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 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

ران مجله نت  
 

 کردن تورهیمان چند ای و دو
وتریکامپ  

 

 اتصال همزمان دو یا چند مانیتور به یک کیس، یکی
هاست که توسط هر دو ترین قابلیتمحبوب از

پشتیبانی میشه. اگه شما عامل مک و ویندوز سیستم
زمان از طور همهم کاربرانی رو مشاهده کردین که به

کنن و براتون سواالتی پیش دو مانیتور استفاده می
تر اومده، این مقاله رو از دست ندین. به بیان ساده

زمان از دو و یا چند مانیتور بر روی یک استفاده هم
 ده.یار متری رو در اختیار شما قرکیس، دسترسی بیش

https://netran.net/mag/how-to-use-multiple-monitor/
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اندازی و اتصال دو سازی بسیار دشوار رو داره، اما در حقیقت راهاین امکان به نظر یک فرایند فعال
مانیتور به یک کیس، کار بسیار ساده و سریعی هست. در ادامه با مجله نت ران همراه باشین تا 

 رو به شما آموزش بدیم. PCروش اتصال دو مانیتور به 

 
 

 وتریکامپکردن  تورهیمان دو

افزاری موردنیاز، برای اتصال دو یا چند مانیتور به یک کیس، شما باید از داشتن قطعات سخت
افزاری شامل کارت اطمینان حاصل کرده و سپس مراحل بعدی رو در پیش بگیرین. قطعات سخت

گرافیک مناسب )کارد گرافیکی که تعداد خروجی الزم برای دو یا چند مانیتور رو داشته باشه( و 
 حساب میاد. برای اتصال بینیتور ثانویه هست که نیاز شما برای دو مانیتوره کردن کامپیوتر بهمان

 HDMI ،VGA ،miniهای مانیتور و کیس، به یک پل ارتباطی نیاز داریم که این ارتباط از طریق کابل
VGA ،DVH ،DVI-D پذیر هست.و... امکان 
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موجود بر روی تصویر باال اتصال بین مانیتور و کیس رو برقرار های ورودی ها از طریق درگاهاین کابل

ها کنن. برای یک اتصال معمولی )اتصال یک مانیتور به یک کیس( شما تنها به یکی از این درگاهمی
تر )اتصال دو یا چند مانیتور به یک کیس( برای ایجاد ارتباط نیاز دارین اما برای یک اتصال پیشرفته

تری بر روی کارت گرافیک هستین. درنتیجه اگه شما قصد داد درگاه خروجی بیششما نیازمند تع
دارین که دو یا چند مانیتور رو به یک کیس متصل کنید، ابتدا باید کارت گرافیک مناسبی در اختیار 

که شما موارد داشته و یا نسبت به خرید یک کارت گرافیک مناسب اقدام کنید. بعد از این
 م رو تهیه کردین، باید طبق مراحلی که در ادامه گفته میشه، عمل کنید.افزاری الزسخت

 وتریکامپ کردن تورهیمان چند ای و دو یبرا مناسب کیگراف کارت
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مون از این امکان یعنی استفاده از دو و یا چند اگه برای شما هم سوال شده که ما برای اینکه سیستم

زمان استفاده کنه به چه کارت گرافیکی نیاز داره و در مورد این مسئله خیلی صورت هممانیتور به
یاز به یوتر عمال نکنجکاو هستید باید به شما بگم که فرایند استفاده از چند مانیتور روی یک کامپ

های کارت گرافیک برای شما مهم هست، یعنی شما از یک کارت گرافیک قوی نداره و تنها تعداد پورت
تونید برای این کار که یک کارت گرافیک خیلی خیلی ضعیف هست هم می GT 610کارت گرافیک 
 استفاده کنید.

