اندروید باکس ،س ــختافزاری ب ــا قابلیت پ ــردازش هوش ــمند را در قالب یک جعب ــه کوچک با ام ــکان اتصال HDMIب ــه تلویزیون در اختیار ش ــما ق ــرار میدهد.

نبض بازار

اندروید باکسها امکان دانلود و نصب اپلیکیشـ ـنهای اندرویدی ،اتصال ماوس و کیبورد بیسیم و تماش ــای آنالین محتوای چندرسانهای را فراهم میکنند

اندرویدباکسهابرخالف
تلویزیونهایهوشمند
میتوانندبانسخههای
استانداردوعمومی
اپلیکیشنهاکار کنند
و این دست شما را برای
انتخابواستفادهاز
اپلیکیشنهابسیار بازتر
خواهدکرد

اندرویددر جعبه

قیمــت تلویزیونها و بهویــژه نمایشــگرهای هوشــمند مثل تمــام ســختافزارهای دیگــر در طول ســال اخیر جهــش نجومی

ی از ما مجبوریم مــدت طوالنیتری بــه اســتفاده از نمایشــگرهای «غیرهوشــمند» و قدیمیترمان
داشــت ه اســت .در نتیجه خیل 
روزنامهنگار فناوری
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ادامه دهیم .اما خوشبختانه روشهای دیگری برای ترکیب قابلیتهای گوشیهای هوشمند و نمایشگرهای بزرگ و باکیفیت
سهــا حاوی ســختافزار و سیســتمعاملی
س اســت .اندروید باک 
خانگی وجــود دارد که بهتر یــن آنهــا اســتفاده از اندروید باک ـ 

محصولی که میخرید باید بتواند تا چند ســال کارآیی
خــود را حفــظ کنــد ،پــس خر یــد اندرویــد باکســی کــه
در ســال  2020از نســخه اندرویــد  5اســتفاده میکنــد،
اصــا معقــول نیســت .سیســتمعاملهای قدیمــی
قابلیت استفاده از آخرین نســخههای اپلیکیشنها
و بســیاری از قابلیتهای آنها را ندارند و از نظر امنیتی
نیــز آ ســیبپذیر هســتند ،چــون بهروزر ســانیهای
امنیتی دیگر برای آنها تهیه نمیشود.

مشابه گوشیهای اندرویدی هستند و میتوانند نمایشگر خانگی معمولی شما را به یک نمایشگر هوشمند تبدیل کنند .درنتیجه میتوانید بدون نیاز به
پرداخت هزینههای گزاف خرید نمایشگرهای هوشمند جدید ،از تلویزیون فعلی خود برای کارهایی مثل بازی ،تماشای فیلم ،وبگردی و هر کار دیگری که با
رایانه یا گوشی انجام میدهید ،استفاده کنید .تنوع زیاد مدلها و نوسان قیمت این کاال در بازار کشورمان ارائه فهرست خرید پیشنهادی را تقریبا غیرممکن
میکند .بههمین دلیل شما را با اصول انتخاب و خرید اندروید باکسها آشنا میکنیم تا خودتان بهتر تصمیم را بگیرید.

چرا اندروید باکس؟

اگــر اولین بار اســت که اســم اندرویــد باکس را م یشــنوید،
بد نیســت بیشــتر بــا ایــن ابــزار کاربــردی آشــنا شــوید .این
محصول که بهطور رسمی بهنام  Android TV Boxشناخته
میشــود ســختافزاری بــا قابلیــت پــردازش هوشــمند را
در قالــب یــک جعبــه کوچــک بــا امــکان اتصــال  HDMIبــه
تلویزیــون در اختیــار شــما قــرار میدهــد .البتــه ایــن تمــام
سهــا امــکان دانلود
داســتان نیســت ،چــون اندرویــد باک 
و نصــب اپلیکیش ـنهای اندرویــدی ،اتصــال مــاوس و
یســیم و تماشــای آنالیــن محتوای چندرســانهای
کیبورد ب 
را هــم فراهــم میکننــد .درســت مثــل دنیــای گوش ـیهای
هوشــمند ،اپل هم ســختافزار مشــابهی بهنام Apple TV
که با سیســتمعامل اپل ســازگار اســت به مشــتریان خود
عرضه میکند .البته نیاز به داشــتن دیگر ســختافزارهای
اپل ،قیمــت باالتــر و امکانــات محدودتــر ،آن را بــه گزینهای
مخصوص دوســتداران جــدی اپــل تبدیل میکنــد .دالیل
انتخــاب اندرویــد باکــس همــان دالیلــی اســت کــه کاربران
را بــه اســتفاده از گوش ـیهای اندرویــدی ترغیــب میکنــد:
انعطافپذیــری و قابلیــت شخصیســازی بــاال .بســیاری از
ســازندگان ،ســختافزارهای خود را به نرمافــزار اختصاصی
خــود محــدود میکننــد ،درحالــی کــه ســاختار مت ـن بــاز
سیســتمعامل اندرویــد و اکوسیســتم پویــای نرمافــزاری
آن انتخابهای بســیاری را در اختیــار کاربران قــرار میدهد.
درنهایت باید به این نکته اشاره کنیم که اندروید باکسها
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برخالف تلویزیونهای هوشمند میتوانند با نسخههای استاندارد و عمومی اپلیکیشنها
کار کننــد و ایــن دســت شــما را بــرای انتخــاب و اســتفاده از اپلیکیش ـنها بســیار بازتــر
خواهــد کرد .یــک مزیت دیگــر اســتفاده از اندروید باکــس ،پایین آمــدن هزین ههــای تولید و
درنتیجــه قیمــت تما مشــده محصــول اســت .البتــه ســختافزارهای حرف ـهای ،قدرتمنــد و
گرانقیمتی مثل  300 ، Shieldدالری شــرکت  Nvidiaهم از نظر فنی اندروید باکس محسوب
میشوند ،اما منظور ما بیشتر مدلهای ارزانقیمتی اســت که کمتر از  75دالر یا دو میلیون
تومــان قیمت دارنــد و شــامل محصوالتــی از برندهــای شناخت هشــدهتری مثل شــیائومی و
تسکوتاناشناختههایچینیمیشود.

