
 مانیتور استوک راهنمایی خرید

 .تور ها قیمت باالیی دارند ولی از تجهیزاتی هستند که صرف نظر از آنها ممکن نیستمانی

 .برای بهبود عملکرد کار حتما از کیفیت باالی مانیتور استفاده میشود

 مانیتور استوک راهنمای پیشنهادی که برای آنها میشود استفاده از مانیتور دست دوم است. در مقاله

 . هنگان خرید مانیتور آکبند باید مورد نظر داشته باشید ، اشاره شد ، در رابطه با نکاتی که 

 . باید مد نظر داشته باشید ، ارائه دهیم مانیتور استوک در این مقاله می خواهیم نکات مهمی را که هنگام خرید

 .مانیتور استوک یکی از دستگاه هایی است که اغلب به صورت دست دوم خرید و فروش می شود 

دقت نمایید می توانید نمونه های  مانیتور استوک ف بسیاری از سخت افزار های کامپیوتری دیگر، اگر در خریدبر خال

 .خوبی از آنها را داشته باشید

 اول از همه به این نکته می پردازیم مانیتور چیست ؟

 .د داردمانیتور از شناخته شده ترین دستگاه های خروجی است که در تمام بخش های زندگی ما وجو

از کاالی دیجیتال تا تجهیزات پزشکی و نشانگر لوازم خانگی، همه و همه از صفحه نمایش برای نمایش اطالعات استفاده 

 .می کنند

 .گردندشوند، در صفحه نمایش برای شما ظاهر میوقتی اطالعات از طریق صفحه کلید وارد رایانه می

 .یدباید کمی دقیق باش مانیتور استوک هنگام خرید

دقت کنید که دکمه های آن درست کار می کند یا نه؟ نکته مهم دیگر این است که شما برای چه کاری نیاز به این مانیتور 

 .استوک دارین

 .اگر شما برای کار برنامه نویسی نیاز به صفحه نمایش دارید پس خیلی صفحه نمایشی با رزولوشن باال نمی خواهید 

جام می دهند باید حتما صفحه نمایشی با رزولوشن باال تهیه کنند، چون برای کار طراحی کیفیت اما افرادی که کار طراحی ان

 .و وضوح تصویر بسیار مهم است

 خرید مانیتور استوک

و دست دوم از سایت های واسطه مانند دیوار و شیپور، باید کمی دقیق تر عمل کرد چون این  مانیتور استوک برای خرید

صفحه نمایش ها گارانتی ندارند و برخی از آن ها را می توان با هزینه خیلی کمی تعمیر کرد و قطعات خراب آن را تعویض 

مکن است اصال برای شما به صرفه نباشد تا این نمود، اما برخی قطعات آن مشکل جدی دارند و هزینه تعمیرشان باالست، م

 .صفحه نمایش دسته دوم را بخرید

 .شکسته ، هاله دار و مشکل دار بپرهیزید مانیتور استوک از همین رو از خرید



بنابراین سعی کنید همیشه از یک فرد متخصص کامپیوتر مشورت بگیرید و سپس اقدام به تهیه صفحه نمایش دسته دوم  

 .کنید

 ترین نکته در خصوص خرید صفحه نمایش اثر آن روی سالمت چشم است در ادامه نکاتی را در خصوص بهترینمهم

 .برای چشم به شما ارائه می دهیم مانیتور استوک

 بهترین مانیتور استوک برای سالمت چشم

تر داشته باشد دارای نور دهی در ابتدا بهتر است به نرخ بازخوانی مانیتور توجه کنید هر چه مانیتور نرخ بازخوانی باال

 .صفحه نمایش پایین تری است

 .هرتز مورد توجه هستند 120-140امروزه صفحه نمایش هایی با نرخ باز خوانی 

 .وضوح باالتری داشته باشد چشم تصویر را واضح تر می بیند و کمتر به آن فشار وارد می شود مانیتور استوک هر چه

onyxkala 

اینچ بهتر است رزولشن  22-24باید یک تناسب بین اندازه صفحه و میزان رزولوشن وجود داشته باشد. برای مثال صفحات 

