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های اخیر گوشی های گیمینیگ مورد توجه در سال
قرار گرفتن.  Konami های بازی سازی مثلاکثر شرکت

با پیشرفت این گوشی ها انتظار میره تا چند سال 
 Nintendo های دستی بازی مثلآینده کنسول

Switch  جای خودشون رو به گوشی های گیمینگ
 بدن. این موبایل ها نسبت به گوشی های هوشمند

های خاصی دارن مثال ظرفیت باتری و معمولی تفاوت
شارژشون خیلی بهتر شده که گیمر بتونه مدت زیادی 

های مخصوص برای این بازی کنه. همچنین گجت
تری نوع موبایل ها عرضه میشه که حس گیم واقعی

رو به کاربر بده. با ما همراه باشین تا بهترین گوشی 
 .رو بررسی کنیم 2021های گیمینگ 
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قرار  Konami های بازی سازی مثلهای اخیر گوشی های گیمینیگ مورد توجه اکثر شرکتدر سال
 های دستی بازی مثلگرفتن. با پیشرفت این گوشی ها انتظار میره تا چند سال آینده کنسول

Nintendo Switch  جای خودشون رو به گوشی های گیمینگ بدن. این موبایل ها نسبت به گوشی
های خاصی دارن مثال ظرفیت باتری و شارژشون خیلی بهتر شده که معمولی تفاوت های هوشمند

های مخصوص برای این نوع موبایل ها عرضه میشه گیمر بتونه مدت زیادی بازی کنه. همچنین گجت
رو  2021تری رو به کاربر بده. با ما همراه باشین تا بهترین گوشی های گیمینگ که حس گیم واقعی

 .بررسی کنیم

 2021ویژگی های بهترین گوشی های گیمینگ 

 
 Clash Royale ،Call of  هایی مثلهای هوشمندمون گیمی ما حداقل یک بار با گوشیتقریبا همه

Duty Mobile یا PUBG Mobile  رو بازی کردیم و دیدیم که بعد از یک مدت بازی کردن، گوشی داغ
 اومده بود گوشیم یکسره به Clash Of Clans کرده و شارژش خالی شده. من یادمه اون اوایل که

شارژر وصل بود. این مشکل در گوشی های گیمینگ مورد بررسی قرار گرفته و دچار تغییراتی شده. 
پس انتظار یک گوشی نازک و سبک یا با ظاهر خیلی خوشگل رو از گوشی های گیمینگ نداشته 

 .باشین
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های غیر گیمینگ پرچمدار هم میتونن مثل گوشی های گیمینگ لذت بازی کردن بعضی از گوشی
ها رو چند تا از این موبایل 2021های پرچمدار اندرویدی بهترین گوشی دو چندان کنن. مقاله رو

 .کنهمعرفی می

 باتری و شارژ

 
آمپر ساعت دارن که میلی 6000یا  5000این نوع گوشی ها معموال باتری بزرگ با ظرفیت باال مثل 

روشن میمونن. یکی دیگه از تغییرات مهم در این  Performance مدت خیلی زیادی رو روی حالت

ها داشتن یک پورت مخصوصه. این مشخصه باعث میشه گوشی در کمترین زمان کامال شارژ موبایل

 .هبش

 صفحه نمایش قدرتمند

https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
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های گیمینگ عالوه بر باتری بزرگشون، صفحه نمایش قدرتمندی دارن، مثال گوشی جدید گوشی

خوبی هرتز! این خصیصه برای گیمرها خیلی مهمه و به 165هرتزی داره،  165نمایشگر  ZTE گیمینگ
لوشن ها و رزوکار رفته در اونهای جدید بهبه این موضوع پرداخته شده. همچنین بزرگ بودن اون، پنل

 .های گوشی های گیمینگ محسوب میشهباالی صفحه نمایش از خوبی

  - Cooling  سیستم خنک کننده
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اضافه شدن سیستم خنک کننده به موبایل های گیمینگ شاید براتون عجیب باشه ولی عملکردشون 
رو تا حد زیادی باال برده. شاید فکر کنین که فن داخل گوشی سروصدای زیادی داشته باشه ولی اصال 

 های هوشمندی دارن که فقط موقع نیاز روشن میشهاینطور نیست و معموال گوشی های گیمینگ فن
 .و صدای خیلی کمی داره

 افزار و کانفیگبهترین سخت

 
افزارهای روز دنیا برای گوشی های گیمینگ ضروریه اما به غیر از اون، این گوشی داشتن بهترین سخت

ها معموال از ان. این گجتالعادههای مختلفی عرضه میشن که واقعا فوقها و اکسسوریها با گجت
 طریق یک پورت مخصوص به گوشی وصل میشن و کاربردهای خیلی جالبی دارن. مثال یکی از

شوتینگ اول شخص( ) FPS های، کنترلره که با وصل کردن اون بازیROG های گوشی هایگجت
 .تر میشهتر و راحتخیلی باحال

ی این اوصاف میتونن به عنوان یک گوشی معمولی براتون عمل کنن و گوشی های گیمینگ با همه
ن کارهای روزانه مثل ها رو در جیب خودتون قرار بدین و باهاشوشما میتونین به راحتی اون

