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 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

ران مجله نت  
 

ی هایگوشنقد و بررسی 
Redmi Note 10 و  

Redmi Note 10 pro 

 
ی شیائومی امروز قصد پرچمدارهابعد از بررسی 

ی این کمپانی ردهداریم سری به محصوالت میان 
دو گوشی رو انتخاب کردیم  هااونبزنیم و از بین 

که به نظر ما بیشترین محبوبیت رو در بین مردم 
به بازار  رورودارن. شیائومی اخیرا این دو گوشی 

در این چند  دیدونیمکه  طورهمونعرضه کرده و 
ی شیائومی یعنی هایگوشسال اخیر این سری از 

این کمپانی چینی خیلی  Redmi Noteسری 
ران قرار گرفتن، به همین دلیل امروز کارب موردتوجه

در مجله نت ران قصد داریم که ابتدا گوشی 
Redmi Note 10  و سپسRedmi Note 10 Pro  را

بررسی کنیم و ببینیم که آیا این دو گوشی ارزش 
 خرید دارن یا خیر؟

 

https://netran.net/mag/redmi-note-10--redmi-note-10-pro/
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 Redmi Note 10 proو  Redmi Note 10ی هایگوشنقد و بررسی 

 

 

ی این ردهی شیائومی امروز قصد داریم سری به محصوالت میان پرچمدارهابعد از بررسی 
دو گوشی رو انتخاب کردیم که به نظر ما بیشترین  هااونکمپانی بزنیم و از بین 

به بازار عرضه کرده و  رورومحبوبیت رو در بین مردم دارن. شیائومی اخیرا این دو گوشی 
ی شیائومی یعنی هایگوشدر این چند سال اخیر این سری از  دیدونیمکه  طورهمون
ار گرفتن، به همین دلیل کاربران قر موردتوجهاین کمپانی چینی خیلی  Redmi Noteسری 

 Redmi Noteو سپس  Redmi Note 10امروز در مجله نت ران قصد داریم که ابتدا گوشی 
10 Pro را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این دو گوشی ارزش خرید دارن یا خیر؟ 

 

 Redmi Note 10نقد و بررسی گوشی 
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خودش  Proی از مدل افزارسختقیمتی چه  ازلحاظچه  Redmi Note 10گوشی 
ی عادی دید برای همین رده انیمو بیشتر میشه اون رو در قامت یک  ترهفیضع

. این گوشی در مارس میکنیمآعاز  Redmi Note 10نقدمون رو با بررسی گوشی شیائومی 
ی ما هم موجود شد این گوشی هافروشگاهاین گوشی در  کمکمو  شدهعرضهبه بازار  2021

ی موجود در بازار ردهی میان هایگوش نیترارزانیکی از  تونهیمدالر قطعا  169با قیمت 
دالر برای این گوشی  169بپردازیم تا ببینم  10باشه خب حاال به بررسی گوشی ردمی نوت 

 قیمت معقولیه یا نه؟

 

 

 10مشخصات گوشی ردمی نوت 
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 مشخصات کلی

 مترمیلی 74.5x 8.3×160.5 ابعاد

 گرم 178.8 وزن

 کارتمیدو س کارتمیتعداد س

 2021مارس  4 زمان معرفی

 (Gorilla Glass 3)با محافظ  شهیقاب جلو و از جنس ش ساختار بدنه

توضیحات 
 کارتمیس

 متر(میلی 12.3×  8.8سایز نانو )

 گر اثرانگشت, مقاوم در برابر آبمجهز به حس خاص یهایژگیو

 شیائومی نام برند
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)ضد آب  گردوغباردر برابر آب و  مقاومتیعنی  IP53دارای گواهینامه   ضد آب
 نیست(

 

 پردازنده

 Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11nm) تراشه

پردازنده 
 مرکزی

Dual-Core Kryo 460 Gold & Hexa-Core Kryo 460 Silver 

فرکانس 
ی پردازنده

 مرکزی

 گیگاهرتز 1.7و  2.2

ی پردازنده
 گرافیکی

Adreno 612 

 بیت 64  نوع پردازنده
 

 

 حافظه

پشتیبانی از 
کارت حافظه 

 جانبی

ی همزمان استفادهبله دارای اسالت جدا برای پشتیبانی از کارت حافظه )
 کارت و یک کارت حافظه(از دو سیم

 گیگابایتی 128و  64ی هانسخه حافظه داخلی

 گیگابایتی 6و  4ی هانسخه RAM مقدار
 

 

 شینماصفحه

 شینماصفحه
 رنگی

 HDR هرتز با قابلیت 60 – بله
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 20:9 نسبت تصویر

 میلیون رنگ 16 تعداد رنگ

 پیکسل بر هر اینچ 409 تراکم پیکسلی

 پیکسل 1080 × 2400  رزولوشن

نسبت 
نمایش به صفحه

 بدنه

 درصد 83.5

 اینچ 6.43 اندازه

 Super AMOLED فناوری

 شینماصفحه
 لمسی

 بله

 شینماصفحه
 لمسی

 بله

 

 ارتباطات

 کارتبرای هر دو سیم  2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900شبکه 

 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100شبکه 

 ,4G LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900شبکه 
20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 

 A2DP, LE بلوتوث

نسخه 
 بلوتوث

5.0 
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 یهاشبکه
 ارتباطی

4G, 3G, 2G 

 USB Type-C 2.0 درگاه ارتباطی

های آوریفن
 ارتباطی

GPRS, EDGE, Wi-Fiوی, بلوتوث, راد 

آوری فن
 یابیمکان

A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS, GALILEO 

Wi-Fi Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct 

 FM radio رادیو
 

 دوربین

 LED فلش

 های دوربینقابلیت
مگا  48دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 

 کسلیمگا پ 2+  کسلیمگا پ 2+  کسلیمگا پ 8+  کسلیپ

مگا  48با رزولوشن  (Wide) دوربین اول از نوع عریض -

 Focal Length 26) مترمیلی 26، فاصله کانونی لنز کسلیپ

mm) اینچ 1/2.0، سایز سنسور (Sensor Size 1/2.0) ،

به  ییهاکسلی، ثبت تصاویر با پf/1.8 ی دیافراگمدریچه

 PDAF و فوکس (0.8µm Pixel Size) میکرومتر 0.8سایز 
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مگا  8، با رزولوشن (Ultrawide) دوربین دوم از نوع -

، (Sensor Size 1/40) اینچ 1/40، سایز سنسور کسلیپ

درجه، ثبت تصاویر  118، زاویه دید f/2.2 ی دیافراگمدریچه

 1.12µm Pixel) میکرومتر 1.12به سایز  ییهاکسلیبا پ

Size) 

مگا  2با رزولوشن  (Macro) دوربین سوم از نوع ماکرو -

 f/2.4 ی دیافراگمو دریچه کسلیپ

با  (Depth Sensor) دوربین چهارم از نوع حسگر عمق -

 f/2.4 ی دیافراگمو دریچه کسلیمگا پ 2رزولوشن 

 HDRقابلیت عکاسی  

 (Panorama)قابلیت عکاسی پانوراما 

 

 

فریم بر ثانیه 30و سرعت  3840×  2160رزولوشن  فیلمبرداری  
(2160p@30fps) 
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فریم بر ثانیه 60و سرعت  1920×  1080رزولوشن   
(1080p@60FPS) 

فریم بر ثانیه 30و سرعت  1920×  1080رزولوشن   
(1080p@30FPS) 

 

 یچهیدر کسل،یمگا پ 13با رزولوشن  یحسگر یدارا دوربین سلفی
 زیبه سا ییهاکسلیبا پ ری، ثبت تصاوf/2.5 افراگمید

سنسور  زی( و سا1.12µm Pixel Size) کرومتریم 1.12
 (Sensor Size:1/3.06) نچیا 1/3.06

 

 صدا

 متریمیلی 3.5جک  خروجی صدا

 استریو، دارد یبا قابلیت بلندگوها بلندگو

 

 

 یافزار امکانات نرم

و  عاملستمیس
 هاتیقابل

Android 

MMSمرورگر لیمی, ا ,HTML5کروسافتیاسناد ما شینما تی, قابل 
عکس,  شیرای, برنامه وPDF یمتن یهالیفا شینما تی, قابلسیآف

