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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

ایسوس روی یک گوشی  
گیمینگ دیگر کار می کند ؛  

ROG Phone 5S   در راه است 

برند اول  یمینگلپ تاپ گ یدکه در تول ایسوس
 یها  یقصد داره بازار گوش یشه،جهان محسوب م

رو هم کامال از آن خودش کنه. کار کردن  یمینگگ
 یرو برا Asusتالش  ینآخر  ROG Phone 5S یرو

اما آیا  .کنهیآشکار م یادن یگوش  ینتر  یساخت قو
جدیدترین موبایل ایسوس پیشرفت قابل توجهی 

 نسبت به نسل قبل داشته؟ 

 .ران همراه باشید ی نت با مجله 

 

https://netran.net/mag/asus-rog-phone-5s/
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 یها  یقصد داره بازار گوش یشه،برند اول جهان محسوب م یمینگلپ تاپ گ یدکه در تول ایسوس
 یرو برا Asusتالش  ینآخر  ROG Phone 5S  یرو هم کامال از آن خودش کنه. کار کردن رو یمینگگ

اما آیا جدیدترین موبایل ایسوس پیشرفت قابل توجهی   .کنهیآشکار م یادن ی گوش ینتر یساخت قو
 نسبت به نسل قبل داشته؟ 

 ROG Phone 5 با ROG Phone 5S  تفاوت

 
 Snapdragonپردازنده استاندارد  ROG Phone 5S یدتول یبرا  یسوسکه ا ینهاز ا یحاک هاشنیده 

جز به  .رفته Snapdragon 888 Plusرو کنار گذاشته و سراغ  ROG Phone 5مورد استفاده در   888
  خبرهای ینده آ یدر روزها شایدوجود نداره. البته  این دو مدل  ینب چشمگیری تفاوت یامورد، گو ینا
در حال حاضر فقط  اما منتشر بشه. ینسبت به مدل قبل  یگوش ینا هاییشرفتدر مورد پ یشتریب

در مورد اعتبار اون اظهار  یشهمنتشر شده که هنوز نم یسوسا یمینگگ یگوش یدتریناز جد یریتصو
، دو گیگابایت افزایش  5اس نسبت به راگ فون   5ها مقدار رم راگ فون زنیبنابر گمانی د.نظر کر

شده و حاال کاربرها   رسیده. حافظه داخلی گوشی جدید ایسوس هم دو برابر 18داشته و به عدد 
 گیگابایت فضای ذخیره سازی نهایت لذت رو ببرن.  512تونن از می
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 یژگیو ینتر مهم یشهپالس رو م 888اسنپ دراگون  یعنیاستفاده از پردازنده قدرتمند کوالکام 
ROG Phone 5S باال رفته و عملکرد   یفرکانس پردازنده کم یپست،چ یندر نظر گرفت. در ا

وجود  888با اسنپ دراگون  یموارد تفاوت چندان یکرده و در باق یدابهبود پ ینماش یادگیری
 نداره. 

 

 قوی ترین گوشی دنیاست ؟  ASUS ROG Phone 5Sآیا  

 
جدیدترین گوشی گیمینگ ایسوس،  به جز پردازنده قدرتمند، مقدار رم باال و حافظه ی داخلی زیاد، 

اس از صفحه نمایشگری از  5غول تایوانی در ساخت راگ فون ای هم داره. های جذاب دیگهویژگی
اما ره. هرتز استفاده کرده که برای گیمرها معنای خیلی خاصی دا 144و با نرخ تازه سازی  OLEDنوع 

با در نظر   Asusاین ترکیب سخت افزاری و نمایشگر باکیفیت به باتری پرقدرتی احتیاج داره که 
واتی استفاده کرده تا خیال  65میلی آمپری با قابلیت شارژ  6000گرفتن این مسئله، از یک باتری 

  ROG Phone 5Sچیزی تا معرفی رسمی   آماده به کار بودن گوشی راحت باشه.همیشه گیمرها از  



 در راه است   ROG Phone 5Sکند ؛    ی کار م  یگر د   یمینگ گ   ی گوش   یک   ی رو   یسوس ا 
 

 

4 

 

ی ایسوس  باقی نمونده و باید ببینیم پاسخ برندهای بزرگ گوشی جهان نسبت به پروژه بلندپروازانه
 چیه.

 

 : ر ی بیشتبرای مطالعه

 معرفی شد ZTEگیگابایتی توسط  20اولین گوشی با رم 

 

 حرف آخر 

حتی اگه نسبت به مدل معمولی خودش خیلی تغییر نکرده باشه، باز هم   ROG Phone 5Sگوشی 
نظر  حال بهبا اینکه تا چند سال میشه ازش استفاده کرد.  دستگاه سطح باالیی محسوب میشه

های نرم افزاری جلو میفتن و هنوز بازی  های گوشی های اندرویدی دارن از شرکتمیرسه سازنده 
فزار رو به چالش بکشه، تولید نشده. جدیدترین گوشی گیمینگ سنگینی که تمام توان سخت ا

انتظار گیمرها برای لذت بردن از اجرای بازی ایسوس هم ممکنه به همین سرنوشت دچار بشه و 
 های سنگین روی موبایل به سرانجام نرسه.

 

 سواالت متداول 

 حافظه جدیدترین گوشی گیمینگ ایسوس چقدره؟ 

 گیگابایت تولید شده.  512و  256و حافظه های   16در دو نسخه با رم  ROG Phone 5Sگوشی 

 برای اجرای سنگین ترین بازی های اندروید به چه مقدار رم احتیاج داریم؟ 

کیفیت اجرای بازی به جز رم به پردازنده مرکزی و پردازنده گرافیکی هم بستگی داره؛ اما با یک 
 جواب میده.گیگابایتی هم  6، رم ترکیب هماهنگ

https://netran.net/mag/zte-axon30-20gb-ram/

