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 Ultra HDعصر 
ا آوريد؟ آي را تجربه كرديد به ياد مي HDآيا نخستين باري كه 

در   زنده آن نخستين برخورد با رزولوشن باورنكردني و تصاوير شبه
اما اين روزها . ؟ براي ما هم يك تجربه جادويي بودمانده است يادتان 

يش جادويي به نظر سال پ 10به اندازه  HDهاي  ديگر تلويزيون
با  HDها چنان پايين آمده است كه يك تلويزيون  قيمت. رسند ينم

 ديتوان يمهزار تومان  600را حتي به قيمتي حدود   1080pرزولوشن 
توماني روزهاي اوليه   چندميليون هاي بخريد، كه بسيار كمتر از قيمت

HD هاي  امروزه تلويزيون. استHD آنها در . بينيد را در هر جايي مي
در را آنها  يا روند، ها به كار مي براي نمايش منوها و قيمتها  رستوران
حجم  ليبه دل .توانيد بيابيد ها نيز مي ها بر روي يخچال آشپزخانه
ها در هر اتاق از يك تلويزيون  بسياري از خانهدر  كه دارند يكوچك

HD گيرند بهره مي.  

تكامل . سال دوام آوردند 75بيش از  SD1هاي  تلويزيون
 سال در آمريكا از. بسيار سريع انجام گرفته است HDهاي  نتلويزيو

در آن هنگام قيمت . شروع به كار كرد HDچند شبكه پخش  1998
اما چند سالي بيشتر طول نكشيد تا . دوبسيار باال ب HDهاي  تلويزيون
فت پيدا كنند كه بسياري از مردم از عهده خريد آنها ها در حدي اُ قيمت

  1080iيا   720pمجبور به انتخاب يكي از موارد  2005 تا سال. بيايند بر
 رونده شيپ شيمايپ، با شكوهميليون پيكسل با 2با   1080p. بوديد

)progressive scan( ، خيلي زود جاي آنها را گرفت.  

و  LEDهاي  تلويزيون. بهتر شدند  1080pهاي  به مرور، تلويزيون
OLED هاي  تلويزيون. وارد صحنه شدندHD وبه (عد سوم شدند ارد ب

هرتز تا  120هرتز به  60از  2سرعت بازنمايش، و )3Dهاي  كمك عينك
 1080pبنياد  ها بر شدن تلويزيون با اين همه، ساخته. هرتز رسيد 240

  .اهميت بيشتري داشت

                                                 
1 standard-def 
2 refresh rate 

باالتر آغاز   در سال جاري، تغيير اين رزولوشن به يك رزولوشن
خود را براي ورود به  4K و Ultra HDهاي  تلويزيون. شده است

، چهار Ultra HDبراي درك بهتر رزولوشن . كنند ها آماده مي خانه
براي . را در يك مستطيل در كنار هم بگذاريد 1080p HDتلويزيون 

را  1080p HDتلويزيون  16برسيد الزم است  8Kاين كه به رزولوشن 
  . در يك مستطيل بچينيد
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