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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران   مجله نت   
یزدان یوسفی نویسنده:    

 

 Xboxبا PS5 یسه مقا
Series X ل : دو غول نس

های  بازی  نهم کنسول
 ویدیویی 

های سونی و مایکروسافت ی کنسولبررسی و مقایسه
ترین موضوعات دنیای فناوری بوده همیشه از جذاب

سال بازیو  صنعت  که  شاهد هاست  ویدیویی  های 
عنوان دو غول فناوریه. در  رقابت دو کنسول مشهور به 

نت مطالب  سری  از  مطلب  بهاین  از   سراغران  یکی 
خواهم رفت:   2021و    2020ترین موضوعات سال  رندت

 دو کنسول بازی  مقایسه  نقد و بررسی و در انتهاابتدا  
PS5   و   Xbox Series X  اگر ادعا نباشه،    خونیم.می   رو

تونید پیدا ای نمینظیر این مقاله رو هیچ جای دیگه
دو  این  که  دارم  قصد  مطلب  این  در  که  چرا  کنید. 

نسل   ب  9کنسول  هرچها  رو  زوایای تمامدقت  از  تر 
با برای  مختلفی  اگه  که  امیدوارم  و  کنم  مقایسه  هم 

تون دچار شک و تردید شدین، با خرید کنسول جدید
 .ی این مطلب شک شما برطرف بشه مطالعه

https://netran.net/mag/ps5-vs-xbox-x/
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موضوعات دنیای فناوری    ترینهای سونی و مایکروسافت همیشه از جذابی کنسولبررسی و مقایسه 
عنوان دو غول دو کنسول مشهور به   های ویدیویی شاهد رقابتهاست که صنعت بازیبوده و سال

  2021و    2020ترین موضوعات سال  یکی از ترند  سراغبه   راننت ی مطالب  فناوریه. در این مطلب از سر 
اگر ادعا نباشه، نظیر این مقاله  Xbox Series X .و  PS5مقایسه  بررسی و در انتها  خواهم رفت: نقد و
 9چرا که در این مطلب قصد دارم که این دو کنسول نسل   .ا کنیدتونید پیدای نمیرو هیچ جای دیگه
با  ترتمامرو با دقت هرچه  هم مقایسه کنم و امیدوارم که اگه برای خرید کنسولاز زوایای مختلفی 

 .ی این مطلب شک شما برطرف بشهتون دچار شک و تردید شدین، با مطالعهجدید

 

گیری باشه، پس جناح  و کردم که این مقایسه بدوناز هر چیزی باید بگم که تمام سعی خودم ر   قبل
رو باشین. ابتدا این دو کنسول رو از لحاظ  روبه  طرفهی یکجا شما با یک مقالهقرار نیست که در این

از تمامی   Xbox Series X رو با PS5 ی خودشون و بعد از اونگذشته  های نسلافزاری با کنسولسخت
که فقط   هاییها، عناوین انحصاری )بازیکنترلرشکل ظاهری، کیفیت  افزاری،  قدرت سخت :زوایا مثل

می  اجرا  کنسول  اون  می در  مقایسه  و…  مسائلیشن(  به  هم  انتها  در  زمان   کنم.  و  قیمت  همچون 
 .کنمها اشاره میکنسول مناسب برای خرید و قابلیت اتصال موس و کیبورد به این

 

https://netran.net/mag/ps5-vs-xbox-x/
https://netran.net/mag/ps5-vs-xbox-x/
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 یی طراحی کنسول باز یت سونی و مایکروسافت در زمینهعال ع فشرو

 

 :رو هم از دست ندیداگه به گیمینگ عالقه دارید، مطالب زیر 

 راهنمای خرید لپ تاپ گیمینگ 

 راهنمای خرید کارت گرافیک گیمینگ 

 راهنمای خرید بهترین رم گیمینگ 

 راهنمای خرید و بررسی برترین روترهای گیمینگ در بازار جهانی 

استیشن  بخش گیم خود رو با نام تجاری پلی 1994شرکت سونی از سال  دونیمطور که میهمون
بزرگان   کنه و یکی ازاز اون موقع تا االن، این شرکت در این زمینه فعالیت می د ومعرفی کر

 .شهصنعت گیمینگ محسوب می 

https://netran.net/mag/gaming-laptop/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af/
https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c/
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های خودش رو به بازار معرفی کرده. دهه، این شرکت نسل پنجم از کنسول  ز گذشت سهاال پس اح
 .زنیمحرف می PS5 درسته … داریم در مورد

همین خاطر، این و به   آوری رو برای کمپانی سونی داره شترین سوداستیشن بیجالبه بدونید بخش پلی 
ی کرده در این بخش از دنیای فناوری  عس  استیشن داره و همواره به بخش پلی  کمپانی توجهی ویژه 

 .سود خودش رو تضمین کنه جزو پیشتازان این صنعت باشه تا بتونه

اندازی این بخش رو در کمپانی خودش  اه ش بخش باید بگم که سونی ابتدا قصد ردر مورد تاریخچه
بازی رو    ها قصد داشتن که با کمک نینتندو و همکاری با اون شرکت، کمپانی صنعتونا  .نداشت

ذهن صاحبان کمپانی سونی    ای درگسترش بدن، اما پروژه شکست خورد. در همان زمان بود که جرقه
اون شد.  نمیزده  بیها  که  بازیخواستند  صنعت  بخش بش  خیال  که  افتادند  فکر  این  به  پس  ن، 

 .کنسول خودشون رونمایی کنن اندازی کنن و ازاستیشن رو راه پلی

پروژه ی قضیه،  در سوی دیگه داره   هایمایکروسافت  رو  ویندوز  از   عظیمی همچون  که سودآوریش 
کنسول مایکروسافت سود عظیمی    شه که بگیم بخشبخش ایکس باکس بیشتره اما این دلیل نمی

 .رای این شرکت نداره ب

 

سونی و شکست خوردن پیشنهاد همکاری مایکروسافت با سونی  درست پس از دیدن موفقیت
عزم خودش رو جزم کرد که خودش یک کنسول خانگی رو طراحی و روانه   بود که مایکروسافت

 .بازار کنه
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کنسول رو در قالب   افزاری این دوخوام که به شما مشخصات سختدوستان! در ابتدای مطلب می 
 مقایسه ساده در مورد این دو کنسول یعنی  یک جدول نمایش بدم که بتونید با استفاده از اون به یک

PS5   و Xbox Series X های که جدول رو دیدید، قصد دارم که به معرفی نسل این   برسید. بعد از
 .بپردازم و پس از اون بحث اصلی رو شروع کنم قبلی این دو کنسول

 PS5 XBOX Series X 
 ی سفارش AMD Zen 2 ی سفارش AMD Zen 2 پردازنده  ی معمار 

 پردازنده 
در فرکانس   ZEN 2 یهسته  ۸

  SMT تی و قابل گاهرتزی گ ۳.۵
 ( ر یفرکانس متغرشته )  ۱۶با 

  ۱۶ ای  گاهرتزی گ ۳.۸در فرکانس   ZEN 2 یهسته  ۸
 گاهرتز یگ ۳.۶رشته در فرکانس  

 ی سفارش AMD RDNA 2 ی سفارش GPU AMD RDNA 2 ی معمار 

GPU   پردازشگر  
 گرافیکی 

  CUواحد  ۳۶ترافالپس،   ۱۰.۲۸
 گاهرتز یگ  ۲.۲۳در فرکانس 

  ۱.۸۲۵در فرکانس  CUواحد  ۵۲ترافالپس،  ۱۲.۱۵
 گاهرتز یگ

عرض  / GDDR6رم   تی گابایگ ۱۶ حافظه رم 
 ی تیب ۲۵۶

  یبرا ی تیب  ۳۲۰عرض  / GDDR6رم   تی گابایگ ۱۶
GPU  یبرا یت یب ۱۹۲و CPU 

  یت یگابای گ ۱۰بخش  ی برا  هی بر ثان تی گابای گ ۵۶۰ ه ی بر ثان  تی گابایگ ۴۴۸ باند حافظه  یپهنا
 ی تیگابا یگ ۶بخش   یبرا هی بر ثان ت یگابا ی گ ۳۳۶