و  Google Search, Google Maps, Gmailگوگل شامل  یهاسیسرو
YouTubeیاجتماع یهاشبکه سیاستفاده از سرو تی, قابل 

نسخه 
 عاملستمیس

Android 11, MIUI 12 
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پشتیبانی از زبان 
 فارسی

 بله

 دارد منوی فارسی

 نهایتبا امکان افزودن مخاطب به تعداد بی دفترچه تلفن

 بله ضبط صدا
 

 سایر مشخصات

پلیمری با ظرفیت -وات، لیتیوم 33باتری با توان قابلیت شارژ سریع  مشخصات باتری
 74شارژ در  %100)-(قهیدق 25شارژ در  %50) ساعت آمپریلیم 5000

 (قهیدق

اقالم همراه 
 گوشی

 USB دفترچه راهنما, شارژر, کابل

باتری قابل 
 تعویض

 خیر

(, مجاورت Accelerometerسنج )(, شتابCompassنما )قطب گرهاحس
(Proximity,) روسکوپیژ (Gyroاثرانگشت رو ,)لبه ) یFingerPrint|Side-

Mounted) 

 Android عاملستمیس

 شیائومی نام برند
 

 

 مشخصات فیزیکی

 مترمیلی 74.5x 8.3×160.5 ابعاد

 گرم 178.8 وزن
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 Redmi Note 10ی نمایش گوشی صفحه

 
، از میدیمی نمایش اختصاص صفحهبر طبق عادت اولین بخش از بررسی خودمون رو به 

ی کاربری ما تجربهدر  تونهیمی نمایش یکی از ارکان اصلی گوشیه و کامال صفحهدید ما 
 1080اینچی با رزولوشن  6.43 شینماصفحهاز یک  10تاثیر بزاره. شیائومی در ردمی نوت 

یمی ما همههست که  Super AMOLEDاستفاده کرده، پنل این نمایشگر هم  2400 *
از شفافیت و کنتراست باالتری برخورداره و همین  IPSی هاپنل به نسبتاین پنل  میدون

 ی باهاش کار کرد.راحتبهامر موجب میشه تا در زیر نور آفتاب هم بشه 
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یمنیت برای این پنل و مخصوصا استفاده از آن برای یک گوشی میان رده  1100روشنایی 
به همراه روشنایی  AMO LEDباشه. پنل  10ردمی نوت  شینمافحهصیکی از نقاط قوت  تونه
ی خوبی رو برای وبگردی و حتی تجربهقطعا  HDRنیتی در کنار قابلیتی همچون  1100

 نیتونیمی باال شما در زیر نور آفتاب هم گفتهو طبق  دهیمنمایش فیلم به کاربر ارائه 
ی از این گوشی استفاده کنید، این مورد رو حتما جدی بگیرید چون استفاده از راحتبه

ی میان رده هایگوشی پایین رده و یا حتی بعضی از هایگوشدر  فتیکیبی شگرهاینما
 به کابوس بزرگی برای استفاده کنندگان تبدیل شده.

 

 10ی نمایش ردمی نوت صفحهنقاط ضعف 

 

رو برای شما بازگو کردیم اما این  10ردمی نوت  شینماصفحهتا به اینجای کار نقاط قوت 
 رو نادیده گرفت؛ برای هااوننمایشگر از نقاط ضعف کوچیکی هم برخورداره که البته میشه 
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ی هاپنلهرتزی استفاده کرده و خبری از  60شیائومی از پنل  10مثال در گوشی ردمی نوت 
ی باال رده هایگوشبته این مورد رو بیشتر در هرتزی در این محصول نیست؛ ال 120و یا  90

ی کمی هم در بازار نیستند که در ردهی میان هایگوشاما  میکنیمو پرچمدار مشاهده 
هرتزی استفاده شده باشه و در آخر استفاده از محافظ صفحه  90از پنل  هااونساخت 

لی شیائومی برای برای این سری باشه چون در سری قب گردعقبشاید یک  3 اگلسیگلور
استفاده کرده بود. البته  5 اگلسیگلوراز  Redmi Note 9گوشی  شینماصفحهمحافظت از 

ی هستن و ایرادات بزرگی نیستند که شما رو از خرید پوشچشمقابلدوستان این نکات کامال 
 این گوشی خوب پشیمون کنن.

 

 10طراحی و کیفیت ساخت گوشی ردمی نوت 
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باشه. البته استفاده از  10باز هم بدنه پالستیکی شاید این تنها ایراد گوشی ردمی نوت 
ی میان رده کامال مرسومه و نمیشه به شیائومی برای استفاده از این هایگوشپالستیک در 

یگوش نیباتریزیکی از  Redmi Note 10نوع متریال ایرادی گرفت. اگه از حق نگذریم گوشی 
بازاره و  دستخوشی هایگوشدیدیم، این گوشی در عین زیبایی یکی از یی بوده که ها

 رو در دست گرفتیم کامال این موضوع رو حس کردیم. 10بعد از اینکه ردمی نوت 

 

 
صورت به یقاب پشت یطراح، میرسیمخب دوستان به بررسی طراحی گوشی ردمی نوت ده 

 یخوببازار به یروزها نیاز ترند ا ۱۰نوت  یمات در نظر گرفته شده که سبب شده ردم
ر میندازه به این صورت که د اشتباهبهطراحی پشتی این قاب بیننده رو کامال . هکن یرویپ

 رطوهموننگاه اول ادم احساس میکنه قاب پشتی ردمی نوت ده از شیشه ساخته شده اما 
 دیدج یهای. در گلکسردهکه گفتیم شیائومی برای بدنه این گوشی از پالستیک استفاده ک

اما در ردمی  رهیگینمدر اون بازتاب نوری صورت که اصالً یه اگونهمات به یسامسونگ طراح
که جنس قاب پشتی از  کنهیمنوت ده با توجه به بازتاب نوری که داره بیننده احساس 

ی به این گوشی داده. کمی باالتر به دوچندانو همین مسئله زیبایی  است شهیش
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اندازه  یگوش ی ایندستخوش یهااز علت یکاشارده کردیم، ی Redmi Note 10ی دستشخو
 یمناسب یهایدگیخمشیائومی برای محصول خودش  البته در کنار این مورد هجمع و جورش

 تنها 10نوت  ی. ردمی گوشی تاثیر بسزایی دارهدستخوشرو در نظر گرفته که باز هم در 
ضخامت  ندازهیم پرچمدراهاه البته باریک بودن این گوشی هم ما رو یاد گرم وزن دار 178
ی ردمی نوت ده واقعا مثال زدنیه، پس تا اینجای کار میشه گفت طراحی این متریلیم 8.3

 .رهیگیمی رو از ما قبولقابلی نمرهگوشی 

 
 

 قسمت بتهال همناسب و کامال استاندارد یهاهیحاشطراحی پنل جلوی این گوشی شامل 
شده که البته خیلی  دادهیجادوربین سلفی هم داخل یک سوراخ ریز . ترهمیضخ اون نییپا

ی کاهش و افزایش صدا و همچنین دکمه پاور هم در سمت هادکمهتو چشم نیست. 
برسن.  به نظرممکنه کمی بزرگ  10بودن ردمی نوت  کیبارراست پنل قرار گرفتن و به دلیل 

و همین  قرارگرفتههم روی دکمه پاور یا همون روشن و خاموش گوشی  اثرانگشتسنسور 
، یمتریلیم 3.5دستگاه جک  نیی. در پاباشه تربرآمدهامر باعث شده که این دکمه کمی 

اسالت  هم 10ردمی نوت در سمت چپ خودنمایی میکنن.  ویو بلندگو استر USB-Cپورت 
 صورتبهی جانبی رو حافظهو یک  کارتمیسمیشه دو که  کارت سه گانه قرارگرفتهسیم

 همزمان در اون قرار داد.
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 10نقاط ضعف طراحی ردمی نوت 

 
 

در طراحی زیبای این گوشی نقاط ضعف زیادی رو پیدا نکردیم و تنها موردی که باعث شد 
بود که کامال این مورد روی قاب  اثرانگشتکمی از طراحی این گوشیم نارحت بشیم، جذب 

 .اومدیمبه چشم پشتی گوشی 

 

 

 10گوشی ردمی نوت  افزارسختبررسی 
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استفاده کرده این چیپ  678ردمی نوت ده از چیپ اسنپ دراگون  قلب تپندهشیائومی در 
قدرت  ازلحاظی بازار دونست هاردهنانومتری رو میشه یک چیپ محبوب در بین میان  11

 7الی  5البته زیاد فقط در حد  ترهفیضع X3چیپ گوشی ردمی نوت ده از گوشی پوکو 
 درصد پس جای نگرانی زیادی نداره.

