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ران مجله نت  
نزابینویسنده:  سمیرا اسمعیل زاده ا  

 

|  HDMIکابل  یدخر 
و  یدکامل خر  یراهنما

 یهابا انواع کابل ییآشنا
HDMI 

            High-definition مخفف عبارت HDMI کلمه
multimedia interface   است که به معنی رابط چند

 کابل خرید هستش. شما برایای با کیفیت باال رسانه
 HDMI  باید نکاتی رو رعایت کنید و مشخصات کابل

 .مورد نظر خودتون رو به خوبی بررسی کنید
به بازار  2003ها، اولین بار در سال این نوع از کابل

عرضه شدن و از همون زمان به دلیل داشتن کیفیت 
های باال، برای اتصال مانیتور، تلویزیون و پخش کننده

های بازی، یگه به پلیرهای معمولی و بلوری، کنسولد
تاپ گیرنده دیجیتال، دوربین، ساندبار، کامپیوتر و لپ

تونن به ها میاین نوع از کابل .شدناستفاده می
صورت همزمان صدا و تصویر رو با باالترین کیفیت 

 .ممکن، منتقل کنن

 

https://netran.net/mag/HDMI-cable/
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است که به معنی رابط چند  High-definition multimedia interface مخفف عبارت HDMI کلمه
کنید و مشخصات باید نکاتی رو رعایت  HDMI کابل خرید ای با کیفیت باال هستش. شما برایرسانه

 .کابل مورد نظر خودتون رو به خوبی بررسی کنید
به بازار عرضه شدن و از همون زمان به دلیل داشتن  2003ها، اولین بار در سال این نوع از کابل

های دیگه به پلیرهای معمولی و بلوری، کیفیت باال، برای اتصال مانیتور، تلویزیون و پخش کننده
 .شدنتاپ استفاده میده دیجیتال، دوربین، ساندبار، کامپیوتر و لپهای بازی، گیرنکنسول

. باالترین کیفیت ممکن، منتقل کنن تونن به صورت همزمان صدا و تصویر رو باها میاین نوع از کابل
 .شیدران بیشتر با این نکات آشنا میدر ادامه این مطلب از سایت نت

 HDMI لکاب استانداردهای با آشنایی
وارد بازار شد اما پس از اون، استانداردهای جدیدی برای  2003 در سال HDMI هایاولین نسل کابل

 .ها، استفاده شدساخت این نوع کابل

 1تصویر 
   . برای خرید کابلیت و رفع نیازهای تازه ایجاد شدنهر کدام از این استانداردها، با هدف افزایش کیف

HDMI  ا آشنا باشید تا بتونید بهترین مدل رو خریداری کنیداید با این استانداردهب. 
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1.4 HDMI 
آمد. با به بازار معرفی شد و گام بزرگ و مهم رو به جلویی به شمار می 2009در سال  1.4نسخه 

 30اون از  )Fps( فراهم شد اما نرخ فریم ریت K4 استفاده از این نسخه، امکان انتقال ویدیوهای
تر برای نمایش تصاویر با روشنایی و کنتراست دقیق HDR نسخه، از قابلیترفت. این واحد فراتر نمی

 .هکنپشتیبانی می

 2تصویر 
به عمق  K 4با این نسخه، باید بدونید که این ویژگی نیز برای محتوای HDMI البته برای خرید کابل

 .بیتی خبری نیست 12تا  10و از کیفیت  بیتی محدود شده 8رنگ 

ها رو دارید، باید ، مانیتورها و تلویزیونPS4د هایی ماننبرای دستگاه HDMI لاگر قصد خرید کاب
 .ستهفایده ها بیبرای اون 1.4های جدیدتر از بدونید که خرید کابل

2.0 HDMI 
گیگابایت در ثانیه،  18هم شناخته میشه، به لطف پهنای باند  UHD HDMI این استاندارد که به عنوان

هرتز منتقل  60رو با نرخ  K 4کنه تا بتونن ویدیوهایاستفاده کنندگان فراهم میاین امکان رو برای 
 .کنن
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حدود  Rec 2020 کنه و با پشتیبانیبیت افزایش پیدا می 12و  10هم عمق رنگ به  HDR در زمینه
 .های مرئی رو پوشش میدهدرصد از طیف 80

