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 ؟ چیست پیکسلی تراکم

 ) PPI انگلیسی یا تعداد پیکسل در واحد اینچ به Pixel Density انگلیسی به پیکسلی تراکم

اینچ از طول یا  ۱که توی  به تعداد پیکسل هایی گفته میشه ( Pixel Per Inch مخفف عبارت

این عدد به سادگی نشون میده که  . ۴۴۱ جود داره . تراکم پیکسلی یه عدده مثلعرض نمایشگر و

 ۱یعنی در  ۴۴۱یا تراکم زیادی دارن . تراکم پیکسلی  پیکسل ها چقدر بهم دیگه نزدیک هستن

عدد پیکسل کنار هم به خوبی و خوشی  ۴۴۱متر از صفحه نمایش ،  سانتی ۲.۵اینچ یا همون 

 . زندگی می کنن

برخی وب سایت  از تراکم پیکسلی تعداد پیکسل ها در یک خط افقی یا عمودی هست ، درمنظور 

 کنید نگاه رو زیر عکس میفتید . اینچ مربع که خب شما به اشتباه ۱ها به اشتباه می نویسن که در 

 . میشید متوجه بهتر

 

 

 فهم تراکم پیکسلی

تا  ۱۶اینچ مربع  ۱توی  ، ۴ppiدر تصویر باال اگه با دقت نگاه کنید می بینید که تو مربع نمایشگر 

ه افقی چون چ.  ۴هست ، بلکه میگن  ۱۶نمایشگر  پیکسل وجود داره اما نمیگن تراکم پیکسلی این

ثانیه به عکس باال عمیق نگاه کنید  ۳۰تو یه خط وجود داره .  تا پیکسل ۴چه عمودی بشمارید 

 . متوجه میشید
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 ، بیشتر پیکسلی تراکم چی هر:  ببینید زیر عکس توی تونید می رو اما تاثیر تراکم پیکسلی زیاد

 . تر واضح تصویر

 

 تاثیر تراکم پیکسلی در کیفیت تصویر

 نمایشگر پیکسلی محاسبه تراکم

اینچی ، برای  ۸۰تلویزیون  اصال فرقی نمی کنه نمایشگر موبایل باشه یا مانیتور کامپیوتر یا یه

 اول باید رزولوشن قطری رو بدست بیارید . استفاده میشه محاسبه چگالی پیکسل فرمول ثابت زیر

. 

 

 ppi فرمول محاسبه تراکم پیکسلی یا

هم رزولوشن ارتفاع  hp شگر ورزولوشن عرض نمای wpرزولوشن قطری نمایشگر ،  dp در فرمول باال

هست .  ۵۱۵داره و تراکم پیکسلیش  ۲۵۶۰در  ۱۴۴۰رزولوشن  ۴گلکسی نوت   :نمایشگر ، مثال

 : م سامسونگ راست گفته یا نه . عدد گذاری می کنیمفرمول حساب میکنیم ببینی حاال ما از این

 ) wp هست . پس داخل پرانتز این نکته رو بگم که می دونید که اولویت با کل عبارت زیر جذر

 ۲هست که به توان  ۲۵۶۰هم  hp . می رسه ۲که به توان  ۱۴۴۰رزولوشن عرض نمایشگر ( میشه 

http://www.elmefarda.com/tag/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AA-4/
http://www.elmefarda.com/tag/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AA-4/
http://www.elmefarda.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%84%db%8c-%da%86%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%84-ppi/ppi-formula/
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حساب کنید خودتون )  ۲۹۳۷میگیرین ، میشه :  شمی رسه بعد این دوتا با هم جمع مشن و جذر از

 . نمایشگر ( . این عدد شد رزولوشن قطری

 . حاال برای محاسبه تراکم پیکسلی باید فرمول زیر رو حساب کنید

 

 ppi فرمول نهایی تراکم پیکسلی یا

شده  ۲۹۳۷آوردیم )  همون رزولوشن قطری هست که از فرمول قبلی بدست dpکه در فرمول باال ، 

ینچ هست . پس ا ۵.۷حدود  ۴گلکسی نوت  هم اندازه قطری نمایشگر به اینچ که برای di بود ( و

 . پس سامسونگ درست میگه.  ۵۱۵که میشه  ۵.۷تقسیم بر  ۲۹۳۷تراکم پیکسلی میشه 

و مقادیر  برید اینجا  .اگه حوصله این همه محاسبه رو ندارید یه سایتی هست مخصوص همین کار

 . اسبه میکنهرو وارد کنید و خودش مح

یا عرض نمایشگر  یه روش دیگه هم هست : رزولوشن طول یا عرض رو تقسیم بر اندازه اینچی طول

شکل زیر ) بابا از شکل نترس ،  . می رسید . فقط به یه خط کش نیاز دارید دیگه ppi بکنید به

  شکل باید از تو بترسه

http://pixeldensitycalculator.com/
http://pixeldensitycalculator.com/
http://www.elmefarda.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%84%db%8c-%da%86%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%84-ppi/ppi-works-out/
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 ۴محاسبه چگالی پیکسل گلکسی اس 

رزولوشن ارتباط مستقیم داره  طبق فرمول باال تراکم پیکسلی با اندازه نمایشگر ارتباط معکوس و با

گ می کنیم باید به هرچقدر که نمایشگر رو بزر . یعنی اگه می خوایم چگالی پیکسل ثابت بمونه

 . بشه تناسب اون ، رزولوشن هم بیشتر

 رابطه تراکم پیکسلی با سایز نمایشگر

در تصویر زیر می تونید ببینید که در رزولوشن های مختلف ، تراکم پیکسل رابطه معکوس با سایز 

 نمایشگر داره ) به رنگ ها توجه کنید (
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 نسبت تراکم پیکسلی به اندازه صفحه نمایش

 اهمیت تراکم پیکسلی چقدره ؟

و وضوح تصویر  حتما پیش خودتون میگید اگه هرچی نمایشگر بزرگ تر باشه تراکم پیکسلی کمتر

کنن . حقیقت اینه که تراکم  اینچی چه کار می ۶۰یا  ۴۰هم کمتره ، پس تلویزیون های بزرگ 

پیکسلی تبلت یا موبایل هست . تراکم پیکسل  پیکسلی تلویزیونها واقع خیلی خیلی کمتر از تراکم
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ی کنیم متوجه فاصله چون ما از فاصله ای دورتر به تلویزیون نگاه م تبلت هم از موبایل کمتره . اما

پیکسل  سانتی متری به تلویزیون نگاه کنید شاید بتوید ۳۰ها نمیشیم . اگه از فاصله  زیاد پیکسل

چگالی پیکسل تلویزیون ها  . های ریز رنگی رو ببینید . اما تو نمایشگر موبایل تقریبا غیر ممکنه

 تا هست . جالبه نه ؟ ۷۰  ۶۰تا  ۵۰حدود 

دقت بیشتره اما  میفته اینه که هرچی تراکم پیکسلی بیشتر باشه وضوح و چیزی که تو عمل اتفاق

رو نمی تونه تفکیک  ppi ۳۰۰بیشتر از  طبق آزمایشاتی که انجام شده ، چشم انسان تراکم پپیکسلی

دارید بهترین گوشی یا تبلت با بیشترین تراکم پیکسل رو بخرید  کنه . یه واقعیتی هست ، اگه پولشو

های  یکسل رو یکی از مهمترین مالک های خرید قرار ندید چون االن دیگه تمام گوشیپ اما تراکم

 . متوسط به باال چگالی پیکسل خوبی دارن

 


