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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

  ی لپ تاپ ها   ین بهتر معرفی  
 ۲۰۲۱  یمینگ گ 

رو    یاساس ییراتیهر سال تغ  یمینگگ یتاپ ها لپ
 یوترهایشدن کامپ یگزینجا  یل. اواکننیتجربه م

 یقابل حمل، شاهد عرضه ی با لپ تاپ ها یمینگگ
جورواجور  یبدقواره، آداپتورها یبا بدنه یمحصوالت

بازار  یاصل  یان. اما حاال مدعیمفراوان بود RGBو نور 
 ین. در ایدنرو از خودشون نشون م یعملکرد متفاوت
سال  یمینگلپ تاپ گ ینبهتر  کنیمیمقاله تالش م

 ینتا در مورد ا یمکن یرو به شما معرف ۲۰۲۱
 .ید بدون یشترب رتمند،قد یارمحصوالت جذاب و بس

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/best-gaming-laptop-2021/
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شدن  یگزینجا یل. اواکننیرو تجربه م  یاساس ییراتیهر سال تغ  یمینگگ یتاپ ها لپ
بدقواره،   یبا بدنه  یمحصوالت یقابل حمل، شاهد عرضه یبا لپ تاپ ها یمینگگ یوترهایکامپ

رو از  یبازار عملکرد متفاوت یاصل  یان. اما حاال مدع یمفراوان بود RGBجورواجور و نور  یآداپتورها
رو به  ۲۰۲۱سال  یمینگگ یلپ تاپ ها  ینبهتر  کنیمیمقاله تالش م ین. در ایدنخودشون نشون م

 .یدبدون یشترب رتمند،قد یارمحصوالت جذاب و بس ینتا در مورد ا یمکن یشما معرف

 

 ؟   یستچ   یمینگتاپ گ  لپ

 
و تعریفی   گیمینگ جهان وارد بازار شد تاپ لپعنوان اولین به Razer Bladeبود که  ۲۰۱۰سال 

از اون موقع تا حاال این دسته از محصوالت   .آورددنیای گجت ها   با خودش بهجدید رو 
بزرگ لپ تاپ موفق شدن   یکننده ها یدتول رفتهتجربه کردن و رفتههای زیادی رو پیشرفت

لپ  انتخاب با جا بدن. تریا حرفه یتر و با ظاهر سبک تر،یک بار  یقدرتمند رو در قالب یافزارها سخت
 یدتونای، میبرد یک کنسول حرفهکه عالوه بر کار یدتاپ گیمینگ دستگاهی رو در اختیار دار 

برای استفاده از کنسول ضمن اینکه . یدهای کامپیوتری رو هم باهاش انجام بدترین پردازشسنگین
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؛ اما لپ تاپ گیمینگ شما رو از این دردسر هم  بازی، باید اون رو به مانیتور یا تلویزیون وصل کنید
نوع بسیار خاطر تبا این حال، به هاست.ی اجرای جدیدترین بازیکنه و همیشه آماده خالص می 

تا بتونید بهترین  آشنایی داشته باشید ای لپ تاپخرید حرفهباالی این محصوالت در بازار، بهتره با 
 ی خودتون رو پیدا کنید.لپتاپ گیمینگ مناسب بودجه

 

انتقال   یبرا  یمینگگ یکه درسته لپ تاپ ها ینهاز کاربرها بهش توجه ندارن ا  یلیکه خ ایمسئله
العاده  افزار فوقخاطر سختمحصوالت به ین شدن، اما ا یطراح یمگ  یاجرا  یتجربه ینبهتر 

 . کننیروزانه هم راحت م یکاربرها رو بابت انجام کارها  یالکه دارن تا چند سال خ یقدرتمند

 

 ۲۰۲۱سال    یمینگ گ  ی لپ تاپ ها   بهترین

 

https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
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بار فهرستی از بهترین لپ تاپ های سال حداقل یک اکثر وبسایت های معتبر حوزه تکنولوژی هر
در این مقاله ما آشنا بشن.  انواع این محصولگیمینگ رو ارائه میدن تا کاربرها با قدرتمندترین  

تا بهترین مدل های لپ تاپ گیمینگ رو به شما معرفی کنیم.  رو معیار قرار دادیم PCMagفهرست 
رو مطالعه   راهنمای خرید لپ تاپ گیمینگاگه به اطالعات بیشتری در این زمینه احتیاج دارید، 

 کنید. 

