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J    سـالم بایـت، در صـورت امـکان در رابطـه بـا اصطالحـات مرتبط 
بـا تلویزیون  هـای دیجیتال، توضیح دهید: )نسـبت کنتراسـت، نسـبت 

کنتراسـت دینامیـک، زمان پاسـخگویی و سـرعت تعویـض فریم(
سالم این موارد را به ترتیب در ادامه توضیح خواهیم داد:

Contrast Ratio نسبت کنتراست یا
ـــزان  ـــن می ـــه کمتری ـــگ ســـفید ب ـــنایی رن ـــزان روش ـــدار نســـبت بیشـــترین می ـــن مق ای
ـــه  ـــواری ک ـــدار در البرات ـــن مق ـــد. ای ـــان می ده ـــل را نش ـــیاه کام ـــگ س ـــنایی رن روش
کامـــال تاریکـــی مطلـــق در آن وجـــود دارد اندازه گیـــری می شـــود. عـــدد مذکـــور 
وقتـــی بســـیار مهـــم می شـــود کـــه شـــما در یـــک محل کـــم نـــور بـــه دیـــدن 

ـــد.  ـــش بپردازی ـــه نمای ـــر صفح تصوی
ـــون  ـــا تلویزی ـــل و ی ـــد موبای ـــد (مانن ـــنایی باش ـــما در روش ـــتفاده ش ـــل اس ـــر مح اگ
در یـــک اتـــاق روشـــن)، ایـــن عـــدد کمتـــر اهمیـــت پیـــدا می کنـــد. ایـــن عـــدد 
ـــش از  ـــا LED) بی ـــش LCD (و ی ـــه نمای ـــرای صفح ـــل 500 و ب ـــل حداق ـــرای موبای ب
ـــر  ـــت و اگ ـــی اس ـــل دسترس ـــم قاب ـــا 4000 ه ـــما ت ـــرای پالس ـــد. ب ـــد باش 1500 بای
شـــما می خواهیـــد بـــه کنتراســـت های باالتـــری دسترســـی داشـــته باشـــید بایـــد 

ـــید. ـــش باش ـــه نمای ـــازار صفح ـــه ب ـــیدن OLED ب ـــر رس منتظ

نسبت کنتراست دینامیک
ـــا Dynamic and Mega Contrast Ratio در واقـــع  نســـبت کنتراســـت داینامیـــک ی
ـــچ  ـــش OLED هی ـــه نمای ـــز صفح ـــه ج ـــت. ب ـــده اس ـــی و بی فای ـــزار تبلیغات ـــک اب ی
ـــوان  ـــج عن ـــه هی ـــما ب ـــت و ش ـــی نیس ـــدد تبلیغات ـــن ع ـــد ای ـــه تولی ـــادر ب ـــوژی ق تکنول
نبایـــد ایـــن عـــدد را معیـــار انتخـــاب قـــرار دهیـــد. ایـــن مقـــدار نشـــان دهنده 
ــنایی  ــفید در حالـــت 100 درصـــد روشـ ــنایی ممکـــن رنـــگ سـ ــترین روشـ بیشـ
ـــل  ـــزان قاب ـــن می ـــیاه در پایین تری ـــگ س ـــنایی رن ـــزان روش ـــن می ـــیم بر کمتری تقس

ـــت.  ـــر اس ـــنایی تصوی ـــم روش تنظی
ـــته  ـــی داش ـــر دسترس ـــک تصوی ـــت در ی ـــن کنتراس ـــه ای ـــد ب ـــما نمی توانی ـــی ش یعن
ـــد.  ـــاب کنی ـــی را انتخ ـــد یک ـــن تر بای ـــفید روش ـــر و س ـــیاه تاریک ت ـــن س ـــید، بی باش
در صورتـــی کـــه در OLED شـــما ســـفید بســـیار روشـــن را می توانیـــد در کنـــار 

ـــید. ـــته باش ـــر داش ـــک تصوی ـــک در ی ـــال تاری ـــیاه کام س
ــا یـــک  ــا را بـ ــاوت آن هـ ــی و داینامیـــک و تفـ ــل کنتراســـت واقعـ ــرح کامـ  شـ

ـــما  ـــری ش ـــرای تصمیم گی ـــرد. ب ـــد ک ـــدا خواهی ـــوگل پی ـــاده در گ ـــت وجوی س جس
ـــال  ـــور مث ـــه ط ـــک. ب ـــت داینامی ـــه کنتراس ـــد ن ـــی داری ـــت واقع ـــه کنتراس ـــاز ب نی
ـــدود  ـــما ها ح ـــن پالس ـــد و بهتری ـــدود 2,000 را دارن ـــت ح ـــا کنتراس ـــن LCD ه بهتری