 

 سیستم؟های متفاوت برای چند مانیتوره کردن استفاده از پورت

تر از چند پورت های ضعیفشن مخصوصا کارتهای گرافیکی که در بازار دیده میخیلی از کارت
یا  Display portیا  VGAو یک پورت  DVI، یک پورت HDMIاستفاده کردن و مثال یک پورت 

مثال  تونیمباال هست که ما میهای ردهها رو روی خودشون دارن و فقط در کارتترکیبی از این پورت
ها رو داشته باشیم، اما این مورد شما رو برای استفاده و ترکیبی دیگه از باقی پورت HDMIسه پورت 

تون بود تصویر بگیرد تونید از هر پورتی که دم دستکنه، شما میاز چند مانیتور دچار مشکل نمی
ساده هر کدوم  داره خیلی DVIو یک پورت  HDMIفرضا کنید شما یک گرافیک دارید که یک پورت 

 کنید.ها رو به یکی از مانیتورهاتون متصل میاز پورت
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 آیا سیستم هایی که کارت گرافیک مجزا ندارند هم قابلیت استفاده از این روش رو دارند؟

 
 کنیم که گرافیکهایی استفاده میممکنه برای دوستان این سوال هم پیش بیاد که ما از سیستم

ها باشه نویسی؟ دوستان این مورد اتفاقا شاید سوال خیلی از برنامهمجزا ندارن در این صورت چ
شون رو صرف خرید مادربرد، پردازنده و رم کنن و دن که پولها ترجیح مینویسچون اکثر برنامه

ای نکته  7تونید مقاله اگه در این مورد اطالعات زیادی ندارید می دناصوال اهمیتی به گرافیک نمی
 رو مطالعه کنید.بدونید  که باید درمورد کارت های گرافیک آنبرد

 
دارای چیپ  که هایی رو روانه بازار کردنپردازنده AMDهای اینل و شرکت ،های اخیر همدر سال

ها انتظار داشت که در حد یک گرافیک خیلی معمولی کار گرافیکی هستن و میشه از این پردازنده
گرفتم و  Rayzen 3 3200gکاربر رو راه بندازن، مثال خودم من برای سیستم دومم یک پردازنده 

اده روزمره کار هست و کامال در استف GT 630میشه گفت گرافیک این پردازنده در حد یک گرافیک 
 .اندازهمن رو راه می

ها هم مشکلی برای استفاده از چند مانیتور با این تفاسیر باید بگم که شما در این نوع سیستم
هایی که پشت مادربرد هستن و قابلیت تصویر دادن پورت از این قابلیت باید ندارید؛ و برای استفاده

 رو به مانیتورهاتون وصل کنید. VGAو یا  Display port ،HDMI ،DVIرو دارن مثل 

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%86%d8%a8%d8%b1%d8%af/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%86%d8%a8%d8%b1%d8%af/
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 اتصال دو یا چند مانیتور به یک کامپیوتر

های کافی )در صورت استفاده بعد از فراهم کردن کارت گرافیک مناسب و یا مادربرد دارای پورت
هایی که از گرافیک مجتمع پردازنده استفاده هایی که گرافیک دارند و سیستمکردن از پردازنده

صورت مشترک به زمان اون رسیده که مانیتورها رو به عدد مانیتور، یا چند دو و همچنین کنن(می
س به کی معرفی شدههای یک کیس متصل کنیم. برای این کار ابتدا هر دو مانیتور رو از طریق کابل

ید امتصل کرده و سپس مانیتورها و کامپیوتر رو روشن کنید. بعد از باال اومدن صفحه ویندوز، شما ب
 چپ کلیک کنید. Settingsوارد منو استارت شده و روی گزینه 

 آموزش استفاده از دو مانتیتور بصورت همزمان
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 رو انتخاب کنید. Systemبعد از وارد شدن به بخش تنظیمات، شما باید گزینه 

 
 رو انتخاب کنید. Detectگزینه  Displayدر صفحه بازشده شما باید از داخل پنجره 
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صورت اتوماتیک شناسایی نشده باشه، شما از طریق این مراحل مانیتور با این کار اگه مانیتور دوم به

قرار داره که شما  Identifyیک گزینه با عنوان  Detectدوم رو شناسایی کردین. در کنار گزینه 
اختیار داشته رو در  2و شماره  1تونین از طریق این گزینه، ترتیب قرارگرفتن مانیتور شماره می

 باشین.

