رد لاناک دک : ھتکن
 .دیریگب ار اھدک نیا دوخ ناتسا یمومع طباور زا دیاب دنتسھ نکاس اھناتسرھش

 .دوش ھفاضا اھلاناک ات دییامن باختنا ار ندوزفا ای یناسرزور ھب ھنیزگ سپس

 ناکما و دیآیم تــسین دوجوم لانگیــس ماغیپ ھحفــص نیا رد ،دینکیمن تفایرد الاب تیفیک و تردق اب ار اھلانگیــس رگا دینک ھجوت : ھتکن
 دینک کچ ار نتنآ امتح دیاب و درادن دوجو ندوزفا و یناسرزور ھب ھنیزگ باختنا

 نآ یاھلح هار و نویزیولت ریمعت لاوادتم تالاوس اب رصتخم تروص ھب امش ھک تسیاھلاقم نویزیولت ریمعت دروم رد یدربراک ھتکن7 
 .دیوشیم انشآ

 راکدوخ تروص ھب یج لا نویزیولت یبای لاناک

 راکدوخ تروــص ھب شور نیا رد .دییامن هدافتــسا شور نیا زا دیناوتیم ،دیرادن یبای لاناک ماجنا یارب ار اھسناکرف ھک یطیارــش رد
 .دوش بترمان و یرارکت اھلاناک دراد ناکما اما ،درادن دک نداد ھب یزاین رگید و دھدیم ماجنا ار یبای لاناک نویزیولت

 میظنت یھنیزگ سپـس .دیوـش یزادنا هار ای و اھلاناک تمـسق تامیظنت دراو ای دینک باختنا ار راکدوخ یبای لاناک ھنیزگ اھلاناک یونم رد
 .دنکیم یبای لاناک ھب عورش نویزیولت .دینک باختنا ار لاتیجید یبای لاناک یھنیزگ .دوش باختنا لاناک

 دھدیم یزیر ھمانرب نودب ماغیپ ھک یج لا نویزیولت ریمعت

 تامیظنت دراو .دیھد ماجنا دــش هداد حیــضوت الاب رد ھک یــشور ود ھب ار یبای لاناک دیاب ینعی داد ار ماغیپ نیا نویزیولت ھک یتروــصرد
 یارب شور ود نامھ شخب نیا رد .دینک باختنا ار اھلاناک تامیظنت یھنیزگ سپــس .دینک زاب ار اھلاناک تمــسق تامیظنت دعب و دیوــش
 : دراد دوجو یبای لاناک

 یتسد یبای لاناک

 راکدوخ یبای لاناک

 دیھد ماجنا ار یبای لاناک دیناوتیم دش هداد حیضوت الاب رد ھک ییاھراک هار و اھشور نامھ ھب

 

 یج لا نویزیولت یبای لاناک عیاش تاداریا

 : دنشاب دنناوت یم دراوم ھتسد نیا زا دیوش ور ھب ور نآ اب تسا نکمم یج لا یاھنویزیولت یبای لاناک رد ھک یتالکشم



 دنکیمن تفایرد ار اھلاناک یج لا نویزیولت

 دراد زیون یج لا نویزیولت یاھلاناک

 دنکیمن تفایرد یج لا نویزیولت ار اھلاناک یخرب

 درپیم یج لا نویزیولت یاھلاناک

 دوشیم عطق ادص یج لا نویزیولت یاھلاناک یور

 : ھک تسا نیا درک نایب ناوتیم ھک یکرتشم یاھلح هار ،دش حرطم الاب یاھرتیت رد ھک یداریا 5 رھ لح یارب

 .دیوش نئمطم یطابترا یاھمیس و نتنآ ندوب تسرد زا لوا دیاب عقاوم نیا رد

 .دینک کچ ییاوھ نتنآ اب امتح دیاب مھ راک نیا یارب

 .دینک یسررب مھ ار نویزیولت ھب لصتم یاھشیف و یطابترا یاھمیس

 .تسا مادک زا داریا دیوش ھجوتم ھک دینک کچ رگید نویزیولت کی اب ار نتنآ ای و رگید نتنآ کی اب ار نویزیولت ناکما تروص رد و

