
 

 

 مزایای مانیتور استوک

مورد نیاز   مانیتور استوک است. سایز مناسب برای مانیتور استوک سایز تقریبا اولین معیار در انتخاب اکثر کاربران،

 .شود، انتخاب می  مانیتور استوک شما، براساس فضای موجود در میز کار، نوع کار و البته بودجه شما برای

جریان به کلی تغییر  مانیتور استوک رسید اما در، بزرگ به نظر میCRT اینچ برای مانیتورهای قدیمی ۱۹هرچند سایز 

 .کرده است

تواند آنها را برروی میزهای باریک، می کنند و کاربر به راحتیفضای بسیار کمتری اشغال می LCD مانیتور استوک چون

 .قرار دهد های مختلفزیر کتابخانه و در مکان

اینچ باشید ، البته اول باید مناسب با  ۲۰با سایز بزرگتر از  LCD  مانیتور استوک کنیم به دنبالما به شما پیشنهاد می

 . کارتون باشد

اینچ نیز در بازار وجود دارد اما توجه داشته باشید که حداکثر رزولوشن اکثر  ۳۰تا سایز  مانیتور استوک امروزه

پیکسل است پس هر چه سایز نمایشگر بزرگتر شود، تصاویر  ۱۰۸۰در  ۱۹۲۰یا  1080pد در بازار مانیتورهای موجو

 .کشیده شده و کیفیت آنها کاسته شود

اینچ که هر دو دارای  ۳۰و  ۲۳پیکسل را در دو مانیتور  ۱۰۸۰در  ۱۹۲۰در واقع اگر یک تصویر یکسان با رزولوشن 

 .اینچ خواهد بود ۳۰اینچ بهتر از  ۲۳درآوریم، کیفیت تصویر در نمایشگر  هستند، به نمایش 1080pحداکثر رزولوشن 

اینچ دانست که در آنها کیفیت تصویر قابل قبول بوده  ۲۴یا  ۲۳توان را می LCD حاضر بهترین سایز نمایشگرهایدر حال

 .کنندو از طرفی فضای خیلی زیادی را نیز اشغال نمی

  مانیتور استوک رزولوشن

کند که تصاویر به چه اندازه بزرگ دیده شوند اما رزولوشن، میزان اطالعاتی که در صفحه یشگر مشخص میسایز نما

 .کندوجود دارد را مشخص می

شود یا به تر میدر واقع هر چه رزولوشن نمایشگر بیشتر باشد، امکان استفاده همزمان از چند برنامه برروی صفحه راحت

شوند. به عنوان مثال در پخش فیلم و عکس، رزولوشن باالتر به ری برروی صفحه، جا میعبارت دیگر تعداد کلمات بیشت

 .تر استمعنی تصویر شارپ و واضح

 .باالتر باشد بهتر است مانیتور استوک بطور خالصه هرچه رزولوشن

تر بسیار کم است ینبا مانیتورهای دارای رزولوشن پای 1080pیا همان  Full HD امروزه اختالف قیمت بین مانیتورهای

 .انتخاب کنید 1080pپس سعی کنید مانیتور با رزولوشن 

پیکسل هستند اما در عوض بسیاری  ۷۶۸در  ۱۳۶۶اینچ دارای رزولوشن  ۱۹کوچکتر از  مانیتور استوک از طرفی اکثر

انتخاب کنید عالوه  1080 مانیتور استوک باشند. اگر یکمی ۱۰۸۰در  ۱۹۲۰بزرگتر دارای رزولوشن  مانیتور استوک از

را با کیفیت اصلی  Full HD هایتوانید فیلمعامل در اختیار خواهید داشت، میبر اینکه فضای کار بیشتری در محیط سیستم

 .مشاهده کنید

  مانیتور استوک پایه و قابلیت نصب برروی دیوار



 

 

 .توان زاویه آن را تغییر دادبه نحوی است که پایه آنها ثابت است و نمی مانیتور استوک طراحی برخی از

سعی کنید در زمان انتخاب مانیتور به این نکته دقت کنید که مانیتور حداقل قادر به تغییر زاویه عمودی باشد تا در هنگام کار 

