ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﺿﺢﺗﺮی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد

 HDRﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی آﯾﻨﺪه دارد؟

 HDRﻣﺨﻔﻒ  High Dynamic Rangeﯾﺎ ﻣﺤﺪودهی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  Full HDاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ روی ﭘﺨﺶ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﺿﺢﺗﺮی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﺪوده دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ HDTVﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺤﺪوده دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﺪت اﯾﻦ اﺧﺘﻼف و ﻣﯿﺰان ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ ،ﻣﺤﺪوده دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و  HDRﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﮏ و روﺷﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان cd/m2م)100ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﯿﺮه( ﯾﺎ cd/m2م) 500ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ( ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ در آن ) 0.1رﻧﮓ
ﭘﺮﯾﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی( ﯾﺎ ) 0.005ﮐﺎﻣﻼ ﺗﯿﺮه( ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از
ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.
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ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ راﯾﺞ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ﺗﻠﻮﺑﺰﯾﻮﻧﯽ و دﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﻠﻮری ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﯿﺎه دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روﺷﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  OLEDو ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻧﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎﻧﻞﻫﺎی  LCDﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رود ،اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  HDTVﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از داده را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ راه زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ.

 HDRﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﺪﯾﻮی  HDRﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ را ﮐﻨﺎر زده و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ و رﻧﮓ را در ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  HDRﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از رﻧﮓ و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،وﯾﺪﯾﻮی HDR
ﺷﺎﻣﻞ دادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر
روﺷﻦ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﺮه در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
روﺷﻦ و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﺮه دﯾﺪه ﺷﻮد.
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ﺑﺮای ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای  HDRﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در HDTVﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
 HDRﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن واﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ روﺷﻦﺗﺮ و ﺗﯿﺮهﺗﺮ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊﺗﺮی از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را
ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻧﮕﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و واﺿﺢﺗﺮی را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻖ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ وﺿﻮح
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از وﺿﻮح ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﻣﺜﻞ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  ،4Kرﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﭘﺘﯿﮑﺎل
ﻓﻌﻠﯽ از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .دﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﻠﻮری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت  HDRرا در ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد  Ultra HD Blu-rayاﯾﻦ روﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ دﯾﺴﮏﻫﺎی  UHDﻣﯽﺗﻮان
دادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ وﯾﺪﯾﻮی  ،4Kوﯾﺪﯾﻮی  HDRو ﺣﺘﯽ ﺻﺪای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺜﻞ  Dolby Atmosرا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای  4Kو HDR
را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد .اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﻣﺤﺘﻮای  4Kو  HDRﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﻠﻮری  Ultra HDﯾﮏ روش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺘﻮا را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﺴﮏ ﺑﻠﻮری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از دﯾﺴﮏﻫﺎ روی
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﺑﻠﻮری ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻣﺘﻔﺎوت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﯾﺴﮏﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه  Ultra HD Blu-rayﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ) (ﬁrmwareﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

مطلب پیشنهادی :تلویزیونهای نقطه کوانتومی

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ  HDTVﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  HDRﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ  HDRرا ﺑﺎ  4Kﯾﮑﺴﺎن داﻧﺴﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  4Kاز  HDRﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
 HDTVﺷﻤﺎ از  HDRﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  4Kﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  HDRﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺘﻮای HDR
از وﯾﺪﯾﻮی  4Kﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﮐﻤﯿﺎبﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﻮد .وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺘﻮای  HDRﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﯾﺪﯾﻮی  4Kاﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دارد ﺗﺎ
ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ،و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آن وﻓﻖ دﻫﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آن را ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ؟

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای  HDRﻫﺴﺘﻨﺪ LG .اﺧﯿﺮا
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  OLEDﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  HDRﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  LEDﺗﺮاز اول
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﯾﺪﯾﻮ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  HDRﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮاﮔﻴﺮ  HDRﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه  CES 2016در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  HDRﺑﺎﺷﯿﻢ.
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