تره چون گردی هم انجام بدین. البته پخش موزیک با این موبایل ها لذت بخشبرداری و وبعکس
 .اسپیکرهای خیلی قوی دارن

 2021معرفی بهترین گوشی های گیمینگ 

 .کنیمرو تهیه می 2021در ادامه لیستی از بهترین گوشی های گیمینگ تا سال 
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Asus ROG Phone 5  اصیل برای گیمرهای اصیلگوشی 

 
  :گرم، فلزی، پنل پشتی 238بدنه  RGBهای گیمنینگ(، نقاط حساس به فشار )دکمه 

  :اینچ،  6.78نمایشگرAMOLED پیکسل 2448×1080هرتز، رزولوشن  144، نرخ فریم 

 چیپست : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm)ای، هشت هسته 
(1×2.84GHz + 3×2.42GHz + 4×1.80GHz Kryo 680) ،Adreno 660 

 :128 حافظهGB + 8GB یاGB + 12GB 256  256یاGB + 16GB  از نوع UFS 3.1  

  11سیستم عامل: اندروید + ROG UI 

  :64دوربین اصلیMP f/1.8 + 13MP f/2.4 + 5MP f/2.0  

  :24دوربین سلفیMP f/2.5 

  :6000باتری mAh  وات 65با شارژ سریع 

قدرت این برند  ROG کنه. چهار گوشی سریهیچ برندی مثل ایسوس گوشی های گیمینگ تولید نمی

یک معنای جدیدی در صنعت گوشی های گیمینیگ ایجاد  ROG Phone 5 کنه. گوشیتر میرو نمایان
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ها رو در بهترین حالت ممکن اجرا کنه شده که جدیدترین بازی کرده. این گوشی برای این ساخته

بدون اینکه نگرانی بابت کیفیت، باتری و داغ شدنش نگرانی داشته باشیم. اگه دنبال یک موبایل 

 .پیدا کنید ROG Phone 5 گیمینگ تمام عیار هستین تقریبا غیرممکنه که رقیبی برای

 

   AirTigger تاچ OLED ،5  هرتز، پنل 144های این موبایل میشه به صفحه نمایش از ویژگی

Ultrasonic و SnapDragon 888  با سیستم خنک کنندگی بهتر اشاره کرد، البته نسبت به مدل قبلی

 .ارتقای خیلی زیادی پیدا نکرده ROG Phone 3 یعنی

های کاربردی وجود داره مثل داک مخصوص ایسوس، کنترلر، اکسسوری ROG Phone 5 یبهداخل جع

 . … فن و کیس خنک کننده و

 ZTE Nubia Red Magic 6  هرتزی 165با صفحه نمایش 
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  :های گیمنینگ(ای، فن خنک کننده داخلی، نقاط حساس به فشار )دکمهگرم، شیشه 220بدنه 

  :اینچ،  6.80نمایشگرAMOLED پیکسل 2400×1080هرتز، رزولوشن  165، نرخ فریم 

 چیپست: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)ای، هشت هسته 
(1×2.84GHz + 3×2.42GHz + 4×1.80GHz Kryo 680) ،Adreno 660 

  :128 حافظهGB + 8GB  128 یاGB + 12GB  256 یاGB + 12GB از نوع  UFS 3.1 

 11 سیستم عامل: اندروید  +Redmagic 4.0 
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  :64دوربین اصلیMP f/1.8 + 8MP f/2.0 + 2MP 

  :8دوربین سلفیMP f/2.0 

  :5050باتری mAh  وات 66با شارژ سریع 

نسبت  Nubia Red Magic 6 .هرتزی داره 165این گوشی اولین گوشی گیمینگه که صفحه نمایش 
ارتقای زیادی پیدا کرده. صفحه نمایش اون از نقاط قوتش محسوب  Red Magic 5G به مدل قبلی

تری داره اما در نظر صرفهبههای خودش قیمت مقرونبت به همردهدار نسمیشه. این گوشی پرچم
برخالف  Nubia Red Magic 6 .اجرا میشن خیلی کمن 165هایی که با فریم داشته باشین که گیم
اکسسوری مهم یعنی فن خنک کننده ندارن اما به جای اون داخل خود  ROG گوشی های گیمینگ

 گوشی یک فن هوشمند قرار گرفته

 
یک   Nubia Red Magic 6ه نباشه اما از لحاظ گیمینگ، دوربین این موبایل ممکنه خیلی راضی کنند

هرتزی  400گویی ی اون قرار گرفته، سرعت پاسخهای گیمینگی که در کنارهگوشی تمام عیاره. دکمه
 .است و ممکنه یکم اذیتتون کنهافزار این موبایل یکم گیج کنندهاست. اما نرمالعادهداره که فوق

 Lenovo Legion Duel 2 برای استریمرها 2021ترین گوشی های گیمینگ از به 
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  :ای، دو فن خنک کننده داخلی، پنل پشتیگرم، شیشه 259بدنه RGB  نقاط حساس به فشار ،

