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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران  مجله نت   
 

  -   یتور مان   ید خر   ی راهنما 
 بخرم؟   یتوری چه مان 

اصلی تصاویر،  و  نمایش  کامپیوتر  ارتباطی  راه  ترین 
ام  سیستم با ماست. یک مانیتور خوب باید بتونه تم

کار   یا  باشین  گیمر  کنه، چه  برآورده  رو  نیازهای شما 
ای انجام بدین و چه برای مصارف روزانه و فیلم  حرفه

ها  ی این موضوعکنین. همهدیدن از کامپیوتر استفاده  
می چیه، بر  مانیتور  اون  مشخصات  اینکه  به  گرده 
اون پشتیبانی سخت از  تا چه حد  افزار سیستم شما 

انتمی چه  و  در کنه  دارین.  مانیتور  تصویر  از    ظاراتی 
 .با ما همراه باشین راهنمای خرید مانیتور

https://netran.net/mag/monitor-buying-guide/
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ارتباطی کامپیوتر و سیستم با ماست. یک مانیتور خوب باید بتونه نمایش تصاویر، اصلی ترین راه 
ای انجام بدین و چه برای مصارف روزانه  تمام نیازهای شما رو برآورده کنه، چه گیمر باشین یا کار حرفه

از گرده به اینکه مشخصات اون ها بر میی این موضوعکنین. همهکامپیوتر استفاده    و فیلم دیدن 
از اون پشتیبانی میمانیتور چیه، سخت از تصویر افزار سیستم شما تا چه حد  کنه و چه انتظاراتی 

 .مانیتور دارین. در راهنمای خرید مانیتور با ما همراه باشین

 راهنمای خرید مانیتور بر اساس موارد مصرفی اون 

خب قبل از اینکه مبحث مشخصات مانیتور رو باز کنیم بهتره انتظاراتتون رو از یک مانیتور مشخص 
 .ی عمومی، گیمینگ و تخصصی تقسیم میشهدسته 3کنین. معموال مصارف یک مانیتور به 

 مصارف عمومی 

 

های مربوط به مانیتورهای عمومی، مانیتورهایی هستن که برای انجام کارهای روزمره، اجرای برنامه
گردی و تماشای فیلم استفاده میشن. این مانیتورها در ها، وب در دفترها و اداره  Office اسناد مثل

هایی که محتوای گرافیکی سنگینی دارن، عملکرد خوبی ارائه نمیدن. قیمت این نوع مانیتورها  برنامه
افزار کامپیوتری قدرتمند و تمعموال پایینه و میشه از روی قیمت تشخیصشون داد. همچنین به سخ 
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پیشنهاد  میندازه.  راه  رو  کارتون  معمولی هم  مادربرد  ندارن. پس  نیاز  تصاویر  نمایش  برای  خاصی 
راهنمای جامع انتخاب مادربرد:   کنم برای اطالعات بیشتر موقع خرید سیستم و مادربرد به مقالهمی

 .سر بزنین چه مادربردی بخرم؟

 راهنمای خرید مانیتور گیمینگ 

 

 ترین انتظار گیمرها از یک مانیتور، سرعت پاسخگویی اون و نرخ نوسازی اونه. این مانیتورها بایدمهم
Refresh Rate   ها پایین باشه. پس اگه به یک راهنمای باالیی داشته باشن و زمان پاسخگویی اون

خرید مانیتور گیمینگ نیاز دارین، سرعت اون مانیتور رو بررسی کنین. حداکثر نرخ نوسازی فریم االن 
االتر یک مانیتور ب FPS هرتزه که مانیتورهایی با این نرخ فریم قیمتی باور نکردنی دارن. هر چقدر  360

زایی خیلی کمی داره. سرعت پاسخگویی مانیتور قدرت و سرعت تره و پرش و هالهباشه تصاویر روان 
ای  ثانیهمیلی   1ترین مانیتورها سرعت پاسخگویی  هاست. سریعهای پیکسلاون مانیتور در تغییر رنگ

 .دارن

https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af/
https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af/
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فزار و سیستم قدرتمندی  ای مهمی که باید در نظر بگیرین اینه که یک مانیتور قوی به سختنکته
هرتزی به یک کارت  360نیاز داره تا بتونه از تمام قدرت خودش استفاده کنه. پس یک مانیتور 