 
 

و  شدهلیتشکاز هشت هسته پردازنده  دیدونیمکه  طورهموناسنپ دراگون  678چیپ 
این هشت هسته رو تشکیل  2x Kryo 460 2.2 GHz + 6x Kryo 360 1.8 GHzی هاپردازنده

ردازنده گرافیکی هم برای اجرای بازی و یا اما در کنار این پردازنده باید یک پ دنیم
 Adreno 612ی گرافیک پردازندهی گرافیکی وجود داشته باشه که در این گوشی هاپردازش

ی رم و حافظهداره البته در کنار این موارد شرکت شیائومی از  به عهدهاین وظیفه رو 
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صول برای این دو ی داخلی متعددی استفاده کرده تا دست خریداران این محهاحافظه
 مورد باز باشه.

 

شود. گفتنیست که گیگابایتی عرضه می 128/6و  128/4، 64/4در سه نسخه  10 نوت ردمی
د یعنی اندروی عاملستمیو با جدیدترین نسخه سه افزاری کامال بروزازنظر نرم 10شیائومی ردمی نوت 

کاربری جذاب و روانی دارد و هم  شود که هم محیطشیائومی اجرا می  MIUI 12و رابط کاربری 11
 .دهدهای زیادی را در اختیار کاربر قرار میسازیامکان شخصی

 

 Redmi Note 10ی شیائومی افزار سختتوان 

 

 
 

پس  رهیگیمقرار  ردهی و قیمتی که داره در دسته محصوالت میان افزار سختبه  با توجهاین گوشی 
رو با باالترین سرعت و کیفیت اجرا  هابرنامهو  هایباز انتظار داشت تمامی  10نمیشه از ردمی نوت 

درصد  7با اختالف  X3قدرت پردازشی از پوکو  ازلحاظاین گوشی  نت رانی تیم هایبررسکنه اما طبق 
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 Galaxy A32 ی خودش در کمپانی سامسونگ یعنیهمردهرو با  10اما اگه ردمی نوت  ترهفیضع
این دو گوشی هم قیمت خواهیم شد، درست حدس  افزارسختمقایسه کنیم متوجه اختالف فاحش در 

 بدون شک برتری با محصول شیائومی بود. A32و سامسونگ  10زدید در مقایسه ردمی نوت 

 

 10در شیائومی ردمی نوت  برنامهاجرای بازی و 

 

یمروان اجرا  صورتبه هابرنامهشاید برای خیلی از دوستان سوال باشه که در این گوشی بازی و یا 
و خود رابط کاربری گوشی واقعا روان هستن و در  هابرنامه؛ طبق تستی که ما انجام دادیم بله شن

 ما بگیم که حداقللگ و یا تاخیری رو مشاهده نکردیم البته باید این موضوع رو هم به ش هااوناجرای 
رو بدون لگ و تاخیر اجرا کنه و قطعا  هابرنامهکه  انتظاری که میشه از یک گوشی میان رده داشت اینه

 هم از پس این کار برمیاد. 10ردمی نوت 

 

 
 



 Redmi Note 10 proو  Redmi Note 10های نقد و بررسی گوشی

   

20 
 

قدرت اجرای  10ی روز باید این مورد رو اضافه کنم که شیائومی ردمی نوت هایباز اما در مورد اجرای 
کیفیت رو نداره و قطعا نباید این انتظار رو هم ازش داشته باشیم تا  نیباالتری سنگین روی هایباز 

جایی که ما تست کردیم این گوشی بازی کال آف دیوتی موبایل رو با کیفیت متوسط بدون لگ و 
تی ح ببریم قطعا با لگ و کندی مواجه میشیم؛ باالتراما اگه کمی گرافیک بازی رو  کنهیمتاخیر اجرا 

بازی اجرا شد اما لگ و تاخیر  بازهمزمانی که ما گرافیک بازی رو روی باالترین حالت ممکن قرار دادیم 
مثل آسفالت  ترسبکی هایباز واری زیاد بود و اصال نمیشد در این حالت بازی کرد اما  فاجعهبه طرز 

 رو بدون هیچ مشکلی با تنظیمات باال اجرا کرد. 9

 

 

بازی کنیم باید کمی سطح انتظاراتمون رو پایین  10در کل اگه بخواهیم با گوشی شیائومی ردمی نوت 
فیت ی با کیهاردهانیمبیاریم چونکه این گوشی مخصوص بازی نیست و حتی نمیشه اون رو در سطح 

یمپیشنهاد با تنظیمات گرافیکی باال هست به شما  هایباز بازار دید، پس اگه قصد شما اجرای روان 
اما اگه شما قصد دارین که یک گوشی ؛ این گوشی فکر کنید Proدر بدترین حالت ممکن به مدل  کنم

ی اجتماعی رو چک کنید، موسیقی گوش بدین و فیلم هاشبکهی روزمره تهیه کنید و باهاش کارهابرای 
 3شاید جز  10نوت ببینین و در کنارش کمی هم بازی کنید باید بدونید در این رنج قیمتی ردمی 

 انتخاب برتر در دنیا باشه.

 

 Redmi Note 10ی شیائومی بلندگوهابررسی صدا و 
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ی مردم تبدیل شده و قطعا یک هاعادتامروزه گوش دادن موسیقی با گوشی به یکی از 
رو راضی  هاشمخاطبسیستم صوتی  ازنظری خوب حداقل باید بتونه ردهگوشی میان 

نگه داره شیائومی با استفاده از دو بلندگو یکی در پایین و یکی در باالی گوشی سعی کرده 
ی ما هاهبچکه نظر مخاطبان رو به این محصول جلب کنه البته باید بگیم که طبق بررسی 

گفت که  طورنیای نت ران این دو بلندگو صدای خیلی زیادی رو ندارن و میشه مجلهدر 
ی که ارده ی باالهایگوشی دیگه بیشتره اما در حد هایگوشی تکی کرهایاسپاز صداشون 

 متوجهی جالبی که ما در تست این گوشی نکتهاز دو بلندگو استفاده میکنن هم نیست، 
تفکیک و کیفیت  میزدیمصدای دستگاه رو تا آخر باال  کهیوقتاون شدیم؛ تفکیک صدا بود، 

این مشکل هم برطرف  میکردیمصدا پایین میومد اما زمانی که یک سطح صدا رو کم 
 میشد.

 

 10گوشی ردمی نوت  بازکردنی هاروشامنیت و 
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ی دنیا وجود دارن و کال شاید منسوخ هایگوشاستفاده از پترن و رمز که در تمامی  عالوه بر
و  اثرانگشتی میان رده از حسگر هافوناسمارت هم شده باشن این گوشی همانند اکثر

یمرو بررسی  اثرانگشت. ابتدا سنسور کنهیمهمچنین سنسور تشخیص چهره استفاده 
بر  Redmi Note 10ی گوش اثرانگشت، حسگر میریمو بعد از اون به سراغ مورد دوم  میکن

طراحی ظاهری  شهیمروی دکمه پاور گوشی قرار داره و نکته جالبی که در این سنسور دیده 
کامال برعکسه و یک  10ی دیگه این دکمه دارای فرورفتگیه اما ردمی نوت هایگوشاونه. در 

برآمدگی خاصی روی دکمه پاور داره که با لمس اون خیلی سریع گوشی باز میشه؛ ما 
 قت در این سنسور مشکلی ندیدیم.سرعت و د ازلحاظ

 

اما اگه یادتون باشه گفتیم که دو روش برای باز کردن این گوشی داریم و تشخیص چهره 
و  کنهیمهمون روش دومه این سنسور با استفاده از دوربین سلفی چهره شما رو اسکن 

و گوشی  کنهیمی شما رو آنالیز چهرهزمانی که بخواین گوشی رو باز کنید با همون دوربین 
اما وقتی که نور محیط کم بشه  کنهیم، این سنسور هم خیلی سریع عمل کنهیمرو باز 
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. برای باز شدن گوشی با این سنسور نیاز نیست که حتما شهیمسرعتش کمی دچار افت 
رو  ی مختلفهاهیزاوی دوربین باشید چونکه این سنسور قابلیت تشخیص چهره در روروبه
 داره.