5,000، بنابرایـــن بـــه هـــر عـــددی بیشـــتر از ایـــن دو مقـــدار توجـــه نکنیـــد. 
ـــه  ـــد ارائ ـــت را می توانن ـــا بینهای ـــن 50,000 ت ـــی بی ـــت واقع ـــات OLED کنتراس صفح

ـــد. کنن

Response time زمان پاسخگویی یا
ـــرای  ـــدت از آن ب ـــه ش ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــام تبلیغات ـــداد و ارق ـــر از اع ـــی دیگ ـــن یک ای
بزرگنمایـــی محصـــول اســـتفاده شـــده اســـت. در گذشـــته LCD هـــا بـــه طـــور 
ـــرعت  ـــا س ـــتند ب ـــد و نمی توانس ـــان می دادن ـــار نش ـــرك را ت ـــیاء متح ـــخص اش مش
فریم هـــای تصویـــر ورودی هماهنگـــی کامـــل داشـــته باشـــند و نتیجـــه نمایـــش 

ـــود.  ـــریع ب ـــرکات س ـــگام ح ـــار در هن ـــری ت تصوی
ـــی در  ـــرعت دارد، یعن ـــه س ـــم در ثانی ـــا 60 فری ـــر ت ـــی حداکث ـــر ویدئوی ـــک تصوی ی
ـــود.  ـــتاده می ش ـــش فرس ـــه نمای ـــل صفح ـــه پن ـــد ب ـــم جدی ـــه فری ـــر 17 میلی ثانی ه
ـــرای  ـــش ب ـــه نمای ـــه صفح ـــت ک ـــی اس ـــزان زمان ـــع می ـــخگویی در واق ـــان پاس زم

ـــاز دارد.  ـــر ورودی نی ـــه تصوی ـــخ ب پاس
ـــد. در  ـــر باش ـــیار کمت ـــه بس ـــی ثانی ـــدار از 17 میل ـــن مق ـــه ای ـــت ک ـــم اس ـــن مه ای
ـــوال  ـــخگویی معم ـــان پاس ـــدگان زم ـــش، توســـط تولیدکنن ـــی صفحـــه نمای ـــازار کنون ب
بیـــن 8 تـــا نهایتـــا 1 میلـــی ثانیـــه اعـــالم می شـــود. در اندازه گیری هـــای واقعـــی 
کـــه صـــورت گرفتـــه، مشـــخص شـــده کـــه زمـــان پاســـخ گویی واقعـــی بســـیار 
بیشـــتر از عـــددی اســـت کـــه ســـازندگان ارائـــه می کننـــد و بیـــش از 30 میلـــی 
ـــد  ـــت و نبای ـــی اس ـــادی بی معن ـــد زی ـــا ح ـــز ت ـــدد نی ـــن ع ـــن ای ـــت. بنابرای ـــه اس ثانی

معیـــار تصمیم گیـــری باشـــد.

Refresh Rate سرعت تعویض فریم یا
ایـــن عـــدد در واحـــد هرتز اندازه گیـــری می شـــود و ماکســـیمم تئـــوری میـــزان 
ـــه  ـــل صفح ـــه پن ـــک ثانی ـــه در ی ـــد ک ـــان می ده ـــی را نش ـــای مجزای ـــداد فریم ه تع
نمایـــش می توانـــد پخـــش نمایـــد. در ســـال های اخیـــر ایـــن عـــدد تبدیـــل بـــه 
ـــت  ـــن رقاب ـــرا ای ـــه چ ـــدیم ک ـــه نش ـــا متوج ـــوز م ـــده و هن ـــی ش ـــزار تبلیغات ـــک اب ی
ـــدادی  ـــه اع ـــر ب ـــال اخی ـــد س ـــازندگان LCD در چن ـــت. س ـــه اس ـــه یافت ـــی ادام بی معن
مثـــل 120 و یـــا حتـــی 240 هرتـــز دســـت پیـــدا کرده انـــد و هـــم اکنـــون ایـــن 

