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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران مجله نت
 

IPS  ،TN  ،VA  یاOLED  ؟
بهترین تکنولوژی صفحه نمایش 

 کدام است ؟

کنیم که از هر طرف توسط در دورانی زندگی می
نمایشگرهای مختلف احاطه شدیم؛ از صفحه نمایش 

مانیتور و های تبلیغاتی شهری گرفته تا تلویزیون و 
های این نمایشگرها از تکنولوژیهمراه.  تلفن

های متفاوتی رو ارائه برن و کیفیتمختلفی بهره می
کنن. در این مقاله قصد داریم شما رو با انواع این می

هترین تکنولوژی صفحه بها آشنا کنیم تا فناوری
نمایشگر  کیفیت رو بهتر بشناسید؛ چراکه نمایش
تلویزیون،  انتخاب و خریددر  کنندهتعیین معیاری

 محسوب میشه. ، مانیتور یا موبایلتاپلپ

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله
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کنیم که از هر طرف توسط نمایشگرهای مختلف احاطه شدیم؛ از صفحه نمایش در دورانی زندگی می
های همراه. این نمایشگرها از تکنولوژی تلفنهای تبلیغاتی شهری گرفته تا تلویزیون و مانیتور و 

کنن. در این مقاله قصد داریم شما رو با انواع های متفاوتی رو ارائه میبرن و کیفیتمختلفی بهره می
نمایشگر  رو بهتر بشناسید؛ چراکه کیفیت بهترین تکنولوژی صفحه نمایشها آشنا کنیم تا این فناوری

 ، مانیتور یا موبایل محسوب میشه.تاپلپرید تلویزیون، کننده در انتخاب و خمعیاری تعیین

 

 ی حریم شخصیدغدغه:  TNویژگی های پنل 

 
محسوب  LCDترین پنل هست و پرکاربردترین و ارزون Twisted Nematicمخفف عبارت  TNپنل 

طوالنی از حضورش  یزمانمدتداره و  درجات مختلفیعلت ارزون بودن این تکنولوژی اینه که میشه. 
به قیمت پایین بودن تراکم پیکسلی و کیفیت رنگ  TNالبته ارزون بودن تکنولوژی  گذره.در بازار می

سختی بشه اون رو بهترین تکنولوژی ی دید نمایشگر تموم شده تا بهت زاویهو همچنین محدودی
 صفحه نمایش معرفی کرد.
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هایی رنگکسل های قرمز، سبز و آبی تشکیل شده. ، هر پیکسل از ساب پی LCDدر صفحه نمایش های 
. گیرهکنه، از ترکیب میزان متغیری از نور در این پیکسل ها شکل میکه کاربر روی تصویر مشاهده می

که این مقدار  (bit per channel-6)ه بیتی اون در هر کانال رنگی 6ی پذیرش گستره TNمشکل پنل 
کنه این کمبود رو با استفاده از پنل تی ان سعی میبیت میرسه.  8تر به در نمایشگرهای باکیفیت

واقع ترفندی پیکسلی محسوب  جبران کنه؛ روشی که در Frame Rate Control  (FRC )تکنولوژی 
جایگزینی ضعیف برای  FRCاما کنه. درک ثالث استفاده می ایجادهای متناوب برای رنگ ازمیشه که 

پنل تی ان همچنان  ،با این حال کننده نیست.و چندان راضی حساب میادبهبیتی  24بازسازی رنگ 
 کار میره.به تاپلپدر انواع صفحه نمایش 

 گیمینگبهترین تکنولوژی صفحه نمایش برای 

 
رو با وارونگی رنگ از زوایای کناری مقایسه کنید، احتماال از خرید این  TNروح پنل ی بیوقتی صفحه

 طوریهای خودش رو هم داره؛ به. اما واقعیت اینه که این نوع پنل خوبیمیشیدنوع مانیتور منصرف 
 TNترین مزیت پنل شاید مهم که تکنولوژی های جدید مانیتور هم نتونستن اون رو از رده خارج کنن.

