
  تنظيم نور و رنگ در تلوزيون
  

کنيم و توجه ما را جلب ترين عواملی که در هنگام خريد تلوزيون به آن توجه میيکی از مهم  
  کند، وضوح تصوير و رنگ است.می

ی مشتری است ولی بعد از خريداری وضوح تصوير يکی از مهم ترين عوامل جذب کننده  
  تلوزيون مورد نظر و شروع اسنفاده از آن مشتری شاهد افت قابل توجه کيفيت خواهد بود.      

يکی از داليل اين افت کيفيت، تفاوت کيفيت کانال های تلوزيونی با تصويری است که در   
تلوزيون نيست، فروشنده مغازه مشاهده کرده ايد. پس اين تفاوت به دليل مشکل يا خرابی 

کند پس استفاده می  FHDيا  UHDکيفيت تلوزيون از فايل های برای نشان دادن حداکثر 
 طبيعی است که فيلم ها و تصاوير با کيفيت کمتر، از وضوح کمتری نيز برخوردار باشند.

 

  

   

کيفيت و  تغيير و درست کردن تصوير تلوزيون يا کاليبره کردن تلوزيون موجب بهبود نسبی
- نزديک شدن به کيفيت مورد انتظار مشتری است که در اينجا به چند مورد مهم اشاره می

   شود.



  تنظيم دستی رنگ و روشنايی 
توانيد به صورت دستی نيز عالوه بر حالت های موجود در تلوزيون های مدرن شما می  

لمان موارد زير چندتا از اِ ی خود به تغيير در تنظيمات نور و رنگ بپردازيد. مطابق سليقه
  .ی خود تغيير ايجاد کنيدهتوانيد در آنها را بر اساس سليقهای قابل تغيير هستند که شما می

   contrast setting )کانتراست تلوزيون( 
کانتراست مهم ترين و اصلی ترين معيار برای نشان دادن کيفيت است. در تنظيم تصوير   

 نيتفاوت ب ،تضاد زانيميا  ونيزيکنتراست تلوژه داشت. توجه ويبايد به اين مورد تلوزيون 
  است. اهيرنگ س يیروشنا نيترو کم ديرنگ سف يیروشنا نيشتريب

   

   

هرچه اين تفاوت بيشتر باشد، ميزان کانتراست نيز باالتر است و تصوير از کيفيت مطلوب  
  و بااليی برخوردار است. 

خانگی به دليل باال بودن اين نسبت و کيفيت باالی در فروشگاه های فروش لوازم   
ت بااليی برخوردار آيد که تصوير از کيفيتصاوير، اين تصور در مشتری به وجود می

توانيد مطابق با ها قابل تغيير است و میاست. اين مورد در قسمت تنظيمات تمامی تلوزيون
  ن مورد را تغيير دهيد.سليقه ی خود، اي



  تغيير دمای رنگ 
يکی ديگر از موارد مهم در تنظيم رنگ،  تنظيم دمای رنگ است. واحد انداره گيری      

است اگر  6500تلوزيون کلوين است و مقدار ديفالت و طبيعی اين مورد در تلوزيون 
تصوير تلوزيون شما بيش از حد آبی يا بيش از حد قرمز است با رفتن به تنظيمات اين مورد 

يير دهيدرا تغ

.  

اين صورت که دمای رنگ تلوزيون به معنی قرمز بودن يا آبی بودن تصوير است به   
يا به اصطالح تصوير سردتر باشد نمايشگر شما تصوير باشد  هرچه دمای تصوير بيشتر



دهد و هرچه دمای تصوير کمتر باشد رنگ آن به قرمزی سرد تر و آبی تری را نمايش می
  را مشاهده خواهيد کرد. می زند و تصوير گرمی

تغيير دمای رنگ تلوزيون يک امر کامال سليقه ای است ولی به صورت کلی تصاوير با   
دمای باال تر از محبوبيت بيشتری برخوردار اند به همين دليل در فروشگاه های لوازم 

  شود.خانگی از تصاوير با دمای باالتر استفاده می

  وضوح تصوير تلوزيون  
به اين  (sharpness)ی لبه های تصاوير است ی شدت تيزتصوير نشان دهندهوضوح يک   

صورت که هرچه کقيت يک تصوير ببيشتر باشد به معنی تيز تر بودن لبه های ان تصوير 
  است و دارای وضوح بيشتری است. 