ـــود.  ـــده می ش ـــم دی ـــز ه ـــا 600 هرت ـــداد ت اع
ــه ای،  ــم در ثانیـ ــم 60 فریـ ــک فیلـ ــرای یـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــدان معنـ ــن بـ ایـ
ـــر  ـــت تصوی ـــری در کیفی ـــچ تاثی ـــه هی ـــد ک ـــر می کن ـــار تغیی ـــش 10 ب ـــه نمای صفح
ـــان  ـــرا زم ـــدارد (زی ـــریع ن ـــرکات س ـــش در ح ـــه نمای ـــی صفح ـــش کارای ـــا افزای و ی
ـــه  ـــی ب ـــور واقع ـــه ط ـــه ب ـــت ک ـــدر نیس ـــش آن ق ـــات نمای ـــن صفح ـــخگویی ای پاس
ـــاد  ـــه آن زی ـــز ب ـــدد نی ـــن ع ـــا ای ـــورد ب ـــگام برخ ـــد). در هن ـــدا کنن ـــت پی ـــدد دس آن ع

ـــد ـــه نکنی توج

یک ادیتور حرفه ای

نرم افزار های ویرایشگر متن همیشه مورد نیاز آن دسته 
از افرادی می باشد که یا با مجموعه آفیس مایکروسافت 
با  و  هستند  نویس  برنامه  که  این  یا  دارند،  سروکار  زیاد 
می زنند.  کله  سرو  مختلف  نویسی  برنامه  محیط  های 
نظیر  ادیتور هایی  نرم افزار  بخش  در  بایت  در  حال  به  تا 
Notepad پالس را به شما معرفی کرده ایم اما این هفته 

تصمیم داریم که یک ویرایشگر متن به شما معرفی کنیم 
که بیشتر به درد برنامه نویسان می خورد. این نرم افزار که 
 HTML، ،نام دارد یک ویرایشگر قدرتمند متن EditPlus

PHP، Java و نمایش مبنای شانزده برای ویندوز می باشد. 

 Notepad این نرم افزار می تواند جایگزین مناسبی برای
قدرتمند  ویژگی  های  از  بسیاری  دارای  همچنین  باشد 
برای صفحه وب برنامه نویسان باشد. به کمک این برنامه 

 HTML، CSS، ASP، های SYNTAX راحتی به  می توانید 
PHP، JAVASCRIPT، VBSCRIPT، C++/C را هایالیت 

کرده و مورد ویرایش قرار دهید. همچنین می توان با ایجاد 
یک فایل SYNTAX شخصی و اختصاصی امکان ویرایش 
دیگر زبان  های برنامه نویسی را نیز به این برنامه افزود. این 
برنامه مرورگر وب برای پیش نمایش صفحات اچ تی ام ال 
به  محلی  فایل  های  آپلود  برای  اف تی پی  دستورات  و 
سرور اف تی پی می باشد. مشاهده مبنای شانزده، نوار ابزار 
HTML، ابزار کاربر، شماره خط، خط کش، آدرس برجسته، 

جست وجو  ستون  ها،  انتخاب   ،cliptext ،خودکار تکمیل 
و جایگزینی قدرتمند، چندین undo/redo، چک کردن 
این  ویژگی های  از  سفارشی  کیبورد  میانبر های  اسپل، 
نرم افزار می باشد. در ادامه بخشی از قابلیت  ها و ویژگی  های 

کلیدی این برنامه را بیان خواهیم کرد:
برنامه  زبان های  سینتکس  های  هایالیت  قابلیت   -

 HTML، CSS، ASP، PHP، PERL، JAVA، نویسی مانند
JAVASCRIPT، VBSCRIPT، C++/C

و  جست وجو  ستون  ها،  انتخاب  خط کش،  خط،  تعداد   -

کردن  چک   ،undo/redo چندین  قدرتمند،  جایگزینی 
اسپل، میانبر های کیبورد سفارشی

- دارای قالب  های سند
- قابلیت اضافه کردن زبان  های برنامه نویسی جدیدتر به 

برنامه با ایجاد کردن یک فایل SYNTAX شخصی
و   HTML اسناد از  نمایش  پیش  یک  مشاهده  قابلیت   -

اپلت  های جاوا با استفاده از پنجره مرورگر برنامه و بدون 
خارج شدن از محیط ویرایشگر

- پشتیبانی پنجره مرورگر از دستورات عمومی مرورگر اینترنت
- پشتیبانی از دستورات FTP برای انتقال فایل  ها به یک 

FTP SERVER و ویرایش مستقیم آن  ها از راه دور

- قابلیت هایالیت کردن نشانی  های اینترنتی یا URL ها و 
همین طور آدرس  های ایمیل در فایل  های متنی عادی و 
امکان فعال کردن آن  ها تنها با فشار یک کلید در صفحه 