 

 Predator Triton 300 SEایسر  

 
باالی   رده  بین لپ تاپ های گیمینگ چهره   Acerمحصول  کامال با طراحی متفاوتی که داره در  ای 

وجور و سبکه و در عین حال خوب خیلی جمع   Predator Triton 300 SEشاخص به حساب میاد.  
می  نگه  گرافیکی  شارژ  پردازنده  عملکرد  به   Nvidia GeForce RTX 3060داره.  مدل  این  شکلی در 

بخش رو به کاربر هدیه میده.  ای لذتهرتزی ، تجربه  ۱44باورنکردنی بهتر شده و در ترکیب با نمایشگر  
که باعث میشه بهترین لپ تاپ گیمینگ لقب   اما لپ تاپ گیمینگ ایسر دو نقطه ضعف مهم داره 

https://netran.net/mag/gaming-laptop/
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ربرها کوچیک محسوب میشه؛ دوم که از نظر خیلی از کاه  اینچی   ۱4یک اینکه صفحه نمایش اون    نگیره؛
ی گیگابایت فضا داره که برای ذخیره   5۱۲فقط  هست، اما    SSDاینکه حافظه داخلی اون اگرچه از نوع  

 نظر نمیرسه. کافی بهبازی سنگین  ینچند

 دالر  ۱5۰۰قیمت: 

 

 m15 R4  الن ویر 

 
اما    Alienwareپرچمدار   پردازنده  اضافه شدن  با  از نظر طراحی شبیه مدل های نسل قبل خودشه 
رفته. محصول بسیار باال    در اجرای بازی های سنگین، قدرت اون    GeForce RTX 30  سری  گرافیکی

شناخته میشه که البته   ۲۰۲۱عنوان یکی از بهترین لپ تاپ های گیمینگ سال به  Alienwareدرخشان  
. باتری بادوام، SSDگیگابایت حافظه    ۱و    4Kبا رزولوشن    OLEDداره؛ مثل نمایشگر  دالیلی روشنی هم  

هستن. اما از   m15 R4ی  های مثبت دیگههای متعدد از جمله ویژگیکیبورد جذاب و وجود پورت
، ه هرتز 6۰این لپ تاپ که در  (  Refresh Rateسازی صفحه نمایش )طرف دیگه پایین بودن نرخ تازه 

 آزاردهنده تلقی میشه. برای خیلی از گیمرها 

 دالر  ۱78۰قیمت: 
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  Blade 14ریزر 

 
ی بین دو لپ تاپ مشهور خودش  ، قصد داشته فاصله  ۱4با معرفی بلید    Razerساز  کمپانی جریان

ریزر هم اولین نمونه از این دسته از محصوالت   پوشش بده.رو    Blade 15و    Blade Stealth 13یعنی  
 Blade  رو تولید کرده، هم چند مدعی برای دریافت عنوان بهترین لپ تاپ گیمینگ رو معرفی کرده.

