
 

راهنمای انتخاب و  

 خرید مانیتور گی مینگ



 گیمینگ  مانیتور  خرید  و انتخاب راهنمای

سی مخصوص بازی بدون یک نمایشگر متناسب کامل نیست. در این مقاله انواع نمایشگرها و  یک پی
 گیمینگ را بررسی خواهیم کرد. های های انتخاب برای خرید بهترین مدلمالک

سی  ای همیشه پس از آسوده شدن از بابِت انتخاب قطعات کیس گیمینگ و مونتاژ پیگیمرهای حرفه
برای بازی، باید به فکر انتخاب مانیتوری متناسب با خواسته و توان کامپیوتر گیمینگ    ی خودمورد عالقه

های مناسب  ه از مانیتوری توانمند و با قابلیتسی مخصوص بازی بدون استفادخود نیز باشند. یک پی
دانیم که تا  می  های بازی را در اختیار گیمر قرار دهد.ی بصری عالی و متمایز از کنسولتواند تجربه نمی

تلویزیونکنون کنسول یا  نمایشگرها  به  بازی عموما  توانایی  شدههای معمولی متصل میهای  اند که 
سی سالیان متمادی اند، اما مانیتورهای مخصوص پیایج را داشتها کیفیِت ر هرتزی و ب  ۶۰نمایش تصاویر  

به قابلیت را روانهای پیشرفتهاست که  تا تصاویر  تاخیر کمتر  تری مجهز هستند  برتر و  با کیفیت  تر، 
 شود. ی بازی میسر نمیو اجزای قدرتمند در رایانه گرافیک  کارت نمایش دهند و این مهم بدون داشتن

ها  ر بر اساس تعداد پیکسلقبال انتخاب مدل مناسب به ابعاد نمایشگر، رزولوشن یا دقت نمایش تصاوی 
( محدود بود، اما اکنون با پیشرفت فناوریِ نمایشگرها، انتخاب  rate refreshو نرخ بازسازی تصاویر )

G- مانندهایی  تر شده است. از فناوریب برای سیستم گیمینگ حتی از گذشته هم سختمدل مناس 
Sync و انویدیا از FreeSync رفع دیامای از برای  دو  هر  که  شده  گرفته  ساخته  تصاویر  تا  پارگی  اند، 

هرتز )تعداد تکرار تصاویر در ثانیه( هم    ۲۵۰و    ۱۴۴ها که به  های بازسازی تصاویر در برخی مدلنرخ
می پنلبالغ  در  نمایش  کیفیت  که  این  وجود  با  سالشوند.  در  مختلف  افزایش  های  گذشته  های 

تفاوت اما  است،  داشته  مختلف    محسوسی  انواع  بین  جمله  پنل کیفیت  از  ها 
های خرید بر اساس این که از کدام  هنوز هم وجود دارد. حتی اولویت مالک VA و TN ،IPS های پنل 

باید کمترین  کند. مثال گیمرهای شاغل در ورزشدسته گیمرها باشید هم تفاوت می الکترونیک  های 
ه باشید،  ای عالقه داشتِص مبارزههای شوتر و اول شخبازی  تاخیر را در نمایشگر داشته باشند، اما اگر به

 بیشتر برای شما اولویت خواهد داشت. HDR یک نمایشگرِ سریع با قابلیت

https://www.zoomg.ir/2020/7/14/327387/gaming-monitor-selection-buyers-guide/
https://www.zoomit.ir/product/list/vga/
https://www.zoomg.ir/tag/nvidia/
https://www.zoomg.ir/tag/nvidia/
https://www.zoomg.ir/tag/nvidia/
https://www.zoomg.ir/tag/amd/


 

 های نمایشگر  انواع پنل 

ها و  ترین فناوری موجود از نظر کیفیت تصویر ، دقت نمایش رنگ بهترین و متوازن  IPS های پنل 

 ی دید هستند زاویه 
نوع   از  امروزی  رایج  کریستال    liquid-crystal displays )مخفف  LCDنمایشگرهای  نمایشگرهای  یا 

با صفحه نمایشگر  یک  کریستالمایع(،  از  که  تخت هستند  پالریزه  ی  فیلترهای  تعدادی  و  مایع  های 
زمینه برای تابش نور و  کنند و از نور پسهای مایع مستقیما نوری تابش نمیاند. کریستالتشکیل شده

های قدیمی از المپ فلورسنت برای تولید -LCDگیرند. در  های مختلف کمک مینمایش تصاویر در رنگ
ها برای -LEDشد، اما مدت مدیدی است که استفاده از دیودهای نوری یا  زمینه استفاده مینور پس

های فلورسنت شده که هم مصرف کمتری دارند و هم کنتراست باالتری تولید تولید نور، جایگزین المپ
شود  گفته می  LEDکنند هم به اختصار  زمینه استفاده میور پس برای ن  LEDهایی که از  -LCDه  کنند. بمی

شده است، در حالی که فقط بخش تولید روشناییِ آن    LCDکنند جایگزین  که برخی به اشتباه تصور می
ها است که برای  -LCDهم فناوری جدید شرکت سامسونگ بر اساس همان    QLEDتغییر کرده است.  

