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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران مجله نت
 

؛  2021 یمینگموس گ ینبهتر 
 ینبهتر  یو معرف یدخر  یراهنما

 ها مدل

قطعا با این اگه اهل بازی های کامپیوتری باشید، 
نظر موافقید که با لوازم جانبی معمولی نمیشه خیلی 

برای همین گیمرها تجهیزات از گیم ها رو اجرا کرد. 
ی مخصوص به خودشون رو دارن تا در میانه
موس های نبردهای سنگین خشابشون خالی نمونه! 

تونن گیمینگ یکی از این تجهیزات هستن که می
در این ار کاربر بذارن. ای متفاوت رو در اختیتجربه

کنیم شما رو با این محصوالت آشنا و مقاله تالش می
رو به شما  2021در نهایت بهترین موس گیمینگ 

 .معرفی کنیم

 

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/best-gaming-mouse/
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بازی های کامپیوتری باشید، قطعا با این نظر موافقید که با لوازم جانبی معمولی نمیشه اگه اهل 
خیلی از گیم ها رو اجرا کرد. برای همین گیمرها تجهیزات مخصوص به خودشون رو دارن تا در 

ی نبردهای سنگین خشابشون خالی نمونه! موس های گیمینگ یکی از این تجهیزات هستن میانه
کنیم شما رو با این ای متفاوت رو در اختیار کاربر بذارن. در این مقاله تالش میتجربهتونن که می

 رو به شما معرفی کنیم. 2021محصوالت آشنا و در نهایت بهترین موس گیمینگ 

 

 راهنمای خرید موس گیمینگ

 
مرور ، معیارهای انتخاب این تجهیزات رو  2021وس های گیمینگ سال اپیش از معرفی بهترین م

فراموش ی مبهمی ذهن شما رو به خودش مشغول نکنه. نکتهکنیم تا موقع بررسی و خرید، می
هایی که قراره اجرا به روش کار کردن شما با این قطعه و نوع بازی ،نکنید که انتخاب موس مناسب

سلیقه  به کنیم،ها اشاره میی مواردی که در ادامه به اونکنید هم ارتباط داره. بنابراین عالوه بر همه
استایل خودتون هم توجه کنید؛ چراکه حتی بهترین موس گیمینگ دنیا هم میتونه برای دست  و

 رگ، سبک یا سنگین باشه.شما کوچیک، بز
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تجهیزات مناسب این کار اجرای بازی های کامپیوتری نهایت لذت رو ببرید، الزمه برای اینکه از 
ای متفاوت رو در هاییه که میتونه تجربهیکی از اقدام خرید روتر گیمینگرو داشته باشید. 

 اختیار شما بذاره.

 

 اپتیکال یا لیزری

 
اول بر سر دوراهی موس های اپتیکال یا لیزری وقت بحث قیمت و عملکرد در میون باشه، همون 

های خودشون رو دارن؛ اما موس های ها و کاستیها برترید. هردوی این تکنولوژییگیر قرار می
هایی که موس اپتیکال در البته باتوجه به پیشرفت تر هستن.تر و بنابراین محبوباپتیکال ارزون

 های اخیر داشته، حاال اختالف قیمت بین این دو نوع بسیار ناچیز محسوب میشه.سال

های مختلف استفاده کرد. یعنی اگه ها روی سطحاز اونمیشه مزیت موس های لیزری در اینه که 
یشه موس های اپتیکال روی اون درست میز کامپیوتر شما جنس یا بافت خاصی داره که باعث م

حال موس های لیزری مشکل مهمی دارن که خیلی از  با اینکار نکنن، باید سراغ انواع لیزری برید. 

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c/


 ها مدل ینبهتر  یو معرف یدخر  یراهنما ؛ 2021 یمینگموس گ ینبهتر 
 

 

4 

 

دقت زیاد باعث کند شدن عملکرد موس  .هاستاونون دقت بسیار باالی گیمرها رو فراری میده و ا
تر موس های اپتیکال دقت پاییندر مقابل، . میشه که این مسئله در گیمینگ بسیار آزاردهنده است

پس  کنه.تر تبدیل میای مناسبها رو برای اجرای بازی به گزینهو سرعت باالتری دارن که اون
 باید سنسور اپتیکال داشته باشه. 2021بهترین موس گیمینگ 

 