بجکت در تصوير تفاوت در ماتی و تيزی لبه های آ 4Kو  HDبرای مثال يک تصوير   
رچه کيفيت باالتر رفته از ماتی عکس کم شده  و لبه های عکس تيز تر به نظر دارند که ه

  تونبد وضوح تصوير را تغيير دهيد.رسند با تغيير دادن اين مورد میمی

  )Brightness(تنظيم روشنايی تصاوير  
توانيم مقدار روشنايی تصاوير را تغيير دهيم. با تاريکی با تغيير سطح سياهی تصاوير می  

تر کردن يک تصوير به رنگ مشکی در آن تصوير عمق داده ايم و وضوح تصوير کاهش 
شود ولی با کم کردن سطح رنگ مشکی و افزايش ميابد و از جزيبات آن تصوير کم می

  روشنايی از عمق رنگ مشکی کم کرده ايم و جزئيات را افزايش داده ايم 

اد از حد يک تصوير از کيفيت آن کاسته ن زياين تنظيم نيز سليقه ای است، با روشن کرد  
تواند به چشم نيز آسيب بزند و با تاريک کردن آن مشخصا عمق رنگ ايم و اين امر می

 مشکی زياد شده و تصوير به سختی قابل مشاهده خواهد بود.



  

ميزان کانتراست و افزايش مطلوب روشنايی به مقدار توصيه می شود با باال نگه داشتن   
فروشگاه های فروش لوازم  خودتان از بهترين کيفيت تلوزيون خود استفاده کنيد. مورد نظر

وجود تصوير ت و روشنايی مطلوب بهترين کيفيت مباال نگه داشتن نسبت کانتراس با خانگی
  شود.دهند همين کار موجب جلب توجه مشتريان میرا نمايش می

  )colorشدت رنگ ( 
داده شد اشتباه نگيريد، در شدت رنگ را با دمای رنگ که پيش تر در مورد آن توضيح   

است که با کم کردن اين مقدار رنگ  50حالت پيش فرض يا ديفالت شدت رنگ روی عدد 
شود و با افزايش شوند و تصوير به سياه و سفيد شدن نزديک میهای تصوير کم رنگ می

شود، اگر اين مقدار را بيش از حد افزايش دهيم تر می مقادير شدت رنگ تصوير پر رنگ



 زند.رنگ تصوير به نارنجی و حتی قرمز می

  

 )Back lightيا ( ونيزيتلو نهينور پس زم
 شيموجود در صفحه نما يیروشنا صفحه ی نمايشگر تلوزيون، زين نهينور پس زم    

  .شودیم ونيزيتلو شيدر صفحه نما ريتصو لينور موجب تشک نياست. ا عيما ستاليکر

 زانيدارد و م ونيزيتلو در ريدر مطلوب نشان دادن تصاوتاثير زيادی  نور پس زمينه   
 ،برای بهتر نشان دادن تصاويرروشن،  یهاطي. در محکندیرا مشخص م ريتصاو يیروشنا

و در مکان های تاريک تلوزيون به نسبت به نور کمتری  تلوزيون به نور بيشتری نياز دارد
و کم کردن  ادي. زشودیکم م ونيزيتلو يیروشنا زانيو مبرای نشان دادن تصوير نياز دارد 

و محدوديتی برای ايجاد تغيير در دارد،  یبستگ یشخص قهيبه سل یاديتا حد ز ونيزينور تلو
ی صفحه ی اد تغيير در نورپس زمينهشود در هنگام ايجآن وجود ندارد ولی توصيه می

نمايشگر، تغييرات شما به مقدار استاندارد نزديک باشد زيرا در بلند مدت ممکن است به 
  .چشم شما آسيب وارد شود

تنظيمات رنگ و نور در تلوزيون به صورت دستی مشخصا محدوديت خاصی ندارد ولی   
بهتر است به مقدار کمی در آنها تغيير  استاندارد برای هر پارامتر وجود دارد کهيک مقدار 



ايجاد کنيم. با دور شدن از مقدار استاندارد و نداشتن تجربه و مهارت کافی ممکن است در 
  طوالنی مدت  به سالمت چشم خود اسيب بزنيد.

  

  

  