 ی خروج /یسرعت ورود
  ۸)خام(/  هیبر ثان  تی گابایگ ۵.۵
 )فشرده(  هیبر ثان  تی گابایگ  ۹تا 

بر   تی گابا ی گ ۴.۸)خام(/  هی بر ثان تی گابا یگ ۲.۴
 ه ی ثان

 ی سفارش  SSD ت یترابا   کی ی سفارش  SSD  تی گابایگ ۸۲۵ فضای داخلی 

 اضافه شونده  NVMe  یکارت سفارش  ت یترابا   کی NVMeاسالت  قابلیت ارتفا فضا 
قابلیت اتصال  

 خارجی  سک یهاردد 
 USB  سکیهاردداز  یبان یپشت

 USBبا استاندارد   USB  سکیاز هاردد یبان یپشت
3.2 

 ۴K UHD Blu-ray ویدرا ۴K UHD Blu-ray ویدرا ی نور   ویدرا

 ر ی تصو یخروج 
HDMI 2.1 -  از یبانیپشت  

۴K/120 Hz, 8K, VRR 
HDMI 2.1 -  ۴ از یبانیپشتK/120 Hz, 8K, VRR 

 صدا
Sony Tempest 3D 

AudioTech 
Dolby Atmos, DTS:X, Windows Sonic 

 HDMI 2.1, 3x USB 3.2, Ethernet, storage  ها پورت 
expansion slot, power input 
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 Xbox Series X در مقابل 5استیشن پلی

 

میهمون که  سالطور  بازیدونید،  صنعت  عالقمندان  که  ویدیوییهاست  جدید   های  نسل  منتظر 
ها رو  کمپانی تاریخ عرضه این کنسول  های دو کمپانی سونی و مایکروسافت بودند، و هر دوکنسول

ها  ی این کنسولترسیدند که عرضهها میدلیل بیماری کرونا خیلی  اعالم کرده بودن. البته به  2020سال  
 2020  نسل نهم خودشون رو در سال  هایطور نشد و هر دو کمپانی کنسولبیفته، اما این  به سال بعد

عالقه کردند.  عرضه  بازار  به  و  هممعرفی  کنسول  دو  این  رو  می  اکنون مندان  کنسول  دو  این  تونن 
 .ها رو تجربه کننخریداری و بازی با اون

عرضه و تقاضا، باالتر از   ها صرفا به دلیلها متعادل نشده و این قیمتگرچه در کشور ما هنوز قیمت
نویسم، در  حال حاضر که دارم این مطلب رو می  در PS5 دالری  499ر ما هستند. مثال نسخه  احد انتظ
گذاری شده؛ که با توجه میلیون تومان قیمت  23( چیزی حدود  99بهمن    12های ما )در تاریخ  فروشگاه 
داشته   انتظار رو  تر از حد معمول هست. اما باید اینهزارتومانی، بسیار گرون  24000دالر    به قیمت

این کنسول بتونه قیمت خودش رو در حد   باشیم که در چند ماه آینده این حباب قیمتی از بین بره و
 .میلیون تومان ببینه 15
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 PS5 و Xbox Series X ترین عامل برای انتخاب یک کنسول از بینهمم

 

اولویت   نظر خودم دربه  افزاری و ظاهری کهها، قبل از بررسی سختدر مورد انتخاب بین این کنسول
ها اولویت طور که اطالع دارین، گیمرهمون رو به شما یادآوری کنم؛تن، قصد دارم چند نکته دوم هس

بازیاول رو  کنسولشون  نمیقرار می  هاهای  البته  که  برای عالقهدن  رو  کرد. شه کسی  ش سرزنش 
دارم،   ها خاطره اونرو امتحان کنم و با   Uncharted و یا God of War خوام بازیمی  که منزمانی

کنه. البته ی من نمیعالقه  هیج کمکی به فروکش کردن Xbox Series X ترویافزار قداشتن سخت
ها نیستم و مثال ی( هیچکدوم از این کنسولآتیشه  شخصه فن )طرفدار دواین نکته رو متذکر بشم: به
 .کنهبرعکس این قضیه هم صدق می قبلی صرفا یک مثال بود و

کنار بذاریم. فکر کنید من   ی ظاهری و مسائل دیگه روافزاری، زیبایند لحظه قدرت سختبرای چبیاین  
ها رو هم به  های جدید این بازیکه نسخه  هستم و قصد دارم Halo یا Forza Horizon عاشق بازی 

ا این تونم بهیچ جذابیتی برای من نداره، چون نمی PS5 کنترلر  پایان برسونم. اینجا دیگه امکانات

  کنم کمی بیشتر صبر کنید تا بتونید کنسولدارید، پیشنهاد می مشکل پس اگه از لحاظ مالی
ندارین و برای   ظ مالی مشکلی اتری تهیه کنین. اما اگه از لحنظرتون رو با قیمت کممورد
 .مونه. انتخاب با شماستنمی شدین، دیگه حرفی برای گفتن زده ی کنسول جدید ذوقتجربه
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از این   رم بازی کنم. این مورد رو گفتم که بدونید اگه فنهایی رو که دوست داعنوان  کنسول یکی 
 .خودتون رو کردین شما انتخاب -آتیشه نه یک فن معمولیالبته فن دو-ها هستید کنسول

کمی هم    در موارد بسیار  کنه. البتهگونه مطالب تنها چشم شما رو به روی واقعیت باز می خوندن این
 ... بیاد. خ ندرت پیش می به ، که این مسئله هم ه نظر شما رو تغییر بده تونمی

 

 

 ا ه و مشتقات آن Xbox Series X و PS5 قیمت  تفاوت 

 

های  کردم که متوجه بشید اولین عامل موثر در انتخاب کنسول بازی ها روتمام این صحبت
 دن که بازی موردافزارها تنها به شما این امکان رو میکنسول هستند. سخت انحصاری اون

 .ا تجربه کنیده استفاده از اون تون رو با عالقه

گذارترین عوامل برای موفقیت اون باشه، امسال شرکت سونی از تاثیر شاید یکی  کنسول یمتق
بلوری،   جز درایورونمایی کرد. این دو دستگاه، به ps5 digital edition و PS5 ینسخه از دو

دالر  399 و 499 ترتیببه ای ندارن و سونی این دو دستگاه روگهافزاری دیت سختهیچ تفاو
 .ری کرده گذا قیمت
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در کنسول  PS4 همانند کنسول  صورت ظرفیتیها بهکه استفاده از اکانتنظر من، خرید در صورتی به
ظرفیت دو و یا    هایآسونی اکانتیعنی بشه به  .صرفهجدید کمپانی سونی هم فراهم باشه، خیلی می 

اده کرد، و با استفاده  صورت همزمان استفاکانت در دو کنسول به شد که از یک بلی میسه )در نسل ق
که هم این  شدن نبود،صورت اوریجینال نصب کرد و نیازی به آفالینشد بازی رو بههم می  از این روش 

صورت آفالین و هم  که هم به دیدی کمتری بابت بازی پرداخت کرد. در ظرفیت دو شما قادر بوهزینه
ظرفیت سه در  اما  کنید،  اجرا  رو  خود  بازی  اج  آنالین  آنالین برای  رو  کنسول  باید  حتما  بازی،  رای 