 .پیکسل داشته باشند 1080

 .داشته باشند 1440اینچ باید رزولوشن باالتر از  27پیکسل و صفحات  1440اینچ با رزولوشن  27-24صفحات 

هر چه تعداد پیکسل های صفحه نمایش باالتر باشد چشم قدرت تفکیک بیشتری دارد و در نهایت فشار کمتری به چشم وارد 

 .می گردد

 .شی است که صفحه نمایشی با پیکسل و رزولوشن باال داشته باشدبنابراین صفحه نمایش مناسب برای چشم، صفحه نمای

نکته دیگری که باید در زمان خرید صفحه نمایش دقت کنید تا سالمت چشمانتان به خطر نیافتد تهیه صفحه نمایش مات می 

 .باشد



ن شما باعث سر درد، صفحه نمایش هایی که براق اند بطور ناخواسته نور را منعکس می کنند این بازتاب نور در چشما

خستگی و وارد شدن فشار به چشم می شود. برای حفاظت از خستگی و ورود آسیب به چشم بهتر است صفحه نمایش های 

 .مات یا ضد تابش را تهیه کنید

برخی از صفحه نمایش ها دارای پانل ضد انعکاس هستند که این پانل ها سبب کاهش انعکاس نور در محیط های خیلی 

 .شوند که این صفحه نمایش ها بهترین صفحه نمایش برای چشم هستند روشن می

 انواع مانیتور استوک موجود در بازار

ای و گیمینگ تقسیم کرد که ی کاربری مصارف عام، حرفهتوان به سه ردهی کاربرد میرا از نظر حوزه مانیتور استوک

 .شویمی کاربرد هر نوع مانیتور آشنا میدر ادامه با حوزه

 مصارف عام

ها کار و اداری در خانهومصارف عام، مانیتور استوک هستند که برای انجام امور روزمره، دفتری، کسب مانیتور استوک

 .شوندو دفاتر کار و ادارات یافت می

ای های آفیس، ویرایش متن، مرور وب و در کل اجرافزاربیشتر برای کاربردهای عادی، اجرای نرم مانیتور استوک این

 .شودهایی که محتوای گرافیکی خاصی ارائه نمی کنند، استفاده میبرنامه

راحتی دریافت که با نمایشگری از این رده سر و کار داریم. کامپیوترها نیاز به توان بهمعموالً از روی برچسب قیمت می

 .ها نداردافزاری چندانی برای هماهنگ شدن با این مانیتورمنابع سخت

 ایتوک حرفهمانیتور اس

ها، سینماگران، ویرایشگران ها، تولیدکنندگان محتوا، معماران، طراحان، انیمیشن سازبرای آفرینندگان هنری، گرافیست

ای کنند، بهترین گزینه انتخاب و خرید یک نمایشگر حرفههای بصری فعالیت میویدئو و همه افرادی که در حوزه سرگرمی

 .است

 .ی فضای رنگی به گستردگی جهان واقعی دو ویژگی کلیدی چنین مانیتورهایی استارائهها و دقت در نمایش رنگ

 مانیتور استوک گیمینگ

 گیمینگ خوب، سرعت باالی آن در نمایش محتوا است؛ مانیتور استوک ی یکترین مشخصهمهم

 Response) باال و زمان پاسخگویی (Refresh Rate) سازیبه عبارت دیگر این دسته از محصوالت باید نرخ تازه

Time) کوتاهی داشته باشند. 

