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ارزان قیمت  هاییگوش
0202 

 

است که امروز  ی، مطلب0202 یمتزان قار هاییگوش
در  یزعز هاییدر مورد اون با شما نت ران یمقصد دار

 یدطور که مطلع هستهمون یم؛موردش صحبت کن
د ندارن یازن یمتگران ق یاباال رده و  هاییهمه به گوش

نوع  ینا یدخر یاز موارد بودجه برا یدر بعض یاو 
ل معقو یگوش یککه  داریمو قصد  یمرو ندار هایگوش
مورد رو هم در  ینا یم،کن یهارزان ته ینهو هز یمتبا ق

 .یریدنظر بگ

https://netran.net/mag/cheapest-smartphone-in-2021/
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امروزی ندارین و گوشی رو صرفا برای چک کردن  فوناسمارتاز یک  یااستفادهاگه شما آنچنان 
 باالردهاجتماعی و برقراری تماس نیاز ندارید لزومی نداره که کلی هزینه بابت یک گوشی  یهاشبکه

 ارزش خرید بیشتری دارند. هایگوشدر این لیست به وضوح اشاره کردم که کدام  بپردازید.
 

انداز معرفی کنم، بهتره که ابتدای کار حال کار راهاگه بخوام به شما چند گوشی ارزان قیمت و درعین
اسمارت فون های  شما رو برای این مسئله آماده کنم که بعدا قرار نیست گوشی خودتون رو با

های میان رده مقایسه کنید. پس در این لیست دنبال یک گوشی هیوال و یا حتی گوشی دارهاپرچم
 0202های تولیدی در سال های فروان و آنچنانی نباشید. من در این لیست عالوه بر گوشیبا قابلیت

کنم، دلیل این انتخاب می اند رو معرفیهم به بازار عرضه شده 0202چند گوشی که در اواخر سال 
از رنج پنج میلیون تومانه، حتما اطالع دارید که عالوه  0202های سال هم باالتر بودن قیمت گوشی

 .بر قیمت دالر خود قیمت جهانی لوازم الکترونیکی هم در دنیا با افزایش مواجه شده است
 

 POCO M3و بررسی گوشی نقد 

 
کنم، به مخاطبین معرفی  0202ارزان قیمت  یهایگوشاون رو در زمره  تونمیماولین گوشی که من 

بهتری رو هم کاربری باشه و تجربه  اندازراهکار  تونهیمگوشی که  POCO M3گوشی نیست جز 
 POCO M3و بررسی گوشی نقد خب بریم سراغ  به شما بده رده نییپا یهایگوشنسبت به سایر 

روز رو هم  یهایباز  تونهیم 622و گرافیک آدرنو  660این گوشی با استفاده از چیپ اسنپ دراگون  
اجرا کنه البته تجربه روان و بدون لگ رو در اختیار شما برای شما و یا متوسط با گرافیک پایین 

 .برای یک گوشی ارزان قیمت یک دستاورد بزرگ باشه تونهیمکه همین  گذارهیم

https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
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 POCO M3سخت افزاری رسی بر

 
که پاسخگوی استفاده کاربران عادی باشه این گوشی در  تونهیمگیگ کامال  4با حافظه رم  M3پوکو 

 تونهیممگاپیکسلی  41 لنزهه و با یک دوربین سه گابایتی به بازار روانه شدگی 201و  64دو مدل 
انتظار  نباید گمیمبه شما خدمات ارائه بده البته دوستانه  ،دیاکردهدرخور قیمتی که بابتش پرداخت 

عالی بندازه رو داشته باشید  یهاعکسمگاپیکسلی خیلی عالی که حتی در شب هم  41دوربین 
 هشدگرفتهکسای قابل قبولی رو بگیره اما در شب تصاویر ع تونهیمدر نور خوب  M3دوربین پوکو 

 .توسط این دوربین دارای نویز هستن
 

 هستند که M3دیگری در پوکو  توجهقابلنکات  بگم کهباید به  Poco M3ادامه بررسی گوشی در 
و  کنهیمپشتیبانی  4.5Gاطالعات داشته باشید این گوشی از اینترنت  هااونخریدار باید از  عنوانبه

، این نوید رو به افزارسختبرای این  آمپریلیم 6222یت همچنین وجود یک باطری با ظرف
ما هم قرار  0202ان قیمت ارز یهایگوشکه این گوشی ارزان قیمت که در لیست  دهیم کنندهمصرف
 شارژ در صورت استفاده معمولی دو روز شارژ نگه داره. بارکیداره با 
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 هاییگوش نبهتری قطعا یکی ازو  نام شرکت سامسونگ است.شتن ندا M3نکته: تنها عیب پوکو 
 هست. 0202 یمتزان قار
 

 M3معایب گوشی پوکو 

 

و البته بعضی دوستان ایراد فضایی گرفته بودن که باید  نمیبینمشخصا عیب خاصی در این دستگاه 
و من انتظار وجود دوربین ماکرو آنچنانی و یا دوربین التراواید  یخور یمگفت هرچقدر پول بدی آش 

 دهشیمعرفگوشی  نیترگرونرو در این گوشی با این قیمت ندارم. این گوشی شاید در این لیست 
 از لحاظ ارزش خرید هست. هانیترارزشکی از با نباشه اما قطعا یتوسط ما 
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 M3گوشی پوکو  مزایا

