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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

خرید لپ تاپ اهنمای ر
بهترین لپ تاپ  : گیمینگ

2021های گیمینگ   

 

خرید لپ تاپ تصمیم مهمیه که باید با آگاهی کامل 
تون خرید لپ تاپ گیمینگ انجام بشه. وقتی هدف

باشه، الزمه توجه و اطالعات بیشتری هم داشته 
مل زیادی در کیفیت لپ تاپ گیمینگ باشید. عوا

ها رو بشناسید تا از موثر هستن که باید اون
خریدتون راضی باشید. در این مطلب این عوامل رو 

ها رو در قالب راهنمای خرید بررسی و بهترین گزینه
 .کنیملپ تاپ گیمینگ به شما معرفی می

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/gaming-laptop/
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 لپ تاپ گیمینگ با لپ تاپ معمولیتفاوت 

 
 

های سنگین طراحی شدن شون پیداست، برای اجرای بازیجور که از اسملپ تاپ های گیمینگ همون
تر از لپ تاپ های معمولیه. همین عامل باعث شده کاربرانی ها خیلی بیشافزاری اونو قدرت سخت

که به سیستمی قوی برای کارهایی مثل تدوین ویدیو و گرافیک احتیاج دارن هم به این محصول به 
های بزرگ لپ تاپ گیمینگ با طراحی های اخیر تولیدکنندهای ایدئال نگاه کنن. در سالچشم گزینه

افزاری تالش کردن این محصول رو از لپ تاپ های افزاری و نرمت سختخالقانه و اضافه کردن امکانا
 .معمولی متمایز کنن

 انتخاب لپ تاپ گیمینگمعیارهای 

بخش نیست. بنابراین ی اجرای روان و بی دردسر یک بازی رده باال لذتاندازهچیز بهبرای گیمرها هیچ
های لپ تاپ های گیمینگ رو بشناسید تا با در نظر گرفتن بودجه، بهترین گزینه رو اول باید ویژگی

 .انتخاب کنید
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 ( GPU )  کارت گرافیک

 
بعدا  ید. شایدقرار بد یتاون رو در اولو یدو با یکه، کارت گراف یمینگلپ تاپ گ یدخر  یارمع ینتر مهم
 ین. بنابرایستن یضتعوقابل یکاما کارت گراف ید،دستگاه رو عوض کن یداخل یحافظه یارم  یدبتون

و  ینهسنگ هایزیبا یاجرا یقطعه برا ترینیاصل GPU. یدممکن رو انتخاب کن یینهگز  ینبهتر  یدبا
و رزولوشن صفحه  یمنرخ فر  ی. حتیذارهم یرشما تاث یباز  یتجربه یرو یماضعف اون، مستق یاقدرت 

 داره. یبستگ یکیهم به قدرت پردازنده گراف

 یهابودجه یکه برا یشنمحسوب م یککارت گراف یهاسازنده ینتر مهم AMDو  Nvidiaدر حال حاضر 
 Nvidiaاز  RTX 2070و  GeForce RTX 3080 یهارو در نظر گرفتن. مدل یمختلف، محصوالت متنوع

 ،که دارن یآور سرسام یمتخاطر قموجود در بازار هستن که البته به یکگراف یکارت ها ترینیقو
. یدبر  GTX 1050/1050 Tiو  GTX 1060مثل  یتر ارزون یهاو سراغ مدل یدبگذر  یرشوناز خ یداحتماال با

براتون  یخوب یهاانتخاب RX 6600Mو  Radeon RX 6700M ید،دار  عالقه AMDاگر هم به محصوالت 
 .یدباش نگریندهآ یدبا یککه موقع انتخاب کارت گراف یدهستن. فراموش نکن
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کنه کمک می و ویژگی های آن )GPU (انواع کارت گرافیک + آشنایی با کارت گرافیک یمقاله
 .ها پیدا کنیدهای گرافیکی و عملکرد اونخت بهتری از پردازندهشنا

 

 (CPU)پردازنده 

 
ای سیستم شما انجام میده؛ بنابراین الزمه پردازنده CPU فیزیکی مرتبط با گیم روخیلی از محاسبات 

رو انتخاب کنید که با کارت گرافیک شما هماهنگی داشته باشه. اگه سی پی یو یا پردازنده گرافیکی 
کنه و رو به کندی میره. برای شدت افت مینسبت به همدیگه ضعیف باشن، عملکرد لپ تاپ به

ی ها و نسلی که به اون تعلق داره توجه کنید تا گزینهبه فرکانس پردازنده، تعداد هسته CPU انتخاب
 Core i9 9980XE و Core i9 10980XEمندید، عالقه Intel مناسب رو پیدا کنید. اگه به محصوالت

 های بعدی قراردر رده Core i7 1065G7 و Core i7 10750H هایی مثلها هستن و مدلترینقوی
رو در  Ryzen 9 3950X و Ryzen 9 5950X های پرقدرتی مثلپردازنده AMD گیرن. از طرف دیگهمی

 Ryzen 9 هایی مثل CPU سبد محصوالتش داره که باالترین عملکرد ممکن رو ارائه میدن. البته
4900H و Ryzen 7 3750H هم پاسخگوی نیازهای شما هستن. 