 .میتونه کمکتون کنه راهنمای خرید کارت گرافیک .گرافیک خیلی قوی نیاز داره 

 ای و گرافیکی مصارف حرفه 

 

نقشه طراحان،  گرافیستهنرمندان،  طراحه نگارها،  و  ویدیو ا  ادیت  کار  که  افرادی  و  انیمیشن  های 
ای نیاز دارن. طیف رنگی این نوع مانیتورها  انجام میدن، برای انجام کارهاشون به مانیتوری حرفه

تر هستن ولی  خیلی بزرگه و کیفیت تصاویر باالست. این مانیتورها نسبت به مانیتورهای دیگه گرون
 .تره و تنوع رنگی باالتری دارنیتصاویر این نوع مانیتورها واقع

اگه کار گرافیکی انجام میدین حتما از این نوع مانیتور استفاده کنین چون اگه کارتون رو با یک مانیتور 
مانیتور دیگه متفاوت  در یک  اون طرح  بدین، ممکنه  انجام  پایین  که در رده  باشه  اون چیزی  از  تر 

 .ای نیاز دارنافزار قویختذهنتون دارین. این نوع مانیتورها هم به س

 های اصلی و فنی یک مانیتور ویژگی 

قبل از اینکه انتخاب کنین کدوم مانیتور مناسب شماست باید راجع به مشخصات فنی اون اطالعاتی 
 .تره صرفهبهکنه و هم مقرونتر میداشته باشین. دونستن این اطالعات، هم انتخاب رو آسون 

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%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%84%d9%be/
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 ی خرید مانیتور اولین مسئله مهم در راهنما 

از مهم  های اصلی  های اونه. پنلترین چیزهایی که باید در راهنمای خرید مانیتور بدونین پنلیکی 

 :دسته تقسیم میشن 3مانیتور به 

تر از بقیه ها سرعت پاسخگویی خیلی خوبی دارن و ارزوناین پنل  :Twisted Nematic یا   TN پنل 

های تیره رو در باالی  ها همچنین رنگی دید کمتری دارن. این پنلهستن. ولی نسبت به بقیه زاویه

های روشن جلوه جالبی ندارن که باعث کنن و در پایین مانیتور رنگمانیتور خیلی خوب ایجاد نمی

 .ای مناسب نباشههمیشه برای مصارف حرف 

اینه که از عبور نور پس زمینه زمانی  VA های مهم پنلیکی از کارایی  : Vertical Alignment یا   VA پنل 

می جلوگیری  نیست،  نیازی  اون  به  رنگکه  تولید  باعث  ویژگی  این  عمیقکنه.  سیاه  نرخ های  و  تر 

ینامیکه که کیفیت و کنتراست رو  همچنین دارای قابلیت کنتراست دا VA کنتراست باالتر میشه. پنل

های مانیتور حساسیت کمتری دارن، به  ها در لبهباال میبره. این نوع مانیتورها نسبت به تغییر رنگ

 .تری هستنی مناسباین دلیل برای عالقمندان به تماشای فیلم و انجام کارهای روزمره گزینه

خیلی باالست و از ثبات خوبی برخورداره.  IPS دقت رنگی در پنل :  In-Plane-Switching یا  IPS پنل 

ها بیشتره. در این پنل هر سایه رنگ بدون توجه ی پنلی دید این نوع پنل نسبتا زیاد و از بقیه زاویه

)مثال گوشه پیکسل  قرار گیری  و به محل  داده میشه  نمایش  واقعی خودش  با شکل  مانیتور(  های 

از گاموت ر از مانیتورهای این دسته  کنن. تر و عمق رنگ بیشتری پشتیبانی مینگی گسترده بعضی 

تر  در ابعاد بزرگ IPS کنن. همچنین مانیتورهایای خیلی خوب عمل میدر مصارف حرفه IPS هایپنل

 .رزولوشن بهتری دارن TN و VA هاینسبت به پنل



بخرم؟   ی یتور چه مان  -   یتورمان  ید خر   ی راهنما   
 

 

6 

 

 