 
  العادهفوقباتری 
 بهترین کارایی نسبت به قیمت 
 قبولقابل شینماصفحه 
 رده نییپافراتر از یک  یافزار سخت 
  و  22اندرویدMIUI 12 
  قبولقابلدوربین کامال 

 

 POCO M3مشخصات گوشی 

 :چیپست Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) 

 پردازنده گرافیکی :Adreno 610 
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 گیگابایت 4: رم 

 گیگابایتی 201و  64: حافظه داخلی 

  اینچ 6.6: نمایشصفحهاندازه 

  2212*0442: نمایشصفحهوضوح 

  :مگاپیکسل( 0مگاپیکسل +  0مگاپیکسل +  41) یکسلیمگاپ 41دوربین اصلی 

  :2212 یبردار لمیفمگاپیکسل و  1دوربین سلفیp  وf/2.1 

  آمپریلیم 6222ی: باطر 

 

 Galaxy A02گوشی سامسونگ و بررسی نقد 
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رو آماده  0202ارزان قیمت  یهایگوشما داریم یک لیست از بهترین  دیدونیمکه  طورهمون

و سهم سامسونگ در این لیست حداقل یک یا دو عدد هست چون این کمپانی در کشور ما  میکنیم

دیگه نگاهی بندازن، خب بریم  یهایپانکمخیلی طرفدار داره که حاضر نیستن حتی به تولیدات 

دقیقا برای قشر ضعیف و یا دوستانی که انتظار زیادی از  A02سراغ این گوشی سامسونگ 

 سامسونگ به چی معروفن؟ یهایگوشندارن طراحی شده، یادتونه  شونیگوش

 

 A02گوشی  افزارسختبررسی 

 

اما این مورد هم در این گوشی برای  AMO LED زیانگشگفت نمایشصفحهدرست حدس زدید 

 یردههماستفاده شده که دقیقا  PLSدر هزینه حذف شده و در این گوشی از صفحه  ییجوصرفه

هست که البته از کیفیت خوبی برخوردار هستن اما نباید ازش انتظار یک صفحه  IPS یهاصفحه

 .کنهیمدرخشان رو داشت و زیر نور آفتاب هم کمی این موضوع اذیت 
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گیگابایت حافظه داخلی بهره  40گیگابایت حافظه رم و  3 از Galaxy A02سامسونگ در گوشی 

 Mediatekاندرویدی این گوشی رو به چیپ  یهابرنامهبرده و همچنین برای اجرای بازی و 

MT6739W  گیگاهرتزی هست  2.6با فرکانس  یاهسته 4 یپردازندهمجهز کرده که پردازه اون یک

استفاده کرده که با  PowerVR GE8100ک گرافیک قوی از ی چنداننه یپردازندهو در کنار این 

باعث لگ و  تونهیمکه هیچ حتی  توجه به این قطعات این گوشی برای بازی کردن مناسب نیست

شما در بهترین حالت بتونید اما از نظر بازی  و  هنگ در رابط کاربری خود سامسونگ هم بشه 

عمومی مثل کلش رویال رو باهاش اجرا کنید که البته با این قیمت انتظار بیشتری هم از  یهایباز 

 .رفتینم فوناسمارتاین 
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 0و دوربین دوم که مجهز به یک لنز  24اپیکسلی که در اون دوربین اصلی مگ 24دوربین دوگانه 

این هست  کننیممگاپیکسلی تنها چیزی رو که به ما گوشزد  6مگاپیکسلی بهمراه یک دوربین جلو 

و همچنین دوربین جلوی این  ر شما رو برای عکاسی برآورده کنهانتظا تونهینمکه این دوربین 

 دستگاه صرفا برای این هست که بگه دوربین جلو داره و نهایتا بشه باهاش تماس تصویری گرفت.

 ؟مناسب چه کسانی است A02سامسونگ 

 یتفادهاساین گوشی رو تنها برای مخاطبانی که  گفت سامسونگ شهیمبا توجه به نکات گفته شده 

به  صرفا باید با اون کنهیمچندان خاصی از گوشی ندارن به بازار کرده و کسی که این گوشی رو تهیه 

شی به قیمت این گو البته باز با توجه .مجازی و یا فیلم دیدن بپردازه یهاشبکهوبگردی، استفاده از 

 بگیره. درنظررو برای این گوشی  یتر یقو افزارسختانتظار داشت که سامسونگ کمی  شدیم
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 Galaxy A02مشخصات گوشی 

 

 :چیپست Mediatek MT6739W 

 فیکی: پردازنده گراPowerVR GE8100 

  :گیگابایت 4رم 

  :گیگابایتی 40حافظه داخلی 

  اینچ 6.4: نمایشصفحهاندازه 

  002*2622: نمایشصفحهوضوح 
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  :مگاپیکسل( 0مگاپیکسل +  24) یکسلیمگاپ 24دوربین اصلی 

  :مگاپیکسل و  6دوربین سلفیf 2.0 

  :آمپریلیم 6222باطری 

 

 Galaxy A02معایب گوشی 

 

 زولوشن صفحه و کم بودن نور آن که در زیر نور آفتاب برای شما کار کردن پایین بودن ر

 شهیمباهاش سخت 

  نا امید شدم هابنچمارککه با دیدن امتیاز  یافزار سختقدرت 

 دوربین سلفی ضعیف 

 