ها بهتر  ها و سایهکند که در نمایش رنگاستفاده می Quantom Dotنام ذراتی به ر پس زمینه از نانونو
 کند. عمل می



از دیودهای نوری ساخته می-LCDبر خالف    OLEDتر و جدیدترِ  های مدرنپنل  شوند که داتا نور ها، 
می پستولید  نور  به  نیاز  و  پنلکنند  ندارند.   organic light-emitting  )مخفف  OLEDهای  زمینه 

dedio)   در استفاده  برای  بزرگ  ابعاد  در  تولید  بودن  دشوار  و  باال  بسیار  قیمت  خاطر  به  هم  هنوز 
ها از انواع مختلفی  -LCDاند و در اینجا موضوع بحِث ما نیستند. اما  سی رایج نشدهنمایشگرهای پی

 شوند که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.ساخته می
 TN پنل 
می (Twisted Nematic)مخفف   TN های پنل  استفاده  نمایشگرها  در  که  است  شوند،  دیرزمانی 

  Tی ساخت را دارند و در عین حال بزرگترین مزیتشانبیشترین میزان تولید و کمترین قیمت تمام شده
پاسخ زمان  دیگر   (time response)  گوییکمترین  در سوی  اما  است.  انواع موجود  بیِن  نقطه  در  هم 

پن این  زاویه ضعف  پنلل،  است.  انواع دیگر  به  نسبت  کنتراست کمتر  و  محدود  دیدِ  فقط   TN هایی 
میلیون رنگ   ۱۶.۷بیت را برای هر رنگ در طیف رنگی تولید کنند )طیف رنگی کامل برای    ۶توانند  می

را تشکیل   ه داد  بیت  ۲۴بیتی است که در مجموع    ۸های  رنگ آبی، قرمز و سبز با داده  ۳متشکل از  
کنند. اما کیفیت  های دیگر استفاده میسازی رنگبرای شبیه dithering دهند( و از تکنیکی با ناممی
های رده باالی آن کیفیت قابل پذیرشی  های اخیر بسیار بهبود یافته است و مدلدر سال TN های پنل 

 گذارند.را در بسیاری از کارکردها به نمایش می
 VA  پنل 
های رنگی با کیفیت باالتری نسبت  ( قادر به نمایش طیفAlignment rticalVe )مخففی از VA ای هپنل 

پنل  زاویه TN هایبه  و  برتریهستند  این  وجودِ  با  دارند.  آنها  به  نسبت  بهتری  دید  سرعت  ی  ها، 
 معموال  هامدل  این   کنتراست  است.   ترپایین IPS و حتی  TN هایگویی آنها در کل نسبت به پنلپاسخ
  نشان  تریواقعی  کیفیتِ   با  را  تاریک  هایصحنه  و   سیاه   رنگ  و  است  دیگر  هایپنل   توسطم  از  باالتر

  MVA ،PVA-S توانبیتی هستند و انواعی از آنها را می  ۸های  قادر به تولید رنگ VA هایپنل  دهند.می
 ( نام برد.Advanced MVA)مخففی از  AMVA البته و

  



 IPS  پنل 
ترین فناوری موجود از  ( را بهترین و متوازنSwitching Plane In از)مخففی   IPS هایپنل  شاید بتوان

ی دید خطاب کرد. از این رو برای طراحی، کارهای  ها و زاویهحیث کیفیت تصویر و دقِت نمایش رنگ
ها از  لگویی این پنای مقبولیت و اولویت بیشتری دارند. سرعت پاسخگرافیکی و تولید محتوای رسانه

بیتی هستند و طیِف کامل رنگی را    ۸ها هم  کمتر است. همچنین این پنل  TN تر، ولی ازبیش VA انواع
می گونه پشتیبانی  زیرمجموعه IPS-H و IPS-S های کنند.  و  از  هستند  فناوری  این  های 

  روشنایی   و   بهتر  دید  یزاویه PLS شوند.تولید می IPS سامسونگ نیز در اصل با فناوری PLS های پنل 
ابداع شد،   AUO ی معروف پنل به نامهم که توسط سازنده  AHVA پنل  حتی  کند.می  ارائه  را  بیشتری

 . VA است و نه IPS بر خالف تصورِ برخی نوعی پنل

 
از باال به ترتیب از روبرو، باال، پایین   VAو  IPS ،TNهای  کیفیت نمایش رنگ در ابعاد پیکسلی در پنل