 .بتوانید زاویه مانیتور را براساس موقعیت خود، تنظیم کنید

را برروی دیوار  مانیتور استوک ده کنید شاید بهتر باشد تابه صورت همزمان استفا مانیتور استوک اگر قصد دارید از چند

 .و کنار هم نصب کنید

 .گیرندبرخی از مانیتورها قابلیت نصب برروی دیوار را دارند و به کمک یک براکت فلزی به خوبی برروی دیوار قرار می

onyxkala  

  مانیتور استوک هایپورت

گردند، شود عرضه میته میپین نیز شناخ۳۲یا  RGB هایکه با نام VGA با پورت LCD هنوز هم برخی از مانیتورهای

 .باشید DVI با پورت دیجیتال مانیتور استوک خودداری نموده و در عوض به دنبال مانیتور استوک سعی کنید از خرید این

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

HDMIهای کنندهخود را به پخش  مانیتور استوک توانیدمکانات بیشتری خواهید داشت و به عنوان مثال مینیز باشد ا

 .های بازی و غیره نیز متصل کنیدتصویری، کنسول

و یا جک هدفون نیز دارند که مخصوصا زمانی که کیس کامپیوتر در پایین میز کار  USB هاب مانیتور استوک برخی از

 .شود، بسیار مفید و کاربردی استها مشکل میترسی به پورتگیرد و دسقرار می

 چیست مانیتور استوک مزایا و معایب دستگاه

زان و مناسب بودجه افراد می باشد به طوری که می توان گفت شما میتوانید یک ، قیمت ار مانیتور استوک مزایای اصلی

 . وسیله برقی که نیاز های شما را تامین می کند همراه با بوجه خود خریداری نمائید

قعی به قیمت وا مانیتور استوک این تفاوت در مینیمم ترین حالت از چند برابر شروع می شود و گاه به ده ها برابر می رسد

 .میلیون هم می رسد 20میلیون تومان به باالست و گاه به 6میلیون تومان احتماال قیمت آکبند آن  2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.onyxkala.ir/


 

 

 قیمت یک دستگاه مانیتور استوک

یا همان مانیتور استوک بسیار داغ است به طوری که بسیاری از دالالن بزرگ مخصوصا در  مانیتور استوک امروزه بازار

کشور های امارت و ترکیه بدون مراحلی که در باال گفته شده اجناس را خریداری می کنند .یعنی این دالالن با مراجعه 

میکنند به قیمت  مانیتور استوک دام به خریددر کشورهای پیشرفته اق 3و فروشندگان رده … مستقیم خود به بانکها و ادارات

چنین دستگاهی بطور طبیعی موجبات نارضایتی … می فروشند  مانیتور استوک بسیار ارزان کرده و آنها را بعنوان دستگاه

 مصرف کنندگان خواهد شد

جنس ایرانی را به نام فعالیت دارند  مانیتور استوک بعضا در یکسری از مغازه هاو شرکت ها که در زمینه خرید و فروش

اروپا به خریداران عرضه می شود طبیعی است که در  مانیتور استوک اروپایی به افراد غالب می کنند به طور مثال با نام

مانیتور  تشخیص یک مانیتور استوک چنین حالتی خریدار آن متضرر و کامالٌ نا راضی خواهند بودپس عیب اصلی یک

 .با یک دستگاه کار کرده و حتی اوراق است استوک

 مانیتور استوک بخریم یا نه

 

روز کار کرده  10برای مانیتور شاید زیاد باشد به این معنی که ممکن است این مانیتور برای مدت  مانیتور استوک واژه

جای گذاری  نیتور استوکما باشد و بدون هیچ دلیلی مرجوع شده باشد به همین عنوان شرکت آنها را در لیست محصوالت

 . می کند

توانید به ها قابلیت حمل آن هاست چرا که با وجود بدنه ی سبک و نازک شما می مانیتور استوک اصلی ترین دلیل خرید