  اینترنت قادر بودین که بازی رو اجرا کنید( رو تهیه کرد و البته اگه شما  کردید و پس از اتصال بهمی
تر منطقی PS5 Digital Edition ه باشین، خرید کنسولداری دیسک نداشتای به کرایه و یا نگهعالقه

 .ی شما بستگی داره سلیقه تخاب کامال بهرسه؛ البته دوستان این انبه نظر می

که خب همین کنسول رو    ای زده شد و احتماال با خودتون فکر کردینتون جرقهاالن در مغزاگه همین
تر داره، باید بگم که سخت کم Xbox Series X ایو بلوری رو ازم چون این کنسول هم فقط درخرمی

 !!!من همراه باشین تا پی به خیلی چیزای دیگه ببرین با ی دیگهدر اشتباهید. چند دقیقه

از یک  Xbox Series S  تفاوت این دو کنسول تنها در داشتن و یا نداشتن درایو نوری نیست. کنسول
فت شه گ تره؛ تقریبا میترش خیلی ضعیفبزرگ  کنه؛ گرافیکش نسبت به برادرستفاده میا  500رد  ها

تر از کنسول گیگ کم  6گیگابایته که    10ایکس باکس سری اس    سوم ایکس باکس سری ایکسه؛ رمیک
  شما کنه و حداکثر در این رزولوشن به  پشتیبانی می 1440pهمچنین از رزولوشن    اصلی مایکروسافته؛

ایکس باکس   بشه با  تر از اونه کهده؛ پس عمال این کنسول خیلی ضعیففریم بر ثانیه تصویر می 120
 .اش کردسری ایکس مقایسه

 Xbox شیم که مایکروسافت از دو کنسولمایکروسافت بریم، متوجه می  هایسراغ کنسولاگه به
Series X  و Xbox Series s  رونمایی کرده که قیمت کنسول Xbox Series X قیمتدقیقا هم  

به بازار   دالر 299ا قیمت این کنسول ب Xbox Series S هست. اما PS5 کنسول رقیبش یعنی
 .ی امسال هست شده ترین کنسول معرفیشده و ارزونعرضه 

 :مطلب پیشنهادی

Fps اجرای بازی ها  و تاثیر آن در 

 

https://netran.net/mag/fps-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7/
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و بذارم  براتون  کنسول  این  از  بررسی  یک  دارم  قصد  ابتدا  ادامه  در  به  دوستان!  مبحث بعد  سراغ 
که کنسول   بریم. دلیلشم این هست Xbox Series X و PS5 های  مون یعنی مقایسه کنسولاصلی

 .اشتباه محضه ها یکش با اونداره و عمال مقایسه  کروسافت با رقباش اختالف زیادیسری اس مای

 ؟ برای چه کسانی خوبه Xbox Series S کنسول

 

تان! در هر  آره دوس  هاش بگی؟خوای از خوبی همه این کنسول رو کوبیدی، حاال میشاید بگید این
عنوان این هیچاگه بخوام انتخاب کنم، به  ی رو هم پیدا کرد. شخصاشه مزایایقطعه و یا دستگاهی می

منتظر   PS4 Pro توی خونه دارم که بعد از فروش 4Kتلویزیون    خرم؛ چرا؟ چون یک کنسول رو نمی 
 .بده  4Kبتونه بهش خروجی  یک کنسوله که

، و در طرف  شتمندا اشتم و قصد عوض کردنش رو هم تا چند سالد 1080pاما اگه خود من تلویزیون 
های نسل جدید رو خواستم بازیمی  ی قضیه اختالف قیمتی دویست دالری برام مهم بود؛ یعنیدیگه

 Xbox یا PS5 هم نداشته باشم که بتونم از 4Kتلویزیون    داشته باشم، و  9به همراه یک کنسول نسل  
Series X کتوان   در حد برامشون  اس  باکس سری  ایکس  کنسول  قطعا  بکشم،  جذابی  گزینه  ار  ی 

ی  مقاله شد. اگه قصد دارید با چشمی باز کنسول نسل نهم خودتون رو تهیه کنین، حتمامی محسوب
 .رو هم مطالعه کنید XBOX Series S ما در مورد بررسی
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 Xbox Series X و  PS5 مقایسه طراحی ظاهری دو کنسول

ظاهر این دو کنسول   هایی رو ازیهای اجتماعی عکسهر دو کنسول، کاربران شبکهقبل از رونمایی  
نهمی به رونسل  واقعا همه  که  بودند  بود. طراحی شگفت   اشتراک گذاشته  و زده کرده  افتضاح  های 

شد امید کرده بود؛ اما پس از رونمایی، رضایت رو می دو کنسول نا  نامتقارن، همه رو از نسل جدید این
چ دیوضبه  Xbox Series X و PS5 دوستداران  یهره در  به وح  رضایت  این  البته  طراحی د.    خاطر 

شده در های پخشطرح  امید بودن ازتر به دلیل ناانگیز مایکروسافت و سونی نبود. بلکه بیششگفت
 .اینترنت بود

شدت رو به  تا ما  بعیدم نیست که این دو کمپانی خودشون در پخش کردن اون تصاویر دست داشتند
 .کسب کنه راحتیهم رضایت ما رو بهناامید کنن که یک طراحی معمولی 

 

 PS5 حی ظاهریطرا

 

از حد  گم: »معمولی اما بیشطراحی این دو کنسول رو وصف کنم، می  اگه در یک جمله بخوام
بسیار  راستش من با بزرگ بودن این دو کنسول هیچ مشکلی ندارم اما کاربران دیگه)« بزرگ 

 .(ناراحت بودند
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قبلی خودشون هستن. این   تر از نسلبزرگ  های نسل جدید بسیار: کنسولطور که در باالتر گفتمهمون
طراحی جدید و متفاوت، دلیل دیگری هم    رونمایی از  بر دالیل کمپانی سازنده برایامر ممکنه عالوه 

 تر هم ممکنه یکی از دالیل سازندگان اینافزار قویبیشتر با توجه به سخت  داشته باشه. نیاز به فضای
 .باشه هاکنسول

شه گفت که به یا می   افتادم و (Folder) داشتم، سریع یاد آیکون پوشه PS5 در نگاه اولی که من به
قدیما روی بورس بودن، خیلی از دوستان   های بزرگی کهداره از اون دفتر  یک دفتر هم شباهت خاصی

زیباس و این   پوشه رو هم دوست دارم به نظر طراحیش  ذوقی، ولی من همین آیکونممکنه بگن بی 
درای حذف  با  حتی  دیجیتال  وطراحی  نسخه  در  شما   PS5 بلوری  دوستان  شده،  هم  زیباتر  و  بهتر 

 .از تهیه این کنسول، اون رو به دو صورت عمودی و یا افقی قرار بدین تونید بعدمی

 

ابعاد   PS5 دوستان طراحیمیلی  390*360*104در  هم  متر  وزنش  و  همون    گرم  4500شده    4.5یا 
شه گفت که تفاوت زیادیه و نسل می   گرم بود. پسکیلو  2وزنش   PS4 ما در نسل قبلیگرمه؛ اکیلو

رم  نظخودشه. اما در مورد طراحی و دیزاین ظاهری، به  تر از نسل قبلیتر و بزرگجدید خیلی سنگین
 .تر هستنهای قبلی خودشون زیباسری  هر دو کنسول جدید از

زنه؛ یعنی سفید  خاکستری می  یدی که کمی بهی سفید )سفر بگیرید: بدنهرو در نظ  5استیشن  شما پلی
رو در نظر گرفت )نمای بیرونی پنل بسیار صافه    شه اونیخچالی نیست( که به حالت یک کاور هم می