مجهز شده و کیبورد و   NVIDIA RTX 3080و پردازنده گرافیکی    AMD Ryzen 9به پردازنده ی    14
ترابایت   ۱،    زهرت  ۱65نرخ تازه سازی    و  1440pرزولوشون    . نمایشگر باالعاده زیبایی داره تاچ پد فوق

ای جذاب تبدیل به گزینهای هستن که این مدل رو های دیگهو بدنه باریک فلزی ویژگی SSDحافظه 
ای بزرگتر  ، صفحه  ۱4شون برخالف بلید  کنن. با این حال شاید خیلی از کاربرها ترجیح بدن دستگاه می
 باشه. اینچ داشته  ۱4از 

 دالر  ۱8۰۰قیمت 
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Razer خاطر تولید لپ تاپ های گیمینگ شناخته میشه، اما در تولید لوازم جانبی  اگرچه بیشتر به
ای  کنسول های بازی و حتی جوی استیک های اندرویدی هم فعالیت داره و محصوالت خالقانه

 کنه.تولید می

 

 

  Blade 15 Advanced Edition (2021)ریزر 

 
انویدیا همراه   RTX 30پردازنده گرافیکی سری    اب  Razer Blade 15ی لپ تاپ  روزشده ی بهنسخه

در بین بهترین لپ تاپ های گیمینگ ، راحتی بربیاد.  شده تا از پس هر پردازش سنگین گرافیکی به
Blade 15 Advanced Edition    .ر  شاهکابا طراحی زیبا و بدنه صیقلی خودش کامال به چشم میاد

میذاره  نمایش  به  رو  باالیی  دوام  اون  باتری  و  داره  باالیی  ساخت  کیفیت  همه  ریزر  از  فراتر  ی  و 
اما مشکلی که بعضی از گیمرها با  . هرتز مجهز شده  ۲4۰هاش، به نمایشگری با نرخ تازه سازی  خوبی 

نمیشه   البته  بوده.  از شاسی  نقاط خاصی  در  بدنه  برخورد داشتن، گرم شدن  این اون  باالی  قیمت 
 محصول رو هم نادیده گرفت.

 دالر  3۲۰۰قیمت 
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 Predator Helios 300 (2021)ایسر  

 
Acer  ارزون این تجربه  در ساخت لپ تاپ های  از  قیمت تخصص داره و در حوزه ی گیمینگ هم 

یکی از این موردهاست که میشه اون رو در گروه لپ تاپ   Predator Helios 300کنه.  استفاده می
با این حال ایسر با در نظر گرفتن قابلیت هایی مثل صفحه  های گیمینگ میان رده دسته بندی کرد.  

ای رسونده. تیز  قیمت خودش رو به سطح دیگههرتزی و امکان اورکالک ، محصول خوش  ۲4۰نمایش  
نقطه ضعف های اساسی لپ تاپ   RTX 3060بودن لبه های دستگاه و استفاده از پردازنده گرافیکی  

 گیمینگ ایسر هستن. 

 دالر ۱59۰قیمت: 
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 m17 R4الن ویر  

 
زیبا داره.    Alienwareبرند   این   m17 R4لپ تاپ  دالیل زیادی برای افتخار کردن به این محصول 

به بهشرکت  ساخت  کیفیت  اون  در  که  شده  طراحی  متفاوت  گرفته. شکلی  قرار  توجه  مورد  شدت 
  RTX 3080اینتل و    Core i9ترکیب سخت افزاری  هرتزی و    36۰، نمایشگر    کارگیری کیبورد مکانیکیبه

ای هستن که الن ویر برای محبوبیت هرچه بیشتر دستگاه خودش به انجام  اقدامات دیگه  انویدیا ،
در بحث مصرف انرژی عملکرد خوبی نداره و نه تنها باتری اون    Alienware m17 R4اما    رسونده.
تاپ   حال وقتی صحبت از بهترین لپبا این  م نمیاره، بلکه شارژر بسیار سنگینی هم داره.اخوب دو

 کنن. های الن ویر رو معرفی می پسند یکی از مدلگیمینگ باشه، خیلی از کاربرهای خاص

 دالر ۱95۰قیمت: 

 

تاسیس  ۱996ای به حساب میاد و در سال شرکت نسبتا باسابقه Alienwareبرخالف تصور عموم، 
ی اون محسوب خریداری شده و زیرمجموعه  Dellتوسط کمپانی  ۲۰۰6شده. این برند در سال 