 . راحتی تقریبا همه جا آن ها را همراه خود ببرید

  کخرید کامپیوتر استو

از طرفی دیگر یک رایانه رومیزی به همراه کیس، مانیتور، صفحه کلید و ماوس فضای زیادی را اشغال می کند 

ن ها را در عالوه بر اینکه فضای کمی را اشغال می کنند شما می توانید پس از استفاده ، آ مانیتور استوک درصورتی که

هرجایی نگهداری کنید .نظرات در مورد لپتاپ مانیتور استوک تقریبا در یک مقیاس می باشد ولی الویت خرید، از شرکت 

 .های معتبر در این زمینه می باشد



 

 

 شرکت اونیکس مانیتور استوک را با شرکت دیجی مارکت لند داشته باشید لیست مانیتور استوک شما می توانید تجربه خرید

مانیتور  اروپایی و همچنین مانیتور استوک اپل ، مانیتور استوک دل ، مانیتور استوک لنوو ، مانیتور استوک کاال شامل

 . ایسوس را از فروشگاه اونیکس کاال، همراه با ارزان ترین قیمت ها خریداری نمائید استوک

 !!!! خرید مانیتور استوک عملی منطقی و هوشمندانه

بسیار زیادی به صورت کارکرده در بازار موجود می باشند عملی  مانیتور استوک به دلیل اینکه  توکخرید مانیتور اس

 .بسیار منطقی و هوشمندانه محسوب می شود

معموال اکثر افرادی که قصد فروش مانیتور خود را دارند دالیل خاصی برای انجام این عمل دارند که مهمترین آنها این 

جدید روزانه به طور شگفت انگیزی  مانیتور استوک به پیشرفت در تکنولوژی های ساختمورد است که با توجه 

ها توسط  مانیتور استوک مانیتورهای با قابلیت بیشتر و شکل ظاهری زیباتر وارد بازار می شوند و همین دلیل باعث فروش

 .برخی افراد و جایگزین کردن آن با مانیتورهای نسل جدیدتر می شود

با مانیتورهایی مواجه می شویم که دارای یکسری مشکالت کوچک همانند  خرید مانیتور استوک ات در هنگامبرخی اوق 

ها با توجه به اینکه قیمت آنها به دلیل همین  مانیتور استوک خش های ریز یا پیکسل های از بین رفته می باشند. این

 .می باشند خرید مانیتور استوک مشکالت دارای ریزش بسیار زیادی می باشند بهترین انتخاب برای

 در خرید مانیتور استوک IPS و TN توجه به

بایستی یکسری نکات را دارند  خرید مانیتور استوک ال سی دی یا خرید مانیتور استوک ال ای دی زمانی که افراد قصد

 .مهم را مد نظر قرار دهند

مانیتور استوک ال سی  یا مانیتور استوک ال ای دی یکی از مهمترین نکاتی که بایستی به آن توجه نمود این مورد است که

مانیتور خرید  برای نمایش رنگ ها استفاده می نماید که قابلیتی تاثیر گذار در IPS یا TN مورد نظر از کدام تکنولوژی دی

 .خواهد بود استوک

بیت استفاده می نماید که این محدوده برای نمایش کلیه رنگ ها  18از  RGB برای نمایش سه رنگ اصلی TN تکنولوژی

به صورت طبیعی کافی نمی باشد و رنگ های مشاهده شده با این مانیتورها به صورت کامال طبیعی نمایش داده نمی شوند و 

تورها دارای زاویه دید مناسبی نمی باشند و در زوایای مختلف تصویر به صورت یکسان قابل مشاهده همچنین این گونه مانی

قیمت پایینتر نسبت به مانیتورهای با   نمی باشد، ولی با همه این تفاسیر این مانیتورها دارای مزیت برخورداری از

 .هستند IPS تکنولوژی

به ویژه برای گرافیست ها بایستی مورد توجه قرار گیرد برای نمایش سه  کخرید مانیتور استو که در زمان IPS تکنولوژی

بیت استفاده می کند و رنگ ها بسیار طبیعی می باشند این مانیتورها همچنین دارای زاویه دید خوبی می  24رنگ اصلی از 