 

 10ررسی دوربین گوشی ردمی نوت نقد و ب

 

 
 

کمپانی شیائومی در این گوشی هم از یک ماژول چهار گانه برای دوربین استفاده کرده و 
لنز هست که به ترتیب لنز اصلی، لنز الترا واید، لنز ماکرو و  4شامل  10دوربین ردمی نوت 

ندارند چون هر دوی  عمق هستند که عمال دو لنز آخر یعنی لنز ماکرو و عمق کیفیت خوبی
. دوربین اصلی این گوشی از یک کننیممگا پیکسلی استفاده  2ی سنسورهااز  هااون

تشکیل شده که قابلیت  f1/8ی و دیافراگم متریلیم 26ی و لنز واید کسلیمگا پ 48سنسور 
فوکوس اتوماتیک رو هم داره. شیائومی برای دوربین دوم هم که همون دوربین فوق عریض 
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درجه استفاده کرده و  118با زاویه  f/2.2مگا پیکسلی با دیافراگم  8هست از یک سنسور 
تشکیل  f/2.5با دیافراگم  دیمگا پیکسل وا 13لنز  کیاز  یهسلف نیدورب اما دوربین جلو که

ی با نسل قبل سهیدر مقا یائومیش 10نوت  یردم نیدوربشده اما در کل میشه گفت که 
کرد و عمل عالوه بر اینکه پیشرفتی نداشته، پسرفت هم داشته، 9ت نو یردم یعنی، خودش

از فاصله  یعکسبردار یکه برا هست AR یژگیماکرو، فاقد و نیدورب مثالندارد؛  یبهتر
 جهی، درنتهدار یکمتر افراگمید یسلف نی، دوربAR یژگی. با حذف ویهضرور اریبس کینزد

 .یشهبه سنسور وارد م ینور کمتر

 

 

اما  کنهیرو ثبت م یقبولبا نور کافی تصاویر قابل ییهاطیدر روز و مح 10گوشی ردمی نوت دوربین 
در فضای تاریک عملکرد خوبی نداره البته با یک سری تنظیمات میشه کیفیت تصاویر چه در روز و یا 

در  همگا پیکسل توصیه نمیشه، چونکه تصاویر گرفته شد 48شب رو بهتر کرد مثال استفاده از حالت 
 شدهگرفته یها. با توجه به تستممکن نیست HDRتر هستن و در این حالت استفاده از این حالت نرم

 مگا پیکسلی هستن. 48تر از تصاویر مگا پیکسلی دوربین اصلی شفاف 12توسط ما، تصاویر 

 



 Redmi Note 10 proو  Redmi Note 10های نقد و بررسی گوشی

   

25 
 

 
 

مگا  8سنسور ها بود. ما رو شوکه کرد کیفیت و شفافیت رنگ 10تنها چیزی که در دوربین ردمی نوت 
و میشه گفت از نظر تیم در بین  کردیپیکسلی اولترا واید بود که تصاویر بسیار باکیفیتی رو ثبت م

که در این رنج قیمتی هستن بهتر ظاهرشده و میشه گفت که کیفیت و جزئیات تصاویری  ییهایگوش
د نور بگیم که در هنگام کمبوشده در حد لنز اصلی هستن و البته این موضوع رو هم که با این لنز گرفته

قبول گرفته شدن هم قابل ۱۰ای که با ردمی نوت رو میشن. تصاویر پرترهتصاویر با افت کیفیت روبه
 بودن.

 

 10فیلمبرداری در گوشی ردمی نوت 
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اما در تست ما این  کننیپشتیبانی م 4Kخوشبختانه دوربین و پردازنده ی این گوشی از رزولوشن 
با رزولوشن  تونستیقابلیت تنها بر روی دوربین اصلی وجود داشت و دوربین اولترا واید فقط م

1080p اپتیکال ما رو مجبور کرد که برای فیلمبرداری از رزولوشن  ریگفیلمبرداری کنه البته وجود لرزش
1080p 4اپتیکال در حالت  ریگاستفاده کنیم. لرزشK استفاده کرد. هاشتیغیرفعاله و نمیشه از مز 

 

 

 10بررسی باتری ردمی نوت 
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البته برای آمپری رو برای این محصول در نظر گرفته میلی 5000شیائومی یک باتری 
واتی رو در کارتن این گوشی قرار داده که به خوبی و  33شارژ این باتری هم یک شارژر 

کنه که بسیار عالیه. در کاربری روزانه باتری رو شارژ میدرصد از ظرفیت  50دقیقه  25در 
ی این باطری حدودا یک روز و نیم گوشی رو روشن نگه میداره و در حالت استفاده

 هایبار شارژ میشه سپری کرد. با توجه به تستسنگین هم یک روز کامل رو با یک
کامال  10وت ی نت ران عملکرد باتری شیائومی ردمی نانجام شده توسط مجله

 بخش بود.رضایت

 

 ارزش خرید داره؟ 10بندی نهایی آیا ردمی نوت جمع

فون خوبیه و از ارزش خرید باالیی وستان این گوشی به نسبت قیمتش، اسمارتد
برخورداره، اما باید این رو در نظر بگیرید اگه قصد شما از خرید گوشی ردمی نوت ده 

ها دتون تامل کنین چون درسته که این گوشی بازیبازی کردنه؛ باید کمی در انتخاب خو
ها با تنظیمات باالی گرافیکی مشکل داره و کنه اما قطعا در اجرای روان بازیرو اجرا می

ی اجرای کال آف دیوتی موبایل با باالترین تنظیمات برنمیاد. البته در تنظیمات از عهده
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ا میشه اما به محض اینکه تنظیمات فریم و بدون لگ و روان اجر 60متوسط بازی با نرخ 
فریم  33گرافیک رو باال بردیم بازی با افت فریم مواجه شد و در بهترین حالت به ما 

داد. پس اگه قصد دارین یک گوشی میان رده تهیه کنین و بیشترین استفاده شما می
ote Redmi Nو بعد از اون  POCO X3 Proی اول گوشی بازی و گیمه بهتره که در وحله

10 Pro  رو انتخاب کنین. البته برای خرید اون دو گوشی کمی بودجه خودتون رو افزایش
 خوری و تا حدودی این جمله درسته.بدین اما از قدیم گفتن هرچقدر پول بدی آش می

 

اما اگه بازی کردن اولویت اول شما نیست و قصد ندارین کمی بودجه رو افزایش بدین 
نمایش خوبه ردمی ای خرید گوشی باتری، دوربین و صفحهحال معیار شما بردرعین
 تونه شما رو راضی کنه.کامال می 10نوت 

 

 

 

 

 Redmi Note 10 proنقد و بررسی گوشی شیائومی 
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ی شیائومی قصد داریم قصد داریم به نقد و بررسی در ادامه بررسی دو گوشی میان رده

ی دنیا ازلحاظ ترین میان ردهبپردازیم، شاید این گوشی محبوب Pro 10ردمی نوت 
های اخیر چند گوشی دونید در سالطور که مینسبت قیمت به کارایی باشه، همون

(. با  Redmi 8 Pro –Redmi Note 7 Proپا کردن )های قبلی خیلی سروصدا بهازسری
ی شیائومی خیلی از مخاطبان های میان ردهتوجه به کیفیت باال و قیمت ارزان گوشی

و کسانی که قصد داشتن گوشی جدید بخرن منتظر معرفی و عرضه سری ردمی نوت 
 بودند و شیائومی بازهم با عرضه این سری مخاطبان خودش رو سر بلند کرد. 10

 

های یک پرچمدار، شاید بشه این گوشی رو ای با قابلیتپرو میان رده 10ردمی نوت 
دونست، این بار با یک میان  2021دنیا در سال  4Gهای فونمارتیکی از بهترین اس

رو هستیم با در نظر گرفتن این افزاری خوب روبهالعاده زیبا با امکانات سختی فوقرده
تونه رقیب سرسختی فون با قیمتی که داره میموارد میشه ادعا کرد که این اسمارت

 120ی نمایش آمولد با نرخ نوسازی شه. صفحههای موجود در بازار باردهبرای تمام میان
فریم و همچنین وجود یک دوربین قوی باعث شده محبوبیت هرچه بیشتر این گوشی 