 Galaxy A02مزایای گوشی 

 

 باتری خوب 

 رابط کاربری سامسونگ 
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 قیمت خیلی ارزان 

 

 0.2نوکیا و بررسی گوشی نقد 

 

 0202 یهایگوشپایین رده و ارزان قیمت دیگه رو به مقاله ارزان قیمت ترین  اگه بخوایم یک گوشی

رخشان و بعد از د ینهیشیپاضافه کنیم قطعا باید نیم نگاهی هم به برند نوکیا داشته باشیم، نوکیا با 

هوشمند به بازار رقابت برگشته و قصد  یهایگوشخداحافظی چند مدتی از این عرصه دوباره با تولید 

 نیترارزانداره سهمی رو از بازار بگیره و به فعالیتش ادامه بده به همین خاطر ما در این مقاله یکی از 

 .میکنیمگوشی نوکیا رو به شما معرفی  یهافوناسمارت
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 Nokia 2.4سخت افزاری گوشی بررسی 

 

ی با بازار عرضه کرده این گوش ردهنییپاگوشی است که کمپانی نوکیا برای رقابت در دسته  0.4نوکیا 

 یتر مناسبانتخاب  تونهیمسامسونگ  A02لبته ارزش خرید باالتر نسبت به گوشی با قیمت کم و ا

 .رو در اولویت قرار داد 0.4نوکیا  افزارسختبر مبنای  شهیمباشه و  یافزار سخت ازلحاظحداقل 

 

است این صفحه از  002*2622اینچی با رزولوشن صفحه  6.6 فوناسمارتیک  0.4گوشی نوکیا 

پیکسل بر اینچ دقیقا  002گفت که تقریبا این صفحه هم با تراکم  شهیمت و هس IPS LCDنوع 

مشابه رقیب خودش از کمپانی سامسونگه، البته در این رنج قیمتی انتظار استفاده از این نوع صفحه 

 .زنهیمنو تراکم پایین رو داشتیم و باید گفت که متاسفانه در اینجا هم کیفیت صفحه چنگی به دل 
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که در این  کنهیماستفاده  MediaTek Helio P22 MT6762از چیپست  0.4وکیا گوشی ن

 4x Cortex-A53 2.0 GHz + 4x Cortex-A53 1.5 GHz هشت هسته پردازندهچیپست از 

استفاده کرده این  PowerVR GE8320تشکیل شده و در کنار این پردازنده از یک پردازنده گرافیکی 

مارک تقریبا دو برابر گوشی سامسونگ امتیاز گرفته و قطعا از پردازنده و گوشی در برنامه انتوتو بنچ

کمی سنگین ضعیف  یهایباز گرافیک بهتری برخوردار هست اما باز هم این چیپست برای اجرای 

این اجرا روان نخواهد بود  صدالبتهرو با کیفیت پایین اجرا کنه و  PUBGبازی  تونهیمهست؛ البته 

اما تفاوت این گوشی با گوشی سامسونگ در رابط  رو کامال حس خواهید کرد. و شما این مورد

و  هابرنامهگفت که در اجرای روان  شهیمو قدرت پردازشی بیشتر هست و قطعا  ترسبککاربری 
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تجربه بهتری رو در  ونهتیم شیافزارسختبا توجه به قدرت  0.4نوکیا استفاده از رابط کاربری گوشی 

 اختیار کاربر قرار بده.

 0.2و رم نوکیا ی باطر

گیگابایتی برای  4گیگابایتی استفاده کرده که قطعا انتخاب ما رم  4و  0 یهارمنوکیا در این گوشی از 

گیگابایتی رو تهیه  64و یا  40تسخه  دیتوانیماین دستگاه هست در بخش حافظه داخلی هم شما 

قوی  نچندانه افزارسختبه  وعلبته این موضکنید، این گوشی در زمینه باتری هم عملکرد خوبی داره ا

 4622از باطری  فوناسمارتوگرنه نوکیا در این  گردهیبرمو همچنین استفاده از اندروید خام 

 اما خب باالخره هم نیست. یبیوغربیعجگفت خیلی هم حجم  شهیماستفاده کرده که  یآمپر یلیم

 باتری براش کم باشه. امپریلیم 4622این گوشی انچنان مصرفی هم نداره که 
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( با Wideاول از نوع عریض )است دوگانه بوده که دوربین  شدهاستفادهدوربینی که در این گوشی 

( با Depthو دوربین دوم از نوع حسگر عمق ) f/2.0مگاپیکسل و دریچه دیافراگم  24رزولوشن 

دوربین  یمجموعهدر پنل پشتی این گوشی  LED Flashمگاپیکسلی می باشد. وجود  0رزولوشن 

 .تاریک و شب تکمیل کرده است یهاطیمحدر  یبردار عکسنوکیا را برای 

مگاپیکسلی هم استفاده شده که خیلی قوی نیست و  6مچنین در این گوشی از یک دوربین سلفی ه

ه ک میکنیمالبته دوستان ما در اینجا در مورد گوشی صحبت  .خورهیمصرفا بدرد تماس تصویری 

قیمت باالیی نداره و قطعا از یک سری از قطعاتش زدن تا بتونن گوشی رو با این قیمت به بازار 

 عرضه کنن.
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 0.2نوکیا مشخصات گوشی 

 

