ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه 4K

ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی

ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺑﺴﯿﺎر روی آن ﺣﺴﺎب
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺪﺗﺮ از ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮشﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه » «4Kاﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﺑﺎ ﻧﻮآوری دﯾﮕﺮ آن ﻋﺼﺮ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﮕﺮاف ،ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﺧﻄﻮر ﮐﺮد .ارزش ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ روی ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺎﺳﯽ آن ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ وﻗﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﻃﺮف دﻧﯿﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﻣﯿﺪان ﺗﺎﯾﻤﺰ را در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮد
ی وﯾﺪﯾﻮ ،ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺗﮏﻓﺮﯾﻢ ﺑﻮد .اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮ ِ
ﺗﺼﺎوﯾﺮی روی ﺳﯿﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻟﻮﯾﯽ داﮔﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺪﯾﻪ داد .اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺑﯿﻦ،
از آوﻧﮓﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺮای ﭘﻮﯾﺶ و ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .از آن روز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ در
دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ در واﻗﻊ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺎﻻﺗﺮ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ،ﯾﮏ اﺑﺰار آﺳﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در دﺳﺘﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً روی آن ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ او را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪهای در
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻎﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻮﭼﮏ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

از ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
ﻓﺮاﻧﮏ ﻣﮏﮔﺮِﮔﻮر ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی26
ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﺎدی از ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم وارد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻮد و دو ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  720pو  1080pرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﻣﺪل ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ دو ،ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻫﺮ دو ﻣﺪل زﻣﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪک ﺑﺸﻮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮای در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ آنﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ دو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﮏﮔﺮِﮔﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺗﺒﻠﯿﻎﻫﺎ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻘﺒﻮل
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭼﯿﺰﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎزار ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ
اﻏﺮاق ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮلﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ردهﺑﺎﻻی ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖﺗﺮ
دارﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درﺑﺎره ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺳﻤﯽ
ﻣﺤﺼﻮل را اﺳﺎس ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل درﺳﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ «.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﮏﮔﺮﮔﻮر ،ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

شکل  :1کنتراست میتواند موجب
تفاوت بزرگی در میزان کیفیت تصویر
شود .یک عکس با بیشترین کنتراست
ممکن ،از سیاه و سفید مطلق تشکیل
شده است .یک طیف خاکستری نیز
میتواند در سنجش میزان کنتراست یک
نمایشگر یا دوربین کمککننده باشد.

ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻃﺮاوت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و آن را ﺣﻘﯿﻘﯽﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮد از
آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺧﻮب ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد رﻧﮓ ﺳﯿﺎه در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﻘﺪم دارد .اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﻗﺖ ﭼﺸﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  LEDﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف و رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮادی را ﮐﻪ وارد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﻫﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ.ﻣﮏﮔﺮﮔﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮ  LEDآنﻗﺪر ﺷﻔﺎف و زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ  90درﺻﺪ اوﻗﺎت ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻼﺳﻤﺎ را دﺳﺖﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ؛ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻓﻨﺎوری روز
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  LEDروﺷﻦﺗﺮ و ﭘﺮزرق و ﺑﺮقﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ
در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﻫﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺮ
واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮی را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﻪﺟﺰ
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد؟
وﺿﻮح ) :(Sharpnessﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،داده
ﺑﯿﺶﺗﺮی دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای واﺿﺢﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارد .اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از داده ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﺗﯿﺮﮔﯽ و روﺷﻨﯽ و رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺿﻮح اﻫﻤﯿﺖ دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ،وﺿﻮح ،ﺳﺮ و ﮐﺎرش ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺎرهﻫﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ
وﺿﻮح روی وﯾﺪﯾﻮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ را واﺿﺢﺗﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن

ﺑﺨﺶ ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﺣﺬف
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻮ ﻣﯿﺎن دو رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻂﻫﺎ ﺻﺎفﺗﺮ و ﮐﻨﺎرهﻫﺎ واﺿﺢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ) :(Dynamic Rangeاﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻓﺮق دارد .ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻃﯿﻒ ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ،ﺗﻮده اﯾﻦ ﻃﯿﻒﻫﺎ
اﺳﺖ؛ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺶﺗﺮی وارد ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎه وﻣﻘﺎدﯾﺮ روﺷﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮی وارد
ﻃﯿﻒ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ از ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﺎدی دو ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  720pو  1080pرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ،
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﻣﺪل ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎس ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ )اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﺻﻮرت ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ  RAWﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد( .اﮔﺮ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪوده
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻢﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﻌﻄﺎف زﯾﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
را اﺑﺪاع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﺗﺮ ﭼﺮﺧﺎن ) :(Rolling Shutterﺑﺮﺧﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری »ﺷﺎﺗﺮ ﭼﺮﺧﺎن« دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻓﺮﯾﻢ را ﯾﮏﺟﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻄﻮط را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روی ﺣﺲﮔﺮ اﺳﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از
ﺑﺎﻻی ﻓﺮﯾﻢ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﺗﺮ ﭼﺮﺧﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ ﮐﻢﺗﺮی ﺿﺒﻂ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ اﯾﻦ روش،
ﻫﻨﮕﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

شکل  :2آیا تیر عمودی را
مشاهده میکنید؟ حرکت افقی
با یک دوربین مجهز به
شاتر چرخان میتواند باعث
به وجود آمدن تصویر محو
پایین شود.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی در اﺗﺎق ﻓﻠﺶ دورﺑﯿﻦ را ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎب روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان داﺋﻢ ﻓﻠﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺷﺎﺗﺮﻫﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻠﺦ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺧﻤﯿﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﺎ ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﭘﻨﮑﻪ ﻣﻮزﺷﮑﻞ و ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دراز و ﮐﺞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺎس اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﺗﺮ ﭼﺮﺧﺎن و ﺷﺎﺗﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
)ﮐﻞ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏﺟﺎ( ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻌﯽ دارﻧﺪ ،ﺷﺎﺗﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻠﻮه ﻣﻮﺟﯽ و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺻﺎف :ﺟﻠﻮه ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺧﻂ ﻣﺘﻀﺎد
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ راهراه
رﯾﺰ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺨﻄﻮط در ﻫﻢ و ﭼﺸﻤﮏزﻧﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻮاس ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﺮت ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ اﻣﺮوزه
ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  LEDﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف و رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮادی را ﮐﻪ وارد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﻫﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺻﺎفﮐﺮدن ﮐﻨﺎرهﻫﺎ ) (Anti-aliasingدﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺎرهﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺨﺶﺷﺪﮔﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و در
ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻄﻮط ﺻﺎف ،ﺻﺎفﺗﺮ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺟﻠﻮه ﻣﻮﺟﯽ ،آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ روشﻫﺎی ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ دادهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
اچدی ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﺎ دادن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻓﺸﺮدهﺳﺎزان ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﻪ
ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﮐﻢﺗﺮ ﯾﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی آن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺮمﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﺑﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در دﻫﻪ  1970ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺼﺪ دهﻫﺎ ﺳﺎل دوام ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻨﺎوری ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎ دوام
ﺑﯿﺎورد و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺎ آن ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و
ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﮏﮔﺮﮔﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﯿﺶ از اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺳﺎده ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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