 .هرتز است ۲۴۰های امروزی سازی در مانیتورحداکثر نرخ تازه

 .نمایش مانیتور نمایش داده روی صفحهفریم در ثانی ۲۴۰توان تا های بازی را میاین مشخصه به این مفهوم است که صحنه

از بازی در حال اجرا روی مانیتور خود خواهید بود.  (Ghosting) زاییهاله بدین ترتیب شاهد نمایشی روان، بدون پرش و

 .ها و جایگزین کردن محتوای پیکسلی استدر تغییر رنگ سریع پیکسل سرعت پاسخگویی نیز معیاری از توانایی مانیتور



ی مقاله ها در ادامهدارند. این ویژگی (1ms) ها سرعت پاسخگویی معادل یک میلی ثانیهترین مانیتورل حاضر سریعدر حا

 . به تفصیل واکاوی خواهند شد

 اونیکس کاال

های تخصصی دنیای مانیتورها و پارامترهای مؤثر بازار آشنا شدیم، الزم است با مشخصه مانیتور استوک که با انوعحال 

 .ها به خوبی آشنا شویمدر انتخاب و خرید آن

 .خواهیم پرداخت مانیتور استوک های اصلی یکدر ادامه به بررسی ویژگی 

 !امکانات مانیتور استوک بر حسب نیاز شما

بررسی کنید ، امکانات مانیتور میباشد که بر حسب نیاز خود آن را  مانیتور استوک گر مواردی که باید برای خرید یکاز دی

 .تهیه کنید

ممکن است شما پول زیادی بابت امکانات یک مانیتور استوک پرداخت کنید در حالی که اصال نیازی به آن امکانات ندارید 

 !اید و صرفا پول اضافه ای پرداخت کرده

که دارای گیرنده دیجیتال هم هستند و شاید شما سالی یکبار هم نیاز به تماشای برنامه های  مانیتور استوک برای مثال

 . تلویزیونی در مانیتور خود نداشته باشید ولی هزینه ای اضافه پرداخت کرده اید

 :ره کردمیتوان موارد زیر را اشا امکاناتی که در مانیتور استوک میتوان یافت از

 وجود پورت HDMI 
 وجود پورت USB به صورت HUB 
 وجود پورت DVI 
 وجود پورت های ورودی و خروجی اسپیکر 
 وجود اسپیکر درونی در مانیتور 
 وجود گیرنده های دیجیتالی 
 امکان پخش برنامه های تلویزیونی و تبدیل شدن به TV 
 امکان نمایش به صورت FULL HD 
 دوربین وب کم 
 کارت خوان SD 



قابلیت نصب روی دیوار را نیز دارند و پنل آنها امکان پیچ شدن براکت  مانیتور استوک ین نکته را نیز بدانید که برخیا

 .دیواری را داراست و برخی از مانیتورها این امکان را ندارند

امکان وجود  گران قیمت تر این مانیتور استوک همچنین در خصوص لمسی بودن یا نبودن صفحه ی نمایش نیز در برخی

 .میباشد مانیتور دارای صفحه نمایش لمسی دارد و

 ی نمایشگر مانیتور استوکاندازه

ی بندد، ابعاد و اندازهی یافتن مانیتوری مناسب، معموالً اولین چیزی که در ذهن نقش میگذار در بازار براوبه هنگام گشت

 .است نمایشصفحه

 هرچه این اندازه و ابعاد بزرگتر باشد تجربه کاربری از کار با مانیتور بهتر است؛

 .های خود را داردمتر با ناظر نیز محدودیتسانتی ۷۰اما باید توجه داشت که ابعاد خیلی بزرگ در فاصله نزدیک کمتر از 

هایی با نسبت تصویر متفاوت تا اینچ دارند، اما گاه مدل ۳۴تا  ۲۱هایی از امروزی معموال ابعاد و اندازه مانیتور استوک

 .اینچ نیز در بازار به چشم می خورد ۴۹

رود، معموالً با افزایش ابعاد قیمت نمایشگر نیز بیشتر هایی که در ساخت یک نمایشگر به کار میگذشته از تمام فناوری

ها کاسته خواهد تر شود، از تراکم پیکسلگام خرید باید دقت کرد که در رزولوشنی معین، هرچه مانیتور بزرگشود. هنمی