 میشه.
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 ROG Zephyrus S17 (2021)ایسوس 

 
  ۱7ای رو به نمایش میذاره. زفیروس اس  عملکردی در حد یک کامپیوتر حرفه Asusلپ تاپ قدرتمند  

این   صدا شهرت داره.نقص و سیستم خنک کننده بیخاطر پرفورمنس درخشان، کیفیت ساخت بیبه
داره مدل که یکی از بهترین لپ تاپ های گیمینگ ایسوس محسوب میشه، خیلی خوب شارژ نگه می

عنوان ای که بهتنها مسئلهشیک بودن کیبورد، تاچ پد و اسپیکرهاش معروفه.    زیبا و  به  و بین گیمرها
مطرح میشه، پایین بودن نرخ تازه سازی صفحه نمایش اون در   ROG Zephyrus S17نقطه ضعف  

در بازار موجود هستن که دست کاربرها رو   انواع لپ تاپ ایسوسبا این حال  هست. 1080pحالت 
همیشه مدعی ساخت بهترین لپ تاپ گیمینگ   Asus  فراموش نکنید که  برای انتخاب باز میذارن.

 عملکردی درخشان در این حوزه داشته.بوده و 

 دالر  ۲۲۰۰قیمت: 

 

 

https://netran.net/mag/asus-laptop-series/
https://netran.net/mag/asus-laptop-series/
https://netran.net/mag/asus-laptop-series/
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 Bravo 15ام اس آی 

 
تبحر خاصی در تولید محصوالت رده باالی حوزه گیمینگ داره، اما این مدل یکی از انواع   MSIکمپانی  

 AMDغول تایوانی با به کار گیری پردازنده سری لپ تاپ های اقتصادی این شرکت به حساب میاد. 
Ryzen 4000    .با وجود قیمت   ۱5براوو  موفق شده نرخ تازه سازی خوبی رو در اختیار کاربر قرار بده 

هرتز و باتری و اسپیکرهای قابل قبولی داره و بازی    ۱۲۰گیگابایت رم داره؛ نرخ تازه سازی    ۱6پایین،  
موقع   CPUایرادهای این مدل هم داغ شدن  کنه.  ها رو در حالت فول اچ دی خیلی خوب اجرا می

پردازش های سنگین و تک رنگ بودن نور پس زمینه ی کیبورد هست که مورد دوم با توجه به قیمت 
قطعا با این قیمت نمیشه انتظار تولید بهترین لپ تاپ گیمینگ   نظر میاد.این دستگاه کامل منطقی به

 رو از ام اس آی داشت. 

 دالر  9۰۰قیمت: 

 

هاش به  های بزرگی رسیده و نوآوریهمیشه در تولید محصوالت رده باال به موفقیت MSIشرکت 
قیمت باشه، اکثر کاربرها نسبت به کیفیت ثمر نشسته؛ اما وقتی بحث تولید لپ تاپ های ارزون 

 ساخت محصول چندان خوشبین نیستن. 
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 ROG Zephyrus Dou 15 (GX550)ایسوس 

 
هاش  به صفحه نمایش دوم مجهزه و کاری رو انجام میده که رقیب  Asusلپ تاپ عجیب و غریب  

قادر به انجام اون نیستن. اگرچه در حال حاضر خیلی از کاربرها توان خرید چنین محصولی رو ندارن، 
  باریک و زیبا طراحی  Zephyrus Dou 15.  نکردخاطر این نوآوری ستایش  اما نمیشه ایسوس رو به

با این حال، با ای هم داره.  شده و عالوه بر اجرای روان بازی های سنگین، سیستم خنک کننده حرفه
نرخ تازه   دلیلبهترابایت حافظه داخلی،    ۲و    4Kاینتل، نمایشگر    Core i9  وجود استفاده از پردازنده 

 ببرن.تونن از داشتن دستگاهی کامل لذت کاربرها نمیهرتزی   6۰ پایین سازی

 دالر  37۰۰تا  3۰۰۰قیمت: بین 
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 Legion 5 Proلنوو  