 :چیپست MediaTek Helio P22 MT6762 

  :پردازنده گرافیکیPowerVR GE8320 

  :گیگابایت 4و  2رم 

  :گیگابایتی 64و  40حافظه داخلی 

 اینچ 6.4: نمایشصفحهزه اندا 

  002*2622: نمایشصفحهوضوح 

  :مگاپیکسل( 0مگاپیکسل +  24) یکسلیمگاپ 24دوربین اصلی 

  :مگاپیکسل و  6دوربین سلفیf 2.0 

  :آمپریلیم 4622باطری 

 

 0.2معایب گوشی نوکیا 

 طوالنی برای شارژ شدن نزدیک به سه ساعت زمانمدت 

  ستمتوسط و سنگین نی یهایباز مناسب 

 دوربین سلفی فاجعه 
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 0.2مزایای گوشی نوکیا 

  مصرفکماجتماعی و کاربری  یهاشبکهمناسب برای استفاده از 

 قیمت ارزان 

 از سامسونگ  یافزار سخت ازلحاظA02 قویتره 

 

 Redmi 9شیائومی و بررسی گوشی نقد 

 

و  کنهیمارزان قیمت خوبی رو به بازار عرضه و  یهاگوششیائومی در سری ردمی طی سالیان اخیر 

داشته و سعی کرده این قسمت از بازار رو  هاردهنییپااین برند چینی همیشه گوشه چشمی به بازار 

کاری کمپانی شیائومی این برند چینی تا حد  یهااستیسگفت با توجه به  شهیمدر اختیار بگیره و 

ه نظیر زیادی هم در این قسمت از بازار موفق بوده، برخالف خیلی از برندهای نام آشنای دیگ

کاربران رو به استفاده از محصوالت  ترمعقول یهافوناسمارتسامسونگ شیائومی تونسته با عرضه 

 خودش وادار کنه.
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 Redmi 9گوشی شیائومی  افزارسختبررسی 

رو به نسبت سامسونگ به بازار  یسرتر  افزارسختکمپانی شیائومی سعی کرده  9در گوشی ردمی 

بیشتره و در  مراتببه 2A0گفت ارزش خرید این گوشی از سامسونگ  شهیمعرضه کنه و به جرات 

ن نکات باشه اما با تمام ای ترعاقالنه تونهیم، انتخاب این گوشی ترگرونو یا حتی  شرایط قیمتی برابر

و  میکنیمرو تهیه  ردهنییپاخوب باز هم باید این موضوع رو فراموش نکنیم که ما داریم یک گوشی 

اما برای استفاده روزمره و ؛ نواقصی رو دارهسنگین قطعا این گوشی هم  یهایباز در مواردی مثل 

سبک این  یهایباز اجتماعی چک کردن ایمیل و یا حتی  یهاشبکهعادی مثل استفاده از  یهاکاره

 کامال نیاز شما رو برطرف کنه. تونهیمگوشی 
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استفاده  2340*1080اینچی با رزولوشن  46. شینماصفحهاز یک  Redmi 9شیائومی در گوشی 

پیکسل  496 شینماصفحهمجهز کرده نسبت پیکسل بر اینچ در این  IPSپنل  این صفحه رو به کرده و

قیمت بسیار عدد خوب و معقولی هست؛ اگه توجه کرده باشید بر اینچ هست که برای یک گوشی ارزان 

؛ بود ترتیفیباکاین گوشی از دو مدل سامسونگ و نوکیا که معرفی کردیم  شینماصفحهتا اینجای کار 

اما در ادامه بحث جذاب دوربین این گوشی به یک دوربین چهارگانه مجهزه که در طول روز و نور کافی 

اوقاتی  در شب و ،پایین رده یهایگوشتصاویر معقولی رو به ثبت برسونه اما قطعا مثل تمامی  تونهیم

توسط  هشدثبتدر تصاویر  یزوجود نو و میشویم روروبهبا افت کیفت  که با کمبود نور مواجه باشیم

 .کامال اجتناب ناپذیرهبه هنگام شب  9دوربین شیائومی ردمی 

 

 شدهثبتو از طرفی تصاویر  بهره استیا همون حالت شب بی Nightاز حالت  Redmi 9نکته: گوشی 

م ینیستند، البته نباید فراموش کنیم که با یک گوشی ارزان طرف هست تیفیباکدر شب و نور کم چندان 
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مگاپیکسلی نیز تصاویری با جزئیات و  1داشته باشیم. دوربین سلفی  یرمنطقیغو نباید انتظارات 

 دهد.نیز ارائه می قبولقابلهای ی دینامیکی متوسط، کنتراست متعادل و رنگدامنه

 فراتر از یک پایین رده Redmi 9پردازنده و پردازنده گرافیکی شیائومی قدرت 

 

به استفاده کرده که با توجه  Mediatek Helio G80 (12 nm)شیائومی برای این گوشی از چیپ 

هم قیمتش میشه گفت که در این زمینه خساستی به خرج نداده است این چیپست از  رقبای

Arm Cortex-و  A75 @ 2GHz-Arm Cortexو دو پردازنده  G52-Arm Maliپردازنده گرافیکی 

A55 @ 1.8GHz  است. شدهلیتبد یاهستهبه یک چیپ پردازشی هشت  درمجموعکه 

گیگابایتی به بازار  4و  4رم  یحافظها دو ظرفیت رو ب 9این کمپانی چینی گوشی شیائومی ردمی 