 های گیمنینگ()دکمه

  :اینچ،  6.92نمایشگرAMOLED پیکسل 2460×1080هرتز، رزولوشن  144، نرخ فریم 

 چیپست: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)ای، هشت هسته 
(1×2.84GHz + 3×2.42GHz + 4×1.80GHz Kryo 680) ،Adreno 660 

  :256حافظهGB + 12GB  512یاGB + 16GB  از نوع  UFS 3.1 

  11سیستم عامل: اندروید 

  :64دوربین اصلیMP f/1.9 + 16MP f/2.2 

  :44دوربین سلفیMP f/2.0 

  :5500باتری mAh  وات )شارژ دوتایی( 90وات +  65با شارژ سریع 

با  AMOLED میتونه بهترین گوشی گیمینگ بازار در نظر گرفته بشه. نمایشگر Lenovo گوشی جدید
به اون عمل کرد. سرعت پاسخگویی تاچ اون خیلی  Lenovo هایی بود کههرتز از قول 144نرخ فریم 

 .های بازار هستشافزار اون از بهترینسریعه و سخت
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ها هوای داغ موبایل های جالب این گوشی میشه به دو فن مجزا اشاره کرد که یکی از اوناز ویژگی

ی میبره و فن دیگه باعث تهویه هوای داخل گوشی میشه. های مسسینکرو به سمت هیت
ان که خیلی خاص نیستن خب ما هم توقع یک مگاپیکسلی 16و  64های این گوشی گیمینگ دوربین

ای که راجع به این موبایل ممکنه اذیت کننده دوربین قوی از یک گوشی گیمینگ نداریم. تنها مسئله
 .باشه قیمت باالی اونه

Xiaomi Black Shark 4 Pro   2021در لیست بهترین گوشی گیمینگ 
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  :های گیمنینگ(گرم، نقاط حساس به فشار )دکمه 220بدنه 

  :اینچ،  6.67نمایشگرAMOLED پیکسل 2400×1080هرتز، رزولوشن  144، نرخ فریم 

 چیپست: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)ای، هشت هسته 
(1×2.84GHz + 3×2.42GHz + 4×1.80GHz Kryo 680) ،Adreno 660 

  :256 حافظهGB + 8GB  256یاGB + 12GB   512 یاGB + 16GB از نوع UFS 3.1   

  11سیستم عامل: اندروید   +Joy UI 12.5 

  :64دوربین اصلیMP f/1.8 + 8MP f/2.2 + 5MP f/2.4 

  :2دوربین سلفیMP f/2.5 

  :4500باتریmAh   وات 120با شارژ سریع 

های زیادی پیشرفت Black Shark 3 pro بت به مدل قبلی یعنیآخرین گوشی گیمینگ شیائومی نس
هایی از این ارتقا هستن. تر مثالافزار سریعو سخت OLED هرتزی با پنل 144داشته، نمایشگر 

تری رو به کاربر ارائه میده. این گوشی از اون ی خوشایندتر شده و تجربههمچنین اندازه اون معقول
ی خیلی خوبی باشه و های خودش داره میتونه گزینهبت به همردهجایی که قیمت پایینی نس

معرفی بهترین  ای هم داره که در مقالههای خوب دیگههای شما رو برآورده کنه. شیائومی گوشیانتظار
 .میتونین راجع بهشون اطالعاتی بدست بیارین 2021گوشی های شیائومی 

 

https://netran.net/mag/the-best-xiaomi-2021-phones/
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 ها محسوب میشه. باتری اینتریناز سریع Black Shark 4 Pro آمپرساعتیمیلی 4500شارژ باتری 
ای داره و دقیقه شارژ میشه. همچنین اسپیکرهای قوی 15واتی، در  120موبایل به کمک شارژ سریع 

 .دار حفظ کردههای پرچممتری رو بر خالف اکثر گوشیمیلی 3.5جک 

ها ایجاد هستش که تفاوتی در اجرای بازی RGB مشکل کوچیک این گوشی نداشتن نورپردازی
 .کنهنمی

 مقاالت مرتبط

 2021های میان رده بهترین گوشی

 2021های ارزان قیمت گوشی

  72Aرده سامسونگ گلکسینقد و بررسی گوشی میان

 حرف آخر

های بازی گوشی های گیمینگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت هستن و مورد توجه خیلی از شرکت
 سازی قرار گرفتن. این گوشی ها میتونن انتظارات شما رو از لحاظ گیمینگ برآورده کنن اما در مورد

طراحی بدنه  ROG Phone 5 ها مثلظاهرشون نمیشه این حرف رو زد. با این حال بعضی از اون
های ی بازیمیتونن همه 2021خیلی جالبی دارن و زیبا به نظر میرسن. بهترین گوشی های گیمینگ 

 .روز دنیا رو روی باالترین کیفیت اجرا خوبی رو به شما ارائه بدن

مقاله و امیدواریم که کمکتون کرده باشه. اگه سوالی در مورد گوشی های ی این ممنون بابت مطالعه
 .ها از ما بپرسین، همکارامون در کمترین زمان پاسختون رو میدنگیمینگ دارین در قسمت کامنت

 

https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
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https://netran.net/mag/review-of-samsung-galaxy-a72/