 
تونین صفحه رو تر مربوط به مانیتورها )مانیتور دوم و سوم و...( شما میبرای تنظیمات بیش

های تنظیمات و قابلیت Multiple Displayاسکرول کرده و در قسمت انتهایی صفحه از طریق گزینه 
ه به شین کرو میهایی روبهمختلفی رو برروی ویندوز خودتون اجرا کنید. در این قسمت شما با گزینه

 شرح زیر هستن.
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 تنظیمات اضافی مانیتورها در بخش دو مانیتوره کردن کامپیوتر

 

 

 

Extend These Displaysمانیتور مشترک در  عنوان یک: در این حالت شما از هر دو مانیتور به
ترین نوع همین اتصال هست. این نوع اتصال در بین کنید که طبیعیتر استفاده میابعاد بزرگ

در این حالت شما از هر دو مانیتور  ها بسیار محبوب و پرکاربرد تلقی میشه.نویسگیمرها و برنامه
ی جز بازی در مواقعاین مورد بهتر لذت ببرید، تونید از وجود یک صفحه بزرگکنید و میاستفاده می

رد پذیر نیست کاربکه قصد داریم دو برنامه رو باز روی صفحه داشته باشیم اما در یک مانیتور امکان
داره و کال تجربه لذت بخشیه که خود من پس از استفاده از دو مانیتور به صورت همزمان دیگه 

 هیچوقت نتونستم به حالت تک مانیتوره برگردم.
Duplicate These Displaysصورت مجزا یک تصویر : در این نوع نمایش، هرکدام از مانیتورها به

دن؛ یعنی تصویر موجود بر روی هر دو مانیتور یکسان بوده و عموما در مشترک رو نمایش می
ها کاربرد داره؛ مثال شما قصد دارید یک مانیتور رو در مقابل مشتری قرار بدید که اون هم نتکافی
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هایی که قصد های طراحی و مکانها در شرکتنتبر کافیاحل پیشرفت کارش رو ببینه و عالوهمر
 نمایش صفحه مانیتور به مشتری رو دارن قابل استفاده است.

Show Only On 1کنید و مانیتور دوم از دسترس : در این مورد شما تنها از مانیتور اول استفاده می
کنم و خنده داره، وقتی شما قصد دارین از مانیتور دوم رو درک نمی خارج میشه. )واقعا این گزینه

 استفاده کنید چرا باید اون رو غیرفعال کنید؟ جالبه(
Show Only On 2کنه و برخالف گزینه قبل، بسیار پرکاربرد : این گزینه عکس گزینه قبلی عمل می

هر دلیلی دچار مشکل شده و شما هست. این گزینه مناسب زمانی هست که مانیتور اول شما بنابه 
ها رو تونین تصویر رو روی مانیتور دوم قرار بدین. )تمامی این گزینهبرای استفاده از ویندوز می

 انتخاب کنید( Multiple Displayتونین از داخل کادر می
رو  Keep Changesچپ کلیک کرده و در صفحه بازشده گزینه  Applyدر مرحله آخر روی گزینه 

راحتی دو یا چند مانیتور رو به یک کیس تونین بهخاب کنید. بعد از انجام مراحل باال، شما حاال میانت
 متصل کرده و از این اتصال لذت ببرین.

 

 تاپاستفاده از چند نمایشگر در لپ

 
جویی در هزینه و یا حتی راحتی حتما برای شما هم پیش اومده که بگید ما برای سادگی کار و صرفه

 تونیم از این تکنولوژی استفاده کنیم؟تاپ داریم و ایا میو نقل فقط یک لپ حمل
 

جای خرید یک کامپیوتر نویسان و طراحان وب بهدرسته خیلی از افراد عادی جامعه و یا حتی برنامه
ر اند تا بتونن وقتی هم که به سفتاپ باالرده یا متوسط تهیه کردهتاپ تنها یک لپمعمولی و یک لپ

ان در مکانیزم هاشون رو سر وقت تحویل بدند. دوسترن از کارهاشون عقب نمونن و بتونن پروژهمی
صورت تونن بهها هم میتاپشه و خوشبختانه لپهای زیادی دیده نمیتاپ و کامپیوتر تفاوتکاری لپ

تونه با استفاده داره و می HDMI تاپی یک پورت خروجیهمزمان از چند مانیتور پشتیبانی کنند هر لپ
 رید به شما پیشنهاد میکنم مقالهاز اون پورت خروجی تصویر داشته باشه. اگه قصد خرید لپ تاپ دا

