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J    و  HDR قابلیـت  بـا  امـکان دارد در رابطـه  اگـر  بایـت،   سـالم 
دهیـد. توضیـح  کمـی   HDR تلویزیون  هـای 

ــار  ــم دچـ ــا هـ ــه تلویزیون هـ ــوط بـ ــای مربـ ــان، فناوری هـ ــت زمـ ــا گذشـ بـ
ــوده و از  ــا بـ ــدر خبر هـ ــاوری HDR در صـ ــوند. هم اکنـــون فنـ دگرگونـــی می شـ
ـــاوری  ـــت. فن ـــری نیس ـــن 2160p خب ـــا رزولوش ـــرا اچ دی (UHD) ب ـــاوری 4K اولت فن
ـــای  ـــتری تلویزیون ه ـــه خاکس ـــل ب ـــیاه مای ـــگ س ـــف و رن ـــت ضعی HDR، کنتراس

ـــک  ـــاوری HDR را از نزدی ـــری، فن ـــر کارب ـــا ه ـــت. تقریب ـــرده اس ـــن ب LED را از بی

مشـــاهده کـــرده اســـت. ایـــن فنـــاوری می توانـــد در همـــه رزولوشـــن ها مـــورد 
ـــرد. ـــرار گی ـــتفاده ق اس

ـــل  ـــور قاب ـــه ط ـــل ها، ب ـــاده پیکس ـــدن س ـــه ش ـــه اضاف ـــبت ب ـــاوری نس ـــن فن  ای
 2160p ــن ــب رزولوشـ ــال، ترکیـ ــن حـ ــا ایـ ــت. بـ ــده اسـ ــی متقاعد کننـ توجهـ
و فنـــاوری HDR باعـــث بـــه وجـــود آمـــدن تصاویـــر خارق العـــاده ای خواهـــد 
ـــران را  ـــده و کارب ـــا ش ـــن فرمت ه ـــزاع بی ـــث ن ـــاوری باع ـــن فن ـــفانه ای ـــد. متاس ش
ســـردرگم کـــرده اســـت؛ اساســـا HDR تفـــاوت میـــان روشـــن ترین و تیره تریـــن 
نقـــاط یـــک تصویـــر بـــوده کـــه بـــه عنـــوان دامنـــه پویایـــی روشـــنایی یـــا 

ــود.  ــناخته می شـ ــبی شـ ــنایی نسـ روشـ
برخـــی بر ایـــن بـــاور هســـتند کـــه HDR بـــه معنـــای اوج روشـــنایی نیســـت. 
ــق،  ــیاه عمیـ ــای سـ ــدی از رنگ هـ ــل بهره منـ ــه دلیـ ــای OLED بـ تلویزیون هـ
ــور  ــه منظـ ــت بـ ــب نیـ ــنایی بر حسـ ــزان روشـ ــاد میـ ــد زیـ ــه تولیـ ــازی بـ نیـ
ــای OLED در  ــل تلویزیون هـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد. بـ ــر ندارنـ ــذاری بیش تـ تاثیرگـ
مقایســـه بـــا تلویزیون هـــای LCD بـــا نـــور پس زمینـــه LED و رنگ هـــای 
ــا، باشـــکوه و اشـــباع شـــده بـــه نظـــر  ســـیاه متمایـــل بـــه خاکســـتری آن هـ
ـــا  ـــد ام ـــد می کنن ـــابهی را تولی ـــنایی مش ـــزان روش ـــاوری می ـــردو فن ـــند. ه می رس
ـــر  ـــاهده تاثی ـــرای مش ـــد. ب ـــی دارن ـــی خالص ـــیاه و تیرگ ـــگ س ـــا رن ـــا تقریب OLED ه

ــنایی بایـــد بـــه میـــزان  ــاوری HDR در تلویزیون هـــای LED LCD، اوج روشـ فنـ
قابـــل توجهـــی افزایـــش داده شـــود.