 .دینک کاپ ار اھلاناک یھیلک دراد داریا نتنآ ھک میدش نئمطم ھک یتروص رد

 .دینادرگزاب ھیلوا تلاح ھب ار هاگتسد و دینک باختنا ار ھناخراک تلاح ھب تشگزاب ،تامیظنت یونم ،ونم زا دیناوتیم مھ راک نیا یارب

 .ددجم یبای لاناک ھب مادقا سپس

 .دیریگب کمک نویزیولت تاریمعت تساوخرد تبث اب ام یاھنیسنکت زا دشن فرطرب لکشم و دیدرک کچ ار دراوم نیا ھک یتروص رد

 : یج لا نویزیولت لرتنک ریمعت

 یخرب و دنراد یــسوم ای ییوداج لرتنک کی و )هداــس( یلومعم لرتنک کی ینعی لرتنک عون ود ھتــشذگ فالخرب یزورما یاھنویزیولت
 .دنراد ار ییوداج لرتنک نامھ طقف اھلدم زا

 ھب یارب امـش یاھشالت و دوـش لکـشم راچد ای دریگن نامرف رگید لرتنک نویزیولت اب راک ماگنھ ھک دـشاب هداتفا امـش یارب قافتا نیا دیاـش
 تــساوخرد تبث ای سامت زا لبق تــسا رتھب ،دینک هدفتــسا نویزیولت یور یاھھمکد زا دیوــش روبجم و دــشاب هدیافیب لرتنک نتخادنا راک
 .دییامن مادقا نویزیولت تاریمعت تساوخرد یارب دشن فرطرب داریا رگا ،دینک ناحتما ار مییوگیم ھک ییاھراکھار تاریمعت

 : نوچ مھ یتاداریا ،دیایب دوجو ھب یتالالتخا دراد ناکما فلتخم یاھلکش ھب مادک رھ ییوداج لرتنک و یلومعم لرتنک عون ود رد بخ

  دنکیمن راک یج لا نویزیولت یلومعم لرتنک ارچ

 یج لا ییوداج لرتنک ندرکن راک لکشم

 :دنکیمن راک یج لا نویزیولت یلومعم لرتنک ارچ ھکنیا دروم رد 

 ؟ریخ ای هدش مامت لرتنک یرطاب دییامن کچ

 .دینک ضیوعت ار یرطاب دیاب هدش مامت لرتنک یرطاب ھکیتروص رد

 ؟ دیدرک تیاعر ار نویزیولت ات لرتنک بسانم ھلصاف ایآ

 فلتخم یاھلدم رد طــسوتم روط ھب ھک دینک تیاعر ار نویزیولت ات لرتنک ھلــصاف زاجم دح دیاب دریگب نامرف دناوتب لرتنک ھکنیا یارب
 .دشاب رتشیب نویزیولت زا رتم 4 یلا 3 زا دیابن ھلصاف نیا

 ییاھناکم نینچ زا ار نویزیولت لرتنک دیاب )نژولاھ پمال رون لثم( دوــش یم نویزولت یمــشچ ھب جاوما ندیــسر زا عنام ھک ییاھزیچ
 .دوش یم نویزیولت ھب لرتنک نامرف لاقتنا عنام اھرون نیا نوچ دینک رود



 : دینک یسررب شور نیا ھب ار لرتنک تسا مزال نمض رد

 لرتنک یمـشچ زا دیھاوخیم راگنا ھک یتلاح ھب( دیریگب )لرتنک یولج تمـسق( لرتنک یمـشچ فرط ھب و دینک نـشور ار لیابوم نیبرود
 .)دیریگب ملیف ای سکع

 کمـشچ و هداتـسرف لانگیـس لرتنک دـشاب تـسرد لرتنک رگا دینک هاگن ار لیابوم LCD ھحفـص نامزمھ و دینزب ار لرتنک یور یاھدیلک
 لرتنک تروــصنیا ریغرد )دــش دھاوخ هداد ناــشن لیابوم نیبرود ھحفــص رد ھک دوــشیم جراخ یرون لرتنک یمــشچ یولج زا( دنزیم
 . دوش ضیوعت دیاب و دراد داریا