از سطح داخلی کنسول (  PS5  برجسته طراحی کردند درست مثل کنترلر  صورتاما قسمت داخلی رو به
رنگ رو مشاهده  آبی   تر هم یک نوار سفیدی از دستگاه بیرون زده و در پایین  ته و اینفراتر رف  که مشکیه
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زمانی که کنسول روشنه مشخصه؛ که    صورت چراغ هست و فقط رنگ بهکنیم )البته این نوار آبی می
 .طراحی داده  ای رو به اینباس( که جلوه ویژه خیلی هم زی

 

 Xbox Series X طراحی ظاهری

 

مینیمال و   ای نداره و طراحی خیلیخیلی طراحی پیچیده  PS5 ایکس باکس سری ایکس برعکس
طراحی در بیاریم، خود ایکس باکس   ای برایایده ای داره. اگه ما بخوایم از توی اسم کنسول  ساده 

دقیقا این کنسول به یک جعبه و یا یک اسپیکر شبیه    به رو بده وتونه معنی باکس یا همون جعمی
  تون قرارش بدین، ممکنه افرادی که وارد اتاق شماو یا در کنار تلویزیون ی اتاقهست. مثال اگه گوشه

 .باکس اشتباه بگیرن یک ساب شن، ایکس باکس سری ایکس رو بامی

  بیاره و حقیقتا ازنمایش در رو به تونه زیباییشلی نمیتصویر این دستگاه خی  البته دوستان! واقعا
 .ترهنمای نزدیک کنسول جدید نسل نهم سونی خیلی زیبا
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این کنسول طراحی   طور که گفتم،ن کرد. همونشوها رو مقصر دونست و سرزنششه اونالبته نمی
های اما طراحی ساده و مینیمال هم طرفدار  کنه؛زده نمیذوق  5استیشن  ای داره و شما رو مثل پلیساده 

و در یونیت )زیر تلویزیون( جا ر  تر بشه اون تباعث شده که راح  زیادی رو داره و البته همین طراحی
 .داد

 

کنسولاین   بقیه  از  بزرگکنسول هم  مایکروسافت  ارتفاعهای  ازنظر  اما  از کنسول جدید سونی    تره 
 تر در کنار تلویزیون و یا در یونیتساده   ش باعث شده بشه اون رو تره و البته طراحی ساده کوچیک

و وزنش هم  شده   متر به بازار عرضهمیلی 301×   151×   151ابعاد   س درقرار داد. ایکس باکس سری ایک
کنسول   تره. اونتر و هم سنگینگرمه. این کنسول از نسل قبلی خودش هم بزرگکیلو 4.5  چیزی حدود

خیلی درگیر سایز   تره، همون رنگ سفید ایکس باکس سری اس هست. اگههم که از همه کوچیک
 4Kی بازی  درد اجراتره و بهضعیف  اون رو انتخاب کنین. اما گرافیکش  هستین، باید در این نسل

 .اصلی مایکروسافت هم بزرگ بود طور که دیدیم، کنسولخوره. خب … هموننمی

دوست دارم. این   یهای عزیز! از نظر طراحی، من این کنسول رو هم مثل کنسول سونرانیاما نت
هم حالت عمودی رو ترجیح باز    ست و مناستفاده قابل  کنسول هم در هر دو حالت عمودی و افقی

 .دممی
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این قسمت هم به زیبایی   رفتگیکننده سبز رنگه(، فرو ها که سبزه )فن خنکلی اونرنگ داخ  برالوه ع
سرچ، پاور و ایجکت یا همون خروج دیسک   یاین قسمت از کنسول افزوده. در پنل جلویی هم، دکمه

نسول توازن ک  PS5 هم در پنل جلویی حضور داره، اما چون مثل  یکنیم. البته درایو بلور رو مشاهده می
 .ها رو دیدشه پورتریزه، خیلی تو چشم نیست. در پنل پشتی کنسول هم مینمی به هم رو

 ن استیشمقایسه ظاهری ایکس باکس سری ایکس با پلی

ایه و نظرات کامال سلیقه  ی این دو کنسول از لحاظ ظاهریدوستان! در ابتدا بگم که واقعا مقایسه
فرد متفاوت نظرم رو بازگو کنم. خب،   از دید دو  کنم، من سعی میهمین دلیلتونه متفاوت باشه. بهمی

باشم که از طراحیطراحی  اگه من یک آدمی  و  رو ترجیح بدم  نامتقارن  های مینیمال و ساده  های 
راحت   تره، طراحی متقارنی داره وکنم: ساده قطعا ایکس باکس سری ایکس رو انتخاب می  خوشم نیاد،

نسل جدید من رو تشخیص   شه نتونه کنسوله وارد اتاق میو شاید کسی هم ک شه  ها جا میدر یونیت

صورت افقی قرار بدیم، در  ای داره و اگه کنسول رو بهطراحی ساده  ایکس باکس سری ایکس،
زیبایی  هااما همینی هوا ایجاد شدند شه که برای تهویهسری سوراخ مشاهده مییک کنار اون

 .خاصی رو به کنسول دادند
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شده. درسته که برای من ساخته   PS5باشم،    بده، اما اگه طراحی جدید و فانتزی رو دوست داشته
زیبا که با رنگ چراغ  LED بخورم، اما با داشتن یک به مشکل بر  نامتقارنه و ممکنه برای جا دادنش

نداره که   زیبایی خاصی به اتاقم بده. اگه کسی وارد اتاق بشه، امکانتونه شه، میمی کنترلر هماهنگ
 .متوجه حضورش نشه

 

 Xbox Series X با PS5 افزاریمقایسه سخت

 



 Xbox Series Xو  PS5مقایسه 
 

 

17 

 

مقایسه از  ظاهر بعد  حاالی  مایکروسافت،  و  سونی  کمپانی  دو  جدید  کنسول  دو  مقایسه  ی  ی  به 
پلیسخت س  5استیشن  افزاری  باکس  ایکس  میو  ایکس  شایدری  مهم  رسیم.  مقایسه  ترین این 

به هیچکدوم طرفدارای خاصی ندارند و    ی بین این دو کنسول برای افرادی باشه که نسبتمقایسه
سخت قدرت  مهصرفا  براشون  قبلافزاری  یک   مه.  که  الزمه  قسمت،  این  شروع  جدول از  دیگه  بار 

یلی به اعداد و ارقام تر باشه و در متن خحت کنیم تا کار برامون را  مشخصات این دو کنسول رو چک
 .نپردازیم

 PS5 XBOX Series X 
 ی سفارش AMD Zen 2 ی سفارش AMD Zen 2 پردازنده  ی معمار 

 پردازنده 
در فرکانس   ZEN 2 یهسته  ۸

  SMT تی و قابل گاهرتزی گ ۳.۵
 ( ر یفرکانس متغرشته )  ۱۶با 

  ۱۶ ای  گاهرتزی گ ۳.۸در فرکانس   ZEN 2 یهسته  ۸
 گاهرتز یگ ۳.۶رشته در فرکانس  

 ی سفارش AMD RDNA 2 ی سفارش GPU AMD RDNA 2 ی معمار 

GPU   پردازشگر  
 گرافیکی 

  CUواحد  ۳۶ترافالپس،   ۱۰.۲۸
 گاهرتز یگ  ۲.۲۳در فرکانس 

  ۱.۸۲۵در فرکانس  CUواحد  ۵۲ترافالپس،  ۱۲.۱۵
 گاهرتز یگ

عرض  / GDDR6رم   تی گابایگ ۱۶ حافظه رم 
 ی تیب ۲۵۶

  یبرا ی تیب  ۳۲۰عرض  / GDDR6رم   تی گابایگ ۱۶
GPU  یبرا یت یب ۱۹۲و CPU 

 ه ی بر ثان  تی گابایگ ۴۴۸ باند حافظه  یپهنا
  یت یگابای گ ۱۰بخش  ی برا  هی بر ثان تی گابای گ ۵۶۰
 ی تیگابا یگ ۶بخش   یبرا هی بر ثان ت یگابا ی گ ۳۳۶