ــنا هســـتید. بـــه  ــا قابلیـــت HDR در عکاســـی آشـ  احتمـــاال پیـــش از ایـــن، بـ
طـــوری کـــه، امـــروزه یـــک گزینـــه HDR در بیش تـــر دوربیـــن گوشـــی های 
ـــس  ـــک عک ـــق ی ـــت دقی ـــیله ثب ـــه وس ـــای HDR ب ـــود دارد. عکس ه ـــمند وج هوش
ـــا  ـــب آن ه ـــپس ترکی ـــف و س ـــب f مختل ـــه ای از ضری ـــا دامن ـــخص ب ـــداد مش ـــه تع ب
ــم  ــه دیافراگـ ــودگی دریچـ ــان دهنده گشـ ــب f نشـ ــد. ضریـ ــود می آینـ ــه وجـ بـ
بـــوده و هرچـــه ایـــن ضریـــب بزرگ تـــر باشـــد، دریچـــه دیافراگـــم کوچک تـــر 
و بســـته تر خواهـــد بـــود.  ویدئو هـــای HDR هـــم تقریبـــا بـــه همیـــن شـــکل 

ــوند. ــاد می شـ ایجـ
 تنهـــا تفـــاوت موجـــود، پیچیـــده بـــودن و ســـختی ایجـــاد چنیـــن  ویدئو هایـــی 
ـــگ،  ـــته و بالدرن ـــه صـــورت پیوس ـــنایی ب ـــیعی از روش ـــه وس ـــت دامن ـــرا ثب ـــت؛ زی اس
ــه  ــن دوگانـ ــا دوربیـ ــردازش یـ ــی پـ ــادی از توانایـ ــبتا زیـ ــزان نسـ ــد میـ نیاز منـ
ــال  ــای دیجیتـ ــال افکت هـ ــا اعمـ ــاخت انیمیشـــن های HDR یـ ــا سـ اســـت امـ
HDR بـــه ســـادگی حرکـــت یـــک لغزنـــده در نرم افزار هـــای گرافیکـــی و 

جلوه هـــای ویـــژه ماننـــد 3D MAX وAdobe Premiere اســـت. روشـــنایی 
نســـبی بیش تـــر، تنهـــا چیـــزی نیســـت کـــه نیاز منـــد بـــه کارگیـــری فنـــاوری 
HDR اســـت. همچنیـــن، بـــرای جلوگیـــری از ایجـــاد اثـــر مصنوعـــی تصاویـــر 

ماننـــد عـــدم پیوســـتگی رنگ هـــا یـــا ارائـــه رنگ هـــای اشـــتباه مربـــوط بـــه 
ـــتن  ـــور داش ـــه منظ ـــوای HDR، ب ـــه ای (Color banding) در محت ـــک رایان گرافی
تغییـــر حالـــت مالیـــم، بایـــد طیـــف بســـیار گســـترده تری از رنگ هـــا موجـــود 
ــره فراهـــم  ــیار روشـــن و تیـ ــوده و جزئیـــات بیش تـــری در محیط هـــای بسـ بـ
 wide) ـــیع ـــگ وس ـــدوده رن ـــوان مح ـــه عن ـــت ب ـــن حال ـــر ای ـــال حاض ـــود. در ح ش
ـــه  ـــی ب ـــا 12 بیت ـــگ 10 ت ـــق رن ـــی عم ـــه معن ـــده و ب ـــناخته ش color gamut) ش

ازای هـــر رنـــگ اســـت کـــه تقریبـــا 1 میلیـــارد یـــا 4 میلیـــارد رنـــگ می شـــود. 
 OLED ــه عـــالوه تلویزیون هـــای ــر بـ برخـــی از تلویزیون هـــای LED LCD برتـ
چنـــد ســـال اخیـــر، دارای فنـــاوری نمایشـــگری بـــرای رنـــدر کـــردن محتـــوای 
HDR بـــه منظـــور داشـــتن نتیجـــه مناســـب و معقـــول هســـتند امـــا بیش تـــر 

ــه  ــه قابلیـــت HDR را بـ ــتند کـ ــی هسـ ــال دارای مدل هایـ ــای امسـ تلویزیون هـ
طـــور گســـترده ای تبلیـــغ می کننـــد.