 یج لا ییوداج لرتنک ندرکن راک لکشم

 ھبترم کی تـسا مزال ینعی ،دراد ندرک لاعف ریغ و لاعف ھب زاین لرتنک ،دنک یمن راک و تـسا ییوداج نویزیولت لرتنک ھک یتروـص رد
 . دوش ماجنا )یزاس لاعف و لاعف ریغ( pair و UNpair زین

 

 : ندرک لاعفریغ یارب

 . دیراد ھگن هدرشف ھیناث 5 تدم ھب نشوم کیجم لرتنک یوررب OK و MUTE ھمکد نامزمھ دیاب :  2011 یاھهاگتسد رد

 .دیراد ھگن نامزمھ HOME + BACK دیاب : 2012 یاھهاگتسد رد

 .دیراد ھگن نامزمھ SMART + BACK دیاب : 2013 یاھهاگتسد رد

 .دیراد ھگن نامزمھ )دراد ھناخ سکع ،درادن ھتشون( HOME + BACK دیاب : 2017 و 2016 ،2015 ،2014 یاھهاگتسد رد

 .دینزب ار OK ھمکد تسیفاک )ندرک لاعف( ندرک رتسیجر یارب

 دینک ھجوت

 یوررب Ok ھمکد ندز اب رگا نـشوم کیجم لرتنک )ندرک لاعف( ندومن Pair یارب 2014، 2013 وSmart 2012 تالوـصحم یارب،
 .دوش یم ماجنا راک نیا ھیناث 5 تدم ھب هدرشف تروصب Back ھمکد نتشاد ھگن اب دشن ماجنا کیجم مان تبث لرتنک

 فرـــصم نوچ ،دیزادنب نآ لخاد ون یرتاب و دینک کچ ار لرتنک یرتاب ادتبا رد ریوـــصت یور شلف تمالع ندـــشن لاعف تروـــص رد
 .تسا الاب هداعلا قوف لرتنک نیا یرتاب

 یج لا نویزیولت یاھ یدورو ھب طوبرم یاھداریا

 یـشلف الثم .دوـش نایامن فلتخم یاھلکـش رد و دـشاب ھتـشاد یفلتخم یاھتلع دناوتیم نویزیولت یاھیدورو رد یتاداریا ندمآ دوجو ھب
 ار هاگتــــسد زین ازجم یدورو کی اب ادتبا دیاب دروم نیا رد .لیبق نیا زا یتالکــــشم و دنکیمن شخپ ار دیدرک لــــصو نویزیولت ھب ھک
 لباک ،یبناج هاگتــــسد نیب داریا کیکفت ھب مادقا رگید یبناج هاگتــــسد کی ای و رگید یطابترا لباک کی زا هدافتــــسا اب و دینک ناحتما
 ھک دــشاب ھتــشادن یناوخمھ نویزیولت اب صوــصخم لیاف عون کی ھک تــسا نکمم دراوم یخرب رد نینچمھ .دییامن نویزیولت و یطابترا
 . دشابیمن لیاف ای و نویزیولت داریا یانعم ھب نیا

 

 دیایب دوجو ھب یج لا نویزیولت یاھیدورو رد تسا نکمم ھک یتالکشم

 دنکیمن شخپ نویزیولت ،اھیدورو زا یکی یور

 درادن ادص نویزیولت ،اھیدورو زا یکی یور

 دراد زیون نویزیولت ،اھیدورو زا یکی یور

 تسا لاعف ریغ نویزیولت یاھیدورو



 دنکیمن شخپ ار یصاخ تمرف نویزیولت

 

 : تسا کرتشم دیھد ماجنا دیاب ھک یتامادقا و نآ یارب لح هار ،لوا دروم 3 رد

 

 راک اھیدورو ریاـس ایآ ھک مینکیم یـسررب نینچمھ .مینکیم کچ ار یدورو نآ رگید هاگتـسد و رگید یطابترا لباک کی زا هدافتـسا اب
 .دنک داریا عفر و یسررب ار امش هاگتسد ام برجم و زاجم نیسنکت ھک تسا زاین تروص نیا ریغ رد ؟ھن ای دننکیم

 

 :تسا لاعف ریغ نویزیولت یاھیدورو ھک 4 دروم رد

 