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/
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 .ها اهمیت بیشتری دارهبرای اجرای بازی، فرکانس پردازنده نسبت به تعداد هسته

 

 ( RAMحافظه رم ) 

 
ی مناسب رو روی سرعت سیستم شما تاثیر مستقیم داره؛ بنابراین الزمه رمی با حافظه RAM عملکرد

نظر گیگابایت رم کافی به 4عمولی، برای لپ تاپ تون انتخاب کنید. برای عملکرد روان لپ تاپ های م
گیگابایت رم رو در  16و ترجیحا  8رسه؛ اما حاال که قصد خرید لپ تاپ گیمینگ رو دارید، حداقل می

زمان چند طور همتونید بهتر مینظر داشته باشید. هرچقدر مقدار رم سیستم باالتر باشه، شما راحت
گیره، سرعت اونه؛ مورد توجه قرار نمی RAM که معموال در موردای افزار یا بازی رو اجرا کنید. نکتهنرم

ی مثبت در مورد ی دو لپ تاپ مختلف، حتما به مقدار و سرعت رم اون دقت کنید. نکتهموقع مقایسه
 .ها قابلیت ارتقا دارنلپ تاپ های گیمینگ اینه که رم اکثر اون
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 حافظه داخلی

 

 
 

( HDD) یمیقد یوهایاون رو باال ببره. هارد درا یارو کاهش بده  یستمسرعت س تونهینوع حافظه م
 SSDکه به حافظه  یدنرو انتخاب ک یو بهتره لپ تاپ یستنمناسب ن ینسنگ هاییباز  یاجرا یبرا

 یکمتر  یتتر هستن و معموال ظرفها نسبت به هارد گروننوع حافظه ینمجهز شده باشه. البته ا
 یدر محصوالت خودشون از حافظه ها Gaming یلپ تاپ ها یهااز سازنده یلیخ یندارن؛ بنابرا

 256 یتظرف با یاس اس د یحافظه  یب. ترککننی( استفاده م SSDو  HDD یب)ترک یبریدیه
 کنه. ینشما رو تام یازهاین یهمه تونهیم یتترابا 1 یتبا ظرف یوو هارد درا یگابایتگ
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 نمایشگرصفحه 

 
ای ترجیح میدن برای لپ تاپ ها معموال صفحه نمایشگر باکیفیتی ندارن و اکثر کاربرهای حرفه

ها رو به مانیتور یا تلویزیون وصل کنن. در مورد لپ تاپ های انجام کارهای گرافیکی و تدوین، اون
 گیمینگ ماجرا کمی متفاوته؛ چون بیشتر این محصوالت به نمایشگرهای باکیفیت مجهزن. اگه

بزرگتری اجرا  ها روی صفحهدوست دارید لپ تاپ رو به مانیتور یا تلویزیون وصل کنید تا بازی
تونه و در بشن، نیازی نیست دنبال باالترین کیفیت ممکن باشید؛ اما اگه معموال لپ تاپ همراه

 .کنههای مختلف سراغ گیم میرین، کیفیت صفحه اهمیت بیشتری پیدا میموقعیت

هم  اون (Refresh Rate) و نرخ تازه سازی (Resolution) ی صفحه، حتما به رزولوشنجز اندازهبه
بهترین انتخاب براتون باشه، چون نمایشگرهایی  (1080p) توجه کنید. احتماال رزولوشن فول اچ دی

اینچی،  15ی ، مصرف باتری باالتری دارن و البته در ابعاد یک صفحه4Kبا رزولوشن های باالتر مثل 
ر کنید تا هرتز فک 120کنن. در مورد نرخ تازه سازی هم حداقل به تفاوت محسوسی ایجاد نمی

 .تون رو داشته باشهافزار رده باالی سیستمنمایشگر لپ تاپ، قدرت همراهی با سخت
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 طراحی

 

 
 