دهی صفحه نمایش با ( اون معرفی کرد. نرخ پاسخ Response Timeگویی ) رو بشه سرعت پاسخ
پیکسل از وضعیت رنگی به  کشه یککه طول می یزمانمدتمحاسبه میشه و به  ثانیهیلیمواحد 

 GTG این معیار با عنوان سرعت تغییر خاکستری به خاکستری ). اشاره داره ،ضعیتی دیگه تغییر کنهو
Speed .صفحه  .تر باشه، مانیتور کیفیت بهتری دارههرچقدر این عدد کوچیک ( هم شناخته میشه

ی نمایشگر قرار دارن، پیشرفت های تولیدکنندههاست مورد توجه شرکتکه سال TNنمایش های 
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رسونن. رو به ثبت می ثانیهیلیم 2 یا 1اعدادی مثل  در حال حاضر خوبی رو در این زمینه تجربه کردن و
 هرتز میرسه. 240یا حتی  144( این پنل ها بسیار باالست و به  Refresh Rateسازی ) نرخ تازه

میشه  نوع نمایشگرو درک درست از نقاط قوت و ضعف این  TNهای پنل با کنار هم قرار دادن ویژگی
محدودیت زاویه  اگرچه تی ان بهترین تکنولوژی صفحه نمایش نیست، اما به این نتیجه رسید که

اگه جزو کاربرهایی هستید که لپ . حساب نمیادقدر هم آزاردهنده بهاوندید این دسته از نمایشگرها 
نه حریم خصوصی شما رو میتو زاویه دید محدودش به خاطرتونه، پنل تی ان تاپ تون همیشه همراه

قیمت مناسبی که داره،  به خاطر TNهای این تکنولوژی بگذریم، روح بودن رنگتامین کنه. اگه از بی
 حساب نمیاد.انتخاب بدی به

 

 ی صفحه نمایش: بهترین تکنولوژ  IPSویژگی های پنل 

 
طراحی شده. در این  TNبرای برطرف کردن نقاط ضعف تکنولوژی  In-Plane-Switchingیا  IPSپنل 

ها ها استفاده میشه؛ اما آرایش اونو فرستنده مایع، فیلترهای  پوالریزه هاییستالکر تکنولوژی هم از 



IPS  ،TN  ،VA یا OLED  کدام است ؟ یشصفحه نما یتکنولوژ  ین؟ بهتر 
 

 

5 

 

 IPSصفحه نمایش های  ،عالوه بر اینبرای باال بردن وضوح رنگ و کم کردن تحریف نور تغییر کرده. 
درجه  256ی ش ارائهاکنن که نتیجهبیتی برای هر رنگ استفاده می 8از عمق  TNبرخالف نمایشگرهای 

 هاست.رنگتیرگی مختلف برای هرکدوم از 

بسیار برجسته است و در همون نگاه اول خودش رو نشون میده.  TNو  IPSتفاوت کیفیت پنل های 
نمایشگرهای آی پی هرگز کیفیت رنگ و زاویه دید خوبی نداشتن،  تی انکه مانیتورهای  حالی در

گذشته از این، شهرت پیدا کردن. و حفظ وضوح تصویر از زوایای مختلف،  اس به تولید رنگ های زنده
کنه تا این نوع نمایشگرها برای نمیایجاد  اعوجاج IPSفشردن انگشت روی صفحه نمایش های 

واقع در بازار محصوالت  در بسیار مناسب باشن. صفحات تاچ و تکنولوژی مانیتور لمسی استفاده در
بهترین لپ تاپ تکنولوژی صفحه نمایش محسوب میشه؛ حتی اگه  رده، آی پی اس بهترینمیان

 از این نوع پنل استفاده نکنه. گیمینگ

IPS نقص بودن این معنی بیاین به؛ اما مثل اپل معرفی میشههایی عنوان انتخاب اول غولبه
ای ها و روشنایی اضافهساختار پیچیده و فرستنده به خاطر نمایشگرهای آی پی اس تکنولوژی نیست.