 ھناخراک تلاح ھب یناــشنزاب ار هاگتــسد دیاب دنکن راک نویزیولت یاھ یدورو یھمھ تلاح نیا رد رگا ،دوــش ماجنا تــسا زاین ھک یراک
 یـصـصخت نویزیولت داریا دیاب .دیراپـسب ام ناـصـصختم ھب ار راک دـشن فرطرب لکـشم و دیدرک کچ ار دروم نیا ھک یتروـص رد .دینک
 .دوش کچ ربتعم نیسنکت طسوت

 

 :دنک یمن شخپ ار یصاخ تمرف نویزیولت  ھک 5 دورم رد

 

 لیاف ھک یتروـص رد ؟ھن ای دنک یم ینابیتـشپ ار هدـش ھتفگ تمرف ایآ ھک دینک یـسررب ار نویزیولت یامنھار ھچرتفد دیاب یزیچ رھ زا لبق
 ریاس نویزیولت ایآ ھک دینک یـسررب اھتمرف ریاـس اب امتح سپ .دنکن شخپ ار لیاف نویزیولت ھک دراد ناکما دـشاب هدـش Convert تروناک
 لباق یاھ تمرف ھب روتروناک یاھرازفا مرن و رتویپماک زا هدافتـسا اب ار ییادـص ای ملیف ناوتیم اتیاھن ؟ھن ای دنکیم ینابیتـشپ ار اھتمرف
 .دومن لیدبت نویزیولت یارب شخپ

 یج لا یاھ نویزیولت تنرتنیا ھب لاصتا

 ھــصالخ تروــص ھب ام عوــضوم نیا لح یارب میوــش لکــشم راچد نویزیولت ھب تنرتنیا wi-fi ندــش لــصو یارب تــسا نکمم یھاگ
 ھب لاـصتا شزومآ ھلاقم دیناوتیم دیراد رتیـصـصخت و رتـشیب تاعالطا بـسک یارب لیامت ھک یتروـص رد مینکیم نایب ار یتاحیـضوت
 دییامرفب ھعلاطم ار یج لا نویزیولت تنرتنیا

 

 :  wifi تالکشم لح هار 

 اب ...و تلبت ،لیابوم لثم اھهاگتــــسد ریاــــس ایآ ھک دینک کچ زیچرھ زا لبق دیاب روظنم نیا ھب ،دــــشابن تنرتنیا زا داریا ھک دینک کچ
 ؟ھن ای دوشیم لصتم تنرتنیا ھب یاف یاو نامھ زا هدافتسا

 ؟ریخ ای تسھ لصتم یبناج یاھهاگتسد زا کیرھ یور رب نکش رتلیف ایآ ھک دینک یسررب ھمادا رد

 .تسا هدش عطق اجک زا لاصتا ھک دوش کچ ات دیوشب ھکبش ھنیزگ دراو تروص نیا ریغ رد

 تنرتنیا ھب یج لا دنمـشوھ نویزیولت لاـصتا یویدیو رد ،ار رتـشیب تاحیـضوت دـشن عفر داریا دراوم نیا ھمھ اب ھک یتروـص رد اتیاھن 
 .دینک هدھاشم ھکبش لباک قیرط زا

 (تسکاریم) MIRACAST تیلباق اب یج لا نویزیولت ھب یشوگ لاصتا



 یور ریواــصت ای دینک اــشامت ار ناتھقالع دروم ملیف و دیزادنب نویزیولت یور ار ناتلیابوم ریوــصت ھک دیتــساوخیم اھتقو یلیخ دیاــش
 ماجنا تـــسکاریم ھک یراک .دوـــشیم هدافتـــسا عوـــضوم نیمھ یارب تـــسکاریم تیلباق زا ھک تفگ دیاب بخ .دینیبب رت گرزب ار ناتتلبت
 هاگتـسد یادـص و ریوـصت نآ یط ھک دوـشیم نویزیولت ھب تلبت و لیابوم لثم ییاھهاگتـسد میـس نودب ندـش لـصو ثعاب عقاو رد دھدیم
 .دوشیم شخپ نویزیولت یور رب یبناج

 وئدیو دیناوتیم دینک فرطرب ار هدمآ دوجو ھب لاـصتا نیا رد ھک یلکـشم ای دیوـشب انـشآ نآ اب دناوتب رتیـصـصخت تروـص ھب ھکنیا یارب
 .دینک هدھاشم ار نویزیولت یور دنمشوھ یشوگ یاوتحم لاقتنا هوحن

