ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز؛ ﻫﺪﯾﻪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۸ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﺧﺘﯿﺎر دارد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ
ﺣﺮﻓﻪ ای »دﯾﺴﭙﻠﯽ ﻣﯿﺖ« ) (DisplayMateاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ

ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﯾﺴﭙﻠﯽ ﻣﯿﺖ در ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  5.8اﯾﻨﭽﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ
 2960×1440ﭘﯿﮑﺴﻞ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  6.2اﯾﻨﭽﯽ

ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﭘﻼس ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت و رزوﻟﻮﺷﻦ،
ً

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  Sub-Pixel Renderingاﺳﺖ .دﯾﺴﭙﻠﯽ

ﻣﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﮐﺪام از زﯾﺮ-ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ در ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ واﻗﻌﯽ آن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻋﺎدی ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HDR Premiumاﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮ-ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ؛ رﻧﮓ
آﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه را دارد .زﯾﺮ-ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻟﻮزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺎرن  45درﺟﻪ ای را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮدارﻫﺎ و
ﮔﺮادﯾﺎن ﻫﺎی اﻓﻘﯽ ،ﻋﻤﻮدی و ﺣﺘﯽ ﻗﻄﺮی ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﻮﺟﺎج و اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 UHD Allianceﺑﺮای  Mobile HDR Premiumرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﺑﺎزه دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺣﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی 4K
 UHDﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﺴﭙﻠﯽ ﻣﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس
 8اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﺮه ای در رده  A+ﻗﺮار
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺪر ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و
ً
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