 .شد و به همان میزان کیفیت تصویر نیز افت خواهد کرد

های تصویر با چشم عادی از یکدیگر قابل تفکیک باشند. بنابراین ی نزدیک پیکسلبه طوری که حتی ممکن است در فاصله

 1080pاینچ تهیه کنید که از رزولوشن باالتر از  ۲۷وصیه ما این است که تنها در صورتی مانیتوری با ابعاد بزرگتر از ت

 .بهره ببرد

 .و رزولوشن آن بیشتر صحبت خواهیم کرد مانیتور استوک در بخش تراکم پیکسلی در مورد نسبت ابعاد یک

 (Aspect Ratio) نسبت تصویر

 .ی نمایشگر آشنا شدیم، زمان مناسبی برای تبیین مفهوم نسبت تصویر استاکنون که با مفهوم رزولوشن و اندازه

های قدیمی نمایشگری مربعی شکل داشتند نمایش به ارتفاع آن. تلویزیوننسبت تصویر عبارت است از نسبت عرض صفحه

 .داشتند ۴:۳و با عرض کمی بزرگتر از ارتفاع، نسبت تصویر برابر با 

http://www.laptopstock.ir/


 کخرید مانیتور استو

به بازار عرضه شد. در زمان نگارش این  ۶۴۰×۴۸۰ها با این نسبت تصویر و رزولوشن اولین مانیتور ۱۹۸۷در سال 

 .دارند ۱۶:۹موجود نسبت تصویر مقاله، بیشتر مانیتورهای 

با  ۳۸۴۰×۲۱۶۰و  ۲۵۶۰×۱۴۴۰با رزولوشن  4Kو  QHD های، نمونه۱۹۲۰×۱۰۸۰با رزولوشن  FHD مانیتورهای

ها در عرض و ارتفاع تصویر دو شوند. در یک نسبت تصویر ثابت، اگر تعداد پیکسلاین نسبت تصویر در بازار یافت می

مانیتور  ۱۶:۹توان گفت در نسبت تصویر تری به دست می آید. بنابراین میو واضح تربرابر شود، تصویر بسیار شفاف

4K جزئیات چهار برابر بهتر از انواع FHD دارد. 

 (Ultra Wide) مانیتورهای فوق عریض

های نیتوررایج دارند. ما ۱۶:۹شان پیدا است، عرض بسیار بیشتری در مقایسه با انواع طور که از نامها هماناین مانیتور

دهند که حالتی شبیه کنار هم قرار گرفتن چند مانیتور را فوق عریض فضای نمایش بیشتری در اختیار کاربر قرار می

آلی ی ایدهصورت پهلو به پهلو در کنار هم گزینههای چند اپلیکیشن بهکند. این محصوالت برای نمایش پنجرهسازی میشبیه

با رزولوشن ) ۲۱:۹ای در نظر گرفته شوند. نسبت تصویر اب برای خرید مانیتوری حرفهتوانند بهترین انتخهستند و می

برای این دسته از مانیتورها ( ۳۸۴۰×۱۰۸۰با رزولوشن ) ۳۲:۹تر و گاه حالت عریض( ۳۴۴۰×۱۴۴۰یا  ۲۵۶۰×۱۰۸۰

 .در دسترس است

شوند، ممکن است تطبیق ویدئو با چنین ارائه می ۱۶:۹ها و محتواهای ویدئویی با نسبت تصویر باتوجه به اینکه بیشتر فیلم

 .سادگی انجام نپذیردنمایشگرهایی به

 مانیتورهای خمیده

نمایش نیز به دنیای به بازار، انواع مختلفی از این نوع صفحات ۲۰۱۴های خمیده در سال زمان با ورود تلویزیونهم

 .مانیتورها راه یافت

 .وری در فضای تصویر استتصویر در افق دید کاربر و ایجاد حس غوطه ی کاملهدف اصلی از این طراحی عرضه