 3تصویر 
HDMI 2.0 کیلوهرتز پشتیبانی کنه که وضوح صوتی  1537 کانال صوتی با فرکانس 32تونه از می
 .کنهای رو میسر میفوق العاده

قابلیت ارسال چهار جریان صوتی همزمان یا دو استریم ویدیویی در این نسخه، به شما اجازه میده 
ای رو به ها محتوای جداگانهتا مانیتور یا تلویزیون رو به دو بخش تقسیم کنید و در هر یک از اون

 .ذاریدب نمایش

2.0b HDMI 
و  BBC ست که توسطه HLG ، امکان نمایش تصویرHDMI 2.0bل ترین مزایای کابیکی از اصلی

NHK ر تژاپن توسعه یافته و در قالب نسخه پیشرفتهHDRتر ها رو با کنتراست باالتر و غنی، رنگ
 .تونه به تصویر بکشهمی
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 4تصویر 

2.1 HDMI 
هاست جدیدترین نمونه از این کابل 2.1دارید، باید بدونید که نسخه  رو HDMI اگر قصد خرید کابل

 .به بازار معرفی شد 2018که در سال 

ها رو بر عهده داره، در این نسخه های این نوع از درگاهکه توسعه استانداردها و قابلیت HDMI انجمن
ها از بروزرسانی خه، تا مدتبا این نس HDMI دست به تغییرات قابل توجهی زده و در صورت خرید کابل

 .شیدنیاز میاون بی

HDMI 2.1 تونه از ویدیوهاینه تنها میK 4  هرتز و ویدیوهای 120با نرخ فوق العادهK 8  60با نرخ 
 .آماده شده K 10هرتز پشتیبانی کنه، بلکه از همین حاال هم برای انتقال ویدیوهای

 
 5تصویر 
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داینامیک، امکان نمایش تصاویر با حداکثر کنتراست و رنگ مشکی  HDR این نسل به دلیل سازگاری با
 .واقعی رو داره

رسونه و با انتقال سریع ها، به دلیل نرخ رفرش متغیر، لگ تصاویر رو به حداکثر میاین نوع از کابل
 .کنه که یه خبر بسیار خوب برای گیمرهاستها، نمایش محتوا رو روان و سریع میفریم

 HTMI لکاب خرید یبرا مهم نکات
ها، با های این نوع از کابلیم که تمامی نسخهباید بگ HDMI قبل از بیان نکات مهم برای خرید کابل

 .های قبلی خود سازگاری دارننسل

رو به هم متصل کنید، سیستم  1.3و  HDMI 1.4 به عبارتی دیگه، اگه شما دو سیستم با استانداردهای
 .شهمحدود می 1.3های نسخه ویژگیبه صورت خودکار به 

شه اما بهتره برای اطالع بیشتر فقط به اون توجه بندی اون درج میبر روی بسته HDMI نسخه کابل
های اون رو هم های صوتی و تصویری دستگاه، فهرست ویژگیتر از قابلیتنکنید و برای اطالع دقیق

 .مد نظر داشته باشید

ها نیست، چون تعبیه تضمین کننده پیاده سازی آخرین قابلیت در کابل ها به تنهایینسخه این کابل
 .ها، در محصول قرار میدههای خود اونهای هر نسل اختیاریه و تولیدکننده بر اساس اولویتویژگی

 
 6تصویر 
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باید در نظر داشته باشید، برند تولید کننده اونه.  HDMI یکی از نکات مهم که در زمان خرید کابل
ها کیفیت الزم رو مامی اوناما ت کننو تولید مینوع از محصوالت ر امروزه برندهای بسیار زیادی این

 .ندارن

آشنا بشید، بهتره قبل از خرید کمی در اینترنت  HDMI برای این که بتونید با برندهای تولید کننده کابل
 .جست و جو کنید

نامعتبر و بی کیفیت در بازار موجود شده که استفاده های اخیر متاسفانه انبوهی از محصوالت در سال
تونه در آینده مشکالتی مانند قطعی کابل، اختالل در نمایش تصاویر، ناهماهنگی در صدا ها میاز اون