 ها و کناره
  



 (rate Refresh) تصویر نوسازی نرخ
ر در یک ثانیه  های تصویرِ نمایشگها یا ترسیم، به تعداد بروزرسانیrate Refresh یا  نرخ نوسازی تصویر

دفعه    ۶۰هرتزی تا    ۶۰ی فرکانس یعنی هرتز است. یک پنل  محاسبه  شود و مبنای آن هم واحدگفته می
 کند. در ثانیه، تصویر دریافتی از کارت گرافیکی را بازسازی می

 

  گرافیکی   کارت  خروجی  پردازش  سرعت  برای  که فریم  نرخ یا erat Frame را با rate Refresh البته نباید
  دربربگیرد،  را  یم فر   یک  یدوباره  تکرار  تواندمی  تصویر  نوسازی   نرخ   که  چرا  گرفت،  اشتباه  شودمی  استفاده

 کند. می اشاره مانیتور در نمایش  برای  جدید هایداده با  را فریم یک کل تکرار تعداد به فریم نرخِ  اما
  



Sync-G برابر  در cFreeSyn 
(  Tearing Screenمشکل پارگی تصاویر )  دی برای رفع امدر ابتدای مقاله اشاره کردیم که انویدیا و ای

آزاردهنده می بسیار هم  اوقات  گاهی  فناوریکه  یک  این شود، هر  رفع  برای  را  اختصاصی خود  های 
( توسعه  rate reshRef Adaptive)نرخ نوسازی تصویر پویا ای برای اجرایی شیوهمعضل از طریق ارائه 

فناوری تعبیه Sync-G دادند.  به  ترا نیاز  یک  سختشهی  داخلی  در  دارد،   افزاری  نمایشگر 
سازی نرخ فریم و نرخ بازسازی تصویر در مانیتور بر  از قابلیت کارت گرافیک برای همگام FreeSync اما

 مجزا در داخل نمایشگر ندارد.افزار کند و نیاز به سختاستفاده می Sync Adaptive اساس استاندارد

 
ها و اسکن تصویر جدید روی پنل انویدیا در همگام سازیِ ترسیم فریم G-Syncی عملکرد فناوری نحوه 

 نمایشگر 
نشانِ  دارای  مانیتورهای  علت  همین    و  پنل  همان  با  شابهم  مانیتورهای  زا  گرانتر  بسیار Sync-G به 

می FreeSync فناوری   با   اما  مشخصات فروش  سازندگابه  این،  بر  عالوه  برای  رسند.  مانیتور  ن 
نیاز به  ، Sync-G های پیشرفته روی نمایشگر تولید شده و دریافت نشان تایید از انویدیا برای آزمایش

برای سازندگان رایگان است.   FreeSync فناوری   پرداخت مبلغ مشخصی دارند، در صورتی که استفاده از
سازی "عملیات ترسیم فریم در بافر  این دو فناوری در عملکرد بسیار شبیه به هم هستند و با همگام  

شود، باعث  خروجی کارت گرافیکی" و "عملیات نوسازی تصویر در نمایشگر" که اصطالحا اسکن گفته می
سازی  هم که پیامد فعال  Stutterحتی از ایجاد وقفه یا  شوند.  میدر صفحه    Tearingحذف بریدگی و اثرِ  



V-Sync  و بنابراین دارندگان مانیتورهای    ها بود نیز اجتناب خواهد شددر بازیG-Sync    وFreeSync  
 را در تنظیماِت گرافیکی بازی فعال کنند.  V-Syncی نباید گزینه

ی محدودتر نرخِ نوسازی  ی آنها بازهکه از جملههایی هم دارد  نقطه ضعف FreeSync گذشته از این،
هرتز است. اگر نرخِ    ۱۴۴تر تا  پیشرفتههای  هرتز و در مدل  ۷۵تا    ۳۶تصویر است که بسته به مدل بین  

عملیاتی نخواهد بود. خبر خوب این است که انویدیا   FreeSync فریم بازی خارج از این محدوده باشد،
)نوع  Sync Adaptive بتوانند با فناوری استاندارد  GeForce های گرافیکی مدتی پیش اجازه داد که کارت 

با   Compatible Sync-G نند، به این معنی که تحت استاندارد( هم کار کFreeSyncی  استاندارد شده 
ِ  FreeSync نمایشگرهای   پویا ارائه کنند. هم سازگار بوده و نرخ نوسازی تصویر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HDR 

قاب به  مجهز  میHigh Dynamic Range )مخفف  HDRلیت  نمایشگرهای  سایه(  های  روشنتوانند 
نیازهای  تری را نمایش دهند. قابلیِت نمایش کنتراست بسیار باالتر، از پیشهای عمیقتر و رنگباکیفیت