 ی خروج /یسرعت ورود
  ۸)خام(/  هیبر ثان  تی گابایگ ۵.۵
 )فشرده(  هیبر ثان  تی گابایگ  ۹تا 

بر   تی گابا ی گ ۴.۸)خام(/  هی بر ثان تی گابا یگ ۲.۴
 ه ی ثان

 ی سفارش  SSD ت یترابا   کی ی سفارش  SSD  تی گابایگ ۸۲۵ فضای داخلی 

 اضافه شونده  NVMe  یکارت سفارش  ت یترابا   کی NVMeاسالت  قابلیت ارتفا فضا 
قابلیت اتصال  

 خارجی  سک یهاردد 
 USB  سکیهاردداز  یبان یپشت

 USBبا استاندارد   USB  سکیاز هاردد یبان یپشت
3.2 

 ۴K UHD Blu-ray ویدرا ۴K UHD Blu-ray ویدرا ی نور   ویدرا

 ر ی تصو یخروج 
HDMI 2.1 -  از یبانیپشت  

۴K/120 Hz, 8K, VRR 
HDMI 2.1 -  ۴ از یبانیپشتK/120 Hz, 8K, VRR 

 Sony Tempest 3D صدا
AudioTech 

Dolby Atmos, DTS:X, Windows Sonic 

 HDMI 2.1, 3x USB 3.2, Ethernet, storage  ها پورت 
expansion slot, power input 
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 Xbox Series X با  PS5 مقایسه پردازنده 

 

 AMD کمپانی  ی ساختطور که در جدول باال مشاهده کردین، هر دو کنسول از یک پردازنده همون
ها هر شده، این پردازنده ها طراحیصورت سفارشی برای این کنسولبه پردازنده   کنن. ایناستفاده می

ایکس   یها در کالک هسته هست که پردازنده معماری و یک نسل هستن و تنها تفاوت اون  دو از یک
 .تره مگاهرتز قوی 200دهم یا همون  2باکس سری ایکس در حد 

به حال شما نداره.   انس ثابت بودن رو وسط بکشم، چون خیلی تفاوتکر خوام بحث متغیر و یا فنمی
کنیم که برامون دستگاه رو با بادبزن خنک می   شاید در خنک شدن پردازنده تاثیر بذاره )انگار ما داریم

 .(!!!مهم باشه

 :مطالب پیشنهادی

  AMDیوهای شرکتپی معرفی انواع سی

 های صنعت پردازش ، غول AMDو  Intelیو هایپیسیه یسمقا

 راهنمای خرید سی پی یو

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/amd-cpu-models/
https://netran.net/mag/amd-cpu-models/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-intel-%d9%88-amd/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
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 Xbox Series X با PS5 مقایسه گرافیک 

 

های البته تفاوت .کنناستفاده می AMD شده توسطها از چیپ طراحییک هر دوی این کنسولگراف
اشاره می بهشون  ادامه  در  که  دارن  هم  با  ایکسزیادی  در  از یک  کنم.  ایکس،  کارت    باکس سری 

از   همچنین  شده و  تنظیم  1.82شده که در اون، فرکانس هسته روی    ترافالپسی استفاده   12گرافیک
ترافالپسی با فرکانس   10.2گرافیک    از یک PS5 شده. اما در کنسولاستفاده   (CU) یونیتکمپیوت    52

 .کمپیوت یونیت استفاده کرده  32گرافیک سفارشیش از  شده و سونی درگیگاهرتزی استفاده  2.23

 

 .تره ی ایکس باکس سری ایکس از رقیبش قویروی کاغذ، پردازنده 
 

 :مطالب پیشنهادی

 اند؟ بهترین برندهای کارت گرافیک کدام

 ها راهنمای خرید کارت گرافیک برای مبتدی

https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-gpu%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-gpu%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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برای ما بازی  که  روی کاغذ همه چی به سود ایکس باکس سری ایکس هست، اما این اعداد نیستند
معیارشون باالتر بودن ترافالپس هست. در   کنن. روی صحبتم با دوستانی هست که تنهاو اجرا میر

های مختلفی تاثیر متفاوتی دارند که در نهایت شما فریم افزارسخت  های مختلف، تکنولوژی وبازی
ندازه که ترافالپس همون ا  بشه. بهتر اجرا  که بازی برای شما با گرافیک بهتر و روان بگیرین یا این  بهتری

 .مهم هستن های کمپیوت یونیت هممهمه، فرکانس و تعداد واحد

سازها  سازی بازیبهینه تره اما نبایددرسته که روی کاغذ، با مقایسه شرایط، کنسول ایکس باکس قوی 
م و عمال دو کنسول چند بازی رو تست کرد  های دیگه رو فراموش کنید. شخصا روی هرو تکنولوژی

 .ها دیده بشهتفاوت -هابا توجه به بازی-آینده  ی در گرافیک ندیدم. شاید درتفاوت

 

 Xbox Series X با PS5 کنسول Ram مقایسه

و  کنن. ایکس باکس رمش راستفاده می حافظه رم  گیگ  16خیلی پیچیده است. هر دو از  این قسمت  
گیگ برای   2.5گیگ برای بازی    10متفاوتی دارن.    هایکه این دو قسمت فرکانس  دو قسمت کرده 

گیگ رم داره که فرکانسش   16کنه برای خودش. اما سونی  این وسط کار می  گیگ هم  3.5رابط کاربری و  
العاتی اط  تره. هیچی ایکس باکس بیشگیگابایت دیگه  6تره ولی از اون  گیگ ایکس باکس کم  10از  

این قسمت رو باید فقط از   کنن. پس به نظرم،گیگ رم چطوری کار می  16ه که مجموع اون  هم نداد
ی کاغذ بدون داشتن اطالعات تکمیلی و نحوه   افزار رویی سختطریق پرفورمنس مقایسه کرد. مقایسه

 .ایهفایده افزار، کار کامال اشتباه و بیسخت عامل ازی سیستماستفاده 

ها  ی حال حاضر قوی هستن و مشکلی در اجرای اون های ریلیز شده بازی  فعال این دو کنسول برای
  .دهتر خودش رو در آینده نشون می کنسول قوی .ندارن

 :پیشنهادیمطالب 

 ا با یکدیگر ه و تفاوت آن  DDRانواع رم

 تاپ + بررسی مشخصات رم راهنمای خرید رم کامپیوتر و لپ 

 توان دو رم مختلف را با هم ترکیب کرد؟ آیا می

 

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85-ddr-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%85/
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دم مستند  اما ترجیح می  ون تئوری بنویسمتونستم صد خط در مورد رم هر دو کنسول براتجا میهمین
هارد همین اشتباه رو مرتکب کنین، برای سرعت    ها که اگه مشاهده سایتباشه؛ نه مثل بعضی از وب

تر لود سریع  ps5 ها درلود بازی در کنسول سونی بیشتره و بازی  شدن و بدون تست گفتن که سرعت
نقشی   ل این وسطعامسرعت پردازنده، رم و سیستمکاغذ سرعت هارد بیشتره؛ اما آیا    شن، رویمی

 در اجرای بازی ندارن؟ 

 

 Xbox Series X   با PS5 ظه داخلیمقایسه حاف

 