پیچیدگی  از طرف دیگه، تر هستن.گرون TN مانیتورهاینسبت به  هر پیکسل احتیاج دارن،که برای 
تر پایینخیلی  TN نوعاز  IPS پنل سازی فریمو نرخ تازه دهیسرعت پاسخساختاری باعث میشه 

 است. ثانیهیلیم 5بهترین انواع اون و  ثانیهیلیم 8 معمولی IPS دهی مانیتورسرعت پاسخ باشه.
های این تکنولوژی که برای و بهترین نمونهه هرتز IPS 60اکثر صفحه نمایش های  سازی فریمنرخ تازه

اما اگه دنبال  کنن.به کاربر ارائه می )با قیمتی بسیار باال( هرتز رو 144سرعت گیمینگ طراحی شدن 
برای  ال سی دیگردید، آی پی اس بهترین بهترین تکنولوژی مانیتور برای کارهای گرافیکی می

 شماست.
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 IPS انواع پنل

 
ترین نتایج اون میشه به از مهمانجام شده که  IPS تکنولوژیهای زیادی برای بهبود عملکرد پژوهش
سامسونگ اشاره کرد.  AU Optronicsاز سوی  AHVAتوسط سامسونگ و معرفی  PLS یتوسعه

پیشرفت داشته؛ مثال قیمتش کاهش پیدا کرده،  IPSاز جهات زیادی نسبت به  PLSمدعیه پنل 
پذیر رو در اختیار صفحه نمایش امکان طراحی انعطافو زاویه دید بیشتر شده و روشنایی تصویر 

در حال توسعه هستن که کاربرها رو به شکستن قیمت این  IPSانواع ال سی دی مبتنی بر  گذاشته.
 کنن.پنل پرکاربرد امیدوار می
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 TNو  IPSترکیبی از :  VAویژگی های پنل 

 
 Vertically Alignedیا  VAای به اسم ، تکنولوژی میانه IPSو پنل غنی از رنگ  TNبین پنل پرسرعت 

 MVAو  PVAهای گونه نمایش نسبتا جدید محسوب میشه ونواع پنل صفحه یکی از ا وجود داره که
در هر کانال و طراحی کریستال  IPSبیتی  8از همون رویکرد عمق رنگ  VAپنل اون معروف هستن. 

دهی پایین و سرعت باالی تاخیر در پاسخکنه؛ اما در عین حال های زنده پیروی میبرای بازسازی رنگ
غنی از رنگ و  IPSی این ترکیب، نمایشگریه که مثل نتیجهحفظ کرده. رو هم  TNپنل  یساز تازهنرخ 
با قیمتی مناسب در اختیار  قرار بوده بهترین تکنولوژی صفحه نمایش رو VAواقع  در سریعه. TNمثل 

 کاربر بذاره.

ها مثبت و بعضی دیگه منفی فردی دارن که بعضی از اونبههای منحصرپنل های وی ای ویژگی
، برتری اون در بحث کنتراست هست  TNو  IPSنسبت به انواع  VAمزیت مهم پنل محسوب میشن. 

 VAی های پیشرفتهنمونه کنه.نتیجه رنگ مشکی بهتری تولید می میرسه و در 1:5000که به میانگین 
بهترین  VAنظر میرسه روی کاغذ به کنن.هرتز هم پشتیبانی می 120 سازینرخ تازهاز  MVAمثل 

 فناوری صفحه نمایش باشه.
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اولین مشکل، ها رو نادیده گرفت. مشکالتی هم داره که نمیشه اون VAها، پنل ی خوبیدر کنار همه
 است که از این نوع LCDدر مانیتور  و تغییر کنتراست تصویر بر اثر تغییر زاویه حسهای بیرنگ

برای کارهای گرافیکی که دقت رنگ در  VAبنابراین مانیتورهای رو به یاد میاره.  TNنمایشگرهای 
گیمرها هم از تغییر روشنی به تاریکی پیکسل ها راضی ها اهمیت زیادی داره، مناسب نیستن. اون