عرضه کرده که کاربران بتونن با توجه به اختالف قیمت هر کدوم رو که خواستن انتخاب کنن 

توی اون قیمت  M3رو انتخاب کنن حتما توجه کنن که گوشی پوکو  4دوستانی که خواستن رم 

 .ارزهیمالبته کمی اختالف قیمت هم دارند اما باز هم  یتر عاقالنهانتخاب 
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 9مشخصات گوشی شیائومی ردمی 

 :چیپستMediatek Helio G80   

  :پردازنده گرافیکیG52-Mali 

  :گیگابایت 4و  3رم 

  :گیگابایتی 64و  40حافظه داخلی 

  اینچ 6.4: نمایشصفحهاندازه 

  2340*1080: نمایشصفحهوضوح 

  :0مگاپیکسل +  6مگاپیکسل +  1مگاپیکسل +  24دوربین ) یکسلیمگاپ 24دوربین اصلی 

 مگاپیکسل(
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  :مگاپیکسل و  8دوربین سلفیf 2.0 

  :آمپریلیم 5020باطری 

 9شیائومی ردمی گوشی ی مزایا

 

 نمایشگر بزرگ و عالی 

 دوربین خوب 

  توجهقابلماندگاری باتری 

  دن آنبو صرفهبهمقرونو  9قیمت شیائومی ردمی 

 طراحی زیبا 

 

 

 9شیائومی ردمی  معایب

 سرعت شارژ آهسته 

 عملکرد پردازشی متوسط 

 روشنایی کم نمایشگر در فضای بیرون 

 

 Honor 9X Liteگوشی و بررسی نقد 
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هست که در ادامه  Honor 9X Liteاین مقاله بدون شک همین گوشی  یهایگوش نیتریقویکی از 

تاه هم در مورد این گوشی داشته و سعی خواهیم کرد که یک نقد و بررسی کو میکنیماون رو معرفی 

 .دونمیمرو من بهترین گوشی پایین رده بازار  M3البته هنوز هم گوشی پوکو  باشیم

 

به  نمایشصفحهبا نسبت سطح  2212*0442و رزولوشن  490با تراکم پیکسل  IPS نمایشصفحه

 هردانیمپایین و  یاهیگوش یردهخوب البته در  نمایشصفحهاز یک  گرنشاندرصد کامال  14بدنه 

به داخلی  یحافظهگیگابایت  201وجود  Honor 9X Liteمزایای گوشی  نیترمهمهست. یکی از 

با این حدود قیمتی پیدا  یفوناسمارتگیگابایت رم برای پردازش است که واقعا در کمتر  4 همراه

 مان قفل هست.میلیون تو 4زیر  یهایگوشمیشه، یا شاید بهتره بگیم این مورد اصال در 
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 ؟است برگ برنده این گوشی Honor 9X Liteدوربین 

ارزان  یهایگوش یهانیدوربشاید یکی از بهترین  Honor 9X Liteمگاپیکسلی  41 دوگانه دوربین

که من برای این مقاله انتخاب کردم  ییهایگوشقیمت باشه و به جرات میشه گفت که در میان 

هم  POCO M3هست و حتی از دوربین  Honor 9X Liteبهترین دوربین همین دوربین گوشی 

البته خیلی سریع خوشحال نشید و بدون توجه به ادامه مقاله سریع برید و  باالتره سروگردنیک 

 .برای خودتون تهیه کنید X9 Liteهانر  دونهکی

 

دقت  Honor 9X Lite افزارسختدوستان اگه به هر گوشی معایب خودش رو هم داره. صبر کنید 

و میشه  تونهیمخوب و معقولی هم برخورداره و  افزارسختاز  فوناسمارتکنید میشه گفت این 

 Kirin 710F، وجود ترهفیضع 4درصد از پوکو ام  26الی  22گفت در این معقوله کمی در حد 
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core -A73 + Quad-Core Cortex-Quadچیپست اصلی و بهره بردن از دو پردازنده  عنوانبه

Cortex-A53 CPU  هانر در کنار این  دنیمرو انجام  این دستگاه یهاپردازشکه در کنار هم

 .استفاده کرده Mali-G51 GPUگرافیکی  یپردازندهپردازنده از 

 

 افزار و دوربین در مقابل باطری ضعیفسخت 

 

هزار از برنامه انتوتو بنچمارک ما رو امیدوار کرد، پس  212پردازنده و امتیاز  نیا وجود بااین گوشی 

و یک گیم پلی که بشه باهاش پابجی رو بازی کرد  دیخوایماگه شما هم یک گوشی ارزان قیمت 

برتری  باوجودالبته  کنمیمرو انتخاب  M3روان رو باهاش تجربه کرد من هنوز این گوشی و پوکو 

 .است یگوشچیپ پوکو انتخاب اول همون 
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خیر ا یهاسال، در کنمینمعاملی باشه که من این گوشی رو تهیه  نیترمهمباتری این گوشی شاید 

 یهایگوشظرفیت باتری  یساز یگوش یهایکمپانث شده که باع هافوناسمارتاستفاده بیشتر از 

 دیناامروی این گوشی کامال من رو  یآمپر یلیم 4062جدید رو بهبود ببخشن اما وجود یک باتری 

رو  M3من هنوز پوکو  9x liteدوربین بهتر روی هانر  باوجودگفت یکی از دالیلی که  شهیمکرد و 

درصد قدرت چیپست و اختالف فاحش باتری در این دو گوشی  26گوشی بهتری میدونستم اختالف 

 بود.