 .و تصویر و غیره رو برای شما به وجود بیاره

خرید، در نظر داشته مرغوب رو دارین، بهتره تمامی نکات زیر رو هنگام  HDMI اگر قصد خرید یک کابل
 .باشید

 ه نسخHTMI 
 جنس کابل 
 طول کابل 
 برندهای تولید کننده 
 نوع کانکتور 

 

 
  HTMI هسخن

 1.4های . کابلهستن  2.0bو  2.0، 1.4، دارای استاندارد هستن هایی که در بازار موجودتر کابلبیش
 مناسب سازگار نیستن با نرخ فریم K/HDR 4گیگابایت، با ویدیوهای 18به دلیل پهنای باند کمتر از 

 .و همچنین قیمت کمتری هم دارن

 های پیشنهادیمقاله

 کابل شبکه چیست؟

 راهنمای خرید کابل شبکه

 

 

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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با  HDMI نیست، خرید کابل K 4تاپ و یا نمایشگر شما مجهز به قابلیت نمایش محتوایاگر پلیر، لپ
خواید محتوای شما با کیفیت بهتری نمایش داده بشه، این استاندارد منعی نداره اما در صورتی که می

 .تانداردهای باال استفاده کنیدهایی با اسبهتره از کابل

 7تصویر 
ست، ههای جدید با قبلی سازگاری نسخه HDMI هایالبته همانطور که بیان شد یکی از مزایای کابل

تر های باالتر و یا پایینتونید از کابلها، میدستگاه HDMI به همین دلیل بدون توجه به نسخه
تر های صوتی و تصویری به نسخه پاییناین حالت، قابلیتاستفاده کنید اما الزم است بدونید که در 

 .شهمحدود می

 هاکابل کیفیت و جنس
استاندارد  HDMI هایبرخالف ابزارهای مخابره آنالوگ ویدیو، تقویت چندانی در کیفیت تصویر کابل

 .کننایی واضح و شفاف رو منتقل میها محتووجود نداره و همه اون

غیر استاندارد و بی کیفیت، احتماال بعد از مدتی اختالالتی  HDMI ورت خرید کابلاما با این حال، در ص
 .در نمایش تصاویر و ویدیوها به وجود میاد

سیم و کانکتور ها، بعد از مدتی نقطه اتصال بین البته به خاطر استفاده از مواد نامرغوب در این مدل
 .ستفاده کنیدتونید از کابل اشه و دیگه نمیبه راحتی شکسته می
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های فلزی، کانکتورهای با روکش طال، هایی که از کیفیت خوبی برخوردارن، معموال از سوکتدر کابل
، پوشش کنفی، فناوری دورافلکس و الیه ابریشمی استفاده PVC های مسی عیار باال، روکشرشته

 .شهمی

و  HDMI هزار بار اتصال به پورت 10ها این اجازه رو میده تا بکارگیری این مواد با کیفیت، به کابل
 .چندین هزار بار خمش رو تحمل کنه

 کابل طول
فاده ها با استنوع از کابلهای با طول باال نیاز داشته باشید. این برخی از مواقع ممکن است به کابل

 .طوالنی کیفیت سیگنال رو حفظ کنن هایتونن تو فاصلهو می از تکنولوژی خاصی تولید شدن

باید به اون دقت  HDMI شه و در زمان خرید کابلمیها درج ی کابلبندعات در بستهمعموال این اطال
 .کافی داشته باشید

پهنای  HDMI های پرسرعتاونجایی مشخص میشه که کابلاهمیت فاصله بین گیرنده و فرستنده 
 .کننمتر فراهم می 3رو حداکثر تا  K 4هایباند الزم برای انتقال سیگنال

فعال برید که به لطف مجهز بودن به چیپ  HDMI تر، باید به سراغ خرید کابلبرای فواصل طوالنی
 .یشنها مپردازشگر مانع از افت کیفیت یا اختالل در سیگنال