 ییقهنوع استفاده و سل ینو ا یشنساخته م یمختلف یهادر ابعاد و شکل یمینگگ یلپ تاپ ها
منجر  یراخ یهادر سال یطراح هاییشرفت. پیدرو انتخاب کن یچه طرح کنهیم یینشماست که تع

مختلف،  یهامدل ینلپ تاپ ها با اندازه و وزن مناسب شده؛ اما هنوز ب ینتر به ساخت پرقدرت
چقدر قراره اون رو  ینکهبه ا یمینگلپ تاپ گ یدوجود داره. پس موقع خر  یمحسوس هایفاختال
امکانات  یاها شکل خاص لبه یبورد،ک یینهس بدنه، نور پس زم. جنیدتوجه داشته باش یدجا کنجابه
بزرگ،  یهاسازنده یشتر. بیذارنم یرمحصول تاث یینها یمتو البته ق یطراح یرو یهمگ ی،اضاف
 ایینهاز هز  یو چه دلتون بخواد، چه نخواد، بخش گیرنیم یرو جد یمینگگ یلپ تاپ ها حیطرا

 !یشهبخش م ینصرف هم کنید،یمحصول پرداخت م ینا یدکه بابت خر 
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 باتری

 
لپ تاپ  ینگه داره. باتر  یخوب باتر  یدانتظار داشته باش یدپرقدرت و پرمصرف نبا یستمس یکاز 
 ین،سنگ هاییباز  یکه درصورت اجرا یارنلپ تاپ ها فقط چند ساعت دووم م یمثل باق یباز  یها

 ایینهگز  یست،و ارتقا ن یضقابل تعو یباتر  ینکهحال، با توجه به ا ین. با ایشهمقدار کمتر هم م ینا
ساعت  8 یشکه باتر  یدهست یداشته باشه. اگه دنبال لپ تاپ یباالتر  یتکه ظرف یدنتخاب کنرو ا

 !یدنر  یمینگگ یبهتره اصال سراغ لپ تاپ ها یاره،دووم ب

 موس یاو تاچ پد  یبوردک
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 یاحرفه یمرهایلپ تاپ اتفاق افتاده، هنوز گ یبوردک یکه در طراح یریچشمگ هاییشرفتبا وجود پ
مناسب و وصل  یبوردک ییهبا ته تونیدیحله و شما م مسئله قابل ینبا اون مشکل دارن. البته ا

 بتکه با ایینههز  صورتین. اما در ایدکن یباز  یدکه دوست دار  یکردن اون به لپ تاپ، جور 
 !یشهم یفح ید،پرداخت کرد یمینگموس جذاب گ یا یبوردداشتن ک

 دیگرعوامل 

 
انتخاب لپ تاپ  یرو توننیهستن که م اییگهد یهاعامل یم،داد یحکه توض یارهاییاز مع یرغ

 یارهامع ینبلندگو جزو ا یفیتو ک USB یبذارن؛ تعداد پورت ها یر( تاثی)و معمول یمینگگ یها
همزمان از  یداحتماال مجبور  ید،مند هستچند نفره عالقه یها ی. اگه به انجام باز یشنمحسوب م

. کنهیم یداپ یتاهم USB یپس تعداد پورت ها ید؛( استفاده کنJoystick) یباز  یو دسته یبوردک
رو  یقیو گوش کردن به موس یلمف یتماشا ی،لذت باز  تونهیهم م یفیتباک یبلندگو یگه،د یاز سو

 یداره توجه خاص یبهتر  یندگوکه بل یتون، به اونمنتخب یلپ تاپ ها یندو چندان کنه. پس ب
 .یستتون نهدست همراه یشهچون هم ید؛باش اشتهد
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 2021لپ تاپ های گیمینگ بهترین 

 

 
 

 ینته. بنابرامرجع شکل گرف یتچند سا یبندبراساس رده کنید،یکه در ادامه مطالعه م یفهرست
لپ تاپ  تونیدیکه ارائه شد، شما م یحاتیحساب باز کرد. با توجه به توض هاینهگز  ینا یرو یشهم
 .یدکن یداریمناسب خودتون رو انتخاب و خر  یمینگگ

 

محصوالت  : با بررسی مشخصات و نقاط قوت0212بهترین لپ تاپ های خانگی  یدر مقاله
 .تر موجود در بازار معرفی شدنارزون

 

 

https://netran.net/mag/the-best-everyday-use-laptops-2021/
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 ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551مدل  یسوسلپ تاپ ا

 
 یبه پردازنده GX551QS ها با شماره مدلترین اونشاهکار ایسوس در سه نسخه ارائه شده که قوی