 در بین مخاطبین شده.
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 پرو 10مشخصات کامل گوشی شیائومی ردمی نوت 

 

 
 

 اطالعات کلی

 شیائومی برند
GPU (گرافیک) Adreno 618 

 4Gکارت سیم 2 کارتسیم
 مگا پیکسل )چهارگانه( 108 دوربین
 مترمیلی 164 ×76.5 ×8.1 اندازه
 گرم 193 وزن
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 اطالعات کلی

 ترکیبی جنس بدنه
 گیگابایت رم 6/8-گیگابایت حافظه داخلی 64/128 حافظه

 March 04 ,2021 تاریخ معرفی

 (CPU) پردازنده

CPU (پردازنده) 
و شش  Kryo 470 Goldگیگاهرتز  2.3ی ای )دو هستههسته 8

 (Kryo 470 Silverگیگاهرتز  1.8ی هسته
 Qualcomm سازنده چیپست

 Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) چیپست
 گیگاهرتز 2.3 سرعت

 ایهسته 8 تعداد هسته

 سیستمعامل

نوع 
عاملسیستم  

 اندروید

 Android 11 نسخه

 صفحهنمایش

 اینچ 6.67 اندازه
نوع 

نمایشصفحه  AMOLED, 120Hz 

 پیکسل 1080 ×2400 رزولوشن
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 اطالعات کلی

نسبت 
نمایش صفحه

 به بدنه
~85.6% 

تراکم پیکسل در 
 395~ هر اینچ

 دیگر امکانات

 هرتز 120نرخ نوسازی 
 HDR10 پشتیبانی از

 نیت 1200نیت حداکثر  450روشنایی متوسط 
 5کورنینگ گوریال گلس 

 مشخصات حافظه

 گیگابایت RAM 6/8 حافظه
داخلی حافظه  گیگابایت 64/128 

)استفاده از درگاه  microSDXCی قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه درگاه حافظه
 اختصاصی(

 دوربین

 دوربین اصلی

اینچ سایز سنسور،  1/1.52متری، میلی 26مگا پیکسل )لنز واید  108
، فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9میکرومتر سایز پیکسل،  0.7

Dual Pixed )8  درجه،  118مگا پیکسل )حسگر اولتراواید با پوشش
مگا  f/2.2 )5میکرومتر سایز پیکسل،  1.12اینچ سایز سنسور،  1/4.0

مگا پیکسل )سنسور تشخیص عمق،  2( f/2.4پیکسل )لنز ماکرو، 
f/2.4) 
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 اطالعات کلی

 
 

 پیکسل 1080× 2400 رزولوشن
کیفیت 

 فیلمبرداری
با  Full HD ثانیه, فیلمبرداریفریم در  30با سرعت  4Kفیلمبرداری 

 فریم در ثانیه 30/60سرعت 
 LED فلش

 دوربین دوم
میکرومتر سایز  1.0اینچ سایز سنسور،  1/3.06مگا پیکسل )لنز واید،  16

 (f/2.5پیکسل، 
 ، پانوراماHDR امکانات

 سنسور

 سنسورها
شتاب سنج )حسگر -قطب نما-(side-mounted) سنسور اثرانگشت

 ژیروسکوپ-حسگر مجاورتی-حرکتی(

 شبکه

 GSM / HSPA / LTE-A تکنولوژی
 4Gپشتیبانی کامل از اپراتورهای  4Gباندهای 
 3Gپشتیبانی کامل از اپراتورهای  3Gباندهای 
 2Gپشتیبانی کامل از اپراتورهای  2Gباندهای 
EDGE 

 

GPRS 
 

 نوع زنگ
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 اطالعات کلی

 Vibration; MP3, WAV ringtones نوع هشدار
 بلندگو

 

 3.5جک 
متریمیلی   

 اینترنت و ارتباطات

 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot وایرلس
GPS ( یابمکان ) A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS 

 نامشخص رادیو
 A2DP, LE ,5.1 بلوتوث

قرمزمادون  
 

USB USB Type-C 2.0 

 امکانات

 SMS, MMS, Email, Push Mail, IM ارسال پیام
 HTML 5 تکنولوژی مرورگر

 جاوا
 

 سایر

NFC )پشتیبانی از فرمت های تصویری -)بسته به بازار هدف 
XviD/MP4/H.265 – های صوتیپشتیبانی از فرمت 
MP3/WAV/eAAC+/Flac -قابلیت نمایش -ویرایش عکس و فیلم
 ,MIUI 12 اف، پشتیبانی از رابط کاربری فایلهای آفیس و پی دی

دارای  -5دارای محافظ گوریالگلس -واتی 33قابلیت شارژ سریع باتری 
 (مقاوم در برابر آب و گردوغبار) IP53 گواهینامه
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 اطالعات کلی

 باتری

 آمپر )غیرقابل تعویض توسط کاربر(میلی 5020لیتیوم پلیمری  باتری
  

 

 

 

 پرو 10نمایش ردمی نوت بررسی صفحه
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فون نشینی از کار کردن با یک اسمارتی دلتونه تجربهی نمایش باکیفیت میصفحه
ها شده، کمپانیهای تمامجویی در هزینهرو به هر شخصی بده، اما امروزه به دلیل صرفه

کنن؛ ی خودشون از نمایشگرهای متوسط استفاده میهای میان ردهاغلب درگوشی
ی ها به صفحهشکنی شده و کمپانیها سنتن ردهخوشبختانه امسال در بعضی از میا

 های اخیر سعینمایش توجه بیشتری کردند برای مثال کمپانی شیائومی که در سال
برداری از ی خودش در بیاره و این مسئله با پردهها رو به سلطهکرده بازار میان رده

پرو از  10می نوت پرو کامال بر همگان آشکار شد. رد 10افزار و قیمت ردمی نوت سخت
پیکسل،  2400در  1080با رزولوشن  AMOLEDاینچی با پنل  6.67نمایش یک صفحه

بره، البته باز هم این پیکسل بر اینچ بهره می 395و تراکم پیکسلی  20:9نسبت تصویر 
ی نمایش این گوشی از کمپانی یک سورپرایز بزرگ برای کاربراش تدارک دیده، صفحه

 یبخش جلو شتریب شگر،ینما. کنهیمپشتیبانی  فریم بر ثانیه 120با  نرخ نوسازی تصویر
ادعا  نیکه ا هدرصد 85.6هم معادل  شقینسبت دق به خودش اختصاص داده، وردستگاه 
لوژی و از تکنو تیفیباککمپانی شیائومی برای محافظت از این نمایشگر . هکنیم قیرا تصد

تا خیال شما رو از هرگونه آسیب و خط و  استفاده کرده 5محافظ کورینگ گلوریا گلس 
 خش احتمالی راحت کنه.
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البته شیائومی این انتخاب رو به کاربراش داده تا با استفاده از تنظیمات در رابط کاربری 
 دیتونیمرو تنظیم کنن یعنی شما  مدنظرشونبتونن رفرش ریت  MIUIخودش یعنی 

هرتزی استفاده کنید.  120و یا  60از رفرش ریت  نیخوایمخودتون انتخاب کنید که 
 هیبر ثان میفر 120با سرعت  شهیرا هم ستمیس یهاو برنامه UIپرو،  10نوت  یردم شگرینما
ازی نرخ نوس هثابت ریتصو یوقت ،یدر مصرف باتر ییجوصرفه لی، اما به دلهد یم شینما

 تیلاز قاب شگرینما نی. الوگیری کنهتا از مصرف بیهوده باتری ج گردونهیبرمفریم  60رو به 
HDR10 از  یبانیهمراه با پشت اس. تمامی این موارد به العادهفوقکه  هنکی میبانیپشت

Widevine L1 DRMسیرا از هر سرو تیفیتا حداکثر ک هده یامکان را م نی، به شما ا 
 .کنید افتیدر یپخش
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از شفافیت و کیفیت نمایشگر  دیکنیمبا این گوشی کار  کهیهنگامبه جرات میشه گفت که 
 دیتونیمی نمایش( صفحهو در هر شرایطی )تابش مستقیم نور خورشید به  دیبریملذت 