دلسرد   9های نسل  کنسول  حجم!!! شاید یکی از نکاتی که باعث شد ازی داخلی سریع اما کمحافظه
باعث شده که هر دو کنسول سونی   SSD دهار  از  شدم. استفاده   بشم، همین مورده. بله!!! واقعا دلسرد

خودشون باشن که این موضوع واقعا همه رو خوشحال   تر از نسل قبلیشدت سریعو مایکروسافت به 
های قبلی مدت برای لود بازی، صبر همه رو در کنسولانتظار طوالنی  . سرعت کم در نصب بازی وکرده 

ها ازش استفاده  همین سناریو تکرار شده، هر دو حالتی که این کنسول در مورد رم هم دقیقا
افزارش  سخت عامل ازها و معایبی داره و نتیجه نهایی فقط به نحوه استفاده سیستممزیت کردن

 .گردهبرمی
 

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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دیگه شاهد این   ،9های نسل  در کنسول SSD سریع  یکرده بود؛ اما به لطف استفاده از حافظه  لبریز
 .مشکالت نیستیم

قیمت و هزینه همیشه در   دادن. البتهبه دو ترابایت ارتقا می به نظر من، باید حداقل این حافظه رو  
تری استفاده  های کمفظههر دو کمپانی از حا  همین خاطر،زنه. به های جهانی، حرف اول رو می بازار

تر عمل کرده. مایکروسافت روی کنسول اصلی خودش  قوی Xbox Series X کردند. در این بخش هم 
ماجرا،   یگیگابایتش در دسترس کاربره. اما در سوی دیگه  802داده که  ترابایتی قرار    یک هارد یک

 667استفاده کرده که تنها    شسازی دیتا روی کنسول گیگابایتی برای ذخیره   825سونی از یک حافظه  
 .و حسابی باشهبازی درست  7یا  6 گویگیگابایت اون در دسترس کاربره که نهایتا پاسخ

 

شه اون رو از طریق می  رکت سیگیت، یک هارد اکسترنال رو معرفی کرده کهمایکروسافت با همکاری ش
باکس سری ایکس یا اس متصل کرد.   شده، به ایکس  پورت مخصوصش که در پشت کنسول تعبیه

تون رو افزایش بدین و یکی  ی دستگاه شما بخواین حافظه  ابایتی خیلی گرونه. اگهاما این هارد یک تر
معادل   ی کوچیک، چیزیهاتون رو بفروشید. این قطعهیه کنین، باید یکی از کلیهته  ها رواز این هارد

ایکس باکس سری   خوره. شخصا اگه بخوام کنسولی یک کنسول دیگه براتون آب مینصف هزینه
 .کنمپولش یک کیس گیمینگ جمع می  ها رو هم براش بخرم، باهیه کنم و یکی از این هاردایکس رو ت

های  به حجم بازیریزه: با توجه وجود داره که معادالت رو به هم می اما یک »اما«ی منفی
 .رسههای نسل نهم، بسیار کم به نظر میی کنسولحجم یک ترابایت برای حافظه امروزی،
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تر تحمل کرد  شه کمی بیشمی :االن از مغزم عبور کرد  انگیز دیگه هم همیناد وسوسهالبته یک پیشنه
 سولخرید هارد برای کنسول مایکروسافت، یک کن  جای ی هارد اضافی افزود و بهو مقداری به هزینه

PS5 ترین سناریو نبود. داشتم شما رو برایرو هم دارم. تازه این بد   جوری هر دو کنسولخرید. این 
پای ما قرار   حلی جلویکردم: این بزرگوار حتی به خودش زحمت نداده که راه سونی آماده می  یفاجعه

می شما  البته  ذخیره بده.  برای  اکسترنال  هارد  از  دربازی  یتونین  فقط ا PS5 ها  اما  کنین؛  ستفاده 
روی PS4 هایبازی شدن  ذخیره  بازی  قابلیت  قطعا  دارن.  رو  اکسترنال  کهارد  هارد  هایی  روی  ه 

می ذخیره  می   شن،اکسترنال  لود  کند  کند خیلی  حتا  ازشن.  می .PS4 تر  شما  هارد اما  یک  تونید 
دقیقا   ست امای کننده به کنسول سونی خودتون وصل کنین. سرعتش راض USB-C رو با SSD  اکسترنال

 .یادشده توسط ایکس باکس، کمی گرون در می مثل هارد معرفی

 

 :مطالب پیشنهادی

 راهنمای خرید هارد اینترنال

 راهنمای خرید هارد اکسترنال

 های پیشین فناوریها + مقایسه با چیست؟ بررسی ویژگی   NVMeحافظه

 

https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84/
https://netran.net/mag/nvme/
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رعت نیاز دارید پرس USB-C  دالری یک کدی و کابل  100البته دوستان! برای این کار شما به یک هارد  
قیمت این قطعات نیست بلکه نصب نشدن  PS5 خوره. مشکل دالر براتون آب می  140که سرجمع  

های تونین بازیهم نمییعنی شما با پرداخت این هزینه، باز    های اصلی روی این هارد درایوه؛بازی
دیگه   هایو دیتا PS4 یهان بازیتونیروی هارد درایو جدیدتون بریزید و تنها می   خود کنسول رو بر

 .رو روی هارد جدید بریزید

 ل های داخلی در دو کنسوسرعت هارد

سونی از هارد   SSD طور که در جدول مشخصات این دو کنسول مشاهده کردین، سرعت هاردهمون
 .تره مایکروسافت بیش

تقال فایل خام و برای ان  2.4برای فایل فشرده در مقابل    9.8گیگابایت برای انتقال فایل خام و   5.5
هست، اما  PS5 ی واقعی در این مبحث برنده   برای فایل فشرده در ایکس باکس سری ایکس،  4.8

شن و برخالف ادعای کاربران، سرعت لود بازی  تر لود میسریع  ها در ایکس باکس سری ایکسبازی
 .ای در اون دخیل هستنگرده و عوامل دیگهنمیهارد بر سرعتتنها به 

 

 Xbox Series X  با PS5 کنترلر مقایسه 
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کنترلر جدید سونی   .تونه برنده باشهمی   در این قسمت، قطعا کنترلر جدید سونی با طراحی خاصش
تاچ پد، باطری قابل شارژ و داخلی و   هست. وجود PS4 تر از کنترل دوال شاکدستتر و خوشزیبا

رلر هستند. اما در مورد کنترلر ایکس باکس مزایای این کنت  برای شارژ کنترلر از USB-C همچنین درگاه 
تنهامی خوش تغییر شده و هاست، کمی دستجهت  دکمه  که همون D-pad یدکمه  شه گفت که 

ترین ضعف بزرگ  شهتفاوتی با کنترلر کنسول نسل قبل خودش نداره. نیاز به باطری قلمی رو می   خیلی
کنترلر، کیفیت باالی ساخت و مقاوم   نومیک ایناین کنترلر دونست و به نظرم جدای از راحتی و ارگو

 .بودنش از مزایای بزرگ اون هستن

 استفاده کرد؟  PS5 شه رویرو می  PS4 کنترلرآیا 

رو داشتم که با این  شه من این هفته شانسها رو درگیر خودش کرده. بله، میاین سوال ذهن خیلی
کنسول امتحان کردم، که اولیش تست   این  بازی کنم و از سر کنجکاوی چند چیز رو روی PS5 کنسول
یعنی شما   PS4 هایکار شدنی بود؛ اما فقط روی بازیاین   بود، که خوشبختانه PS5 روی PS4 کنترلر
 .بازی کنید PS4 رو با کنترلر PS5 مخصوص هایتونید بازینمی

 استفاده کرد؟ Xbox Series X شه رویرو می Xbox One آیا کنترلر

 Xbox Series به کنسول  تونید اون رورو در خونه دارید، می Xbox One اگه شما کنترلرشه،  بله می
X ها رو اجرا کنینمتصل کنین و باهاش تمام بازی. 