 : یکیزیف یاھداریا

 لح لباق ناتدوخ طـسوت رگید تاداریا لیبق نیا ھک دوـش بیـسآ راچد نویزیولت لوژام و ھحفـص یلماوع ای قافتا یط تـسا نکمم یھاگ
 یاھتراــسخ ،تاریمعت اب امــش ندوبن انــشآ تــسا نکمم و دراد یدایز کــسیر ھناخ رد یکیرتکلا لیاــسو ریمعت ھک دینک ھجوت .تــسین
 و هدرک ادیپ ار یلـصا بیع ،دنراد نویزیولت تاعطق زا ھک یقیقد تخانـش اب ات دینک ربخ ار یاھفرح ناـسانـشراک دیاب .دنک دراو یرگید
 .دننک فرطرب ار نآ

 راچد هاگتـسد ھک یدراوم رد الومعم .دنـشاب ھتـشادن هدـش ھتـسکـش ھعطق ضیوعت زج ھب یلح هار دیاـش یکیزیف یاھ داریا طیارـش یخرب رد
 رد ھک ،تـسا نیا رب ام دیکات مھ زاب ھک .دراد دوجو هدروخبآ لوژام ریمعت ناکما ردناب بت هاگتـسد زا هداقتـسا اب دـشاب هدـش یگدروخ بآ

 لکـشم هاگتـسد تـسادیپ داریا مـسا زا ھک روطنومھ نوچ دوـش یـسررب صـصختم سانـشراک طـسوت نویزیولت امتح ،تاداریا نیا صوـصخ
 .دوش کچ لحم رد لوا ھک دراد زاین و هدرک ادیپ یکیزیف و یرھاظ

 

 : دتفیب قافتا دناوتیم نویزیولت رد لیبق نیا زا یکیزیف و یرھاظ یاھداریا

 تسا هدش لکش رییغت ای یگتسکش راچد نویزیولت ھندب ای باق

 تسا هدش یگتسکش راچد نویزیولت

 نویزیولت لنپ یگدروخ بآ ریمعت

 : لنپ یگدروخ بآ

 یور رب ار هدننک زیمت عیام دیاب هاگتسد یامنھار ھچرتفد قبط .دتفا یم قافتا هاگتسد ندومن زیمت نیح یھاگ نویزیولت لنپ یگدروخ بآ
 یا هرود سیورــس تمــسق رد بلاطم ھمادا رد ھک ،دیــشکب لوژام یور رب طایتحا اب و یمارآ ھب ار ھچراپ طقف سپــس .دیــشاپب ھچراپ
 .دینک ھعلاطم ار تاحیضوت دیناوتیم

 دوخ ھک دننکیمن ار نآ زا دعب بقاوع رکف و دنـشاپیم لوژام یور ار هدننک زییمت عیام امیقتـسم دارفا یخرب ھنافـساتم ھک مییوگب دیاب اما
 ندیـشاپ ھک یرگید لکـشم ھک دینک تقد .دراد یپ رد ار لوژام یبارخ اتیاھن و دوـشیم نویزیولت یاھدرب ھب عیام ذوفن ثعاب راک نیمھ
 رد ھـک یدومع نھپ راون اـی و یدومع کزاـن طوطخ ناـمھ دـناوتیم دروآیم دوجو ھـب نویزیولت لوژاـم یور هدـننک زییمت عیاـم میقتـــــسم
 .دراد تاریمعت و یسررب ھب زاین رگید تالکشم نیا ھک ،دشابیم میتفگ الاب ثحبم

 یرگید یاھتراــسخ ،تاریمعت اب امــش ندوبن انــشآ تــسا نکمم و دراد یدایز کــسیر ھناخ رد یکیرتکلا لیاــسو ریمعت ھک دینک ھجوت
 ار نآ و هدرک ادیپ ار یلــصا بیع ،دنراد نویزیولت تاعطق زا ھک یقیقد تخانــش اب ات دینک ربخ ار یاھفرح ناــسانــشراک دیاب .دنک دراو
 .دننک فرطرب