تر تاخیر بیشتری داره های تیره، اما گذر از رنگمیفتهنیستن؛ چون این انتقال با سرعت باالیی اتفاق 
 قیمتاز انواع پنل مانیتور ارزون VAکه باعث میشه تصویر محو بشه. از طرف دیگه، نمایشگرهای 

ها بنابراین انتخاب اون ها نگاه کرد.عنوان صفحه نمایش های اقتصادی به اوننیستن و نمیشه به
 هست. راهنمای خرید مانیتوری مستلزم مطالعه

 اما ... روی کاغذ بهترین تکنولوژی صفحه نمایش،:  OLEDویژگی های پنل 

 
های روز شاهد رونمایی از تکنولوژی موج نوآوری در بازار صفحه نمایش قصد توقف نداره و ما هر

یکی از این  OLEDنمایشگرهای جدید در صفحه نمایش گوشی های موبایل و تلویزیون هستیم. 
طرفدارهای خاص  شکل گرفتن و LEDتکنولوژی  بر اساس های جذاب محسوب میشن کهفناوری

 طور جداگانه کنترل کرداینه که هر پیکسل اون رو میشه به OLEDمزیت اصلی پنل خودشون رو دارن. 
از نظر کیفیت رنگ،  ختم میشه. های پرطراوتاین ویژگی به تولید رنگ مشکی واقعی و رنگ که

OLED حساب میاد.قطعا بهترین تکنولوژی صفحه نمایش به 

ترین زاویه دید ممکن رو در اختیار کاربر میذارن باالترین کنتراست و وسیع OLEDصفحه نمایش های 
مثال ها مشکالت خاص خودشون رو هم دارن. بسیار باالیی دارن؛ اما این دستگاه یدهپاسخو سرعت 
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OLED  در مقایسه باIPS  شدت روشنایی کمتری داره. گذشته از این، دو مشکل اساسی وجود داره که
کمتر استقبال کنن: یک، احتمال باالی سوختن تصویر به دالیل  OLEDکاربرها از پنل شه باعث می

ن مشکالت ایاحتماال باید چند سالی منتظر بمونیم تا آور این تکنولوژی. قیمت سرساممختلف؛ دو، 
 ها پایین بیاد.قیمت اونرفع بشه و  نوع نمایشگرها

 

 :ربیشتی برای مطالعه

 اتصال دو مانیتور به یک کیس

 

 حرف آخر

رو به شما معرفی کنیم و به همین منظور  بهترین تکنولوژی صفحه نمایشدر این مطلب تالش کردیم 
 یا کامپیوترتون تاپلپاگه از  رو با هم مرور کردیم. OLEDو  TN  ،IPS  ،VAویژگی های پنل های 

کنید، های اداری و حتی گیمینگ استفاده مینویسی یا اجرای فایلبرای کارهایی مثل برنامه
اهل فیلم دیدن یا کارهای گرافیکی هستید، به اما اگه تر هستن. براتون مناسب TNنمایشگرهای 

ریسک باالتری دارن  OLEDو  VAتوجه بیشتری داشته باشید. نمایشگرهای  IPSصفحه نمایش های 
  پسندید؟شما چه نوع نمایشگری رو می ها برید.و بهتره با اشراف کامل سراغ اون

 

 :سواالت متداول

 صفحه نمایش برای گیمینگ کدومه؟بهترین تکنولوژی 

 سازی فریم باالیی داره.برای این کار بسیار مناسبه، چون نرخ تازه TNپنل 

 مانیتور برای کارهای گرافیکی کدومه؟بهترین تکنولوژی 

 خاطر دقت رنگ باال، بهترین گزینه برای این کار هستن.به IPSمانیتورهای 

 احتمال سوختن کدوم نوع نمایشگر از همه بیشتره؟

 بیشتر از انواع دیگه در خطر سوختن قرار دارن. OLEDصفحه نمایش های 

https://netran.net/mag/how-to-use-multiple-monitor/