ــای  ــونگ، مدل هـ ــرکت سامسـ ــری SUHD شـ ــامل سـ ــا شـ ــن تلویزیون هـ  ایـ
ــای LED و  ــن تلویزیون هـ ــونی، جدیدتریـ ــرکت سـ ــری D شـ X800 و X900 سـ
OLED شـــرکت ال جـــی و ســـریP شـــرکت Vizio اســـت. همچنیـــن ممکـــن 

ــی  ــا عبارت هایـ ــراه بـ ــه همـ ــوید کـ ــه شـ ــی مواجـ ــا تلویزیون هایـ ــت بـ اسـ
ـــغ  ـــت تبلی ـــن دس ـــواردی از ای ـــا م ـــد HDR enabled و HDR compatible ی مانن
ـــورد  ـــون م ـــه تلویزی ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــاد ش ـــای ی ـــوم عبارت ه ـــوند. مفه می ش
ـــت  ـــن قابلی ـــت. ای ـــوای HDR اس ـــردازش محت ـــایی و پ ـــه شناس ـــادر ب ـــط ق ـــر فق نظ
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــت فعل ـــن صنع ـــه جایگزی ـــت ک ـــرای HDR اس ـــی ب ـــل مبنای حداق
ـــگ،  ـــت رن ـــگ، دق ـــباع رن ـــورداری از اش ـــی برخ ـــه معن ـــده، ب ـــاد ش ـــای ی عبارت ه
ـــط  ـــوده و فق ـــوای HDR نب ـــر محت ـــرای درک بهت ـــاال ب ـــت ب ـــا کنتراس ـــنایی ی روش

بـــرای بازاریابـــی اســـتفاده می شـــود. 
بـــا وجـــود ایـــن کـــه فنـــاوری HDR هنـــوز کامـــال آمـــاده نیســـت امـــا یـــک 
 UHD) بـــه وســـیله اتحادیـــه HDR اســـتاندارد و گواهـــی بـــرای تلویزیون هـــای
ــا  ــه UHD تقریبـ ــت. اتحادیـ ــده اسـ ــعه داده شـ Ultra High Definition) توسـ

ــت. ــون اسـ ــت تلویزیـ ــده در صنعـ ــای عمـ ــه پخش کننده هـ ــامل همـ شـ

نرم افزاری برای آنالیز اطالعات جغرافیایی

امروزه تعداد نرم افزار هایی که به ما انواع و اقسام اطالعات 
جغرافیایی را می دهند، بسیار زیاد شده است. شما به سادگی 
می توانید با استفاده از Atlas های آنالین کلیه اطالعات مورد 
نظر خود را در رابطه با کشور های مختلف به دست آورید. 
سیستم  های اطالعات جغرافیایی GIS نام دارند و اطالعاتی 
را در اختیار شما قرار می دهند که بدون شک اگر در سطح 
حرفه ای نباشید ممکن است زیاد از آن  ها سردرنیاورید. برای 
همین این هفته به شما نرم افزاری معرفی خواهیم کرد که به 
 MapInfo Professional .تحلیل این اطالعات می پردازد
ابزار حرفه ای نقشه برداری رایانه ای با ویژگی  های کامل و 
همچنین ابزاری برای آنالیز سیستم اطالعات جغرافیایی 
(GIS) است که مجموعه غنی از ابزار ها و آپشن های پیشرفته 