صحنهصحنه HDR نمایشگر  در  است. HDR پنل و  تاریکتر  تاریک  روشهای  هم  روشن  از  های  تر 
ها یکسان نیست  -TV در بین نمایشگرها و HDR زیسا ده خواهند شد. پیادهنمایشگر معمولی نشان دا

دارد که در این میان پشتیبانی   HDR10+  و Vision Dolby ، HDR10 واین فناوری انواع متعددی نظیر
 تر است. در میاِن سازندگان مرسوم HDR10 از

Ultimate Sync-G  و FreeSync Premium Pro 
Sync Ultimate-G  اوریِ همان فن  در واقع Sync-G است که انویدیا حداقل ملزوماتی را برای HDR   به

برابر   کنتراستی  تولید  توانایی  باید  آورد،  بدست  را  نشان  این  که  نمایشگری  است.  کرده  اضافه  آن 
ی  ور پس زمینهرا داشته باشد. نمایشگری که تا این حد کنتراست داشته باشد معموال از ن  nit-1000 با

توضیح   Dimming Local Backlighting Array lFul کاملِ  را  آن  ادامه  در  که  باشد  برخوردار 
و حداقل داشتن   HDRمعمولی است که قابلیت    FreeSyncهم    FreeSync Premium Pro دهیم.می

  FreeSync Premiumهرتز، به ملزومات مورد نیاز آن افزوده شده است. نشاِن    ۱۲۰پنلی با فرکانس  
 است. HDRگیرد و فاقد قابلیت هرتزی را در برمی ۱۲۰و پنل  FreeSyncهم فقط فناوری 

Backlighting Array Full و Dimming Local 



تواند بهترین  ( میBacklighting Array Fullزمینه )ی کاملی از منابع نوری پسمانیتوری با داشتن آرایه
هم با خاموش کردن  Dimming Local کِ نمایش دهد. همچنین تکنی  کنتراسِت ممکن را با کیفیت باالتر

رنگنور پس نمایش  به  باشد،  تاریک  است  قرار  که  مناطقی  در  در  زمینه  روشن  سایه  و  تاریک  های 
و پالسماهای قدیمی در   OLED گذارد که نمایشگرهایای قدم میشود و به محدوده واقعیت نزدیک می

بودند. کیف آنها خبره  تعدابستگی   Dimming Local یتایجاد  نور پسبه  دارد که  بر د مناطقی  زمینه 
های متحرک  شود و هر چه تعداد این مناطق بیشتر باشد و ایجاد آنها با صحنهاساس آن تقسیم می

 تر خواهد بود.ی خلق شده از این تکنیک هم باکیفیتتری داشته باشد، تجربههمگامی دقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Edge-litو  Full-arrayی در دو شیوهبرای تولید نور پس زمینه  LEDهای چیدمان المپ

lighting Edge 
های  ، از دیودهای نوری تنها در لبهghtingBackli Array Full زمینه، بر خالف روشِ در این مدل نور پس

ی چنین  تامین شود. به همین جهت معموال حاشیه LCD شود تا نور تمامی نمایشگر استفاده میصفحه
زمینه  مناسب یا یکنواختی نور پس  uniformityمرکز آن است و بدست آوردن  تر از  نمایشگرهایی روشن

 در آنها بسیار دشوار است. 
  



free Flicker 
  زمینهپس  نور  تغییر  در  باال   سرعت  علت   به  که  است  تصاویر  در  پَرش  و  زدن  سوسو ،Flicker منظور از

  شناخته   و  متداول   کامال ay tubecathode r) از   )مخففی CRT مانیتورهای  در  مشکل  این   شود.می  ایجاد
مانیتورهای دارد.  وجود  هم  هنوز   اما  بود،  شده رایج،  تصور    مستثنی   مشکل  این  از  نیز  LCD برخالف 

کنند. با کاستن  ( استفاده میPWM)  پالس  مدوالسیون  از  روشنایی  کنترل  برای  آنها  از  برخی  زیرا  نیستند،
نور، سوسو زدن در  تنظیم روشنایی و کم شدِن  توجه   از  نور شود، زیرا دورهتر میتصویر قابل  ای که 

چرخهپس هر  در  می PWM یزمینه  کوتاه  است  نور  شودفعال  با  مانیتورهای  در  مشکل  این   .
جریان،   LED یزمینهپس  نور  زیرا  است،  تربرجسته  بسیار LED یزمینهپس در  تغییرات  به  نسبت 

 دهد.سریعتر واکنش نشان می

 
در سمت چپ و بدون این قابلیت در   Flicker Freeی تصویر متحرک در مانیتوری با قابلیت مقایسه

 سمت راست 
قابلیت   که  تع  Flicker freeنمایشگرهایی  آنها  تکنیک  در  به جای  باشد،  تولید   PWMبیه شده  برای 