( F8 کلید) کلید
- قابلیت قراردادن بسیار سریع و آسان تگ  های عمومی 

HTML در اسناد

- پشتیبانی برنامه از ابزار های مفیدی برای طراحی اسناد 
 HTML ابزار هایی برای تولید جداول، قراردادن کد .HTML

رنگ  ها، قراردادن کد HTML کاراکتر های ویژه، قراردادن 
تگ OBJECT های ACTIVEX فعال در سیستم، قراردادن 

یک اسکریپت، قراردادن یک اپلت و...
- قابلیت دسترسی بسیار سریع تر به اسناد باز شده یا لود شده 
در سیستم به نسبت زمانی که به صورت عادی و توسط 
کلید های CTRL+TAB به اسناد باز شده دست می یابیم

- قابلیت سازماندهی کردن اسنادی که بار ها و مکرراً مورد 
استفاده قرار می گیرند در طبقه بندی  های مختلف و لود 

کردن آن  ها تنها با یک بار کلیک ماوس
 AUTO پشتیبانی برنامه از قابلیت کامل کردن خودکار یا -
C/C++ و PERL در زبان  های برنامه نویسی COMPLETE

 چگونه دوربین دیجیتال و ال سی دی  های خود را 
تمیز کنیم؟

یکـی از مـواردی کـه باید همیشـه بـه آن توجه داشـته 
باشـید ایـن اسـت که بـا تمیز نگـه داشـتن گجت  های 
خـود بـه طول عمـر بیشـتر آن  ها کمـک کنیـد. اگر به 
تمیـز ماندن صفحـات نمایش خود اهمیـت دهید باعث 
می شـوید کـه ظاهر ابـزار دیجیتالی شـما هم همیشـه 
مناسـب بوده و مشـخص نشـود کـه چه مدتی اسـت از 
آن اسـتفاده می کنیـد. بـه هـر حـال یکـی از ابزار های 
دوربیـن  دهیـم،  اهمیـت  آن  بـه  بایـد  کـه  دیجیتالـی 
دیجیتالی اسـت کـه داریم زیـرا با آن به ثبـت خاطرات 
خـوش خـود می پردازیـم. در ایـن هفته به شـما نکاتی 
را آمـوزش خواهیـم داد تـا با اسـتفاده از آن  هـا بتوانید، 
دوربیـن دیجیتالـی خـود را بـه بهتریـن شـکل تمیـز 
کنیـد، همچنیـن راه  هایی را بـرای تمیز کـردن تمامی 

ال سـی دی  ها بـه شـما آمـوزش می دهیم.
حتمـا برایتان اتفـاق افتاده که بـا دوربیـن دیجیتال خود 
عکس بسـیار زیبایـی بگیرید ولـی زمانی کـه آن را وارد 
حافظـه رایانـه کردیـد متوجـه خرابـی عکـس بـه دلیل 
کثیفـی لنز شـوید. این یک تجربه بسـیار بد اسـت چون 
شـاید دیگـر نتوانید از آن مکان و یـا تجربه خاص عکس 
بگیریـد. پس همیشـه سـعی کنیـد لنـز دوربیـن خـود را 
تمیز نـگاه دارید تـا فرصت  های مهم را از دسـت ندهید.

لنز دوربین را تمیز کنید
مرحلـه اول: از یـک بـرس مویـی بسـیار نـرم ماننـد 
نمونه ایـی کـه در آرایشـگاه  ها اسـتفاده می شـود برای 
پـاك کردن گـرد و غبار روی لنز اسـتفاده کنیـد. هرگز 
سـعی نکنیـد لنـز دوربیـن را توسـط فوت و نفـس خود 
تمیـز کنیـد در عـوض می توانیـد از یـک وسـیله مانند 
جـارو برقـی (در حالـت معکـوس) یـا سشـوار بـا بـاد 
سـرد اسـتفاده کنید. بـا فـوت کـردن در دوربین ممکن 
اسـت بـزاق بـرروی لنز پاشـیده شـود و عـالوه بر این، 
اسـید هایی در نفـس انسـان وجـود دارنـد کـه ممکـن 

اسـت بـه لنز آسـیب برسـانند.
پاك کننـده  مایـع  از  قطـره  دو  یـا  یـک  دوم:  مرحلـه 
لنـز بـرروی پارچـه مخصـوص لنـز پـاك کـن بریزید 
و سـپس بـا پارچـه مرطـوب شیشـه لنـز را پـاك کنید 
بـرای پـاك کـردن لنـز نیـز ابتـدا از وسـط لنز شـروع 
کنیـد و سـپس بـه کناره  هـا حرکـت کنید. هرگـز مایع 
تمیزکننـده لنـز را مسـتقیما بـرروی لنز نپاشـید. پارچه 

مخصـوص لنـز و مایـع پاك کننـده لنـز را می توانید از 
فروشـگاه  های معتبـر دوربین  های دیجیتـال خریداری 
کنیـد. همچنیـن مداد هـای کربنـی مخصوصـی برای 
پـاك کـردن لنـز وجـود دارد که یک سـر آن  هـا برس 
بسـیار نـرم و سـر دیگر نیـز تمیز کننـده لنز اسـت. این 
مداد هـای کربنـی بهتریـن تمیزکننـده لنـز می باشـند.

