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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

بررسی ورژن اندروید مرورگر  
 Opera GXگیمینگ اپرا  

دسکتاپ ، اپرا  Opera GXدو سال بعد از معرفی 
جذاب خودش رو معرفی کرد و   افزارنرم موبایلورژن 

 اختصاصی مرورگردل خیلی از گیمرها رو برد! 
ی خودش در سیستم عامل گیمینگ اپرا اولین نمونه

ویندوز بود و حاال در پلتفرم اندروید هم به این  
خاطر طراحی به این مرورگرافتخار دست پیدا کرده. 

با دنیای گیم و همچنین داشتن بعضی  هماهنگ
ی اول گیمرها برای  گزینههای کاربردی، قابلیت

ی مورد حوزه گیری اخبار و رویدادهای پی وبگردی و 
شون محسوب میشه. در این مقاله امکانات و  عالقه

 کنیم.های مرورگر گیمینگ اپرا رو بررسی می قابلیت

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/opera-gx-gaming-browser/
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افزار جذاب خودش رو معرفی کرد دسکتاپ ، اپرا ورژن موبایل نرم Opera GXدو سال بعد از معرفی 
یستم عامل ی خودش در سو دل خیلی از گیمرها رو برد! مرورگر اختصاصی گیمینگ اپرا اولین نمونه

خاطر طراحی به مرورگرویندوز بود و حاال در پلتفرم اندروید هم به این افتخار دست پیدا کرده. این 
ی اول گیمرها برای  های کاربردی، گزینههماهنگ با دنیای گیم و همچنین داشتن بعضی قابلیت

شون محسوب میشه. در این مقاله ی مورد عالقهگیری اخبار و رویدادهای حوزه وبگردی و پی 
 کنیم. های مرورگر گیمینگ اپرا رو بررسی می امکانات و قابلیت

 

 اندروید  Opera GXکار با    آغاز

 
هم از کار کردن با مرورگر گیمینگ اپرا  د، بازحتی اگه طرفدار سرسخت بازی های کامپیوتری نباشی

انگیزی عالی عمل کرده و کاربر طرز شگفتبرید. اپرا در بحث طراحی و گرافیک بهبسیار لذت می
نه تنها خسته نمیشه، بلکه حسی شبیه به اجرای بازی های ساده رو   Opera GXحین استفاده از 

کمک تصویر توضیح میدیم اولین ورود شما به مرورگر گیمینگ اپرا به چه کنه. در ادامه بهتجربه می
تون در حتما این اپلیکیشن رو نصب کنید و از مرور صفحات مورد عالقهکنیم صورته؛ اما توصیه می

 د.اینترنت لذت ببری

 

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/
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حذف رمزهای ذخیره  ی  ی مقالهرو دارید، با مطالعه Opera GXاگه قصد مهاجرت از کروم به 
 تونید از اطالعات شخصی خودتون محافظت کنید. می شده در کروم

 

 تنظیمات فوری 

 
به شما میده.  اندروید ، اپرا فرصت اجرای تنظیمات کلیدی برنامه رو Opera GXمحض ورود به به

سایت ها رو بگیره. اما  آزاردهنده وبمرورگر اپرا میتونه طوری تنظیم بشه که جلوی تبلیغات 
ترین بخش تنظیمات اپرا جی ایکس که گوگل کروم هنوز به اون مجهز نشده، محافظت در برابر مهم

مرورگر گیمینگ اپرا از دستگاه شما در برابر بدافزارها و سایت هایی که ( هست.  Miningماینینگ ) 
( از منابع سیستمی استفاده کنن، محافظت  Cryptocurrencyقصد دارن برای استخراج رمزارز ) 

 کنه.می

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85/


 Opera GXاپرا   یمینگ مرورگر گ   یدورژن اندرو   یبررس 
 

 

4 

 

اپرا چهار تم افزار پیاده کنید. تونید تنظیمات گرافیکی خودتون رو در نرم در همین ابتدای کار شما می 
ی روشن و هم در تونن هم در زمینهها میی اوننگی رو برای این بخش در نظر گرفته که همهر

هم برای استفاده در  Opera GXای انتخاب شدن که گونهها بهشکل و رنگ  بشینن.ای تیره مایهته
 ه و هم برای وبگردی شبانه. روز مناسب باش