تکنیک   از  نمایش تصاویر  استفاده می  DCیا    Direct Currentروشنایی،  را هنگاِم  فوق  تاثیرِ  کنند که 
 شود.کند و باعث خستگی و آزار چشم نمیایجاد نمی



Drive Over -AMA - Free Trace 
نحوه LCD مایشگرهای ن و  دنباله ی عملبه خاطر ماهیت ساخت  تولید  مانند روی  ی شبحکرد، مستعد 

اصطالحا که  هستند  متحرک  می Ghosting اجسام  سرعت  Ghosting شود.نامیده  اثر  در  معموالً 
تر  اغلب سریعتر یا کامل LCD هایشود. به این معنی که پیکسلها ایجاد مینامتقارن انتقال در پیکسل

گردند. این تفاوت سرعِت تغییر رنگ،  ک رنگ خاص برمیشوند و دیرتر از ی به یک رنگ خاص منتقل می
  Over Drive  ،AMAهای  شود. تکنیکمی  LCDی  باعث ایجاد لبه یا دنباله در اشیای متحرک روی صفحه

 اندگذاشته  مشکل  این  رفع  های تکنیک  روی   مختلف  سازندگانِ   که  هستند  مختلفی  اسامی  Trace Freeیا  
 البته   ببرند.  بین  از  کال  را  آن  یا  بکاهند  متحرک  تصاویر  روی  شبح  این  ایجادِ   از  بتوانند  آن   با  است  قرار  و

  ۲۴۰  و   ۱۴۴  ، ۱۲۰  سریعتر   های پنل  از   استفاده  یا   پنل   در  تصویر   نوسازی   نرخ  افزایش   که  دانست  باید
ِ   از   یمنطق   ایشیوه  به  تواندمی  هم  هرتز   باشد،  باالتر  تصویر  فرکانسِ   چه  هر  و  بکاهد  مشکل  این  تاثیر

ِ ا  کمتر خواهد شد. Ghosting ثر

 

های مختلف نمایشگر و درجات  بر کیفیت نمایش اشیای متحرک در فرکانس Overdriveتاثیر تکنیک 
 مختلف

ها، به افزایش سرعت تغییر رنگ در آنها و کاستن از محوشدگیِ این تکنیک با افزایش ولتاژ در پیکسل
م باشد هم اصطالحا افزایش ولتاژ بیش از میزان الز   کند. البته اگر ایناجسام در حین حرکت کمک می

خواهد شد که عکِس حالت قبلی است و باعث ایجاد لبه در سمت دیگر شی   ghosting inverse باعث
یا   متحرک خواهد شد. بیشتر سازندگان برای این قابلیت در نمایشگرهای خود، قابلیت تنظیم درجه 



ی  س تصویر، میزانی که بهترین بازدهاند تا کاربران بسته به فرکانهمیزان اعمال این تکنیک را در نظر گرفت
 در مانیتورهای خود انتخاب کنند. Drive Over یا Free Trace بصری و تعادل دارد را برای استفاده از 

گویی مانیتور بر اساس هر پیکسل را با دقت آزمایشگاهی، از اسیلوسکوپ و اگر سنجش سرعت پاسخ
Photo sensor  برای رنگ مشکی تا    ۰های دیگر که از  هر رنگ به رنگ  شود تا زمان گذار ازاستفاده می

برای   نمایشگر    ۲۵۵سفید  آزمایش  از  آمده  بدست  نتایج  مثال  شود.  گیری  ساخت    PG278Qاندازه 
 به این شکل است: Over Driveبرای   Normalهرتز و تنظیمات   ۱۴۴ایسوس، در فرکانس 

 

 های مختلف در حالت خاموش در باال و نرمال در پایین گویی برای هر پیکسل برای رنگ آزمون تست سرعت پاسخ  نتایج بدست آمده از

ها، تاخیر در تغییر بین برخی دهی پیکسلو شتاب  Over Driveبینید، بدون استفاده از  گونه که میهمان
گویی تبلیغ شده برای این  سرعت پاسخ( بسیار باالتر از  ثانیه استمیلی  ۱۱که    ۱۵۰به    ۰ها )مثال از  رنگ

ترین  لآثانیه است. واضح است که سرعت مدنظر سازنده در واقع بهترین و ایدهمیلی  ۱نمایشگر یعنی  
یا همان اشتباه   Overshootبرای بهبودِ نتایج است و میزان  Over Driveسرعت و با استفاده از تکنیک 

بر این اساس  ی مناسب و خیلی خوب است.  هنوز در محدوده دار شدن تصویر هم  دهی و لبهدر شتاب

گویی با کمترین هرتز، موفق به کاهش چشمگیر سرعت پاسخ  ۱۴۴استفاده شده در این نمایشگر در فرکانس    ODتکنیک  