Ryzen 9 5900HX  4.6گیگاهرتز مجهز شده که توانایی باال بردن فرکانس تا  3.3با فرکانس 
 GeForce RTX 3080 16 گیگاهرتز رو هم داره! در کالبد این هیوالی تایوانی، کارت گرافیک

گیگابایت رو هم داره. وجود دو  48گیگابایت رم جای گرفته که قابلیت ارتقا تا  16بایتی و گیگا
 Zephyrus Duo 15 هایهرتز ارزش 120سازی با نرخ تازه 4Kیک ترابایتی و نمایشگر  SSD یحافظه

SE GX551 ترین وجه تمایز لپ تاپ گیمینگ ایسوس با محصوالت کنه. اما اصلیرو دوچندان می
هرتزه که از اون  60اینچی مولتی تاچ با نرخ تازه سازی  14.1ی دوم شابه، تجهیز شدن به صفحهم

 .میشه برای طراحی و بازی استفاده کرد

 دالر 5000: یمتق
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 ROG Strix SCAR 17 G733  لپ تاپ ایسوس مدل

 

 
 

های موجود در این فهرست، شاید چشم برداشتن از این محصول زیبای ایسوس از همه بین گزینه
دیگه  Gaming رو از لپ تاپ های Strix Scar 17 تر باشه. اما فقط زیبایی ظاهری نیست کهسخت

، کارت  Ryzen 9 5900HX ای که از این مدل ارائه شده به پردازندهکنه. بهترین نسخهمتمایز می
 17.3ی ترابایتی مجهزه! صفحه SSD 1 حافظه ی 2گیگابایت و  32، رم  Nvidia RTX 3080 گرافیک

، نرخ تازه سازی 1080pو در رزولوشن  Hz 165، نرخ فریم 1440pدر رزولوشن  ASUS اینچی لپ تاپ
 .ی زیادی دارهذاره که حتی از بهترین لپ تاپ های گیمینگ هم فاصلههرتز رو به نمایش می 360

Strix SCAR 17  کننده و باتری قدرتمندی هم دارهسیستم خنک. 

 دالر 3000قیمت: 
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 Blade Pro 17  مدل Razer لپ تاپ

 

 
 

گیگابایتی و  SSD 512 اینتل ، دو Core i7 9750H اینچی خودش از پردازنده 17.3ریزر در محصول 
 16از  Blade Pro 17 های مختلفانویدیا استفاده کرده. در نسخه 2080یا  RTX 2060 کارت گرافیک

 نقطه ضعف لپ تاپ گیگابایت رم کار گذاشته شده تا عملکرد سریع سیستم تضمین بشه. 64تا 
Razer در مقایسه با Strix SCAR 17 ایسوس، داغ شدن و عمر پایین باتریشه. 

 دالر 2500قیمت: 
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  m17 R4 (2021) مدل Alienware لپ تاپ

 
ترکیبی از قدرت و زیبایی رو در خودش داره و با قیمت تقریبا مناسبی  Alienware لپ تاپ گیمینگ

در کنار  Core i9 10980HK پردازنده نسل دهمی m17 R4 یبه بازار عرضه شده. در بهترین نسخه
ترین گیگابایت رم قرار گرفته تا شاهد یکی از قوی 32و  GeForce RTX 3080 کارت گرافیک

 17.3ی با صفحه Alienware باشیم. محصول Gaming افزاری در لپ تاپ هایهای سختترکیب
گیگابایت  512ترابایت هارد +  4ش از نوع هیبریدیه )اعرضه شده و حافظه UHD اینچی با رزولوشن

 .اس اس دی(

 دالر 2400قیمت: 
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 GS66 Stealth  مدل MSI لپ تاپ

 
 RTX 2080 اینتل، پردازنده گرافیکی Core i7 10750H لپ تاپ گیمینگ ام اس آی از پردازنده

Super Max Q  گیگابایت حافظه 512کنه و گیگابایتی استفاده می 32و رم SSD  رو برای
اینچی با رزولوشن فول اچ دی داره و برای همین  15.6ی صفحه GS66 .ی در نظر گرفتهساز ذخیره

گیرن، صدای می MSI عمر باتریش نسبت به محصوالت دیگه باالتره. ایرادی که از این لپ تاپ
 .ضعیف بلندگوها و قیمت نسبتا باالی اونه

 دالر 2200قیمت: 
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  Aorus 17G (2021) لپ تاپ گیگابایت مدل

 
 

العاده باکیفیت اونه که نرخ اینچی فوق 17.3جی ، صفحه نمایش 17ی آئوروس ترین مشخصهمهم
از پردازنده  Gigabyte های مختلف محصولهرتز رو به نمایش میذاره. در نسخه 300تازه سازی 