 

 Xbox Series X با PS5 هامقایسه بازی و اکانت

 Xbox Series بهتره یا  PS5 های انحصاریمون می رسیم: بازیترین قسمت از مقالهخب … به مهم
Xداره؟ قطعا نه. جواب منطقی برای این سوال وجود  ؟ این شاید سوال خیلی از کاربرا باشه؛ اما واقعا

 ای داشتههای هر کدوم از این دو کمپانی خاطره ایه. شما اگه با بازیسلیقه  این بخش از مقاله ما کامال
فردی رو در  منحصربه  هایکنین. قطعا هر دو کمپانی بازیباشین، کنسول اون کمپانی رو انتخاب می

های انحصاری که با این دو کنسول بازی  روی  دن، اما در این مقاله من سعی دارماختیار شما قرار می 
 .شن تمرکز کنمقابل بازی کردن می ی نزدیک،معرفی شدن و یا در آینده 

ها  تاریخ اکران اونبازی و    سری توضیحات در مورد داستانها رو با یک، فهرستی از این بازیدر ادامه
 .شنزودی ریلیز میبه هاییچه بازی نظرتون،قرار دادیم که شما بدونید برای کنسول مد
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 بازی انحصاری چیست؟

ی  های مستقل و دستهبازی ی اول،شن. دستهطور کلی از دو دسته تشکیل می های ویدیویی، بهبازی
بازی انحصاری. هموندوم  واژه طور که  های  بازی  ی از  نوع  این  برای یک انحصار مشخصه،  تنها  ها 

شه که دو یا چند ها، زمانی مشخص میمزایای این نوع از بازی .شنکنسول خاص تهیه و ساخته می 
موجود، از  و تحلیل اخبار بین، کاربران، با تجزیهشن. در این با همدیگه اکران می کنسول نسل جدید

کنبازی هر  انحصاری  روهای  موردنظرشون  کنسول  و خرید  بازی  سول مطلع شده  این  تطابق با  ها 
اون شرکت در نظر بگیریم؛   رو، برند و توانایی   های انحصاری یک شرکتتونیم بازیی دن. در واقع، ممی

)طرف سوم( که برای   Third Party هایشده توسط شرکتهای ساختهبازی  بر چرا که اکثر مردم عالوه 
 .دنها نشون می ی بسیاری به این مدل بازیشن، عالقهها ارائه میکنسول یهمه

 PS5 نحصاری کنسولهای الیست بازی

 

 هم با اختالفبینم؛ اونرو برنده می PS5 های اکران، من در این مقایسهتاریخ  با توجه به لیست و
ای باز کرده بود  ویژه   های انحصاریش حساب، روی بازیزیاد. کمپانی سونی برای اکران کنسولش

کس باکس سری ایکس و یا اس  از ای  ترتونه اون رو موفقنگری میو همین سرعت عمل و آینده 
  .جلوه بده 
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Demons Soul 

اغلب گیمرها رو در    هست که تونسته Demons Soulsهای پرقدرت این مجموعه،  یکی از انحصاری
پیشین و همچنین استفاده از   هاینسخه  علت وفاداری بهحالتی از رضایت قرار بده. این رضایت، به 

رو برای گیمرها    ترکیب این دو محتوا، یک بازی بسیار پرقدرت  شده کههای پیشرفته حاصل  ممکانیز
 .به ارمغان آورده 

 .شون بازی کننتونن اون رو خریداری و بر روی کنسول تاریخ اکران: این بازی در حال حاضر منتشرشده و کاربران می 

Astros Playroom 

 

زیادی به پا   سروصدای  PS5 هدست هست که در نسخه VR هایبازی آستروس یکی از انحصاری
کننده  مجازی بسیار فان و سرگرم  کرده و ازش استقبال خوبی شده. این بازی شما رو با یک واقعیت

 .خودش باشه 2018نسخه سال  ره که ادامهکنه و انتظار میرو می روبه

 .اکنون منتشر شده و کافیه که شما برای خرید اون اقدام کنید بازی، هم  تاریخ اکران: آستروس اتاق 

God Of War: Ragnarok 
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ای که بدون شک بازی .باالخره به مورد انتظارترین بازی انحصاری سونی یعنی خدای جنگ رسیدیم
خه قبلی باشه و یک ی نسبازی قراره ادامه  استیشن منتظر اکران اون هستن. اینی کاربران پلیهمه

 .برای شما به تصویر بکشه جهنم آخرالزمانی رو در دنیای نورث

 PS4 و  PS5 کنسولبرای  2021تاریخ اکران: 

     Gran Turismo 7 
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ظاهر شده بود، قراره در    قدرتی قبلی خود بسیار کمهای انحصاری سونی که در نسخهییکی از باز 
العاده  رانی فوقشما رو با یک تجربه اتومبیل  ای خودش رو جبران کنه وه ستنزدیک تمام شک  یآینده 

 .به وجد بیاره 

 2021تاریخ اکران: نیمه ابتدایی سال 

 

Ratchet and Clank: Rift Apart 

 

هست که  Ratchet and Clank: Rift Apart، 5تا این لحظه، آخرین بازی انحصاری کنسول پی اس  
ی  منتظر بود و دید که چه خوابی برای ذائقه  دن. اما بایددو ماد کیفیتی خبر می  سازندگان اون از
 .مخاطب دیدند

 2021تاریخ اکران: سال 
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 Xbox series X هایبازی

Forza Motorsport 7 

 

توجه کاربرا رو به   ره تانسخه جدید این بازی یعنی فورزا موتور اسپورت، انتظار خیلی باالیی می  از
داره. در نسخه جدید فورزا که برای ایکس   رویر راه بسیار سختی پیش  خودش جلب کنه و در این مس

قراره که شاهد یک محیط خیلی شخصی و دوستانه   شه،می  باکس سری ایکس و سری اس اکران
 قابلیت  های فورزا ازبر بخش کریر، این سری از بازیکننده باشیم. عالوه  سرگرم  همراه با یک کریر بسیار

Rivals  ای مسابقات سرعت روزمره   های دریفت و تونین تجربهبرده که طی این مسابقات می  هم بهره
 .رو تجربه کنین

 برای ایکس باکس سری ایکس و سری اس  2021ران: سال تاریخ اک 

Senuas Saga: Hellblade II 

از بهترین  اکران بشه، بازی  های ایکس باکس سری ایکس که احتمال داره برای پی سی همیکی 
Senuas Saga: Hellblade II  کنن. گاد آف وار رگناروک مقایسه می هست که اکثر گیمرها اون رو با 
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تونه بازخوردهای سل نهمی خواهد بود که میهای ندر کنسول  های گرافیکییکی از بهترین  این بازی
ساخته  (Unreal Engine) «خودش جذب کنه. این بازی، توسط موتور »آنریل   بسیاری رو به سمت

 .بود آور خواهیمکه با الهام گرفتن از طبیعت کشور ایسلند، شاهد یک بازی حیرت شهمی

 .نشده ن: تاریخ دقیقی برای انتشار اعالم تاریخ اکرا

State Of Decay 3 
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ی  قرار داره و در نسخه  آورهای دلهره ی بازیدر دسته State Of Decay سومین نسخه از مجموعه
 .ده ها در قسمت جدید میزامبی  جودو غریب، خبر از وسومش با یک تریلر نسبتا عجیب 