 
شاید توانایی رقابت با بهترین لپ تاپ های گیمینگ جهان رو نداشته باشه، اما با   Lenovoاین مدل  

 AMD؛ چراکه ترکیب سخت افزاری  ای ایدئال برای کاربرها محسوب میشهدر نظر گرفتن قیمت، گزینه
Ryzen 7 5800H    و پردازنده گرافیکیNVIDIA GeForce RTX 3070  ها ترین بازیاجرای روان سنگین

ای، اینچی سریع و روشن، کیفیت ساخت باال و کیبورد حرفه   ۱6صفحه نمایش  کنه.  رو تضمین می 
گیمینگ طراحی معمولی   پعنوان لپ تاپرو لنوو هستن. در مقابل، این دستگاه به  5مزایای لژیون  

یگابایتی هم یکی دیگه از مسائلیه که گ  5۱۲حافظه  نظر میرسه.  داره و بدنه اون حجیم و جاگیر به 
مدلی کارآمد   Legion 5 Pro،  انواع لپ تاپ های لنوواما در کل بین    ممکنه گیمرها رو به دردسر بندازه.

 محسوب میشه. 

 دالر  ۱97۰قیمت: 

 

https://netran.net/mag/types-of-lenovo-laptops/
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 : ی بیشتر برای مطالعه

 بهترین برند لپ تاپ: کدام شرکت برنده نبرد قدرت و ظرافت است؟ 

 : با بررسی مشخصات و نقاط قوت ۲۰۲۱بهترین لپ تاپ های خانگی 

 راهکار در راهنمای خرید لپ تاپ استوک یا دست دوم 6

 

 

 حرف آخر 

لپ تاپ های  رو به شما معرفی کنیم.  ۲۰۲۱در این مقاله تالش کردیم بهترین لپ تاپ گیمینگ 
خاطر داشتن سخت افزار قدرتمند توانایی انجام سنگین ترین پردازش های گرافیکی رو گیمینگ به

بنابراین مورد توجه گرافیست ها و تدوین گرها هم قرار دارن. در بازار این محصوالت،  . دارن
ی انواع لوازم جانبی برند خودش  ایسوس بهترین عملکرد رو از خودش به نمایش گذاشته و با ارائه

نظر شما در مورد لپ تاپ های گیمینگ چیه؟ آیا از این گجت ای جا انداخته. رو بین گیمرهای حرفه
 نظرتون لپ تاپ های گیمینگ محصوالت جالبی نیستن؟ کنید یا بهها استفاده می

 

 سواالت متداول 

 ی لپ تاپ های گیمینگ قیمت باالیی دارن؟ آیا همه 

های ارزون و باکیفیت هم در قیمت هستن؛ اما همیشه گزینهبهترین لپ تاپ های گیمینگ گرون
 .ده بازار موجو

Razer   هم مثل ایسوس و ایسر تایوانی هست؟ 

 آمریکایی به حساب میاد. –خیر، ریزر شرکتی سنگاپوری 

 خوره؟ نرخ تازه سازی صفحه نمایش دقیقا به چه درد می 

https://netran.net/mag/best-laptop-brand/
https://netran.net/mag/the-best-everyday-use-laptops-2021/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9/
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تری به نمایش شکل روانصفحه نمایش هرچقدر نرخ تازه سازی باالتری داشته باشه، تصاویر به
در بحث گیمینگ که حتی پرش یک فریم یا تاخیر در نمایش اون سرنوشت  مسئلهاین درمیان. 

 بازی رو تغییر میده، اهمیت زیادی داره.

 مطمئن ترین برند لپ تاپ گیمینگ کدومه؟ 

فقط شرکت های معتبر توانایی تولید لپ تاپ های گیمینگ رو دارن. مسئله بیشتر در حال حاضر 
 پسندید. ای هست و اینکه شما کدوم نوع طراحی رو می سلیقه


