ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ROG Swift PG258Q
اﯾﺴﻮس ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮب اﮔﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ در زﻣﺮه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮس ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم  Swift PG258Qروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی آن در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺴﻮس ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ  Swift PG258Qرا ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ  Republic of Gamersﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  ROG Swift PG258Qاز ﯾﮏ ﭘﻨﻞ  ۲۴,۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮل اچ دی
) (1080×1920و ﻧﺮخ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ  240ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﻧﺮخ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺗﺤﻮﻟﯽ
ﺷﮕﺮف در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ NVIDIA® G-SYNC ™ .ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر را
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ روان ﺗﺮ اﺟﺮا ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻋﺎﻟﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﺟﺬاب در ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺴﻮس
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ROG Swift PG258Qﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی  eSportsو اﮐﺸﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ) (GTGﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﻓﻨﺎوری  NVIDIA Ultra Low Motion Blurﺑﺎﻋﺚ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ روان ﺗﺮ و ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﻨﻞ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ROG Swift PG258Qدارای ﻧﺮخ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ  240ﻫﺮﺗﺰ
)ﺑﺪون اورﮐﻼک و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮑﺎری( اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊ
 120ﻫﺮﺗﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ و ﺑﺪون ﻟﮓ و ﺗﺎر ﺷﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺗﺮی ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺷﻮﺗﺮ اول ﺷﺨﺺ ،رﯾﺴﯿﻨﮓ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ورزﺷﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری  NVIDIA G-SYNCﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر آﻣﺪه و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻟﻮده اﯾﻦ دو ﻓﻨﺎوری روان ﺗﺮﯾﻦ ،ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ درﮔﺎه  Display Portﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻی  240ﻫﺮﺗﺰ در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮی  FullHDدﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﮔﺎه  HDMIﺑﻪ
 60ﻫﺮﺗﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ROG Swift PG258Qﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺸﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد .ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻟﻮﮔﻮ  ROGزﯾﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮ اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ  Framelessﭘﻨﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﺮای
ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺴﻮس از ﻓﻨﺎوری  GamePlusدر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﻤﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺗﺎﯾﻤﺮ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری اﯾﺴﻮس  GameVisualﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺣﻀﻮر دارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری

ﻣﯽ ﺗﻮان  ۶ﺟﻠﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ) (Racing, RTS/RPG, FPS, Scenery, Cinema, sRGBرا ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎ
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮیاﺳﺘﯿﮏ  ۵ﻃﺮﻓﻪ )ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر( و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﻮ ﺳﺘﯿﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.

اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  ROG Swift PG258Qﺑﺎ ﮐﯿﺖ  NVIDIA 3D Vision™ 2ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ

ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ وارد ﺷﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم دارﯾﺪ ﯾﮏ

ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ از ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ و ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ™  NVIDIA 3D LightBoostﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ،ﻏﻨﯽ ﺗﺮ و ﻣﻬﯿﺞ ﺗﺮ را
ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