LCD تمیز کردن بدنه دوربین و نمایشگر
مرحلـه اول: بـا یـک پارچـه نرم و بـدون کـرك، گرد و 

غبـار روی دوربیـن را پـاك کنید.
مرحلـه دوم: پارچـه را بـا کمـی آب خالـی نمنـاك کنید 
و سـپس LCD و بدنـه دوربیـن را تمیـز کنیـد هرگـز از 
الـکل برای تمیـز کردن قسـمت  های مختلـف دوربین 
اسـتفاده نکنیـد. مـا بـه شـما پیشـنهاد می کنیـم هیـچ 
وقـت از تی شـرت خـود بـرای تمیز کـردن لنز اسـتفاده 
نکنیـد و درعوض همواره پارچه مخصـوص تمیز کردن 

لنـز را در کیـف دوربیـن خود همراه داشـته باشـید.

تمیز کردن الی سی دی  ها
بـه خاطـر داشـته باشـید که پـس از مدتـی اسـتفاده از 
تلویزیـون، مانیتـور، نـوت بـوك و یـا هـر LCD دیگر، 
درخشـش و زیبایـی آن نسـبت بـه زمانـی کـه آن را از 
جعبـه خـارج کرده ایـد، قابـل مقایسـه نخواهد بـود اما 
اگـر مرتبـا آن را تمیـز کنیـد، ظاهـر آن هـا تمیـز و زیبا 
باقـی می مانـد و همـان طـوری کـه در ابتـدا گفتیـم، 
طـول عمـر وسـیله شـما مشـخص نخواهـد شـد. از 
طرفـی نمایشـگر های LCD بسـیار حسـاس هسـتند و 
تمیـز کـردن آن  هـا نیـز خیلـی سـاده نیسـت. در ادامه 

چند نکتـه مهم در رابطـه با تمیز کردن نمایشـگر های 
می دهیـم. آمـوزش  را   LCD

قبـل از تمیـز کـردن مانیتور، کابـل بـرق را از پریز جدا 
کنید تـا جریان الکتریسـته از مانیتور تخلیه شـود برای 
نـوت بـوك هم بهتـر اسـت عـالوه بر خامـوش کردن 
آن باتـری را نیـز جـدا کنیـد. از یک پارچه کتـان بدون 
کـرك و نرم بـرای تمیز کـردن LCD اسـتفاده کنید در 
جعبـه بعضـی از نمایشـگر ها، پارچـه مخصـوص برای 
می توانیـد  همچنیـن  دارد.  وجـود   LCD کـردن تمیـز 
یـا  عکاسـی  دوربیـن  فروشـگاه  های  بـه  مراجعـه  بـا 
یـا  و  لنـز  مخصـوص  پارچـه  عینـک،  فروشـگاه  های 
 LCD عینـک را تهیـه کنیـد و از آن بـرای تمیز کـردن
اسـتفاده کنیـد. مـا بـه شـما پیشـنهاد می کنیـم بـرای 
کنیـد  اسـتفاده  خالـی  آب  از  نمایشـگر  کـردن  تمیـز 
مخصـوص  اسـپری های  از  برخـی  از  می توانیـد  امـا 
نمایشـگر نیـز اسـتفاده کنیـد. بـه هـر حال هیـچ وقت 
آب یـا مایـع تمیز کننـده را به صـورت مسـتقیم برروی 
LCD اسـپری نکنیـد و در عـوض پارچـه را مرطـوب 

کـرده و سـپس نمایشـگر را تمیـز کنید.
هرگـز از اسـپری  هایی که حـاوی این مواد اسـت برای 

تمیز کردن LCD اسـتفاده نکنید:
محلول یا بخار آمونیاك

اتیل الکل
استون

اتیل اسید
کلراید متیل

ایـن مـواد باعث آسـیب جـدی به پنـل نمایشـگر های 
می گردنـد.  LCD
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