 شیائومی حداکثر نور صفحه را زمان تنظیمبا گوشی کار کنید و یا حتی فیلم تماشا کنید. 
 محتوای نیت و زمان مشاهده 450صورت دستی نیت، تنظیم به 700صورت خودکار به

HDR  البته این مورد رو هم نباید فراموش کنیم که در رابط  .نیت اعالم کرده 1200برابر با
 رو تنظیم کنیم. هارنگدر سه حالت مختلف  میتونیمکاربری ما 

 

 پرو 10بررسی طراحی گوشی ردمی نوت 
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ی مهم در صنعت گوشی تبدیل شده و اکثر استانداردهاطراحی زیبا و باریک به یکی از 
ی زیبایی رو طراحی و به بازار عرضه کنن. هایگوشی سعی دارن که ساز یگوشی هایکمپان

ی بزرگ این صنعت هاغولشیائومی هم در این مدت کوتاهی که پا به عرصه رقابت با 
و مطابق ی این مورد رو رعایت کرده و همیشه سعی داشته محصول زیبا خوببهگذاشته 

ی روز رو به بازار عرضه کنه البته باید این نکته رو هم لحاظ کنیم که شیائومی استانداردها
ی هیچ ترسی نداشته و نداره و برای همین در شکنقانونی متفاوت و هایژگیواز امتحان 

ا این که تا م صورتهنیابعضی موارد پیشرو هم بوده کیفیت طراحی و بدنه این گوشی به 
گوشی رو در دست گرفتیم به جنس خوب متریال استفاده شده در اون پی بردیم و 

 باتریزی هایگوشطراحی جذاب این گوشی واقعا ما رو مبهوت خودش کرد شاید  حالنیدرع
این گوشی  هاردهانیمپرو هم وجود داشته باشه اما قطعا در رقابت با  10از ردمی نوت 

ی نمیشه اون رو از سادگبهی زیادی برای گفتن داره و هاحرفکیفیت بدنه طراحی و  ازنظر
ی زیبا اومده که بار دیگه نشون بده که ردهمیدون به در کرد، شیائومی با طراحی این میان 
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 Miیک کمپانی جدید قصد داره سهم زیادی از بازار رو بگیره البته امسال شیائومی با تولید 
11 Ultra  کشید که در مقاله بررسی  ونشانخطی سامسونگ، اپل و هواوی هاپرچمداربرای

 مفصل به اون پرداختیم. صورتبه Mi 11 Ultraگوشی شیائومی 

 

 

کیفیت بدنه و طراحی زیبا، حسگر اثرانگشت  عالوه برپرو  10در طراحی شیائومی ردمی نوت 
تا همین چند مدت پیش ما عادت داشتیم که حسگر اثرانگشت رو یا  شده سازداستانهم 

ی نمایش گوشی ببینیم اما در این گوشی این صفحهدر قاب پشتی گوشی و یا در زیر 
ی که در استفاده ازش داشتیم اتجربهو اتفاقا طبق  شدهمنتقلحسگر به روی دکمه پاور 
 کامال راحت و در دسترسه.
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داره و حس لوکس بودن  ییبایز اریبس یپرو، طراح ۱۰نوت  یائومیش که گفتیم طورهمون
و وزن بیشتر  باضخامتیی هایگوشدر گذشته شیائومی  .هکنیبه شما منتقل م یخوببه ور

اما در محصوالت جدید دیگه خبری از اون زمختی  کردیمنسبت به رقباش به بازار عرضه 
 از جنس میو فر شهیاز جنس ش یپنل پشت دیده نمیشه. خب بریم سراغ جنس بدنه،

نوت  ی. ابعاد ردمهکنیبه شما القا نم وبودن ر یکیحس پالست عنوانچیه، البته بههکیپالست
 IP53مجوز  یائومیش نی. همچنمهگر 193 ادحدو اونو وزن  متریلیم 8.1* 76.5*164پرو  ۱۰

، اگه و گردوغبار مقاوم ساخته در برابر آب ور اونپرو گرفته و  10نوت  یردم یبرا زیرا ن
بخایم قاب و امکانات روی فریم رو هم بررسی کنیم باید بگیم که روی قسمت باالیی فریم 

و اسپیکر همگی در اون  قرمزمادونی، درگاه متریلیم 3.5شلوغی خاصی دیده میشه، جک 
ی پاور و ولوم صدا دیده میشن. در هادکمهقسمت هستن در سمت راست گوشی هم 

همزمان قابلیت استفاده از  صورتبهدیده میشه که  کارتمیسسمت چپ فریم تنها شیار 
؛ سرانجام به قسمت پایین دهیمو یک کارت حافظه رو در اختیار شما قرار  کارتمیسدو 

 .قرار دارن C-USBکه در اون قسمت اسپیکر، میکروفون و درگاه  میرسیمگوشی 

 

بر روی این  اثرانگشتمات بودن اون مانع از موندن  خصوصبهی مهم: جنس بنده و نکته
 بسیار پایینی داره. اثرانگشتگوشی میشن و این گوشی قابلیت جذب 

 

 پرو 10بررسی دوربین گوشی ردمی نوت 
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ان می فوناسمارتیی که در این گوشی خودنمایی کنه دوربین این هابخششاید یکی از 
دارن  Redmi Note 10 Pro نسبت بهیی هستن که دوربین بهتری هایگوش. قطعا اسرده

ی تیفیباکی بخصوص در این رنج قیمتی وجود داره که دوربینی به اردهاما کمتر گوشی میان 
این گوشی دوربین خوبی داره یعنی در این  میگیمردمی نوت ده پرو داشته باشه وقتی 

یی هاعفضوگرنه این دوربین قطعا بهترین دوربین بازار نیست و رنج قیمت دوربین خوبیه 
 دهشگرفتهیی با نور کافی تصاویر هاطیمحداره اما در روز و  نورکمی هاطیمحبخصوص در 

هستن و جزئیات باالیی رو برای مخاطب  تیفیباکبا دوربین گوشی ردمی نوت ده پرو کامال 
 و نویز خاصی هم در این تصاویر دیده نمیشه. کشنیمبه تصویر 
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که قصد داریم در بررسی  استفاده کرده چهارگانهشیائومی در این گوشی از یک دوربین 
مگا پیکسلی  64بپردازیم. دوربین اصلی از یک سنسور  هااونپرو به  10گوشی ردمی نوت 

و پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک و حالت  f/1.9ی و گشودگی دیافراگم متریلیم 26با لنز 
اما دوربین دوم یا همون دوربین الترا واید که ؛ ی رو ارائه میدهتیفیباکشب به شما تصاویر 
مگا پیکسلی و گشودگی دیافراگم  8درجه میگیره از یک سنسور  118تصاویر رو با زاویه 

f/2.2 5ای یک سنسور . دوربین سوم که همون دوربین ماکرو هست دارشدهلیتشک 
هست و اما سرانجام به  f/2.4مگاپیکسلیه و گشودگی دیافراگم هم در این دوربین معادل 

که اون هم همانند دوربین ماکرو از گشودگی  میرسیمدوربین دو مگا پیکسلی عمق 
 .کنهیمپشتیبانی  f/2.2دیافراگم 
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 ی دیگه همهاردهپرو متاسفانه در یک سطح نیستند البته در میان  نوتیردمی هانیدورب
تا حدودی همین مشکل وجود داره و عمال دوربین ماکرو کیفیت باالیی نداره اما این قضیه 

کامال متفاوته، پس نباید از این مورد انتظار زیادی داشته باشیم. البته به این  پرچمدارهادر 
خوبی ندارند بلکه تصاویر برای یک گوشی میان رده کامال معنی نیست که تصاویر کیفیت 

گردن وسرتر خود یعنی ردمی نوت ده یک خوب هستن و در یک مقایسه با برادر جوان
 خیلی بهتره. 10نسبت ردمی نوت ها بهباالتره پس تا اینجا متوجه شدیم کیفیت دوربین

 

 Redmi Note 10 proبررسی کیفیت تصاویر در گوشی 
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پرو حاال نوبت به  10در گوشی ردمی نوت  شدهاستفادهی سنسورهابعد از معرفی لنز و 
 ریتصاو دیدونیمکه  طورهمونتوسط این گوشیه،  شدهثبتبررسی کیفیت تصاویر 