های عادی یا وری از نسبت تصویر مختلف، نمونهمانیتورهای خمیده تنوع زیادی در بازار دارند و به همین دلیل با بهره

 .شودها یافت میعریض از آنعریض و فوق



صورت های کناری خود، عموما بهخصوص در بخشوا به کاربر بهعریض برای نمایش بهتر محتهای فوقالبته مانیتور

  .شوندخمیده تولید می

 PPI تراکم پیکسلی یا

هایی است که در هر تراکم پیکسلی یا تعداد پیکسل LCD یکی از فاکتورهای مهم در کیفیت و شفافیت تصویر یک نمایشگر

 .اینچ مربع پنل نمایشگر جا خوش کرده است

 .آیدتری به دست میتر و واضحباالتر باشد، تصویر شفاف (PPI) ها در هر اینچ مربعکسلهرچه تعداد پی

یابد و برعکس هرچه کند و کیفیت تصویر کاهش میافت می PPIی پنل بزرگتر شود، در رزولوشن معین هرچه اندازه

های همین دلیل در نمایشگِر کوچک گوشی. بهارتقا یافته و کیفیت تصویر افزایش باید PPI ی پنل کوچکتر شود، بالطبعاندازه

 .رسندنظر میاینچی به ۵۰های تر از تلویزیونتر و واضحشفاف 1080pهای موبایل ویدئو

 1080pهای باالتر از ای با رزولوشندنبال گزینهاینچ هستید، حتماً به ۲۷با ابعاد بزرگتر از  مانیتور استوک دنبالاگر به

 .ی نزدیک مواجه نشویدها از فاصلهراکم پیکسلی و پدیده قابل تفکیک بودن پیکسلباشید تا با افت ت

 عمق رنگ

 .هایی که پنل قادر به تولید و نمایش آن استعمق رنگ یا عمق بیت یک نمایشگر معیاری است از فراوانی تعداد رنگ 

اه گرفت؛ گرچه این دو مفهوم در پیوند با این پارامتر را نباید با مفهوم فضای رنگی یا گاموت رنگ یک نمایشگر اشتب

 .یکدیگر است

های قرمز سبز و آبی تعیین های پنل شامل رنگپیکسلعمق رنگ یک پنل نمایشگر با سطوح نمایش رنگ هر یک از ساب

 .شودمی

 کخرید مانیتور استو

ها یا به اصطالح شود و هرچه این پیچشهای رنگی میها اساساً باعث پیدایش رگهپیکسلهای رنگی مختلف سابپیچش

تر های مختلف رنگی روانهای بیشتری است و انتقال میان رگهسل قادر به نمایش رنگهای رنگی بیشتر باشد، هر پیکگام

 .صورت می پذیرد



های بسیار بیشتری شود؛ چرا که تعداد رنگعمق رنگ باالتر یک پنل مانع از ایجاد پدیده باندینگ یا جدایش طیِف رنگی می

  .توان بازتولید کردرا در هر پیکسل می

 نیتور استوکگاموت رنگ در ما

ای باید به آن توجه کرد، گاموت های حرفهخصوص در هنگام خرید نمونهکه به مانیتور استوک هاییکی دیگر از مشخصه

 .هایی که یک نمایشگر قادر به بازتولید آن استی رنگرنگ است. گاموت عبارت است از گستره

 .شودها سنجیده میها در مقایسه با آنی بازتولید رنگفضاهای رنگ استانداردی وجود دارد که توانایی نمایشگر برا

 .دهدهر نمایشگر درصد مشخصی از فضاهای رنگ استاندارد را پوشش می

 .ی پنل است و چندان مرتبط با ساختار خود پنل نیستزمینهگاموت رنگ هر نمایشگر اساساً در ارتباط با فناوری نور پس

شود. در سطح ترسیم می CIE که چشم انسان قادر به درک آن است، با یک دیاگرامهایی ی رنگگستره بنا به قرارداد