واقعبینباشید

لهــای گرانقیمت با ســختافزار قدرتمند،
سهــا هم مد 
همانطور که گفتیــم اندروید باک 
اتصال ســریع به اینترنت و قابلیت نمایش تصاویر با کیفیــت  4Kهم دارند ،اما در بســیاری
از موارد این هزینه واقعا غیرضروری و اضافه اســت .اندروید باکسهای اقتصادیتر همگی
سختافزاری درحد گوش ـیهای میانرده یکی دو ســال پیش دارند ،پس نباید انتظار زیادی
از آنها داشــته باشــید .نکته بعدی کــه باید بــه آن توجه کنید این اســت کــه در تبلیغات این
دستگاهها همیشــه حرف از وضوح تصویر و نســخه اندروید اســت و کمتر به جزئیاتی مثل
نوع سختافزارهای بهکار رفته در محصول اشاره میشود .بهعالوه اندروید باکس تنها یک
سختافزار نیست و کیفیت تجربه کاربری شــما به عوامل متعددی وابسته است .معموال
با خرید محصوالت ارزانقیمت چینی باید قید این ویژگیها را بزنید:
قدرت پــردازش :قیمــت و امکانات هــر محصول بــا هم رابطــه مســتقیم دارند ،پــس انتظار
داشتن سختافزار قدرتمند ،پردازنده گرافیکی اختصاصی و نمایش تصویر با کیفیت  4Kاز
یک رایانه  50دالری بیانصافی است.
بهروزرسانی و پشتیبانی نرمافزاری :بدون بهروزرســانی نرمافزاری و پشتیبانی فنی سازنده از
محصول ،اندروید باکس شما میتواند ب هســرعت قدیمی و ناکارآمد شود .تهیه محصوالت
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روی این موارد حساس باشید
درســت اســت که اندروید باکسهای ارزانقیمت
محدودیتهایــی دارنــد ،امــا در مــواردی نبایــد بــه
هیچقیمــت کوتاه بیاییــد .ســختافزاری که بهدرد
شــما نخورد ،هرچقدر ارزان باشد باز هم گران تمام
شده اســت .هنگام خرید یک اندروید باکس ،روی
این موارد حســاس باشــید و پیش از خر یــد درباره
مشــخصات محصــول مــورد نظــر خــود بهخوبــی
تحقیق کنید:

رازهایخریدیکاندرویدباکسمناسبوخوشقیمت

خشایار مریدپور

برندهای معتبر ب هشــما اطمینان میدهد میتوانید تا چند
سال از اندروید باکس خود بدون مشکل استفاده کنید.
بهروزرســانی خــودکار یــا :OTAبهروزرســانی دســتی نرمافزار
سهــا چندان پیچیده نیســت و به شــما اجازه
اندروید باک 
میدهد حتی نســخه اندروید را هم ارتقا دهید .اما بســیاری
از مردم حوصله یا وقــت یادگیــری و انجام ایــن کار را ندارند.
در نتیجه اگر ســازنده بــرای محصــول قابلیت بهروزرســانی
خودکار درنظر نگرفته باشــد در بیشــتر موارد کاربــران خود
ایــن کار را انجــام نمیدهنــد .محصــوالت بســیار ارزان از
اینگونه پشــتیبانیها برخوردار نیســتند و ایــن عمر مفید
آنها را کاهش میدهد.

 2برند مشخص و حک شده
روی جعبه محصول

محصولی که میخرید
باید بتواند تا چند
سال کارآیی خود
را حفظ کند ،پس
خرید اندروید باکسی
که در سال 2020
از نسخه اندروید5
استفاده میکند،
اصال معقول نیست.
سیستمعاملهای
قدیمی قابلیت
استفاده از آخرین
نسخههای
اپلیکیشنها و بسیاری
از قابلیتهای آنها را
ندارند و از نظر امنیتی
نیز آسیبپذیر هستند

از خرید محصوالت بینام و نشــان ،هرچقــدر ارزان
خودداری کنید .ســازندهای که جرات حک نام خود
روی محصولش را نداشــته باشــد ،بهاحتمــال زیاد
پشتیبانی مطلوبی هم از آن نخواهد کرد.

 3دستدوم نخرید

خر یــد کاالی دســت دوم دیجیتــال بهطــور کلــی
توصیه نمیشود ،هرچند شــرایط فعلی اقتصادی ،بازار
بزرگی از محصــوالت دس ـتدوم بهوجود آورده اســت،
امــا در ایــن مــورد بهخصوص ،خریــد کاالی دس ـتدوم
اصــا عقالنــی نیســت .چــون هــم اطالعــی از وضعیت
ســامتی آن نداریــد ،هــم خریــد محصولــی قدیمــی بــا
سیستمعاملی منسوخ فرقی با دور ریختن پول ندارد.

 4رابط کاربری مهم است

محصوالت شرکتهای معتبر عالوه بر سختافزار
بهتر ،رابــط کاربری مطلوبتری دارند کــه کار کردن با
دستگاه را ســاده میکند و نقش مهمی در رضایت
بلندمدت شما خواهد داشت.