  .باشند و در زوایای مختلف تصویر دارای نمای یکسانی می باشد



 

 

  کخرید مانیتور استو

برای نمایش رنگ ها و تصاویر استفاده می نماید بیشتر  IPS و ال سی دی که از تکنولوژی قیمت مانیتور استوک ال ای دی

 .می باشند TN ژیاز انواع مانیتورهای مشابه خود با تکنولو

 توجه به پورت ها در خرید مانیتور استوک

تاثیر به سزایی بر روی قیمت مانیتور دارد پورت استفاده شده در  خرید مانیتور استوک یکی از مهمترین مواردی که در 

یتورهای مختلف بودند که ارزانترین قیمت را در میان مان VGA های قدیمی دارای پورت مانیتور استوک .مانیتور می باشد

به خود اختصاص می دهند ولی کارت گرافیک های جدید در حال حاضر خروجی برای این گونه پورت ها را تولید نمی 

مانیتور  .کنند ولی با این تفاسیر کماکان به دلیل محدوده قیمتی پایین آن به صورت گسترده در بازار خرید و فروش می گردد

 استوک

می  HDMI ه با توجه به قابلیت های فراوانی که دارد در حال فراگیر شدن می باشد پورت هایاما نوع دیگر پورت ها ک 

خیال خود را از اینکه تمامی کارت های گرافیکی  HDMI خرید مانیتور استوک باشند با صرف هزینه بیشتر می توان با

می توان از  خرید مانیتور استوک اچ دی ام آی باجدید قابلیت اتصال به این گونه مانیتورها را دارند، آسوده نمود. همچنین 

 .تماشای تصاویر با کیفیت تر در مانیتور خود لذت برد

 مانیتور استوک در این جا می یپردازیم به برسی یک

 W2442PE واید مدل ۲۴ال سی دی  LG مانیتور استوک

و روشنایی  ۱۰۸۰*۱۹۲۰با رزولوشن تصویر   LG مانیتور استوک شرکت قدرتمند ال جی ، با ارائه ال سی دی

۳۰۰cd/m ,  بصورت عریض میباشد و به بیننده در دید بهترتصویر کمک میکند، را به   وایدی خود که ۲۴وصفحه نمایش

 . جهانیان عرضه کرد

ی های واید ال جی به شما این امکان را می دهدکه بتواانید یک محیط بازی حرفه ای با حالت های باز ۲۴ال سی دی 

برای  DAS مات و سیاه لذت ببرید، که به تشخیص دشمنان در تاریک ترین مناطق و حالت  مختلف مانند تثبیت کننده

 . جلوگیری از وقوع ورودی در بازی های سریع کمک شایانی می کند

 واید ۲۴ال سی دی  W2442PE ال جی مدل مانیتور استوک بررسی تخصصی

یکی دیگر از محصوالت کمپانی قدرتمند ال جی می باشد ،شرکت ال جی دومین  W2442PE:مدل  ال جی مانیتور استوک

 ۲۴مانیتور استوک  شرکت خوشه ای )فعال در چند صنعت ( پس از سامسونگ در کره جنوبی می باشد، صفحه نمایش این



 

 

باریک و ظریف می باشد  عموما   مانیتور استوک و از نوع ال سی دی می باشد ، صفحه نمایش ال سی دی های اینچ وایدی

 مانیتور استوک بالطبع ارائه دهنده تصاویر واضح و بهتری به ببینده می باشدو همچنین عریض بودن صفحه نمایش این  و

سانتیمتر می باشد،نیز مزیت قابل توجهی به شمار می رود چرا که به دلیل داشتن صفحه نمایش  ۶۱اینجی که معادل  ۲۴

ا افزایش داده و از اسکرول کردن صفحه نمایش برای دیدن تصاویر جلوگیری و در این زمینه عریض زاویه دید کاربر ر

 کمک شایانی به کاربر می کند

همچنین دارای یک پایه کامال قابل تنظیم است که به شما امکان باال بردن، پایین، شیب و محور، برای حداکثر قابلیت 