 .دهدرا نمایش نمی CIE شود. شکل زیر دیاگرامترسیم می Y و X این نمودار بر دو بعد (ثابت Z محور) روشنایی معین

 دقت رنگ

های خاکستری مطلوبی که تقاضای رگههای رنگی یا دقت رنگ عبارت است از توانایی یک نمایشگر در نمایش دقیق گام

 .رسدنمایش آن از طریق کارت گرافیک به خروجی نمایشگر می

نظر تصور کنید شیئی به رنگ قرمز قرار است در خروجی نمایشگر ظاهر شود، اگر رنگ نمایش داده شده قرمز طبیعی به

 .برسد و مایل به نارنجی نباشد، دقت رنگ این نمایشگر باال است

 .گویای میزان خطای یک نمایشگر و تفاوت رنگ واقعی با رنگ نمایش داده شده است Delta E ری به نامپارامت

های های تولید شده در آن با رنگی رنگباشد، این مانیتور استوک دقت رنگ بسیار باالیی دارد و فاصله dE<1 چنانچه 

 .طبیعی قابل تشخیص نیست

بزرگتر از  dE ها قابل تشخیص است و اگرایهای واقعی فقط توسط حرفهها با رنگباشد، تمایز رنگ ۳تا  ۱بین  dE اگر

 .های طبیعی شودهای تولید شده در این نمایشگر با رنگباشد، ممکن است هر فردی متوجه اختالف رنگ ۳

 .اهمیت استای و برای آفرینندگان هنری و تولیدکنندگان محتوا حائز این پارامتر بیشتر در مانیتورهای حرفه

 پورت های مانیتور استوک

شود عرضه پین نیز شناخته می ۳۲یا  RGB هایکه با نام VGA با پورت LCD مانیتور استوک هنوز هم برخی از

 .باشید DVI گردند، سعی کنید از خرید این مانیتورها خودداری نموده و در عوض به دنبال مانیتور با پورت دیجیتالمی

را به کلیه ابزارهای مختلف متصل کرد اما اگر مانیتور موردنظر شما دارای  مانیتور استوک توانتقریبا می DVI با پورت

های کنندهتوانید مانیتور خود را به پخشنیز باشد امکانات بیشتری خواهید داشت و به عنوان مثال میHDMI پورت

 .های بازی و غیره نیز متصل کنیدتصویری، کنسول



 مانیتور استوک LED نور پس زمینه

 .اجازه ندهید تا تولید کنندگان شما را سر درگم و یا گمراه کنند

 LCD اند در واقع همان نمایشگرمعروف شده LED TV یا LED که امروزه به مانیتور LED-Backlit نمایشگرهای

 .شودوردهی استفاده میبرای ن LED از (CFL) های سنتی فلورسنتهستند که در آنها به جای المپ

 کمانیتور استو

تر و با گرمای کمتر شود تا تولید کنندگان محصوالت باریکتر، روشنبرای نوردهی پنل نمایشگر باعث می LED استفاده از

 .ولید کنندت

 مانیتور استوک IPS یا TN پنل

ها عالوه بر قیمت مناسب، معموال زاویه دید محدود و زمان هستند این پنل TN نمایشگرهای معمولی بازار مجهز به پنل

 .گویی سریع دارندپاسخ

ا با دقت بسیار باالتری ها رتری داشته اما در عوض رنگگویی پایینمعموال زمان پاسخ IPS اما مانیتورهای مجهز به پنل

 .تر استها نیز بسیار وسیعدهند و همچنین زاویه دید آننمایش می TN هاینسبت به پنل

 .باشید IPS ها برایتان اهمیت دارد باید به دنبال مانیتورهایاگر عکاس یا طراح هستید و یا زاویه دید و دقت نمایش رنگ