 

اصراری نداره که در اولین ورود به   Opera GXبرخالف خیلی از مرورگرهای مشهور اندروید ، 
 فرض گوشی انتخاب کنید! عنوان مرورگر پیشبرنامه، اون رو به 

 

 Opera GXهماهنگ شدن با نسخه ی دسکتاپ برای   My Flowگزینه ی  
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افزار اندروید رو با ورژن دسکتاپ این نرم Opera GXتونید بعد از اعمال تنظیمات اولیه، شما می
عنوانی هست که اپرا برای معرفی این قابلیت در نظر گرفته. از  My Flowهماهنگ یا سینک کنید. 

تونن لینک ها یا تصاویر رو برای هم ارسال گوشی و کامپیوتر یا لپ تاپ شما می My Flowطریق 
رو با  Opera GXنسخه ی ویندوز  QRها با هم کافیه کد  برای هماهنگ شدن این دستگاه کنن. 

حفظ  ی خوبی داره،که در بحث حریم خصوصی کاربرها سابقه اپرا گوشی خودتون اسکن کنید.
 تضمین کرده. هم رو My Flowامنیت و حریم خصوصی 

 

 تنظیمات مرورگر گیمینگ اپرا 

 
استفاده  موارد بی شده انتخاب شدن و خبری از موبایل حساب Opera GXهای تنظیمات بیشتر گزینه

ی اپلیکیشن تونید شکل نمایش سایت ها در قسمت خانههرحال در این بخش شما میبهنیست. 
که شما رو در جریان اخبار و تازه های دنیای گیمینگ قرار رو  GX Cornerگزینه ی  رو تنظیم کنید؛ 

عنوان مرورگر  بهافزار رو تغییر بدید؛ مرورگر اپرا رو فولدر دانلود نرمفعال یا غیر فعال کنید.  ،میده 
فرض اپلیکیشن رو عوض کنید که در این وجوی پیشفرض گوشی انتخاب کنید؛ موتور جستپیش

تر از همه حالت  های زیادی پیش روی شما قرار دارن و مهممورد دستتون حسابی بازه و گزینه
رو  Fast Action Buttonاپرا دو حالت استاندارد و  ناوبری یا پیمایش صفحات وب رو تغییر بدید.

 کنیم. برای مرور صفحات وب در نظر گرفته که در ادامه اون رو معرفی می 
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 FABیا   Fast Action Button  حالت

 
مورد استقبال هست که  Fast Action Buttonهای مرورگر گیمینگ اپرا ، ترین قابلیتیکی از جذاب 

ای در پایین صفحه ظاهر میشه دکمهبا فعال کردن این حالت پیمایش،  خیلی از گیمرها قرار گرفته.
تونید تب ها یا زبانه مثال می گیره. هایی کاربردی در اختیار شما قرار میکه با نگه داشتن اون، گزینه

یا تون دسترسی داشته باشید؛ راحتی به سایت های محبوبهایی که باز هستن رو مشاهده کنید؛ به
این شکل صفحه ی وبی رو که مشغول مرورش هستید به لپ تاپ یا کامپیوتر خودتون ارسال کنید. 

شدت باال سرعت و لذت وبگردی رو به  های گرافیکی هم همراه شده،از ناوبری اینترنت که با خالقیت
 بره.می

 

و   Twitch  ،Discordسایت هایی مثل تونید به وبراحتی می به FABبا استفاده از قابلیت 
Reddit   .سر بزنید 
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 گرافیک و انیمیشن 

 
شما رو به ترغیب و استفاده از اون نکنه،  Opera GX Androidها و امکانات حتی اگه قابلیت

فرم تون در برابر زیبایی طراحی گرافیک و انیمیشن این مرورگر بسیار باالست! احتمال تسلیم شدن
قدر جذاب طراحی اونی دانلود، تاریخچه و حالت مرورگری ناشناس نمایش تب های اخیر، صفحه

ویژگی جالب مرورگر اپرا اینه که تم گیمینگ در  ها سرگرم نگه داره.رو تا ساعت کاربر میتونه شده که
ی خانه ی اپلیکیشن  به صفحهتمام صفحات مربوط به تنظیمات و منوها قابل مشاهده است و 

