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  گر نمايش: هاي هوشمند گوشيافزار  سخت يراهنما
فون از  افزارهاي اسمارت اي از سخت با وجود انواع گسترده

، موتوروال، و مانند آن، HTC ،LGي مانند سامسونگ، اَپل، انسازندگ
ها بسيار  فون افزارهاي دروني اسمارت تشخيص دقيق اختالف سخت

، انواع هاCPU گونه مختلف از 10كم  دشوار شده است. دست
و  گر، شينما يهاافزار از سخت انيپا يب يبيها، تركGPUاز  يگوناگون
ها به  فون داخل اسمارت در افزارها از سخت يگريمتنوع د اريانواع بس
كند كه  رود. اين راهنماي چندبخشي به شما كمك مي كار مي

هتر با د آنها را بيها را بهتر بشناسيد و بتوان فون عضوهاي اساسي اسمارت
  يكديگر مقايسه كنيد.

  

  LCDنوع اول:   گر شينما 
گيرند؛ گونه  گر بهره مي ها از دو گونه اصلي نمايش فون اسمارت

را به زبان  LCDگر  است. ابتدا قطعات مختلف يك نمايش LCD1اول 
ها دقيقاً چه كاري انجام  گوييم كه كريستال دهيم و مي ساده شرح مي

  دهند. مي

ار اليه اصلي دارد: اليه محافظ بيروني، اليه (يا چه LCDهر پانل 
، اليه كريستال مايع، و المپ 2كننده يا پوالريزه كننده هاي) قطبي اليه
هاي دروني به كار  . اليه محافظ در اصل براي محافظت از اليه3پشتي
هاي  رود، و معموالً از جنس پالستيك شفاف يا شيشه است. اليه مي

كنند  هاي مايع كمك مي كننده به اليه كريستال يزهيا پوالر  ندهكن قطبي
چشمان شما  راي، يا بدهندب ليچشمان شما تحو يبرا را كه نور درست

  . است اهيس يكه به معن دهندنتحويل  را ينور چيه

 كريستال مايعاليه  ،گر اين نوع ساختمان نمايش از هيالترين  مهم
يري را كه در نهايت كنند و تصو هايي را كه عبور مي است، كه رنگ
كند. هنگامي كه جريان الكتريكي از  آيد كنترل مي به نمايش در مي

كه  گر شيدر نماهاي كريستالي مايع  كند، سلول اليه كريستالي عبور مي
                                                 
1 Liquid Crystal Display 
2 polarizing layer 
3 backlight 

جزء سه متناظر با  شوند و با فيلترهاي قرمز، آبي، و سبز همراه مي
هاي متفاوت  ترا با شد المپ پشتيهستند، نور  4كلَكسيپيا  پيكسلي
 نوري با رنگ المپ پشتي را به ها نور بي دهند. كريستال عبور مي

با شدت رنگ حاصل وقتي كنند، كه  هاي رنگ ويژه تبديل مي شدت
، محدوده شود بيترك دارند يرنگ متفاوت كههاي همسايه  از كريستال
  شود. ها رنگ توليد مي كامل ميليون

است، و چون  LEDهاي  وع المپتقريباً هميشه از ن المپ پشتياليه 
اي كه تقريباً هميشه  وجود دارد، گونه LEDانواع گوناگوني از المپ 

سفيد است. گونه المپ پشتي  LEDود از نوع المپ پشتي ش استفاده مي
RGB LED كند،  توليد رنگ بهتري را فراهم ميزنيز وجود دارد كه با

ها به كار  فون اما ساخت آن پرهزينه است و به ندرت در اسمارت
  رود. مي

LCDروند همگي از نوع  ها به كار مي فون هايي كه دراسمارت
 ها اشاره دارد، و دهي پيكسل هستند، كه به روش نشاني 5فعال ماتريس

امكان  TFTفناوري  .گيرند بهره مي TFT6از فناوري  زين همگي آنها
  كند. تر رنگ و كنتراست را فراهم مي بازتوليد دقيق

  

TN  
براي توصيف  TN7فون كمتر از اصطالح  ندگان اسمارتساز 

دهند كه  گيرند، آنها در مقابل ترجيح مي گر خود بهره مي نمايش
شود كه  بنامند. به روشي گفته مي» TFT LCD«گر خودشان را  نمايش

ها در هم  رنگ گر براي بازتوليد هاي كريستال در نمايش در آن سلول
قيمت  هاي ارزان فون گرهاي اسمارت ايششوند، و بيشتر در نم بافته مي

  تري دارد. رود، چون هزينه توليد پايين به كار مي

  را در نسخه چاپي بخوانيدادامه 

                                                 
4 subpixel 
5 active matrix (http://en.wikipedia.org/wiki/Active_matrix) 
6 thin-film transistor 
7 Twisted Nematic 


