ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی UHD
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ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی اﻟﺘﺮا اچ دی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎری ﻻزم را ﺑﺎ

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺮای
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی  UHDﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ

اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  UHD Up scalingﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  UHDوارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد

ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

 FHDاﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  UHDﭼﻨﺪان اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  UHDﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ راﻫﮑﺎری ﮐﺎرﺑﺮدی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ  UHD Up scalingﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی
 UHDرا اراﺋﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
ﭘﺎﻦﺗﺮ از ) UHDﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ  HDﯾﺎ ( FHDﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ  UHDارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺳﺮی ﭘﺮدازشﻫﺎ روی ﺳﯿﮕﻨﺎل
ورودی و ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮدازش
و ﺳﭙﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻌﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی  UHDﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ،ﭘﺎﻦﺗﺮ از  UHDﺑﺎﺷﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی
ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی را ﺑﻪ  UHDارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ،
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﮐﻪ ارﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ CPUﭼﻬﺎر و ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی،
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  UHDﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی روز ﻧﯿﺰ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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