ایجاد  و  توپولوژی  داده  های  و  جغرافیایی  پردازش  برای 

مشروحات، نقشه  ها و گزارشات، فراهم کرده است. استفاده 
از این نرم افزار بسیار ساده است و دارای یک رابط کاربری 
گرافیکی است که تمامی آپشن  ها را به راحتی در دسترس 
شما قرار می دهد. وظیفه اصلی این نرم افزار آنالیز و دریافت 
نرم افزار  این  است.  زمین  و  نقشه  ها  به  مربوط  داده  های 
مختص کارشناسان جی آی اس و تا حدودی مهندسان 
عمران و نقشه برداری است. تحلیلگران در این نرم افزار دارای 
قدرت مانور باالیی هستند. از جمله قابلیت  های این نرم افزار 
می توان به نمایش مناسب داده  های گرافیکی، نمایش دقیق 
مختصات، امکان فراخوانی داده  های رستری و وکتوری در 
فرمت  های مختلف و همچنین امکان اتصال به بانک  های 
اطالعاتی مختلف اشاره کرد. این نرم افزار از ورودی  های 
مختلف پشتیبانی می کند در نتیجه شما می توانید داده  ها 
فایل  های  و  داده  پایگاه  گسترده،  صفحه  برنامه  های  از  را 
CSV و همچنین تصاویر گرید و رستری، به نرم افزار وارد 

کرده و پردازش کنید. عالوه بر این MapInfo از اتصاالت 
ODBC و FDO و همچنین وارد کردن فایل از دیگر نرم 

افزار های طراحی مهندسی (CAD) نیز پشتیبانی می کند. 
همچنین این نرم افزار قادر به استفاده از الیه  های چندگانه 
اطالعاتی  دستگاه  های  بین  اتصال  تحلیل  برای  نقشه 
که  می دهد  اجازه  شما  به  نرم افزار  این  می باشد.  مختلف 
بخش  های  از  شده  بارگذاری  جدول  هر  برای  را  الیه  ها 
تعیین شده، سازماندهی و دستکاری آبجکت  ها، سمبل ها، 
مناطق، نقاط و خطوط، ویرایش محتوا، اختصاص برچسب 

و تولید میله مقیاس، مدیریت کنید. قابلیت رندر پیشرفته 
این نرم افزار به شما کمک می کند که تصاویر GIS با کیفیت 
باال، نمودار ها و طرح  هایی را برای ارائه و یا انتشار، آماده 
کنید. این نرم افزار با نسخه  های مختلف ویندوز سازگاری 
گذشته  داشت.  نخواهید  نگرانی  بابت  این  از  شما  و  دارد 
از این مورد باید بدانید که نرم افزار های تحلیل معموال بار 
پردازشی زیادی را به پردازنده سیستم شما وارد می کنند 
برنامه  هایی  از  دسته  جزو آن  نرم افزار  این  خوشبختانه  و 
است که به اصطالح می توان گفت، سبک هست و باعث 
با  شما  شد.  نخواهد  شما  سیستم  رم  و  پردازنده  درگیری 
استفاده از این برنامه می توانید به سادگی روند های پنهان 
در صفحات گسترده و نمودار ها را کشف کنید. همچنین 
و  جغرافیایی  داده  های  پیشرفته  پردازش  نظیر  کار هایی 
توپولوژی و ایجاد مشروحات، نقشه  ها و گزارشات با استفاده 
از این برنامه به سادگی انجام خواهد گرفت و باید بدانید که 
در محیط کاربری MapInfo یک نوار ابزار خاص برای این 
کار قرار گرفته است. با استفاده از همین نوار ابزار کار هایی 
و  محاسبات  و  داده  ها  قوی  تحلیل  و  تجزیه  انجام  نظیر 
ایجاد نقشه  های سفارشی و محتوایی برای تجزیه و تحلیل 
و  زیرساخت  ها  استقرار،  شبکه  های  نمایش  همچنین  و 
تاسیسات امکان پذیر می باشد. برای دانلود نسخه رایگان 
و آزمایشی این برنامه می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
http://www.pitneybowes.com/us/

mipro-free-trial.html

ترافیک وب سایت خود را باال ببریم
آموزش راه  هایی برای باال بردن ترافیک وب سایت  ها