 

 Honor 9X Liteمشخصات گوشی 

 :چیپستKirin 710F   

  :1پردازنده گرافیکیG5-Mali 

  :گیگابایت 4رم 
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  :گیگابایتی 128حافظه داخلی 

  اینچ 6.6: نمایشصفحهاندازه 

  2340*1080: نمایشصفحهوضوح 

  :مگاپیکسل( 2مگاپیکسل +  48ربین دو) یکسلیمگاپ 48دوربین اصلی 

  :مگاپیکسل و  8دوربین سلفیf 2.4 

  :آمپریلیم 5020باطری 

 Honor 9X Liteگوشی ی مزایا

  تیفیباکدوربین 

 خوب نمایشصفحه 

  رده نییپاتوان پردازشی باالتر از حد یک گوشی 

 

 Honor 9X Liteگوشی  معایب

 باطری ضعیف 

  9اندروید 
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 Galaxy A21Sگوشی سامسونگ و بررسی نقد 

 

رو برای  ازیموردن یبودجهو بنده هم کمی  میرسیمست داریم به انتهای لی دینیبیمکه  طورهمون

 امگذاشتههزار تومان  پانصدچهار میلیون و  آخر لیست باال بردم و سقف قیمتیم رو روی یهایگوش

سامسونگ هست اما با این تفاوت که مثل پراید کمی  A20که دقیقا گوشی  A21s سامسونگاما 

این رو گفتم که فکر نکنید فقط اینجا  ؛فروشندیمدم کردن و به اسم تیبا به مر شیدست کار

با کمترین تغییر بیشترین سود رو بسازن،  کننیمسعی  هاکارخونه ی دنیاهمه جا ،، نههیطورنیا

 .فقط در مقیاس کمتر کننیمتکنولوژی هم سالهاست دارن همین کار رو  یهاغولسامسونگ و دیگر 

 

 یزهالناصلی هستیم البته از  یهانیدوربیر چیدمان شاهد تغی تریمیقددر این مدل نسبت به مدل 

بهتری با رزولوشن باالتر استفاده شده باطری و رم گوشی رو هم به نسبت ورژن قبلی ارتقا داده، خب 

و با پوک تونهیمبریم کمی بررسیش کنیم تا بفهمیم آیا  A21Sدوستان این از یک دید کلی در مورد 
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M3  و یاHonor 9X Lite  کنه البته این رو هم اضافه کنم قیمت گوشی سامسونگ رقابتGalaxy 

A21S  دارند. یهزارتومان 422و یک اختالف  ترهگروناز هر دو مورد قبلی 

 S21Aناکامی  تعل ضعیف شینماصفحه

هم از دید من اصال راضی کننده نیست یک صفحه با پنل  A21Sسامسونگ گوشی  نمایشصفحه

PLS TFT  رو در  یاکنندهیراضاقعا کیفیت و 002پیکسل و تراکم پیکسلی  1600*720با رزولوشن

اختیار کاربر قرار نمیده و فقط متاسفم برای دوستانی که این درصد تراکم پیکسلی رو در مقاالت 

تفاوت  IPS یهاپنلمعرفی کردن این پنل مختص سامسونگ هست و با  العادهفوقخودشون 

این لیست ما هم اکثر از کیفیت خوبی برخوردار هستن در  IPSزیادی نداره، درسته صفحات 

 استفاده کردن اما با چه رزولوشن و چه تراکم پیکسل برا اینچی؟ IPSاز پنل  هایگوش
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باشه مخصوصا  462ش زیر نمایشصفحهخیلی رک و پوسکنده بگم گوشی که تراکم پیکسل بر اینچ 

 AMOاگه پنل در زیر نور افتاب اصال مشخص نیستن و کارایی ندارند اما  TFTو  IPS ییهاپنلدر 

LED  پایین  یهایگوشقابل قبول باشه مثل  تونهیمهم  002باشه انوقت تراکم پیکسل بر اینچ

 چند سال پیش سامسونگ. یرده

 S21Aگوشی سامسونگ  افزارسختبررسی 

 9Xو آنر  M3خوبی همچون پوکو  یهایگوشهم نسبت به  A21Sگوشی سامسونگ  افزارسخت

Lite هست و قیمت بیشتری هم دارد، گوشی گلکسی  ترفیضعA21s جهز به چیپست اگزینوس م

دارد که  A55ای کورتکس خود سامسونگ است. این چیپست یک پردازنده هشت هسته 162

 G52 MP1-Maliگیگاهرتز دارد. در کنار این چیپست پردازنده گرافیکی  0.2ها فرکانس تمام هسته

یا  40ظه داخلی گیگابایت و حاف 6یا  4، 4گیرد. سامسونگ این گوشی را در سه مدل با رم قرار می

توانید از کارت حافظه جانبی نیز گیگابایت وارد بازار کرده است. اگر دوست داشته باشید می 64

 استفاده کنید.
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تامل خواهیم فهمید که بزرگترین مشکل  یباکممقصر بگردیم  به دنبالاین گوشی  افزارسختاگر در 

