ال ﺟﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی
 4Kﻋﺮﯾﺾ در  CESروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۳
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ال ﺟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای  CESدارد .ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ال ﺟﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  21:9ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
روان ﺗﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻢ  34UM67ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه -و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را در ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ-،
آﻣﺪه‘ :در اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ روان و ﺑﺪون از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ در
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﮔﯿﻢ ﻫﺎ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد’.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  21:9اﺻﻼ در ﻫﯿﭻ ﺑﺎزی ای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Battlefield 4و  WoWرا در آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ال ﺟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  21:9را در  CESروﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺪل
 ۳۴اﯾﻨﭽﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  QHDﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ رزﻟﻮﺷﻦ  ۳۴۴۰×۱۴۴۰ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و زاوﯾﻪ ۱۷۸
درﺟﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﺎن ،ﻋﮑﺎﺳﺎن و وﯾﺪﺋﻮﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای را ﻫﺪف ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در آن از ﭘﻮرت
 Thunderbolt 2ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺪل  DIgital Cinemaﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  4Kاﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ .رزﻟﻮﺷﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل
 ۴۰۹۶×۲۱۶۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  Ultra HDﺑﺎ زرﻟﻮﺷﻦ  ۳۸۴۰×۲۰۱۶۰ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  21:9ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎی ال ﺟﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۹۹٫۵درﺻﺪ از
رﻧﮓ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ادوﺑﯽ در آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﻧﻤﺎﯾﺶ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ
واﻗﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در  31MU97اﺳﺖ.
ﻓﻌﻼ ال ﺟﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﻃﯽ
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه و در دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاز اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ آﮔﺎﻫﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