برای  راهشان  تنها  که  می کنند  تصور  افراد  از  بسیاری 
افزایش میزان بازدید کننده و ترافیک وب سایتشان این 
است که دست به دامان گوگل شوند. اگر شما هم این 
تصور را دارید باید بدانید که راه  های دیگری هم برای 
این کار وجود دارد که خودتان می توانید به سادگی رتبه 
وب سایتتان را باال برده و به افزایش ترافیک آن کمک 
کنید. در این هفته تصمیم داریم که راه  هایی را برای این 

کار به شما آموزش دهیم.

وبالگ نویسی به صورت مهمان
اگرچه وبالگ نویسی به صورت مهمان راه مناسبی برای 
به دست آوردن بک لینک (backlink) نیست، اما صرفا 
این دلیل باعث نمی شود چنین اقدامی را به طور کامل 
اطالعاتی  خاصی  موضوع  مورد  در  اگر  ندهید.  انجام 
پست هایی  مهمان  به صورت  گاهی  نیست  بد  دارید، 
منتشر کنید. البته ممکن است وبالگ نویسی به صورت 
برای  بهینه سازی  نظر  از  شما  وب سایت  برای  مهمان 
نشود؛  واقع  مؤثر  چندان   (SEO) جست وجو  موتور های 
اما انجام این عمل در پلتفرم های مناسب باعث می شود 
ارجاع  خود  وب سایت  به  ترافیک  توجهی  قابل  حجم 
سایر  برای  مهمان  به صورت  پست  نوشتن  با  دهید. 
طرفداران  و  فالوئر ها  می توانید  مطرح،  پلتفرم های 

جدیدی برای وب سایت خود به دست آورید.

همکاری با بالگر ها
اگر وبالگ یا وب سایت شما مطالب خوب و همچنین 
بدان  موضوع  این  باشد،  داشته  توجهی  قابل  مخاطبان 
معنا نیست که شما تنها فردی هستید که یک وبالگ 
با موضوع مورد نظرتان دارید. در حقیقت اگر محبوبیت 
موضوع وب سایت خود را بررسی کنید، مطمئنا از نتایج 
این  در  چرا که  شد؛  خواهید  شگفت زده  به دست آمده 
که  کرد  خواهید  پیدا  دیگری  وبالگ نویس های  حالت 
گرفته اند.  پیش  در  را  شما  موضوع  با  مشابه  موضوعی 
امکان  که  جایی  تا  کنید  سعی  باید  دلیل  همین  به 
هدف  همانند  موضوعاتی  که  بالگر هایی  سایر  با  دارد 
برای  باشید.  داشته  همکاری  می کنند،  دنبال  را  شما 
اکثر  در  که  نظرات  بخش  از  می توانید  کار  این  انجام 
وبالگ ها و وب سایت ها وجود دارد، استفاده کنید. نکته 
اقدام  از  پیش  باید  که  است  این  نظر  ثبت  هنگام  مهم 

خود  مورد  در  کاملی  اطالعات  خود،  دیدگاه  ارسال  به 
نظرات  درج  از  که  باشید  داشته  توجه  البته  کنید.  ارائه 
خودداری  عمومی  نظرات  یا  پست  موضوع  به  بی ربط 
مواردی  چنین  وبالگ نویس ها  دنیای  در  چرا که  کنید؛ 
هرزنامه (اسپم) شناخته می شوند و به احتمال زیاد حذف 

خواهند شد.