 .نشده بازی توسط مایکروسافت اعالم  تاریخ اکران: تاریخ انتشار این

سونی گوی سبقت رو از    جای کار،های معرفی بازی، باید بگم تا این با توجه به لیست باال و تاریخ
 .کنهکار میچه مایکروسافت ربوده. باید دید که در آینده مایکروسافت

 Game Pass با  PS Plus مقایسه

وجود بیش از  .دید PS Plus تری ازه رقیب قویشایکس باکس رو می Game pass در این بخش
ناچیز(. در مقابل، کمپانی سونی خودشون    ی ناچیز )البته برایهیانهی ماصد بازی با پرداخت هزینه

های خودش رو به اکانتش اضافه کرده اما راه تعدادی از بازی  هم بیکار ننشسته و مدتی هست که
 .ه تکمیل شدنش در پیش دار زیادی رو برای

 PS5 قابلیت استفاده از موس و کیبورد در

 

نظیری رو به شما القا بی  تونن تجربهنظیر هستند و میبی PS5 هایشه گفت که کنترلرجرات میبه
زنند. البته دوستان! این حرف اول رو زدند و می  های شوتر، همیشه موس و کیبوردکنند. اما در بازی

شه با کنترلر مقایسه عیت رو قبول کرد: دقت و سرعت موس رو نمی واق  ایدایه اما بموضوع هم سلیقه
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نکردن با کنترلر در   یان، ارتباط برقرارها نمیها سمت کنسولیکی از دالیلی که پی سی گیمر  کرد. شاید
 .های شوتره بازی

ی  فتهکه طی ه باید بگم    بازی کنین یا نه، PS5 تونین با موس و کیبورد بااگه براتون سواله که می
دونستم  جدید سونی سپری کنم. چون می   گذشته من این شانس رو داشتم که چند روزی رو با کنسول

ای، های کلیشهی کاملی باشه و جدا از مقایسهداشتم که مقاله  قراره که این مقاله رو بنویسم و سعی
گیمر    عنوان یکبهکردم و  برای زدن داشته باشم. موارد زیادی رو روی این کنسول تست    واقعا حرفی

 .کیبورد تست کنم که به موس عالقه زیادی داره، سعی کردم که چند بازی رو با موس و

رو تست کردم. هر   Call of Duty: Warzone و Call of Duty: Black Ops Cold War ،Fortnite من
اجرا کردم و    5استیشن  کیبورد با پلی  که فورتنایت رو با موس وسه این قابلیت رو داشتند اما وقتی

شد فهمید. اما دو نسخه  موس نداشتم و تاخیرش رو می   بازیم رو شروع کردم، حس خوبی در مورد
 کردنخوبی از موس و کیبورد پشتیبانی میبه PS5 وارزون هر دو در کنسول وار وی کولد کاالف دیوت

 Xbox Series X قابلیت استفاده از موس و کیبورد در

 

 PS5 شد با موس و کیبورد رویکرد و میموس و کیبورد پشتیبانی می  از    PS5برخالف انتظارم،
 .ها وجود نداشتبازی اما این قابلیت در تمامی بازی کرد،
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ها به سازندگان بازی کنسول  بود. انگار این سیستم پشتیبانی از موس و کیبورد در  PS5 دقیقا مثل
کنه خوبی از موس و کیبورد پشتیبانی میبه Call of duty ی بستگی داره، این کنسول هم در دو نسخه

 .ذاره رو در اختیار شما می ی بسیار روان و خوبیو تجربه

ه نظر شما این تیتر ب  ایه نه؟ ترغیب شدین که سریع برید کنسول نسل جدید رو بخرین؟تیتر فریبنده 
 واقعیت داره؟  ی هر دو کنسول چقدرها روی جعبهو حکاکی این شعار

Ray Tracing ها و بهتر بشه و روی سایه   توجهیت قابلصورشه گرافیک بازی بهقابلیتیه که باعث می
بخوام کامل   تر از این حرفاست اما اگهبسیار پیچیده  ترین تاثیر رو داره. البتهها در بازی بیشانعکاس

 .شهطوالنی می توضیح بدم، مقاله خیلی 

 

  ها رو دارن،قابلیت  تمامی این  5استیشن  درسته که هر دو کنسول ایکس باکس سری ایکس و پلی 
ها این تعداد  بخواین، فقط تعداد کمی از بازی  فریم  120که شما اگه  ی اینصورت همزمان؛ یعناما نه به

که با  Marvel’s Spider-Man: Miles Morales دن. مثال بازیمی 4Kفریم رو به شما در رزولوشن  

کنه اما درست مثل ایکس هم از موس و کیبورد پشتیبانی می   پس کنسول ایکس باکس سری
  .های محدودی داره قابلیت رو فقط در بازی این 5استیشن  پلی

 ؟ 4Kو پشتیبانی از رزولوشن  Ray tracing هرتز و  120یت باقابل 9های نسل کنسول
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چی    هر  تر؛ اماشبیفریم بگیرید نه    60تونید  فقط می 4Kمعرفی شد، شما در رزولوشن   PS5 یعرضه
 . اگه شما حالتنظر بگیریددر  شه. همین بازی رو شماتر می جالب و جالب  ریم، قضیهمیتر  که جلو

Ray tracing ده. این قضیه در مورد فریم بر ثانیه به شما تصویر می   30تون فقط  رو فعال کنید، کنسول
 Call of Duty: Cold War در Ray Tracing کنه. فعال کردنصدق می  ایکس باکس سری ایکس هم

 .فریم بگیرید 60تنها  4Kفریم در رزولوشن  120جای که شما به شهباعث می

 ر حرف آخ

مقایسه کنم. نقاط قوت و    رفقای عزیز! در این مقاله سعی کردم از زوایای متفاوتی این دو کنسول رو
با چشم ضعف بتونید  تا شما  بگم  رو  باز  هاشون  بگیر   و ذهن  باکس سری تصمیم  ایکس  ین. قطعا 
لحاظ سخت  ایکس پلیاز  از  تجربهقوی  5استیشن  افزاری  با  کاغذه.  روی  فقط  نکته  این  اما  ی تره 

توجهی ندیدم و هر دو از نظر من در دو کنسول، از لحاظ گرافیکی تفاوت قابل   چندروزه از بازی با این
نیست ای  مسئله  بیشتر بود و این PS5 از Xbox Series X ی داخلیسطح بودند. میزان حافظه  یک

 .راحتی بشه از کنارش گذشتکه به

انت دارین، خریددر  کامپیوتر گیمینگ  اگه  دارین بزرگ Xbox Series X ها  انگار  اشتباه ممکنه.  ترین 
 .ریزینتون رو توی سطل زباله میپول

بودن، مختصر و مفید بنویسم    ران همراه بودین. من سعی کردم مقاله رو در عین جامعممنون که با نت
رو باز کنم و یا   Ray tracing هایی مثلستم قابلیتخوامی  ت وافر هم ببرید. اگهتا ضمن یادگیری، لذ

از  ای تبدیل بشه. اگهصفحه 50تونست به یک کتاب ارقام درگیر کنم، این مقاله می شما رو با اعداد و
ه  به اشتراک بذارین، اگ  شم که در نظرات اون رو با ماای دارین، خوشحال میاین دو کنسول تجربه

داشتین و یا سوالی بود، حتما در نظرات بپرسید.   نیاز به توضیح بیشتر  قسمتی از مقاله گنگ بود یا
 .زمان پاسخگو خواهیم بود ترینمن و همکارام در سریع

کنم که خرید ایکس باکس سری براتون مهم نیست، پیشنهاد می    PS5  های انحصاریاگه بازی
آنالین   صورتبههم  خواین با  خریدن و می  PS5 اولویت قرار بدین. اما اگه دوستاتون  ایکس رو در

  .هست PS5 ب برای شمابازی کنین، بهترین انتخا 
 