 HDMI لکاب کننده تولید برندهای با آشنایی
. البته الزم به فعالیت دارن HDMI در سالیان اخیر، برندهای خوشنامی در زمینه تولید تجهیزات کابل

 .موجود نیستن ا در بازارهای ایرانهها، خیلی از اونست که به دلیل وجود تحریمهذکر 

تونیم به موارد زیر ، میل که در بازار ایران فعالیت دارناین محصواما از بهترین برندهای عرضه کننده 
 .اشاره کنیم

 ن سلکسوCELECXON 
 ل پروئPROEL 

های با کیفیت، برای جلوگیری از اختالالت ناشی از نویز، چندین الیه محافظ برای سیم در کابل
.استفاده میشه  
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 ک دیتDTECH 
 س کی نت پالKNETPLUS 

 کانکتور نوع
خوره. که چهار نوع اون در بازار به وفور به چشم می یشهمنوع مختلف تقسیم  5به  HDMI کانکتور

ها نیز با همین نوع درصد کابل 90ست و هپین  19، دارای HDMIهایاستاندارد کابلیا همون  A نوع
 .پین داره اما در هیچ محصولی به کار نرفته 29تره و عریض B شه. نوعکانکتور در بازار عرضه می

ی پین اصلی رو داره اما ابعاد اون برا 19هم شناخته میشه، تمام  HDMI که با عنوان مینی C کانکتور
 .ها کاهش پیدا کردهها و تبلتتر مثل دوربینهای کوچیکتعبیه دستگاه

 نعت خودرو کاربرد داره. این نوع معرفی شد و بیشتر در ص 1.4یا همون میکرو، در نسخه  B کانکتور
داره و از اون برای انتقال محتوای صوتی و  SD شباهت زیادی به پورت میکرو ،ها از نظر ابعادکابل

 .هیشوبایل و ابزارهای دیگه استفاده مهای مبین گوشیتصویری 

 8تصویر 
 .ست که بیشتر برای صنعت خودروسازی کاربرد دارهه E ، کانکتورHDMIی هاآخرین نوع کانکتور کابل
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ست که کابل رو از ارتعاشات ناشی هترین مزایای این نوع از کابل، وجود یک زبانه خاص یکی از اصلی
حتما باید با انواع  HDMI کنه. برای خرید کابلهای اطراف حفظ میگرد و خاکاز حرکت خودرو و 

 .کانکتور اون آشنا باشید و متناسب با نیازهای خودتون یک مدل رو انتخاب کنید

 داده انتقال سرعت
 .هباید در نظر داشته باشید، سرعت انتقال داده اون HDMI یکی دیگر از مواردی که در زمان خرید کابل

شه و تنها تعداد محدودی از این قبیل محصوالت ها درج نمیبندی کابلمعموال این مقدار بر روی بسته
ت توضیح هستند که این میزان سرعت رو به صورت واضح و شفاف بر روی بدنه و یا در قسم

 .کننفروشگاهی خود درج می

با سطح تکنولوژی سیستم مصرفی  اما به طور کلی، باید توجه داشته باشید که سرعت انتقال دیتا،
 .شیدشما تناسب داشته باشه وگرنه در هنگام استفاده و اتصال کابل دچار مشکل می

 آخر حرف
باید رعایت  HDMI کابل خرید ران نکات مهم و فاکتورهایی که در زماندر این مطلب از وب سایت نت

 .رو بیان کردیم نکنی
HDMI ها رو با باالترین کیفیت ممکن منتقل زمان صدا، تصویر و دادههمتونه تنها کابلی است که می

ها تو بازار وجود کنه. اما باید دقت داشته باشین که امروزه انواع و اقسام مختلفی از این نوع کابل
 .ها رو سخت کنهداره که شاید خرید اون

ها، باشید و با توجه به اونبه همین دلیل بهتر است تمامی نکاتی رو که گفتیم کامال در نظر داشته 
 ن.رو خریداری کنی HDMI بهترین نمونه کابل

تونین در بخش نظرات برامون کامنت بذارین تا من ها سوالی داشتین میاگه در مورد خرید این کابل
 .ها پاسخ بدیمو همکارانم در اسرع وقت به اون

 