ها در پیکسل  گوییکه معیاری برای متوسط سرعت پاسخ  Gray to Gray)مخفف    G2Gاشتباه شده است و میزان شاخص  

 ثانیه کاهش یافته است.میلی ۲.۹ثانیه به  میلی ۶.۹شود( که استفاده از آن در میان سازندگان رایج است، از می محسوب



ULMB 

Ultra Low Motion Blur    یا به اختصارULMB    توسط انویدیا ابداع شده و به طور خاص برای کاهش
( حرکت  محوشدگیِ  استفادهMotion Blurاثر  با  شبیه  (  شیوهاز  نمایشگرهایسازی  در  که    CRTای 

انجام    ULMBشد طراحی شده است.  استفاده می در هنگام  تاری حرکت می شود که  باعث کاهش 
ایجاد میبازی تاثیر بسیار قابل توجهی  از روشنایی تصویر  های سریع مانند شوتر  اما در عوض  کند، 

های  این تکنیک ابتدا برای عینکشود.  هم گفته می  strobe backlightingشود. به این تکنیک  کاسته می
 بعدی اختراع شده بود، اما در نمایشگرهای جدید هم از آن بهره گرفته شد. سه

 

 ULMBهرتز و حالت  ۱۲۰و  ۶۰تفاوت نمایش اجسام سریع روی نمایشگر با فرکانس های 

 های مختلف بهترین مانیتور های گیمینگ در رده

های معتبر، تعدادی از بهترین نمایشگرهای  دنیا و بررسی سایتدر این قسمت با توجه به تولیدات روز  
ها در بازار داخلی  کنیم. ممکن است برخی از این مدلعرضه شده توسط سازندگان مختلف را معرفی می

ها در  تخاب بهترینکمیاب بوده یا قیمت کاذب داشته باشند، اما در هر حال به عنوان الگویی برای ان
 کارآمد خواهند بود.  های آینده نیزماه

  



VG255H ASUS 
 سی مناسب برای کنسول و پی 1080pترین نمایشگر مخصوص بازی در دقت به صرفه 

 

 ۹به    ۱۶ ابعاد:  نسبت | TN پنل:  نوع |   ۱۰۸۰در    ۱۹۲۰ تصویری:  رزولوشن   |  اینچ ۲۴.۵ صفحه:   سایز
ثانیه  ۱ گویی:پاسخ   زمان |  هرتز  ۷۵ تصویر:  نوسازی  نرخ  |   امکانات  | کیلوگرم  ۴.۹ :وزن |  میلی 

 هرتز. ۷۵تا  ۴۰در فرکانس   Sync-Adaptiveیا  icker FreeFl ،FreeSync دیگر:
تواند همزمان به کنسول و  می  HDMIاین مانیتور نسبتا ارزان قیمت ایسوس با دارا بودن دو ورودی  

سوئپی آنها  بین  نمایشگر  منوی  از  داشت  نیاز  که  زمانی  هر  کاربر  و  شده  وصل  کند.  سی  یچ 
 Freeرسد و قابلیت هرتز می ۷۵هرتزی دارد که با اورکالک به  ۶۰فرکانس  VG255H مانیتور همچنین

Sync  یا(Adaptive Sync های گرافیک انویدیا سری پاسکال یا باالتر هم کار میکه با کارت)که به    کند
 ِ پارگی در تصاویر از  نمایش رنگ کند.  متحرک کمک میاجتناب  زاویهکیفیت  ی دید هر در سطح  ها و 

 رسد. به نظر می TNباالیی برای یک پنل 
  

https://www.zoomit.ir/product/asus-vg255h/
https://www.zoomit.ir/product/asus-vg255h/


XL2411P Zowie BenQ 
 با فرکانس باال 1080pبهترین نمایشگر گیمینگ  

 

  نرخ  | ۹به   ۱۶ ابعاد:  نسبت | TN پنل:  نوع  | ۱۰۸۰در   ۱۹۲۰ تصویری:  رزولوشن   | اینچ ۲۴ صفحه:   سایز
cker Fli دیگر:  امکانات |  کیلوگرم  ۳.۶ وزن: | میلی ثانیه  ۱ گویی:پاسخ   زمان | هرتز  ۱۴۴ تصویر:  نوسازی 

Free و Light Blue Low . 
، مخصوص  1080pگیری از دقت معمولیِ  اینچی بودن و بهره ۲۴وجود  با    ZOWIE XL2411Pمانیتور  

 DVIهای ی دارد. همچنین با دارا بودِن ورودیهرتز  ۱۴۴بازی با فریم ریت باال طراحی شده و فرکانس 
،HDMI    وDislpayPort  استاندا تمام  از  سرعت  تقریبا  است.  گرفته  بهره  موجود  ارتباطی  ردهای 

ی  های رقابتی و آنالین در نرخ فریم باال گزینهبسیار پایینی دارد و برای بازی  Input Lag و  گویی باال پاسخ
بودن پنل باالتر از حد متعارف    TNی دید هم با وجود  ها و زاویهمناسبی است. کیفیت نمایش رنگ

 برآورد شده است.