 .رو مطالعه کنید راهنمای خرید لپ تاپ
 

https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
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 خوام از چند مانیتور استفاده کنم آیا امکان داره؟داره اما من می HDMIتاپ من تنها یک پورت لپ
ها تنها یک پورت خروجی تصویر دارن اما این مسئله به این معنی تاپبله دوستان درسته اکثر لپ

 .و به یک مانیتور متصل بشن تونن یک خروجی داشته باشندها فقط میتاپنیست که لپ

 تاپ برای اتصال به چند مانیتورافزایش تعداد خروجی تصویر در لپ

ای هتاپ کافیه که به بازار و یا فروشگاهبرای داشتن تجربه استفاده از دو یا چند مانیتور بر روی لپ
ها در دو دسته موجود یاز رو تهیه کنید این کابلانالین مراجعه کنید و کابل و یا هاب تبدیل مورد ن

ای کنن و دومی دستهشما رو به چند خروجی تبدیل می HDMIهستند یکی دسته اول که خروجی 
کنن و تصمیم اینکه شما از کدامیک از این دو تبدیل می DVIتاپ رو به پورت لپ USBهای که پورت

 شیوه استفاده کنید صرفا با خود شماست.
 

 آخر حرف
نویس، فیلم باز و حتی کاربران و قابلیت دو مانیتوره کردن کامپیوتر برای کاربران گیمر، برنامه

ن تریکنن بسیار مهم بوده و جزو یکی از محبوبهایی که از دوربین مداربسته استفاده میشرکت
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موارد مربوط به دو حساب میاد. در این مقاله سعی کردیم تا تمامی ها در مک و ویندوز بهقابلیت
مانیتوره کردن کامپیوتر رو بررسی کرده و نحوه انجام این کار رو به شما آموزش بدیم. توجه داشته 

باشین که قبل از انجام مراحل باال، ابتدا از داشتن قطعات موردنیاز اطمینان حاصل کرده و سپس این 
مبحث با مجله نت ران همراه بودید، مراحل رو در پیش بگیرین. در آخر ممنونم که تا انتهای این 

 شده باشه.امیدوارم این مقاله برای شما مثمر ثمر واقع
 

 سواالت متداول
 آیا برای دو و یا چند مانیتوره کردن کامپیوتر حتما به کرات گرافیک نیاز داریم؟

ی نسل های اخیر و وجود چند پورت خروجی تصویر در مادربردهاخیر، با پیشرفت تکنولوژی در سال
 DVI ،HDMIهای جدید، حتی اگه شما از گرافیک پردازنده هم استفاده کنید با توجه به وجود پورت

 امکان سه مانیتوره کردن بدون کارت گرافیک مجزا هم برای کاربران فراهم شده. Display portو 
 کسانی پیشنهاد میشه؟استفاده از دو مانیتور به چه

کنن ولی در کنار این و حتی طراحان وب از این مزیت استفاده می ها، گیمرهااغلب برنامه نویس
کنن و یا حتی افراد عادی با کاربری روزمره هم دسته دوستانی که سیستم امنیتی رو هم کنترل می

 تونن از این قابلیت شگفت انگیز استفاده کنن.می
 

 استفاده از دو مانیتور با سایزهای متفاوت مشکل ساز نمیشه؟
صورت یکسان تعیین کنیم و اگر یکی از مانیتورهای ما اما بهتره که رزولوشن هر دو مانیتور رو بهخیر، 
 تنظیم کنیم. 1080pهست بهتره که رزولوشن هر دو مانیتور رو بر روی  1080pو دیگری  4Kفرضا 

 
 تاپ امکان پذیره؟آیا اتصال چند مانیتور به لپ

تاپ یک پورت خروجی داره و شما وجود داره اول اینکه خود لپهای متعددی بله برای این کار شیوه
تونید پورت خروجی تصویر رو به چند پورت تبدیل کنید و یا های تبدیل میبا استفاده از هاب و کابل

تاپ را فراهم به خروجی تصویر امکان اتصال چند مانیتور به لپ USBبا استفاده از تبدیل پورت 
 کنید.

 

 