که برای یک  یشنم رهیمگا پیکسل ذخ 12 تیفیباک فرضشیبه صورت پ یاصل نیدورب
در ، در تصاویر انتظارات ما رو برآورده کردجزئیات . گوشی میان رده کامال مطلوبه

پوشش گیاهی از کیفیت باالیی برخورداره و  اندشدهتصاویری که توسط این گوشی گرفته 
پایینه تا حدی که میشه گفت اصال نویزی دیده نمیشه.  العادهفوقهمچنین سطح نویز 

نن اما در تصاویری که کامال به دنیای واقعی شبیه هستن و انگار با سوژه مو نمیز هارنگ
پ شار ازحدشیبکه نورگیر هستن کمی  هاساختمانما گرفتیم مخصوصا اجسامی مانند 

هستن که البته مشکل خاصی نیست. پس در روز همه چی خوبه اما در شب پیشنهاد 
حتما با استفاده از حالت شب تصاویر خودتون رو ثبت کنید چون هم جزئیات  کنمیم

 کاهش داده میشه. شدتبهم نویز تصویر بیشتری ثبت میشه ه
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 پرو 10کیفیت تصاویر دوربین اولترا واید ردمی نوت 

 

با توجه به قیمت این گوشی نباید انتظار داشته باشیم که دوربین اولترا وایدش خیلی 
ی به ما بده البته تصاویر این دوربین در روز از کیفیت مطلوبی االعادهفوقتصاویری 

برخورداره و به ما جزئیات و کنتراست خوبی رو میده اما قطعا تصاویری که با این دوربین 
، رسنینممگا پیکسلی این گوشی  64ی دوربین اصلی گردپابه  وقتچیهگرفته میشن 

که یک امر طبیعیه. بعد از  کنهیم ی بسته و شب افتهاطیمحکیفیت این دوربین در 
تمامی این موارد باید این رو هم اضافه کنم درسته این دوربین خیلی عالی نیست و 

 .هاستنیبهتریی داره اما در رنج قیمتی خودش یکی از هاضعف

 

 
 

 Redmi Note 10 Proکیفیت دوربین ماکرو در شیائومی 
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شیائومی روی سنسور و لنز ماکرو این گوشی از  زنهینمدوربین ماکرو چنگی به دل 
فوکوس اتوماتیک استفاده نکرده و همین امر باعث شده اگه سوژه در حال حرکت باشه 

ی ثابت هم چون فوکوس هاسوژهکار شما سخت بشه و یا حتی برای عکاسی از 
اسب ه مناتوماتیک بر روی این لنز وجود نداره باید چند بار یک عکس رو بگیرید تا فاصل

 رو پیدا کنید.

 

 
 

 پرو 10بررسی دوربین و حسگر عمق ردمی نوت 

 

که قطعا عالی نیست اما  کنهیممگا پیکسلی استفاده  2حسگر عمق این گوشی از سنسور 
مگا پیکسلی ذخیره میشن و تا حد  12هم با دقت  شدهثبتکامال رضایت بخشه تصاویر 
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ی هایگوشزیادی ما رو راضی کردن البته باز هم میگم قطعا این گوشی رو نباید با 
 قیمت به کاراییه. برحسبپرچمدار مقایسه کرد و پایه بررسی ما 

 

 پرو 10بررسی کیفیت دوربین سلفی گوشی ردمی نوت 

 
 سرانجام به بررسی دوربین سلفی این گوشی رسیدیم، در این بخش تیم ما انتظار داشت

مگا  16که از دوربین بهتری استفاده بشه اما شیائومی باز هم ترجیح داده از یک سنسور 
توسط این دوربین  شدهثبتاستفاده کنه تصاویر  f/2.5پیکسلی با گشودگی دیافراگم 

کامال رضایت بخشه اما تفاوت آنچنانی با گوشی نسل قبلی خودش نداره و اینکه بگم 
شما رو راضی کنه. با استفاده از  تونهیمشما رو به وجد میاره صرفا بزرگنماییه اما کامال 

 این دوربین میشه تصاویر پرتره خوبی گرفت.

 

 پرو 10فیلمبرداری با گوشی ردمی نوت 
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این گوشی باشه. شیائومی در این  قوتاید فیلمبرداری و کیفیت اون یکی از نقاط ش
ی خودش داده. ما در این هاردهبخش تغییرات چشمگیری رو به نسل جدید میان 

فریم بر ثانیه ذخیره  30و با  4Kرو با دوربین اصلی با رزولوشن  هالمیف میتونیمگوشی 
فریم بر ثانیه ضبط بشه کافیه  60با کیفیت و سرعت  کنیم اما اگه نیاز دارید ویدیوتون

یکی رو انتخاب کنید. لرزش  60و  30تغییر بدین تا بتونین بین  1080pرزولوشن رو به 
فیلم شما رو داغون کنه برای جلوگیری از این مورد  تونهیمدست در هنگام فیلمبرداری 

 یی که با دوربین اصلیهالمیفالکترونیک رو فعال کنید،  ریگلرزشکافیه در تنظیمات 
بودن و در شرایط معمولی با نور کافی واقعا ما رو  تیفیباکگوشی گرفته شدن واقعا 

با نویز تقریبا صفر ردمی  4Kکردن، جزئیات باال، شارپ بودن مناسب و رزولوشن  زدهرتیح
 کنهیمتبدیل  تیفیباکی وهایدیوپرو رو به یک گزینه مناسب برای فیلمبرداری  10نوت 

البته در شب مقداری نویز زیاد میشه و کیفیت هم پایین میاد که این موضوع کامال 
 طبیعیه.
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ی خیلی خوبی رو ضبط میکنه و کامال تیم هالمیفپرو هم  10دوربین الترا واید ردمی نوت 
کامال بدون نویز و با دامنه  هالمیفما رو تحت تاثیر خودش قرار داد در طول روز 

زیاد  وهایدیودر نور کم نویز  بازهمبودن البته  شدهضبطی قبولقابلداینامیکی و کنتراست 
 میشد. عملکرد این دوربین در رنج قیمتی خودش بینظیر بود.

 

 Redmi Note 10 proی شیائومی بلندگوهابررسی سیستم صوتی و 

 

 

 

بین  بودن و در تیفیباکدر این محصول واقعا  شدهاستفادهی بلندگوهاسیستم صوتی و 
 هنکیباا. باالنس صدا کامال خوبه و هاستنیبهترجز  فوناسمارتی بازار این هارده انیم
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در حد  میکنیمصدای گوشی رو تا آخر زیاد  کهیهنگامصدای نسبتا بلندی داره، نویز صدا 
پس کال نگران این  کننینم دیناامرو شما  وجهچیهبهی این گوشی بلندگوهاصفره. 

 بخش نباشید.

 

 پرو 10گوشی ردمی نوت  افزارسختبررسی 

 

که همه باید در مورد اون آگاهی  هیامسئله نیترمهمقطعا  فوناسمارتیک  افزارسخت
 افزارسختی تموم رو تهیه کردین اما چهمهداشته باشن شما فرض کنید یک گوشی 

ی کم میاره، این مورد قطعا روی تمامی افزارسخت قدرت ازلحاظو  زنهیمگوشیتون لنگ 
و باطری و دوربین  شینماصفحه. فکر کنید ذارهیمی مثبت گوشی اثر منفی هابخش

باعث شده که حتی در اجرای رابط کاربری لگ بزنه قطعا اگه  افزارسختعالی هستن اما 
انداخت. نترسید دوستان، ردمی نوت  باشه باید مستقیم گوشی رو به سطل زباله طورنیا

نمیاد روی  وقتچیهی نباشه اما شیائومی احرفهپرو شاید یک گوشی گیمینگ  10
 تونالیخهمین ابتدای کار  ؛ وضعیفی استفاده کنه افزارسختمحصولش از  نیترپربحث

 .ندید Redmi Note 10 Proرو راحت کنم طی استفاده تیم ما هیچ لگ و یا هنگی رو در 

 

استفاده کرده که در اون از  732Gکمپانی شیائومی برای این گوشی از چیپ اسنپ دراگون 
دو هسته کورتکس  اون یپردازنده مرکز. شدهاستفادهی اهستهی هشت پردازندهیک 
A76 هسته کورتکس  6و  گاهرتزیگ 2.3گلد( با سرعت کالک  470 وی)کرA55 470 نی)کر 

ساخته  LPP ینانومتر 8براساس گره  یکه همگ هدار گاهرتزیگ 1.8( با سرعت کالک لوریس
 شدن.