استفاده از شبکه  های اجتماعی
وقتی صحبت از فکر کردن در مورد شبکه های اجتماعی 
باشد، چه پلتفرم هایی به ذهن شما می آید؟ فیس بوک! 
بهترین  و  مهم ترین  جمله  از  پلتفرم  دو  این  توئیتر! 
می شوند  شناخته  دنیا  حاضر  حال  اجتماعی  شبکه های 
نگاهی  نیست  بد  اما  دارند،  مشخصی  هدف  هرکدام  و 
باشید؛  داشته  نیز  آنالین  اجتماعی  پلتفرم های  سایر  به 
می توانید  اجتماعی  شبکه های  سایر  طریق  از  چرا که 
کنید.  هدایت  خود  وب سایت  به  توجهی  قابل  ترافیک 
در  و  اول  نگاه  در  شاید  پالس  گوگل  مثال،  به عنوان 
مقایسه با رقبایی چون فیس بوک چندان به چشم نیاید 
و تأثیر این پلتفرم به اندازه فیس بوک نباشد؛ اما بسیاری 
با  مرتبط  محتوای  اشتراک گذاری  با  هم اکنون  افراد 
افزایش  به  اجتماعی،  شبکه  این  در  موجود  گروه های 
کمک  خود  وبالگ  یا  وب سایت  محتوای  مخاطبان 
می کنند. یافتن پلتفرم های دیگری که به بهبود مطالب 
وب سایتتان کمک کنند و شما را با سایر بالگر هایی که 
جذب  در  می تواند  کنند؛  آشنا  دارند،  شما  مشابه  هدفی 
شرایط  این  در  شود.  واقع  مؤثر  بسیار  جدید  مخاطب 
ترافیک  منبع  یک  که  کنید  حاصل  اطمینان  می توانید 

ورودی همیشگی و ثابت برای محتوای خود دارید.

انجمن  های گفت وگو را فراموش نکنید
اگرچـه مدت زیادی از گسـترش انجمن هـای گفت وگو 
می گـذرد؛ امـا این نـوع وب سـایت ها همچنـان یکی از 
بهتریـن و محبوب تریـن مکان هـا بـرای افرادی اسـت 
کـه قصـد دارنـد در مـورد مباحـث مختلـف بـا دیگران 
مشـورت کنند. شـما در انجمن هـای گفت وگوی آنالین 
می توانیـد در مـورد موضوعات مورد نظر خـود از دیگران 
نظرخواهـی یـا در مباحث دیگران شـرکت کنید. سـعی 
کنیـد انجمن هـای آنالینـی بیابید کـه امـکان بازاریابی 
برای محتوای شـما در آن ها وجود داشـته باشـد. همانند 
نوشـتن نظـر در وبالگ سـایر افـراد، پیـش از اظهار نظر 
در مباحـث دیگـران در انجمن های گفت وگـوی آنالین 
بهتـر اسـت از مفیـد بـودن و باکیفیت بودن پسـت خود 
اطمینـان حاصل کنیـد. می توانیـد به دیگران پیشـنهاد 
بدهیـد کـه از پسـت های وبـالگ یـا وب سـایت شـما 
دیـدن کننـد، امـا در عیـن حـال می توانیـد در بخـش 
امضـای پسـت ها، آدرس وب سـایت یـا وبـالگ خـود 
را قـرار دهیـد تـا بـا ارسـال هـر نظـر در انجمن هـای 
گفت وگو، وب سـایت شـما نیـز در معرض دیـد بقیه قرار 
گیـرد. البتـه بـار دیگـر خاطرنشـان می کنیـم کـه نباید 
از ایـن روش بـرای ارسـال پیام هـای تبلیغاتـی اسـپم 
اسـتفاده کنیـد. یکـی دیگـر از کار هایـی کـه می توانـد 
مفید باشـد این اسـت که بـرای خود محتـوای ویدئویی 
درسـت کـرده و آن را در سـایت  هایی نظیـر یوتیـوب به 
اشـتراک بگذاریـد. یوتیـوب یکـی از زیـر شـاخه  های 
بسـیار موثـر گـوگل بـه حسـاب می آیـد و هـر کاربـر 
می توانـد بـا ایجاد یـک کانـال در ایـن پلتفـرم ترافیک 

قابـل توجهـی بـه محتـوای خود جلـب کند.
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