 : یا هرود سیورس
 هدعاق نیا زا مھ یگناخ مزاول .ھتفایم جرخ وت نومدوخ لوق ھب لقادح ای ھشیم هداتفا راک زا دوز یلیخ ھشن یگدیسر یاھلیسو رھ ھب رگا

 تروـص ھب دیاب اھراک زا یاھتـسد یاهرود سیورـس یارب .تـسالاک رمع کی یراد ھگن یارب هار نیرتھب یاهرود سیورـس .نتـسین ادج
 رد .دننک تیاعر و دنھدب ماجنا دارفا دوخ دیاب ار رگید یاھراک یرـسکی و دوـش ماجنا رابکی هام 6 رھ تکرـش نیـسنکت طـسوت یـصـصخت

 عالطا دراوم نیا زا تــسا رتھب ھک مینکیم نایب ار یدراوم ام ھمادا رد نویزیولت زا تــسرد هدافتــسا و تبقارم ،یراد ھگن صوــصخ
 دیشاب ھتشاد



 نویزیولت ندرک زیمت 

 

 یبناج مزاول شورف تمــسق رد ھک دینک هدافتــسا نویزیولت یزاــسکاپ و ندرک زییمت صوــصخم لامتــسد کی زا دینوتیم راک نیا یارب
 یتقو .دــشاب پچ ای تــسار تمــس ھب )نویزیولت ھحفــص( لوژام یور رب نوتتتــسد تاکرح دیاب .دینک ھیھت یتحار ھب ور نوا دینوتیم
 دوخ نوچ ،ھـشابن نوتتـسد یوت ..و رتـشگنا لثم ییایـشا ھک ھـشاب نوتدای و دینک تقد امتح دیـشکیم نویزیولت یور ور صوـصخم لامتـسد
 یرپـــــسا دـینوتیم نویزیولت ھـحفـــــص ندرک زییمت یارب ھـک دـینک تـقد .ھـــــشیم نویزیولت لوژاـم یور نداـتفا شخ و طخ ثـعاـب راـک نیا
 تمـسق رد مھ یرپـسا نیا ھک ،دینک زییمت و دیـشکب نویزیولت ھحفـص یور دعب و دیـشاپب لامتـسد ھب طقف ور لوژام ندرک زییمت صوـصخم
 .دینک ھیھت دینوت یم یبناج مزاول شورف

 یلدم نیا ندرک زییمت ھب نآ زا دعب بقاوع ھک دینک یراددوخ ادیکا نویزیولت ھب هدننک زییمت عیام میقتـــسم ندرک یرپـــسا و ندیـــشاپ زا
 .هزرا یمن نویزیولت

 ؟ تسا مزال قرب ظفاحم زا هدافتسا ایآ  

 زا یریگولج یارب فلتخم قطانم رد قافتا نیا هاگ یب و هاگ ندمآ دوجو ھب دیاــــش و قرب ژاتلو تاناــــسون ھب ھجوت اب ھک تفگ دیاب بخ
 هاگتـسد قرب هار رـس قرب ظفاحم دیتـشاد لزنم رد یقرب تاناـسون تاقافتا و دیدوبن لزنم ینامز رگا ات دوـشیم ھیـصوت هاگتـسد ھب بیـسآ
 .دنک یریگولج هاگتسد یلامتحا یاھیبارخ زورب و دشاب

 

 ھحفص ظفاحم زا هدافتسا

 ،ھبرـض زا دیاـش و دریگیم رارق امـش نویزیولت ھحفـص یور ھک تـسھ دننام قلط ھحفـص کی ھب ھیبـش نویزیولت شیامن ھحفـص ظفاحم
 ھتـشاد دناوت یم مھ یبیاعم نـساحم رانک رد بوخ اما .دنک یریگولج نویزیولت لنپ ھب یتـسد و یکیزیف یاھبیـسآ ریاـس و تاعیام ذوفن
 ھتفرگ ار ریوـصت یولج یزیچ ھک دـشاب صخـشم نویزیولت ریوـصت رود زا ،قلط نآ یرھاظ لکـش ای رطق رطاخ ھب دیاـش الثم ،دـشاب
 زا ھـک دـنھد حیجرت لـیبق نیا زا یدراوم و یراـک طیحم کـی رد نویزیولت ندوب اـی ناـکدوک دوجو رطاـخب مھ دارفا زا یدادـعت اـما .تـــــسا
 .دننک هدافتسا ھحفص یاھظفاحم نیا