 

استفاده کرده و این گوشی  Adreno 618شیائومی در کنار این پردازنده از پردانده گرافیکی 
گیگابایتی   128،256، 64ی داخلی هاحافظهگیگاباتی به همراه  8و  6ی رم هاحافظهرو در 
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 نیبه همروانه بازار کرده البته این گوشی قابلیت استفاده از کارت حافظه رو هم داره و 
 از دیگر موارده. ترصرفهبهگیگابایتی  64خرید نسخه  به نظرمدلیل 

 

و یا رابط کاربری لگ و یا  هابرنامهکه گفتیم در این گوشی چه در داخل  طورهمون
کامال راضی بودیم و در مورد  فوناسمارتاز این  تاخیری رو ندیدم و در هنگام استفاده

بازی هم حتی بازی کال آف دیوتی موبایل رو با باالترین کیفیت بدون هیچ لگی اجرا کرد، 
برای شما در  افزارسختی روزمره ما رو کامال اجرا میکنه اما اگه صرفا ازهایناین گوشی 

 ه باشین.رو هم در نظر داشت POCO X3 Proاولویته حتما گوشی 

 

یگوشاما از  ترهفیضع POCO X3 Proو  Mi 11 Liteی این گوشی از افزارسخت ازلحاظ
با کسب امتیاز  افزارشسختو میشه گفت  ترهیقو A52و  A72یی مثل سامسونگ ها

 هزار در بنچمارک انتوتو مناسبه. 336

 

 و تشخیص چهره اثرانگشتبررسی حسگر 

 

پرو با استفاده از این دو قابلیت سعی داشته که امنیت گوشیش رو  10ردمی نوت 
ی اکنندهرهیخکه روی دکمه پاور تعبیه شده از سرعت  اثرانگشتتضمین کنه، سنسور 

البته یکمی دکمه پاور  کنهیمبرخورداره و در کسری از ثانیه قفل گوشی رو برای شما باز 
ت و صدا میده که البته چیز مهمی نیست و نمیشه نصب این سنسور لق هس به خاطر

و از  کنهیمی عمل خوببهایرادی به گوشی گرفت از طرف دیگه حسگر تشخیص چهره هم 
 نورمکبرخورداره عالوه بر این کاربر دیگه نگران باز شدن گوشی در فضای  قبولقابلسرعت 

 گوشی رو باز میکنه.و  کنهیمی عمل خوببههم نیست چون در اون شرایط هم حسگر 
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 پرو 10بررسی باتری ردمی نوت 

 

ی استفاده کرده آمپریلیم 5020این گوشی شیائومی از یک باتری  داشتننگهبرای روشن 
ی کمتری استفادهاما اگه  دهیمی معمولی قطعا یک روز کامل رو جواب استفادهکه برای 

نگه داره اما باتری بیشتر  سرپاتا دو روز هم گوشی شما رو  تونهیمدارین  فوناسمارتاز 
یی که انجام هاتستبرای دوستانی مهمه که قصد دارن از اون استفاده سنگین کنن با 

. کنهیمدرصد باتری مصرف  16.5شد هر یک ساعت بازی کال آف دیوتی موبایل تقریبا 
هرتز قرار بدید این  120ر روی طبیعتا اگه رفرش ریت یا همون نرخ نوسازی تصویر رو ب

 22پرو طی یک ساعت فیلمبرداری تنها  10مصرف بیشتر هم میشه. باطری ردمی نوت 
 درصد شارژ از دست داد که باز هم خوبه.

 

 

واتی تغذیه میشه. البته با توجه به  33ی توسط یک شارژر آمپریلیم 5020این باطری 
دقیقه  30درصد تنها  60برای شارژ  نداره. استفاده از قابلیت شارژ سریع نگرانی وجود

 زمان نیاز داریم.

 

 پرو بخریم؟ 10ردمی نوت 

 

البته تنها در یک صورت گوشی  بلهجواب این سوال هستید باید بگیم که  به دنبالاگه 
POCO X3 Pro  پرو اولویت داره و اون هم استفاده گیمینگ  10نسبت به ردمی نوت

 دهیمهست در دیگر موارد این ردمی نوت ده پرو هست که اکثر رقباش رو شکست 
مقایسه  Redmi Note 10 Proرو با گوشی  M42که گوشی  شدهدهیدالبته در بعضی موارد 
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تریشه که در ردمی نوت ده پرو درسته با M42داره. تنها دلیل برتری  خندهمیکنن که کامال 
سامسونگ رو  M42ی داره و کاربری که گوشی قبولقابلاما عملکرد  ترهفیضعکه باتری 

ی، زیبایی طراحی، دوربین و حتی نمایشگر رو فدای باتری بهتر افزارسختمیخره قدرت 
 عقلی این حرکت منطقی نیست. ازلحاظکرده که اصال 

 

 ه پرو!دیگر رقبای ردمی نوت د

 

 تونه رقیب این گوشی باشه اما اگه مقالههم می  A72ازلحاظ قیمت گوشی سامسونگ
رو مطالعه کرده باشین متوجه میشین که در اکثر موارد  A72 گوشی سامسونگ بررسی

 .ی شیائومی هست که برنده مطلق این مبارزه استردهاین میان

 افزارسختمیشه.  بردهنامپرو  10رقیب ردمی نوت  عنوانبههم  Mi 11 Liteاز شیائومی 
ی داره و اما باتری و دوربین باتریزالیت طراحی  11این دو محصول یکیه. گوشی می 

پرو  10ی ردمی نوت صفحههرتزه اما  90الیت  11می  شینماصفحهی هم داره ترفیضع
 هرتزه. 120

 

 آخرحرف

 

پرو به این نتیجه رسیدیم که  10و ردمی نوت  10ی ردمی نوت دوگوشبعد از بررسی 
یمگذاشته البته در بعضی موارد  سنگ تمامی خودش هارده انیمشیائومی امسال برای 

یک  10ما از این دو محصول راضی بودیم ردمی نوت  بازهمبهتر کار کنه اما  تونست
ی روزمره دارن و بازی کردن هادهاستفااقتصادیه و برای دوستانی که از گوشی  فوناسمارت

نیست کامال گوشی مناسبیه. این گوشی در اجرای  هاشونتیاولوبا تنظیمات باال جز 
ی روز رو هم با تنظیمات متوسط و نرخ هایبازی روزمره هیچ مشکلی نداره و افزارهانرم

رخورداره ی رضایت بخشی بصفحههمچنین از کیفیت  کنهیمفریم برثانیه اجرا  60نوسازی 

https://netran.net/mag/review-of-samsung-galaxy-a72/
https://netran.net/mag/review-of-samsung-galaxy-a72/
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اما در اون سوی میدان ؛ و باتریش هم جوابگوی یک روز کامل و حتی کمی بیشتر هست
 120ی نمایش صفحهی خاص خودشه هایطلبجاهپرو یک میان رده با  10ردمی نوت 

ی این گوشی هابرندهی مناسب از برگ شارژدههرتزی، دوربین باکیفیت، طراحی زیبا و 
ی بازار میشه بجز گوشی هارده انیمهم حریف اکثر  افزارسختهستن البته این گوشی در 

POCO X3 Pro  در بقیه موارد از این گوشی سره،  افزارسختپرو بجز  10که البته ردمی نوت
ی سنگین رو با باالترین کیفیت هایباز Redmi Note 10 Proدر مورد کاربری گیمینگ هم 

یبازی بعد و هاسالی نداره و ممکنه در االعادهخارقهرچند که کارت گرافیک  کنهیماجرا 
 ی جدید دیگه این امکان رو به شما نده.ها

 

 

 

 

 های مرتبطمقاله

 mi 11 ultra و mi 11و بررسی گوشی های نقد 

 A72 نقد و بررسی گوشی میانرده سامسونگ گلکسی

 بهترین گوشی های گیمینگ

 بهترین گوشی های میان رده

 

https://netran.net/mag/mi-11-mi-11-ultra-and-mi-11-lite/
https://netran.net/mag/review-of-samsung-galaxy-a72/
https://netran.net/mag/best-gaming-smartphones-2021/
https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
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 2021معرفی بهترین گوشی های شیائومی 

 

https://netran.net/mag/the-best-xiaomi-2021-phones/