A21s  .ای امروزی هشت هسته دارد، ولی رقبا طبق استاندارده باآنکهپردازنده ضعیف آن است

کنند. قدرت ضعیف پردازنده به معنای استفاده می A75حداقل از دو هسته قدرتمند مانند کورتکس 

خوب رابط کاربری است تا زمان نصب تعداد اپلیکیشن باال تاخیر در انجام کارهای  چنداننهعملکرد 

ی یک گوشی ارزان به اندازه کافی است. همچنین خود را حس کنید. پردازنده گرافیکی این گوشی برا

سامسونگ در  A21sعملکرد گوشی گلکسی  ازنظرتر را نسبتا خوب اجرا خواهید کرد. های سبکبازی

اش بیاندازیم. قبول دارم، قیمت گوشی پایین حد رقبا نیست و علت آن را باید به گردن پردازنده

 شتری داشتم.است ولی حتی در این بخش بازار انتظار بی
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 S21Aمثبت  یهانکتهو باتری مناسب تنها دوربین 

 

کی از نکات مثبت این گوشی دوربین اصلی اون هست که سامسونگ برای این گوشی از یک ی

قاب پشتی استفاده کرده  ( درمگاپیکسل 0و  0، 1، 41هایی با رزولوشن گانه )دوربین 4دوربین 

 تگف شهیمو  بردیماست، همچنین دوربین اصلی این گوشی از قابلیت فوکوس اتوماتیک بهره 

 9X liteدوربین گوشی آنر  یپابههم بهتره اما باز هم  M3از دوربین پوکو  A21Sدوربین سامسونگ 

مگاپیکسلی بهره برده که  1؛ اما در قاب جلویی سامسونگ برای دوربین سلفی از یک لنز رسهینم

 .رسونهیمرو هم به ثبت  یقبولقابلاتفاقا تصاویر 
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استفاده کرده که  یآمپر یلیم 6222این گوشی از یک باطری در مورد باطری و دیگر امکانات هم 

که توضیح دادیم از رابط کاربری  یافزار سختکامال جوابگوی نیاز کاربر هست اما سامسونگ در کنار 

OneUI  یر یگهمهبا توجه به  به نظرمبرای این گوشی استفاده کرده که  22و اندروید نسخه 

 بیشتری در این زمینه نیست.سامسونگ نیازی به توضیح  یهایگوش

 

 

 A21Sمشخصات گوشی سامسونگ 

 :چیپست Exynos 850 

  :پردازنده گرافیکیG52-Mali 

  :گیگابایت گیگابایتی 4و  4، 0رم 

  :گیگابایتی 128حافظه داخلی 

  اینچ 6.6: نمایشصفحهاندازه 

  1600*720: نمایشصفحهوضوح 

  :0مگاپیکسل +  2مگاپیکسل +  1+  مگاپیکسل 48دوربین ) یکسلیمگاپ 48دوربین اصلی 

 مگاپیکسل(
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  :مگاپیکسل و  13دوربین سلفیf 2.2 

  :آمپریلیم 0050باطری 

 A21Sگوشی سامسونگ ی مزایا

 باطری مناسب 

 دوربین خوب 

 رابط کاربری سامسونگ 

 پردازنده گرافیکی معقول 

 حافظه داخلی و رم مناسب 

 A21Sگوشی سامسونگ  معایب

 پردازنده ضعیف 

 پایین تیفیباک نمایشصفحه 

  ردههمای از رقب ترگرانقیمت 

 

 Moto G9 Powerگوشی موتوروال و بررسی نقد 

 Moto G9ارزان قیمت به بررسی گوشی موتوروال  یهایگوشآخرین گوشی در مقاله بهترین  عنوانبه

Power  گوشی موجد در لیست ماست و  نیترگرانخواهیم پرداخت این گوشی عالوه بر آخرین
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زار تومانه خب بدون هدر دادن وقت قیمتش در حال حاضر کمی بیشتر از چهار میلیون و ششصد ه

 .میریمبه سراغ بررسی این گوشی 

 

رم وپنجه نهای رده پایین با اون دستترین مشکالتی هست که گوشینمایش یکی از بزرگصفحه

های این لیست( قبلی بارها جز تعدادی از گوشیهای )بهطور که در بررسی گوشیکنند و همونمی

ها رو در مقاله اعالم کردم باید بگم که در این گوشی هم شرایط ونی نمایش اکیفیت بودن صفحهبی

ضعف این هم بزرگترین نقطه Moto G9 Power گوشی موتوروال نمایش بهبودی نیافته و صفحه

 064با تراکم  2642*002و رزولوشن  IPS اینچی با پنل 6.1فونه؛ درسته یک صفحه اسمارت

ف صلی یک گوشی باشه. اگه از طرفدارهای این گوشی هستید ضعتونه نقطهپیکسل بر هر اینچ می

 را هم مطالعه کنید 0202بهترین تبلت های  پیشنهاد میکنم مقاله

https://netran.net/mag/best-tablets-in-2021/
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 ا کیفیت پاییننمایشی ب صفحهبا  ردهانیم یهایگوشدر حد  یافزار سخت

یکی هست و سر  4در مورد رم چیپست و پردازنده گرافیکی مشخصات این گوشی با گوشی پوکو ام 