 

 درادن دوجو یعنم نآ زا هدافتسا ھب ناتدوخ لیامت تروص رد یلو درادن یترورض شیامن ھحفص ظفاحم زا هدافتسا سپ

 

 ؟دشاب دیاب ردقچ نویزولت ات مشچ ھلصاف نیرتھب  

 .مینک تیاعر ار نویزیولت ات مـشچ بـسانم ھلـصاف دیاب ،دـسرن بیـسآ اھمـشچ ھب مھ و مینیبب میناوتب ار ریوـصت نیرتبولطم مھ ھکنیا یارب
 دروم یاــضف یارب هاگتــسد چنیا درادناتــسا ھب دیناوتیم شور نیا ھبــساحم اب عقاو رد .تــسا هاگتــسد رطق ربارب 5 ات 2.5 هزادنا نیا
 )دشاب بسانم دناوتیم ینوزیولت چنیا ھچ ابیرقت امش طیحم و ژارتم یارب ینعی( .دیسرب مھ ناترظن

 

 : ھبساحم شور

 . دوش رتم یتناس ھب لیدبت ات مینکیم 2/54 رد برض ار چنیا

 . دیآیم تسد ھب بسانم ژارتم لقادح ھک مینکیم 2.5 ردبرض سپس

 . دیآیم تسد ھب بسانم ژارتم رثکادح مینک 5 ردبرض ھچنانچ

 دشاب چنیا 65 نویزیولت رگا ینعی دشاب بسانم مشچ دید نادیم ات دشاب طیحم یاضف اب بسانتم دیاب هاگتسد رھ چنیا ھک تسا رکذ ھب مزال
 .دنک هدھاشم ار ریوصت دناوتیمن یتسرد ھب مشچ و تسا نییاپ دید نادیم یرتم 45 یاضف رد



 دیشاب نارگن یج لا نویزیولت ریمعت تباب دیابن ارچ

 رد گرزب تیزم کی پاتـسادلگ ینابیتـشپ زا یرادروخرب اب یج لا نویزیولت اما ،دنوـش بارخ تـسا نکمم اھنویزیولت یھمھ ھچرگا 
 اب .دــشاب یلدم ھچ امــش نویزیولت دنکیمن یقرف .دــش دھاوخ ریمعت یگداــس ھب پاتــسادلگ رد امــش نویزیولت تالکــشم مامت .دراد رایتخا
 دروم رد .دنکیم ریمعت ناگیار تروــص ھب دراوم زا یرایــسب رد ار LCD ات OLED نویزیولت زا پاتــسادلگ یتناراگ دیدمت زا هدافتــسا

 رتنمیا مھ و تسا رتھفرص ھب نورقم مھ پاتسادلگ تسد ھب یج لا نویزیولت ریمعت زین رتگرزب یاھیبارخ

. 

 

 میتخادرپ نآ ھب ھلاقم نیا رد ھک یتالکـــشم نینچ اب ندـــشن ھجاوم یارب تـــسا رتھب ،دیتـــسھ نویزیولت دیرخ رکف ھب رگا :ھیـــصوت کی 
 لاکـــشا راچد فلتخم لیلد نارازھ ھب تـــسا نکمم ینویزیولت رھ .دیرخب یتناراگ اب هارمھ ،ربتعم شورف یاھزکرم زا ار ناتنویزیولت

 ھیصوت اجنیا رد دراد اج .تسا رتتحار یلیخ عقاوم نیا رد ناتراک ،دینک تقد لوصحم ربتعم یتناراگ ھب دیرخ ماگنھ رد رگا اما ،دوش
 زا سپ .دیھد ماجنا رتھناھاگآ ار ناتدیرخ ات دینزب یرــــس نویزیولت دیرخ یامنھار نیرتلماک یھلاقم ھب ،نویزیولت دیرخ زا لبق ھک مینک
 .دیھد ماجنا یتحار ھب ار دوخ تساوخرد تبث بصن تمسق رد ناتھاگتسد بصن یارب دیناوتیم دیرخ

. 

 