 .انعطاف پذیری.می دهد

پیکسل عمودی می باشد.که به نسبت تصاویر را  ۱۰۸۰افقی و  پیکسل ۱۹۲۰ال جی دارای  مانیتور استوک این  رزولوشن

 .می باشد ۱۶:۹ با وضوح بهتری ارائه می دهد.نسبت ابعاد این ال سی دی استوک

.Error! Filename not specified 

 سانتی متر ۳۵.۴۰*۶*۵۸.۲۲عبارتند از :   W2442PE: دلوایدی م۲۴ابعاد مانیتور 

 کیلوگرم می باشد.پایه قابل جدا شدن می باشد ۴.۷گیلوگرم وبدون پایه برابر با  ۶.۲وزن این مانیتور استوک با پایه 

 خالصه می توان گفت هرچه عدد کنتراست محصولی می باشد بطور ۱:۱۰.۰۰۰ مانیتور استوک نسبت کنتراست رنگ این

، میزان دریافت و انعکاس نور و رنگ متناسب تر بوده و  .باالتر باشد تصویر از وضوح رنگ بهتری برخوردار می باشد

 .صفحه نمایش فشار کمتری را به چشمها وارد می کند

رجه می د ۱۶۰درجه و زاویه دید عمودی این مانیتور استوک برابر با  ۱۷۰اچ پی برابر با  مانیتور استوک زاویه دید افقی

می باشد.و  ۱۶.۷M میلی ثانیه می باشد.عمق رنگ نیز برابر با ۵باشد.مدت زمان پاسخگویی در این ال سی دی استوک 

 .درجه عقب می باشد ۱۷درجه جلو و  ۳می باشد.زاویه شیب آن نیز برابر با  ۱w*۲دارای بلندگوی داخلی 

 کنیم؟ چه نکاتی را در مورد خرید مانیتور استوک تاچ باید رعایت

 ابعاد و نوع نمایشگر لمسی

 .نیز تقسیم بندی می شوند LED,LCD,IPS,Curved,Gaming نمایشگرهای لمسی به

 .و دارای گستردگی و تنوع زیادی در ابعاد این نمایشگرها وجود دارد

 .اینچ است ۷۰اینچ،  ۶۵اینچ ،  ۵۵اینچ؛  ۴۶ابعاد این نمایشگرهای لمسی تشکیل شده است سایز 

 صفحه نمایشانواع 

 .، برای تماشای فیلم و یا مشاهده عکس ها بسیار عالی هستندLCD کیفیت نمایشگرهای

تصاویر زنده و رنگارنگ واضحی را نشان می دهند که برای چشم ضرری ندارد و از انرژی کمتری  LED نمایشگرهای

 .نسبت به نمایشگرهای دیگر مصرف می کنند

رنگ های سیاه  IPS لی از نور پس زمینه پیشرفته تری برخوردارند. مانیتورهایهستند، و LCD هنوز LED نمایشگرهای

هستند، و برای ویرایش عکس، و کارهای گرافیکی و بازی  LCD یا LED تر و دقیق تری نسبت به اکثر مانیتورهای

 .بسیار مناسب هستند



 

 

 رزولوشن یا وضوح تصویر

تاچ باید به آن توجه  مانیتور استوک رین نکاتی است که در هنگام خریدبعد از اندازه صفحه نمایش، رزولوشن یکی از مهمت

هر اندازه رزولوشن باالتر   کنیم. به طور معمول، هر چه صفحه نمایش بزرگتر باشد، رزولوشن هم باالتر است. و

 .باشد،کیفیت تصویر صاف تر و واضح تر خواهد شود

 صنعتی تاچ مانیتور استوک عمده ترین ایردها در

 اموش شدن صفحه نمایشگر در حین انجام کارخ

 روشن و خاموش شدن مداوم و خود به خود

 خرابی پنل به صورت خود به خود یا در اثر ضربه

 کم شدن نور صفحه

 عدم نمایش تصویر

 شکستگی صفحه نمایش

 از کار افتادن یا شکستن تاچ )حالت لمسی( مانیتور

 ر خواهد شدخرابی برد تغذیه که به خرابی برد اصلی منج

 عدم کارکرد پورت یو اس بی

 انواع صفحه نمایشگرهای مانیتور استوک تاچ

نمایشگرهای تاچ اسکرین بسته به کاربردی که دارند از سیستم های مجهز به صفحه لمسی ساخته شده اند که در ادامه در 