 ، یک ویژگی مهم در راهنمای خرید مانیتور سایز یا اندازه 

کنه. همیشه در ذهن ما خب این مشخصه معموال اولین چیزیه که یک کاربر رو به خودش جذب می
ی  تر باشه، بهتره. اما اینطور نیست. اندازه ی مانیتور بیشتر و بزرگاینطور نقش بسته که هر چقدر اندازه 

 .مانیتور رزولوشن اون رو تحت تاثیر قرار میده و ممکنه میدان دید شما رو کم کنه
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اینچی هم ببینین.   49ها مدل  اینچه. البته ممکنه بعضی وقت  34تا    19ی مانیتورها بین  امروزه اندازه 
 .تر باشه، قیمت باالتری داره ی یک نمایشگر بزرگهر چقدر اندازه 

گیره. به این صورت  ی مانیتور قرار میتر گفتیم رزولوشن تحت تاثیر اندازه طور که یکم قبلهمون
ی مانیتور، تراکم پیکسلی در هر اینچ کمتر میشه و شدن اندازه  ولوشن ثابت، با بزرگکه در یک رز

  1440p اینچ به باال رو با رزولوشن حداقل 27کیفیت تصاویر پایین میاد. پس بهتره مانیتورهای 
 .تهیه کنین

 رزولوشن مانیتور و کیفیت تصاویر 

هر که  تشکیل شده  پیکسل  زیادی  تعداد  از  نمایشگری  تعداد    هر  رنگه.  نمایش  واحد  پیکسل یک 
های طول یک نمایشگر رزولوشن اون نمایشگر های عرض یک نمایشگر ضربدر تعداد پیکسلپیکسل

 :های زیر رو دارنرو به ما میده. اکثر مانیتورهای امروزی رزولوشن

  Full HD یا 1080pیا  1080×1920  •
 QHD  یا  1440pیا  1440×2460 •
 4kیا  2160pیا  2160×3840  •

 .مانیتورهای با رزولوشن باالتر هم وجود داره که خیلی گرونن
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دونین هر چی میزان رزولوشن باالتر باشه، کیفیت تصاویر بهتره. اما رزولوشن باال به طور که میهمون
ترین عامل تاثیرگذار در نمایش تصاویر کارت گرافیکه که باید افزار خیلی قوی نیاز داره. مهم یک سخت

بندی درست، تصویر رو روی مانیتور ایجاد  یریت کنه و با زمان های یک مانیتور رو مدی پیکسلهمه
رو دارین، حتما یک کارت گرافیک خیلی خوب هم در کنارش   4kکنه. پس اگه قصد خرید یک مانیتور  

استفاده همزمان از دو یا چند . بخرین. اگه نه میتونین دو تا کارت گرافیک روی مادربردتون بندازین
 .هم کار راحتیه کارت گرافیک

Aspect Ratio   به ارتفاع تصویر   یا نسبت عرض 

ی قبلی یعنی مشخصه 2دارن. نسبت تصویر با  16:9اکثر مانیتورهای امروزی و جدید نسبت تصویر 
بااندازه  ارتفاع اونه.   ی مانیتور و رزولوشن مرتبطه. نسبت تصویر همون نسبت عرض نمایشگر به 

Aspect ratio ویر بهتره ها دو برابر بشه کیفیت و وضوح تصاثابت اگه تعداد پیکسل. 

 

نسبت تصویر  .Curved بعضی از مانیتورها در بازار نسبت تصویر خارج از عرف دارن مثل اولتراواید و

 .دارن 21:9تصویر  هم برسه ولی عموما نسبت 32:9ممکنه به  Curved در مانیتورهای

 تراکم پیکسلی 

با رزولوشن و اندازه  PPI تراکم پیکسلی یا از مواردیه که    ی مانیتور سر و کار داره. تراکم یکی دیگه 

پیکسلی یعنی تعداد پیکسل در هر اینچ یک نمایشگر. خب در رزولوشن ثابت اگه اندازه بیشتر بشه 

سیستم در  میاد.  پایین  پیکسلی  پیکسلی  تراکم  تراکم  ویندوز،  ایدئال    109عامل  اینچ  در  پیکسل 