 کیفیت تصویر مانیتور استوک

 .ابتدا عملکرد و کیفیت تصویر آن را بررسی نمایید مانیتور استوک خرید پیش از

 مانیتور استوک بررسی کنید که آیا بازده یک کار را به سرعت دریافت می کنید، بنابراین می توانید بررسی کنید که آیا

 .عملکرد رضایت بخش شما را داشته باشد

 .تعمیر شده باشید مانیتور استوک هستید، به دنبال یکیا ارزان  مانیتور استوک در نهایت، اگر شما دنبال یک



مشکل این مانیتورهای بسیار جزئی است، ممکن است شما پیکسل های مرده و یا گیر کرده را نبینید. اگر خوش شانس  

باشد و آن تعویض شده و تنها قاب آن تغییر نکرده  LCD باشید، حتی ممکن است مانیتور استوک را دریافت کنید که کل پانل

 .به عنوان یک نمونه اصلی به فروش برسد

 .ممکن است حتی یک مانیتور استوک با خراش های کوچک، تو رفتگی و یا ساییدگی های جزئی دریافت کنید

 .با توجه به قیمت پایینی که این نوع مانیتور استوک دارند شما می توانید این مشکالت را نادیده بگیرید زیرا که جزئی هستند

 مهم هنگام خرید مانیتور استوک نکات

اطالعات الزم  مانیتور استوک باید دقت کنید چون این کار کمی مشکل است. حتما قبل از خرید مانیتور استوک هنگام خرید

 .را بدست آورید

جزئیات را  به لحاظ تنوع مانیتورها ، برای انتخاب بهتر طبق زمینه ی کاری خود ، آنها را دسته بندی کنید. رزولیشن باال 

 .بهتر نمایش میدهد ، پس برای طراحی گزینه بهتری است

 .البته با زوم کردن تصویر این کار امکان پذیر بوده ولی برای طراحان ، آنچه که اهمیت دارد ، کیفیت کار و طرح است

 .، به کیفیت و وضوح تصویر آن توجه کنید مانیتور استوک پس هنگام جمع آوری اطالعات درباره

ا برای برنامه نویسی این مسئله آنچنان مهم نیست و تنها با صفحه نمایش بزرگتر و ارائه مطالب بیشتر به هدف خود ام

 .میرسیم

 .در برنامه نویسی ، اکثرا پس زمینه ها مشکی هستند پس وضوح تصویر آنچنان مهم نیست

 . است و هم بزرگ نمایی صفحه برای گیمینگ ، هم وضوح تصویر دارای اهمیت مانیتور استوک اما در خرید

بازی های کامپیوتری اکثرا دارای گرافیک باالیی هستند پس باید به این نکته توجه کرد و مانیتوری با وضوح تصویر باالتر 

 . انتخاب کرد

 . همچنین از آنجایی که جزئیات تصویر بیشتر است اندازه صفحه نمایش نیز باید بزرگ باشد

 .فحه و رزولیشن بهترین کیفیت ممکن را ارائه میدهداین تناسب بین بزرگی ص

 .به همین راحتی ها انتخاب و خریداری نمیشود مانیتور استوک



 ککامپیوتر استوخرید 

تنها مشکل این امر نواقص احتمالی مانیتور است که در زمینه آنها باید کمی تخصصی تر اقدام به جمع آوری اطالعات  

 . نمایید

 . تخصص دارند مانیتور استوک برای کسب این اطالعات ، باید به سراغ افرادی بروید که در زمینه خرید و فروش

ه راحتی قابل تعمیر هستند و تنها با تعویض بخشی کوچک می توان آن را مثل روز اول کرد ، برخی از نواقص و ایرادات ب

 .ولی برخی اوقات قطعات اصلی دچار ایراد هستند و هزینه تعمیر آنها کمی باالتر است

 . باشیدکاهش هزینه ها است ، در این مورد دقت الزم را داشته  مانیتور استوک با توجه به اینکه ، هدف از خرید

 .در هنگام خرید مانیتور استوک دقت کنید تا بهترین خرید را انجام دهید

 