 محدود نمیشه. 
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 تقویم اختصاصی گیمرها 

 
اگه لقب اولین مرورگر گیمینگ رو از آن خودش کنه.  Opera GXاحتماال این قابلیت باعث شده 

سمت پایین اسکرول کنید، با تقویمی جذاب مواجه میشید که در ی مرورگر اپرا رو بهی خانهصفحه
زیبایی به به و لینک بازی های پیشنهادی اون اطالعات مربوط به تاریخ انتشار بازی های مختلف

یم ها محسوب میشه، گ GX Cornerکه بخشی از    Opera GXدر تقویم گیمینگ نمایش دراومده. 
تونید بازی های  راحتی می براساس سیستم عامل و پلتفرم دسته بندی شدن و بنابراین شما به

 مناسب دستگاه خودتون رو پیدا کنید.
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 اخبار و تریلر دنیای گیم 

 
ای رو هم  ، اپرا خدمات دیگه  GX Cornerای از عنوان بخش مهم دیگهو به ی تقویم گیمینگدر ادامه

تون متصل نگه میداره  تریلر و تیزر گیم های جدید شما رو به جهان مورد عالقهبه گیمرها ارائه میده. 
اخبار  دسترسی آسون به ها آشنا بشید.تونید با حال و هوای اونو قبل از معرفی رسمی بازی ها، می

عالوه بر پوشش  Opera GXانه حوزه گیم هم یکی دیگه از امکانات مرورگر گیمینگ اپراست. روز
سایت های معتبر و رسمی، شما رو در جریان بحث های داغ انجمن ها و فروم های  خبرهای وب

 چیز از چشم و گوش شما دور نمونه!هیچتخصصی گیمینگ هم قرار میده تا 

 :ی بیشتر برای مطالعه

 اکستنشن محبوب  5روم + آموزش نصب افزونه در گوگل ک

 ( 12) همه ی ویژگی های اندروید  Androidبزرگترین تحول تاریخ  

 گوگلتاریخچه اندروید : داستان پیدایش و رشد آدمک شیرین 

https://netran.net/mag/add-extensions-to-google-chrome/
https://netran.net/mag/android-12-features/
https://netran.net/mag/history-of-android/
https://netran.net/mag/history-of-android/
https://netran.net/mag/history-of-android/
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 حرف آخر 

اپرا یکی از مقاله تالش کردیم بررسی کوتاهی داشته باشیم از امکانات مرورگر گیمینگ اپرا. در این 
های  افزارها و اپلیکیشنی مرورگر وب محسوب میشه و تا حاال نرمترین برندهای سازنده باسابقه

امکانات و   Opera GXبا اینکه ورژن ویندوز  زیادی رو در این زمینه طراحی و معرفی کرده.
هایی مثل گوگل کروم و فایرفاکس قرار میده، اون رو در برابر غولشماری داره که های بیقابلیت

 Operaحال با این شده باشه.برای رقابت با کروم طراحی افزار ید این نرمنسخه اندرو نظر نمیرسهبه
GX کنه. زمان نقش خبرخوان رو برای گیمرها ایفا میالعاده سبک و جذابه و هماندروید فوق 

 

 سواالت متداول 

 ورژن جدید اپرا مینی هست؟   Opera GXآیا  

 Opera Browser  ،Operaسه سری از مرورگرها رو برای اندروید طراحی کرده بود: اپرا قبال خیر. 
Mini  وOpera Touch  .Opera GX  سری جدید مرورگرهای اپراست که مخصوص گیمرها طراحی
 شده. 

 افزاری قدرتمندی داشته باشه؟ مون باید سخت آیا برای نصب مرورگر گیمینگ اپرا ، گوشی 

 العاده سبکه و روی گوشی های معمولی هم نصب میشه. فوق Opera GXهیچ عنوان! به

 اپرا دقیقا چی هست؟   GX Cornerقابلیت  

 ی گیمینگ قرار میده.این قابلیت شما رو در جریان اخبار و رویدادهای حوزه 

 شرکت اپرا مال کدوم کشوره؟ 

 ؛ البته در اروپا، آفریقا و چین هم دفتر داره. نروژ


