ﭼﺮا اﭘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن  Xرا »ﺳﻮﭘﺮ رﺗﯿﻨﺎ« ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،اﭘﻞ اﻣﺸﺐ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﯾﮋه و ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺎم »آﯾﻔﻮن «X
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﻬﺎ »ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن اﺻﻠﯽ«
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

آﻧﭽﻪ در ﻧﮕﺎه اول در ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن  Xﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﺪان دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﯾﺴﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.8اﯾﻨﭽﯽ ﻟﺒﻪ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﭘﯿﺮوی از رﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺎل  ،2017اﭘﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪش را »ﺳﻮﭘﺮ رﺗﯿﻨﺎ
دﯾﺴﭙﻠﯽ« ) (Super Retina Displayﻧﺎﻣﯿﺪه.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر اﭘﻞ از ﺳﻮﭘﺮ رﺗﯿﻨﺎ،
ﭘﻨﻠﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  2436×1125ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری  OLEDﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.

رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮق ،ﺗﺮاﮐﻢ  458ﭘﯿﮑﺴﻞ در ﻫﺮ اﯾﻨﭻ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی آﯾﻔﻮن ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ )اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺣﮑﻢ ﺧﺎﻃﺮه را دارد(.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDآﯾﻔﻮن  Xﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ دارد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﻟﺒﯽ وﯾﮋن و  HDR10ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای  ،HDRﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ  ،1000000:1ﺗﺎچ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ،و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری  True Toneاﺷﺎره ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ آﯾﻔﻮن  8ﺑﺎﯾﺪ از روش ﻫﺎی ﻧﺮم
ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﻔﻮن  Xرا از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب
اﻓﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ً
درآورﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاﯾﭗ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺟﺴﭽﺮﻫﺎ ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺗﺎچ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﺪان دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  Xﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪی
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﭘﻞ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎزار ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