در مورد مشخصات این گوشی بیشتر بدونید کافی  نیخوایمسوزنی با هم اختالف ندارند پس اگه 

طعاتی مانند رو چک کنید چون ق POCO M3گوشی  افزارسختو بررسی  افزاریسختبخش 

 گرافیکی این دو گوشی یکیه. یپردازندهچیپست رم و 

 

( مگاپیکسل 0و  0، 64هایی با رزولوشن دوربینبه سه لنز )  Moto G9 Powerموتورالدوربین گوشی 

برد که برای باال مگاپیکسلی بهره می 64پاور از یک سنسور اصلی  9مجهز شده یا بهتر بگم موتو جی 

کند. در دوربین استفاده می Pixel Binningنور از تکنیک های کمر در محیطبردن کیفیت تصاوی

مگاپیکسلی مورد استفاده  0عمق  گرحسمگاپیکسلی و یک  0اصلی این مدل یک سنسور ماکرو 
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ی سلف یهاعکسزیادی به انداختن  یعالقههمچنین موتوروال برای کاربرانی که  ؛ واست قرارگرفته

 مگاپیکسلی مجهز کرده است 26و به یک دوربین سلفی دارند این محصول ر

 

گفت این  شهیمو  گذاردینمهم که دیگه جایی برای صحبت کردن باقی  آمپریلیم 6222باطری 

قیمتی باشه اما باید این مورد رو هم در نظر  یبازهخوب در این  یهاانتخابیکی از  تونهیمگوشی 

 اهیگوشدر کشور ما بسیار ضعیفه و حتی قطعات این  بگیرید که خدمات پس از فروش موتورال

از  یاقطعهداشته باشید مه اگه  مدنظرقابل پیدا شدن نیستن پس باید این موضوع رو  یراحتبه

 گوشی دچار نقص شد، ممکنه شما نتونید اون قطعه رو داخل کشور خودمون پیدا کنید.

 Moto G9 Powerمشخصات گوشی 
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 :چیپست Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) 

  :پردازنده گرافیکیAdreno 610 

  :گیگابایت 4رم 

  :گیگابایتی 201حافظه داخلی 

  اینچ 6.1: نمایشصفحهاندازه 

  1640*720: نمایشصفحهوضوح 

  :مگاپیکسل( 0مگاپیکسل +  0مگاپیکسل +  64) یکسلیمگاپ 64دوربین اصلی 

  :2212 یبردار لمیفمگاپیکسل و  26دوربین سلفیp  وf/2.2 

  :آمپریلیم 6222باطری 

 

 Moto G9 Powerگوشی ی مزایا

 طراحی زیبا و بدنه پالستیکی باکیفیت 

 یا بازی هالمیفبزرگ با بریدگی کوچک، عالی برای  نمایشصفحه 

 عمر باتری استثنایی 

 اندروید روان 

 کیفیت عکس عالی از دوربین اصلی 
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  گیگابایتی 201حافظه 

  یمتر یلیم 4.6جک ،microSD ،رادیو ،NFCوات 02ارژر همراه ، ش 

 

 Moto G9 Powerگوشی  معایب

 وضوح پایین نمایشگر 

 شارژ کند است 

 فقدان اسپیکرهای استریو 

  بدون دوربینultrawide  4و ضبط فیلمK 

 

 واالت متداولس
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 کدام است؟ افزارسخت ازنظربهترین گوشی این لیست 

بهترین گوشی است  POCO M3در این لیست با توجه به قیمت و شرایط خدمات پس از فروش 

مناسب در کنار یک دوربین معمولی  افزارسختو همچنین  العادهفوقخوب، باطری  نمایشصفحه

 گوشی برای خرید بدونم. نیترباارزشکه من این گوشی رو  اندشدهباعث 

 کدام است؟ شدهیمعرف یهایگوشبهترین دوربین در بین 

و  A21Sسامسونگ  M3ون پوکو داره و بعد از ا 9X Liteمن بهترین دوربین رو گوشی آنر  به نظر

 تقریبا در یک سطح هستن. Moto G9 Powerموتوروال 

 لیست کدومه من فقط تا سه میلیون میتونم هزینه کنم؟ یهانیترارزانبهترین انتخاب از بین 

 هست. 9با این شرایط بهترین انتخاب خرید شیائومی ردمی 

 

 

 آخر حرف

پایین رده به شما معرفی بشه و نقاط و قوت و ضعف  یهایگوشدر این مقاله سعی شده که بهترین 

 مدنظر، گوشی هافوناسمارتبتونید از بین این  ترراحتتا  قرارگرفتههر کدوم هم در اختیار شما 

یگری د یهایگوشهستید، دوستان  رندهیگمیتصمخودتون رو انتخاب کنید، قطعا خود شما بهترین 

برده نشد  هااونمشابه اسمی از  افزارسختقیمت مشابه و یا  لیدلبههم بودند که در این لیست 
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گفت  شهیمکه به جرات  redmi note 8 proمثل  تریمیقد یهایگوشو یا از  9cمثل گوشی ردمی 

 و دوربین مناسبی داره و تنها دلیلی که باعث شد در این لیست نباشه قدیمی بودنش بود. افزارسخت

 

 مرتبط یهامقاله

 A72 نقد و بررسی گوشی میانرده سامسونگ گلکسی

 بهترین گوشی های میان رده

 0202معرفی بهترین گوشی های شیائومی 
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