گیگابایت رم استفاده  64انویدیا و تا  3000، کارت گرافیک های سری  اینتل Core i7 های نسل دهم
 SSD 512 یشده تا این مدل نسبت به قیمتش، ارزش باالیی پیدا کنه. کیبورد مکانیکی و حافظه

 .ترین ایرادش، وزن باالی اونههستن که مهم Aorus 17G یهای دیگهگیگابایتی مشخصه

 دالر 2100قیمت: 
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 ROG Zephyrus G14 GA401  لپ تاپ ایسوس مدل

 
با  Ryzen 9 5900HS از پردازنده ASUS قیمتاصلی محصول خوشافزاری ی سختمجموعه

گیگابایت رم تشکیل شده.  16و  RTX 3060 گیگاهرتز، کارت گرافیک انویدیا 4.5تا  3.1فرکانس کاری 
هرتزه. اما  120داره نرخ تازه سازی اون  1440pرزولوشنی معادل  GA401 اینچی 14صفحه نمایشگر 

در پشت لپ  AniMe Matrix یزفیروس ایسوس، استفاده از صفحهبخش جالب این مدل از سری 
ال ای دی کوچیک تشکیل شده و به شما این امکان رو میده تا اون رو بر اساس نیاز  1215تاپه که از 

 .تون رو به نمایش بذارهریزی کنید تا اطالعات مورد عالقهتون برنامهی شخصییا سلیقه

 دالر 1900قیمت: 
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 Blade Stealth 13  مدل Razer لپ تاپ

 
خاطر به کار گرفتن هنر مهندسیه که دلیل طراحی پر زرق و برق، بلکه بهی درخشان ریزر نه بهساخته

ی اولترابوکی باریک و ظریف، کار هر شهرت داره. جای دادن قدرت یک لپ تاپ گیمینگ در بدنه
 از ترکیب پردازنده ی Blade Stealth 13 .اومدهخوبی از پس اون بربه Razor شرکتی نیست؛ اما
Core i7 1065G7 اینتل ، کارت گرافیک GTX 1650 Ti Max-Q  بره گیگابایت رم بهره می 16انویدیا و

اینچی  13.3ی رو در اختیار کاربر قرار میده. رزولوشن صفحه SSD گیگابایت حافظه ی 512و 
 یهرتزه؛ البته یک نسخه از این مدل، به صفحه 120اون  سازیمحصول ریزر فول اچ دی و نرخ تازه

OLED و لمسی مجهز شده. 

 دالر 1500قیمت: 
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  Predator Helios 300 لپ تاپ ایسر مدل

 
تری داره و بنابراین محصول ایسر نسبت به خیلی از لپ تاپ های مشهور گیمینگ قیمت پایین

اینتل،  Core i7 10750H به پردازنده 300ه. هلیوس ها رو نداشته باشافزاری اونطبیعیه قدرت سخت
گیگابایتی  SSD 512 یگیگابایت رم مجهز شده و یک حافظه 16انویدیا و  RTX 2070 کارت گرافیک

ی اس اس دی و یک هارد درایو امکان اضافه کردن دو حافظه Acer رو در خودش جای داده. البته
 .دهی خودش فراهم کرردهرو برای محصول میان

 دالر 1300قیمت: 
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 :ی بیشتربرای مطالعه

 

 راهنمای خرید لپ تاپ: آموزش خرید حرفه ای لپ تاپ

 چه پارامتر هایی در انتخاب کارت گرافیک مهم هستند؟

 راهنمای خرید کارت گرافیک گیمینگ

 FPSو تاثیر آن در اجرای بازی ها 

  RLPDDوGDDR ، DDR هایبررسی تفاوت رم

 
 

 حرف آخر

در این مطلب تالش کردیم راهنمای شما در خرید لپ تاپ گیمینگ باشیم. برای رسیدن به این 
ی لپ تاپ های گیمینگ مختلف ارائه کردیم تا شناخت بهتری از هدف، معیارهایی رو برای مقایسه

ونید بهترین گزینه رو با توجه تبندی معیارها و نیازهاتون میبازار این محصول پیدا کنید. با اولویت
های مختلف روی لپ ی اجرای بازیای که در اختیار دارید، انتخاب کنید. اگه در مورد نحوهبه بودجه

 .تاپ هایی که معرفی شدن سوالی دارید، اون رو در بخش کامنت با ما در میون بذارید

https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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/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/
https://netran.net/mag/ddr-vs-gddr-vs-lpddr/