اینکه  ها کامال خوانا هستن اما اگه این تراکم پیکسلی زیادتر بشه، بامحسوب میشه و متون و فونت 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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با کیفیتتصاویر واضح و  در تر  و ممکنه مشکلی  ریزتر دیده میشن  و حروف  کلمات  اما،  تر میشن 

خواندن کلمات ایجاد بشه. برای همین تراکم پیکسلی باال در مانیتورهایی که برای مصارف عادی و کار 

 .با آفیس استفاده میشن، توصیه نمیشه

 

  Response time سرعت پاسخگویی یا

صل سرعت پاسخگویی یا زمان پاسخگویی، بیشتر برای کاربرهای گیمر مهمه. سرعت پاسخگویی در ا 

مدت زمانیه که هر پیکسل تغییر رنگ میشه و تصویر ایجاد میشه. این سرعت معموال با دو تغییر 

گیری میشه. هر چی این زمان کمتر باشه، نمایشگر رنگ سیاه به سفید و خاکستری به خاکستری اندازه 

بودن کمک می  این سریع  باالتری در تغییر تصویر داره.  تار  سرعت  مانند  یا هالهکنه مانیتور تصویر 

  2است ولی مانیتورهای  ثانیه  میلی  1نداشته باشه. بهترین زمان پاسخگویی در مانیتورهای امروزی  

 .ای هم وجود دارن که برای مصارف عادی و غیره استفاده میشنثانیهمیلی 5ای و ثانیهمیلی
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 .هاییه که با پنل مانیتور ارتباط مستقیم داره زمان پاسخگویی از جمله مشخصه

 رید مانیتور ترین مشخصه در راهنمای خنسبت کنتراست مهم 

های تاثیرگذار در کیفیت مانیتوره. این نسبت اختالف روشنایی  ترین ویژگینسبت کنتراست از مهم

طور کلی ترین رنگ سفیدیه که یک نمایشگر میتونه تولید کنه. بهترین رنگ مشکی و روشنبین تیره 

ی تیره و روشن در مانیتور با ها تره. رنگتر و گرونباالتر باشه اون مانیتور مرغوب هر چی این نسبت 

تر باشه. نسبت کنتراست مانیتور تا ترن و این عمق باعث میشه اون رنگ خالصکنتراست باال عمیق

به  به پنل اون مانیتور بستگی داره،  زیادی  و در    3000:1این نسبت   VA هایطوری که در پنلحد 

 .میرسه 1000:1به  IPS و TN هایپنل
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مشخصه کنتراس در  نسبت  چون  بگردین  استاتیک  کنتراست  نسبت  دنبال  به  مانیتور  یک  ت های 

 .کنهداینامیک تفاوت چندانی ایجاد نمی

FPS   یا نرخ نوسازی 

یک   FPS هرتزی دارن. اما  60نمایشگرهای معمولی و مانیتورهای غیر گیمینگ معموال فریم ریت  

عامل خیلی مهم در گیمینگ محسوب میشه که گیمرها خیلی روی اون حساسن. نرخ فریم پایین مثل 

باعث  60 گیمینگ  در  تجربه Flickering هرتز  و  میشه  لرزش  مییا  ناخوشایند  رو  گیمینگ  کنه. ی 

تری نیاز دارن. نمایشگرها با نرخ افزار قویتر هستن و به سختمانیتورهای با نرخ فریم باالتر گرون

هرتز وجود دارن تا شما قدرت انتخاب باالتری داشته باشین. اگه نظر ما رو در    360هرتز تا    75فریم  
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ر آن در  و تاثی FPS هرتزی برای گیم بخرین. مقاله  144خواین یک مانیتور  یتور میراهنمای خرید مان

 .میتونه اطالعات زیادی راجع به این مقوله بهتون بده  اجرای بازی ها

 

HDR  بودن مانیتور 

های سیاه  است. این تکنولوژی با تولید رنگفقط مخصوص بعضی از مانیتورهای باالرده   HDR فناوری

تری های وسیعی رنگکنه و محدوده تر نسبت کنتراست رو بیشتر میهای سفید روشنتر و رنگعمیق