 :مورد هریک از آن ها می پردازیم

 صفحه لمسی با ساختار مقاومتی

 .دو الیه مقاومتی در کنار هم تشکیل شده اند نمایشگرهای مقاومتی همان طور که از اسمش پیداست از

دو الیه ی هادی و مقاومتی وجود ندارد و جریانی بین آن دو منتقل نمی گردد. زمانی که دو الیه به  و هیچ گونه تماسی بین

 .ان الکتریکی می شودهم برخورد می کنند باعث ایجاد تغییر در مقدار عبوری جری

این تغییر توسط کنترلر کشف شده و با اندکی پردازش روی اطالعات حاصل از لمس، آنها را تبدیل به یک مختصات افقی و 

 .عمودی می کند که به عنوان یک رویداد لمسی آن را ثبت می کنیم

 مانیتور استوک مزایای صفحه نمایشی مقاومتی

 طراحی ظریف

 ساننصب و راه اندازی آ



 

 

 قابل نصب به روی کلیۀ سطوح و انواع نمایشگرها

 عدم تاثیر پذیری از نور محیط

 .دهدبه لمس کردت توسط )انگشت، قلم، خودکار و...( واکنش می

 مصرف انرژی پایینی دارد

 مانیتور استوک معایب صفحه نمایشی مقاومتی

 های تاچ داردتری نسبت به سایر فناوریوضوح تصویر پایین

 .استر بیرونی به خراش اشیاء تیز و خط و خش حساس استپلی یالیه

 صفحه نمایشی تاچ خازنی مانیتور استوک

 .صفحه نمایش تاچ خازنی تشکیل شده از قاب شیشه ای که دخیره کننده بار الکتریکی است

 .ای قرار دارندهای الکترود شفافی روی پنل شیشه این صفحه نمایش از الیه

ایش با یک شیء هادی مناسب مثل سرانگشت در تماس است، مقداری از بار الکتریکی به کاربر منتقل زمانی که صفحه نم

 .شده و بار الکتریکی بر روی عنصر خازنی کاهش می یابد

 .این کاهش توسط مدارهایی که در گوشه های صفحه نمایش قرار دارند، اندازه گیری می شوند

شه مکان دقیق لمس را محاسبه می کند و اطالعات را به درایو نرم افزاری می رایانه از تغییرات نسبی بار در هر گو

 .فرستد

 مانیتور استوک مزایای صفحه نمایش خازنی

 ثبت کردن بیش از یک تماس در یک لحظه

 عبور کردن نور کافی

 مقاومت باال در برابر خراش

 مانیتور استوک معایب صفحه نمایش خازنی

 برای لمس آن محدودیت استفاده از اجسام

 از قیمت باالیی برخوردار است

 به دست بدون دستکش یا قلم الکتریکی نیاز دارد



 

 

 تفاوت صفحه نمایش مقاومتی و خازنی

 .ترین تفاوت صفحه نمایش های مقاومتی با خازنی در نوع لمس کاربر آن ها استمهم

الیه از مواد رسانا تشکیل شده اند و با فصای کمی از یکدیگر قرار دارند که به عنوان یک  این نوع صفحات لمسی، از دو

  .بخش مقاومتی در صفحات لمسی عمل می کند

ی رسانا به یکدیگر نزدیک بدین صورت با تماس انگشت کاربر در هر کدام از قسمت های این نوع از نمایشگرها دو الیه

یق لمس کاربر مشخص می شود. و اطالعات دقیق مربوط به محل تماس انگشت کاربر پس شده و برخورد می کند و محل دق

 .تجزیه و تحلیل آن به برد اصلی منتقل شده و محل مورد نظر در صفحه انتخاب می گردد  از ارسال به پردازنده و

 