  

https://www.zoomit.ir/product/benq-zowie-xl2411p/


PD3200U BenQ 
  ها بهترین نمایشگر مخصوص گرافیست

 

  نرخ  |  ۹به    ۱۶ ابعاد:  نسبت  |  IPS پنل:  نوع  |  ۲۱۶۰در    ۳۸۴۰ تصویری:  رزولوشن   |  اینچ  ۳۲ صفحه:   سایز
 ،AMA دیگر:  امکانات  | کیلوگرم   ۸.۵ وزن: | میلی ثانیه  ۴ گویی:پاسخ   زمان  | هرتز  ۶۰ تصویر:  نوسازی 

Free Flicker،  Light Blue Low، رنگی   هدفون،  جک  و  داخلی  اسپیکر  ،sRGB  % 100 پوشش طیف 
 . Reader Card و USB 3.0 پورت

  و   طراحان  برای  مناسب  رنگی  طیف  یرائها  و  IPS  کیفیت  با  پنل  یک  از  گیری بهره  با  مانیتور  این
 در   و  کرده  برآورده  را  کاربران  این  ایحرفه  هایخواسته  تواندمی  انیمیشن،  و  CAD/CAM  افزارهاینرم 

  باشد.  مناسب   هم  هرتز  ۶۰  و  4K  رزولوشن  در  گیمینگ  برای   مناسب  گوییپاسخ  سرعت  با  حال  عین
  هاب   یک  نیز  خروجی  برای  ندارد.  نظر  این  از  یکمبود  و  است  کامل  دستگاه  این  تصویری   هایورودی

 است.  شده تعبیه  نمایشگر قاب روی  Reader Card یک  حتی  و USB 3.0 پرسرعت
PG279Q Swift ROG ASUS 

 
 

 

 

https://www.zoomit.ir/product/benq-pd3200u/
https://www.zoomit.ir/product/asus-rog-swift-pg279q/


 های قوی( سیای پیبهترین مانیتور مخصوص بازی از تماِم جهات )بر 

 

  رخ ن  |  ۹به    ۱۶ ابعاد:  نسبت  |  IPS پنل:  نوع  |  ۱۴۴۰در    ۲۵۶۰ تصویری:  رزولوشن   |  اینچ ۲۷ صفحه:   سایز 
اورکالک    ۱۴۴ تصویر:  نوسازی  )با  |   ۱۶۵هرتز  میلی   ۴ گویی:پاسخ   زمان  هرتز( 

 Sync -G،Flicker Free ،Trace Free ،Low Blue Light دیگر:   امکانات  | کیلوگرم ۷ وزن: | ثانیه
،ULMB اسپیکرهای استریو و دو پورت ،USB 3.0 . 

ند ساِل اخیر که بارها در بازار داخلی هم  ترین مانیتورهای ساخته شده در چیکی از بهترین و محبوب
بیتیِ  ۸ار باال و رنگ  با کیفیت بسی  IPSموجود شده و به سرعت به اتمام رسیده است. این نمایشگر پنل  

گویی باالیی هم ثبت کرده است که  های انجام شده سرعت پاسخواقعی دارد و با این وجود در آزمایش
بازی برای  را  مبارزهآن  ر های  میای،  مناسب  بسیار  شوتر  و  زاویهیسینگ  با کند.  و  دارد  عالی  دید  ی 

شما همگام    GeForceفریم خروجی کارت گرافیکیِ  تواند خود را با نرخِ  می  G-Syncی  گیری از تراشهبهره
  کند.

ها با کیفیت بسیار باالتری  ، چگالی پیکسلی باالیی دارد و متن2Kهمچنین به دلیل برخورداری از دقت 
مینم داده  اینایش  بازیبرا  گیمینگ  مانیتور شوند.  اجرای  از  ی  باالتر  فریم  نرخ  با  در    ۶۰ها  و  فریم 

https://www.zoomit.ir/product/list/monitor/


 فریم بر ثانیه طراحی شده و برای چنین سرعتی نیاز به یک کارت گرافیکی قدرتمند   ۱۴۴تا    ۱۰۰ی  محدوده 
رده  مدلدر  دارد.  باالتر  یا  متوسط  مانند  ی  در  می  RX 5700یا    GTX 1660Tiهایی  اجرا  برای  توانند 

 یم باال مناسب باشند. و نرخ فر  2Kرزولوشِن 
PG27UQ Swift ROG Asus 

 ای( های رده حرفهسیصوص بازی )برای پیمخ  4Kبهترین نمایشگر 

 