نایی باالست. های این تکنولوژی روشهای واقعی هستن. نیازمندیکنه که بیشتر شبیه رنگرو ایجاد می

https://netran.net/mag/fps-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7/
https://netran.net/mag/fps-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7/
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داشته باشه   HDR خوبی عمل کنه. اگه یک مانیتوربه HDR باعث میشه cd/m2 600روشنایی حداقل  

 .تاثیر چندانی در کیفیت اون مانیتور نداره  HDR ولی از روشنایی خوبی برخوردار نباشه، این

 

 .داشته باشه به روشنایی اون هم دقت کنین HDR خواین مانیتوری بخرین کهپس اگه می

 V-Sync   و  G-Sync  ،Freesync  های قابلیت 

رخ فریم نوسازی رو با ن Freesync و G-Sync .ها با کارت گرافیک ارتباط مستقیم دارناین قابلیت
با پرش تصویر قدرت کارت گرافیک همگام می و  نکنه  ریت ریزش  باعث میشه فریم  این کار  کنن. 

های مانیتور تطبیق میده که از های خروجی کارت گرافیک رو با فریم هم فریم V-sync .مواجه نشین
 .کشهنیروی زیادی از کارت گرافیک می Vsync .بریدگی تصویر جلوگیری کنه
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باال بره به   FPS ها رو اجرا کنه وحتما میدونین که برای این که سیستمتون خوب گیم
افزارها رم و هارد هستن. برای اینکه یک  افزارهای قوی نیاز دارین. دو مورد از این سختسخت

 :بخونین های زیر روکنم مقالهخرید خوب و مطمئن داشته باشین پیشنهاد می
 راهنمای خرید هارد اینترنال
 راهنمای خرید رم گیمینگ

 های اتصال رابط 

ت های مهم اونه که باید حتما بررسی بشه، چون این پورهای اتصال یک مانیتور از ویژگیرابط یا پورت 
نمیشه.  ایجاد  تصویر  وگرنه  باشه  داشته  همخونی  داره،  قرار  گرافیک  کارت  روی  که  پورتی  با  باید 

 :اند ازهای مهم تصویر عبارتپورت 

DisplayPort: از بهترین های خروجی گرافیکی محسوب میشه. مانیتورهای عالی و این نوع پورت 
هرتز و باالتر رو   120با فریم ریت  4kویر مرغوب، با این پورت به کارت گرافیک متصل میشن که تصا

نسبت  DisplayPort 1.2 باشه. مثال Displayport کنه. البته حواستون به ورژنبه راحتی منتقل می 
انتقال پایین DisplayPort 1.4 به انتقال تری داره. این پورت عالوه قدرت  بر تصویر، صداها رو هم 

 .میده 

https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af/
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HDMI: حتما با پورت HDMI دارین. این پورت هم عملکرد نسبتا خوبی رو ارائه میده و میتونه   آشنایی
هم مهمن پس حتما   HDMI های پورتهرتزی پشتیبانی کنه. ورژن  60با نرخ نوسازی   4kاز رزولوشن  

 .ها رو بررسی کنین. این نوع پورت مثل قبلی قابلیت انتقال صدا رو هم داره اون

 

 QLED   و  LCD  ، LED ،OLED   بررسی مانیتورهای 

LCDای دارن بینشون کریستال مایع قرار داره. این نوع پنل از تعداد زیادی پیکسل ها دو پنل شیشه
هزار ساعت عمر  LCD 30 ت های فلورسنالیت روشن میشن. المپتشکیل شده که توسط یک بل 

تر هستن. کنتراست رنگ ی بزرگی دارن و معموال مانیتورهای این دسته ضخیمها اندازه LCD .کننمی
 .تری هم دارهتره پس قیمت پاییننسبت به بقیه پایین LCD مانیتورهای

برای  LED جای المپ فلورسنت کاتدی از دیودهای ساطع کننده نور یا همونبه LED در مانیتورهای
مانیتورهای که  همینه  خاطر  به  میشه.  استفاده  زمینه  مانیتورهایروشن LED نور پس  از   LCD تر 

 LCD ترن چون نسبت بههزار ساعته. این مانیتورها گرون  50هستن. عمر مفید این دیودها معموال  
ک مشکل بزرگ ی LED تر هم هست. ولیتره و باریکها کوچیکی اونکنتراست باالتری دارن. اندازه 
هاست که باعث ایجاد پیکسل مرده روی صفحه نمایش LED ای بعضیداره اونم سوختن یک دفعه
کنین، خاموشش دارین حواستون باشه موقعی که با اون کار نمی LED میشه. پس اگه قصد خرید

 .دیگه منسوخ شده  LCD هستن چون LED کنین. اکثر مانیتورهای امروزی
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ارگانیک مثل کربن استفاده شده که این کربن OLED در مانیتورهای از از مواد  با اتصال به برق  ها 
ها به OLED .ها به نور پس زمینه احتیاج ندارنOLED کنن، به همین دلیلخودشون نور ساطع می 

جا کرد. ها رو جابهراحتی میشه اوننیازی به فیلترهای رنگی، سبک هستن و بهکربن و بیدلیل وجود  
 .ها بهتره ها تصاویر رو با عمق رنگ خیلی خوبی ارائه میدن که از بقیه پنلOLEDاز لحاظ کیفیت، 

های جدید محسوب میشن که توسط سامسونگ معرفی شدن. هم از تکنولوژی QLED مانیتورهای
های خالص میشن. کنن که باعث تولید رنگهادی استفاده میهای نیمهیتورها از نانو کریستالاین مان

 اتالف نوری در این نوع مانیتور خیلی کمه و روشنایی و فضای رنگ بزرگی رو ارائه میده. کنتراست
QLED  مانیتورهای عملکرد  البته  عمیقه.  مانیتور  نوع  این  در  سیاه  رنگ  چون   از QLED باالست 

 .تره های این دسته یکم پایینتلویزیون

 چه مانیتوری بخرم؟ 
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خب تا اینجا مشخصات مهم مانیتور رو بررسی کردیم و فهمیدیم هرکدوم برای چه کاری مناسبه. اگه 
گردی و تماشای فیلم به یک مانیتور نیاز دارین، دنبال یک مانیتور خیلی برای استفاده روزانه و وب

 .گرون نگردین و در مشخصات سایز، رزولوشن و کنتراست تصویر مانیتور رو بررسی کنین

اگه برای کارهای گرافیکی به مانیتور نیاز دارین، حتما رزولوشن رو در نظر بگیرین و چیزهای دیگه مثل 
ها گاموت رنگ، عمق رنگ، روشنایی و نسبت کنتراست اون مانیتور رو چک کنین و سعی کنین بهترین

اقعی و تصویر با های وها رو انتخاب کنین. کارهای گرافیکی به یک مانیتور با رنگدر این مشخصه
 .کیفیت نیاز دارن

و سرعت  FPS در خصوص مصارف گیمینگ، گیمرهای عزیز خودتون خوب میدونین به چی نیاز دارین،
بر موردهای باال که برای کیفیت تصویر مهمن، نرخ فریم یک مانیتور گیمینگ باید پاسخگویی. عالوه 

ثانیه داشته باشه. حتما حواستون میلی  1ل  هرتز باشه و زمان پاسخگویی پایین مث   75باال و حداقل  
و  FPS باشه مانیتوری که میخرین با کارت گرافیک سیستمتون همخونی داشته باشه. مانیتوری که

افزارها مادربرده. ترین سختافزارهای قوی نیاز داره. یکی از مهمرزولوشن باالیی داشته باشه به سخت
 .رو بشناسین بهترین برندهای مادربرد پس خوبه که

 حرف آخر 

در این مقاله به موارد مهم در راهنمای خرید مانیتور پرداختیم. مانیتورها معموال قیمت باالیی دارن و 
مانیتور نهایت دقت رو  کنن. پس در انتخاب یک  داری بشه، مدت زیادی عمر می اگه خوب ازشون نگه

 .های شما باشهداشته باشین و حتما مانیتوری بخرین که مناسب خواسته

مرسی که تا اینجا همراه ما بودین اگه سوالی راجع به انواع مانیتورها دارین در قسمت نظرات برامون 
 .کامنت کنین تا خیلی سریع بهتون پاسخ بدیم

https://netran.net/mag/best-motherboard-brands/
https://netran.net/mag/best-motherboard-brands/
https://netran.net/mag/best-motherboard-brands/