  نرخ  |  ۹به    ۱۶ د:ابعا   نسبت  |  IPS پنل:  نوع  |  ۲۱۶۰در    ۳۸۴۰ تصویری:  رزولوشن   |  اینچ ۲۷ صفحه:   سایز 
)  ۱۲۰ تصویر:  نوسازی  |  ۱۴۴هرتز  اورکالک(  با  ثانیه  ۴ گویی:پاسخ   زمان هرتز   ۹.۲ وزن: |  میلی 
 gLocal Dimmin،Flicker Free ،Sync -G،Low Blue Light  ،HDR  دیگر:  امکانات  | کیلوگرم

،Quantom Dot  و دو پورتUSB 3.0 . 
های بسیار پیشرفته بهره  سی که از فناوریه امروز برای پییکی از بهترین مانیتورهای ساخته شده تا ب

 Quantomاین نمایشگر با فناوری  IPSگذارد. پنل گرفته و خروجی تصویری عالی را هم به نمایش می
Dot  زمینه در این  تر ساخته شده و فراتر از آن، سیستم نورپردازیِ پسهای برجستهبرای نمایش رنگ

های پنل توزیع شده و با  است که در پشت تمام قسمت  Local Dimmingی  رایهنمایشگر از نوع تمام آ

https://www.zoomit.ir/product/asus-rog-swift-pg27uq/


یفیت باالی خروجی  تواند به کنتراست بسیار باال و کدر مناطق تاریِک تصویر می  LEDخاموش کردِن  
HDR1000ها دست پیدا کند که در کمتر نمایشگری قبل از این مشاهده شده بود.، مخصوصا در بازی 

نیاز   RTXاست، به کارت گرافیک قدرتمند ترجیحا از انویدیا و نسل    4Kقت این نمایشگر  از آنجا که د
ر این که خروجی تصویریِ این مدل در  ی قابل ذکهای خود را به نمایش گذارد. نکتهدارد تا تمام قابلیت

داده  4Kحالت   به    HDRهای  به همراه  داده   ۹۸تنها  باید  اینصورت  های  هرتز محدود است و در غیر 
فرمت صورت  به  را  گرافیک  کارت  از  که    Y'CbC 4:2:2 ارسالی  دهد   Chroma یا  Ditheringنمایش 

subsampling  4:4:4 شود و تفاوت آن باهم گفته می  "R'G'B  ی  شود. تراشهدر نمایش متون بارزتر می
ی فعال دارای فن استفاده کرده کنندهکنترلی اصلی در این نمایشگر به علت حرارت باال از یک خنک

توان به قیمت بسیار  ت. از نکات منفی این مانیتور میاست که صدای آن در سکوت قابل تشخیص اس
 سازد.رای بسیاری از کاربران دشوار میباالی آن اشاره کرد که خرید این محصول را ب

 
  



XB273K Predator Acer 
 ای( های رده حرفهسیخصوص بازی )برای پیجایگزین م  4Kبهترین نمایشگر 

 

  نرخ  |  ۹به    ۱۶ ابعاد:  نسبت  |  IPS پنل:  نوع  |  ۲۱۶۰در    ۳۸۴۰ تصویری:  رزولوشن   |  اینچ ۲۷ صفحه:   سایز 
ثانیه  ۴ گویی:پاسخ   زمان  | هرتز  ۱۴۴ تصویر:  نوسازی    امکانات  | کیلوگرم  ۷.۲ وزن: |  میلی 

 USBاسپیکرهای استریو و چهار پورت    Flicker Free ،Sync -G  ،Low Blue Light  ،HDR400 دیگر:
3.0 . 

موجود در بازار است، اما تفاوت آن    4Kهای  هم یکی از بهترین مدل  این مانیتور محصول شرکت ایسر
های نمایشگر است که  در لبه Edge lightingی ی معمولزمینهدر استفاده از نور پس PG27UQبا مدل 

 SDRمناسب ساخته است و تفاوت ناچیزی با خروجی    HDR400کنتراست آن را تنها برای دستیابی به  
ب اما  دارد.  پاسخمعمولی  سرعت  از  هم  حال،  این  در  ا  بازی  برای  هم  و  است  برخوردار  باالیی  گویی 

تری  ار مناسب است. مهمتر اینکه قیمت بسیار معقولو کیفیت تصویری باال بسی 4Kرزولوشن سنگین 
 نسبت به مدل پرچمدار ایسوس داشته و ارزش خرید بسیار باالیی دارد. 

  

https://www.zoomit.ir/product/acer-predator-xb273k/


 

 منبع:

 

https://www.zoomg.ir/2020/7/14/327387/gaming-monitor-selection-buyers-guide/ 