 ( DPIنقطه بر اینچ ) 

 
وس گیمینگ بهش توجه داشته باشید، نقطه بر اینچ ) امعیار بعدی که باید در انتخاب بهترین م

Dots Per Inch  یا دی پی آی هست. شرکت های سازنده موس توجه خاصی به این مسئله دارن )
قابل اندازه گیری  DPIمیدان مانور خودشون تبدیل کردن؛ دلیلش هم ساده است:  و اون رو به

های تولیدکننده رو تر میشن، کمپانیهست و هیچ چیز بیشتر از نمایش اعدادی که بزرگ و بزرگ
 کنه.خوشحال نمی
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با یک پیکسل روی توضیح میدن. اگه هر نقطه رو  نقطه بر اینچ میزان حساسیت موس رو با عبارت
هست، با هربار حرکت  800اون  DPIیزان طور مثال می که بهکامپیوتر  نمایشگر برابر بدونیم، موس

با باال بردن دی پی آی موس ، کنه. پیکسل روی صفحه حرکت می 800یک اینچی دست شما، 
خاص خودش رو داره که ممکنه متغیر باشه و  DPIکنه. هر موس میزان تر حرکت مینشانگر سریع

 اون رو تغییر داد. میشهافزار افزاری یا از طریق نرمهای سختمهکتوسط د

 4000امروزی حداقل هست؛ اما موس های گیمینگ  1600میزان دی پی آی اکثر موس های معمولی 
DPI .سرنوشت  ممکنهدر اجرای بازی های ویدیویی، سرعت موس اهمیت بسیار زیادی داره و  دارن

 16000مثال  ،باال اما آیا موس با دی پی آی بسیار تغییر بده. کامالیک شخصیت )داخل بازی!( رو 
 کاربرد خاصی داره؟

 چقدر است؟ DPI مناسبمقدار 

اما های کار کردن شما با موس ارتباط داره. انتخاب میزان نقطه بر اینچ هم به نوع بازی ها و عادت
تونید میزان نقطه بر اینچ رو به باالیی دارن اینه که شما همیشه می DPIمزیت موس هایی که 

تونید از سرعت باالی میزان دلخواه خودتون کاهش بدید. مثال حین اجرای بازی های اکشن می
یین بیارید های تک تیراندازی حساسیت رو پاواکنش موس لذت ببرید، اما در عین حال در موقعیت

 تا با دقت شلیک کنید.

کنید که مثال اگه از مانیتوری استفاده میشما هم میتونه در انتخاب موس موثر باشه.  نمایشفحهص
به همین هم کار شما رو راه میندازه.  2000هست، انتخاب موس با دی پی آی  1080pرزولوشن اون 

پس بهترین  کامال مناسب هست. 4000 حدود  DPIموس با میزان  4Kنسبت برای نمایشگرهای 
 کنید، مشخص میشه.با توجه صفحه نمایشی که ازش استفاده می 2021موس گیمینگ 

 

نمایشگرهای با رزولوشن بسیار باال طراحی موس های با میزان دی پی آی بسیار باال برای 
یازی نیست برای این کنید، ناگه از مانیتوری با رزولوشن معمولی استفاده میبنابراین . شدن

 هزینه کنید.بیش از باقی تجهیزات کامپیوتر خودتون وسیله 
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 سیمی یا بی سیم

 
ها فقط اون انتخاب هستن؛ حتی اگه معیارهای جذابی گزینهموس های بی سیم برای اکثر کاربرها 

راحتی این نوع از موس ها رو به نباشه. ث فنی مطرحهای درهم و برهم باشه و بححذف کابل
اما از طرف دیگه، قیمت موس های وایرلس های مختلف متصل کرد. جا و به دستگاهمیشه جابه

ها نیازمند ها ثبات الزم رو نداره و استفاده از اوناالتر از موس های سیمی معمولیه؛ اتصال اونب
 .هبشکه زود به زود باید شارژ یا تعویض ه کارگیری باتریبه

 ،ترنارزون ؛ چراکهمیشه گفت موس های سیمی برای گیمینگ کارایی بیشتری دارن ،با این اوصاف
خالی شدن باتری شما رو تنها  یبه بهونهبازی  گیرنفسدر لحظات  اتصال پایدارتری دارن و

ای هتونید موس اصلی بازی رو از نوع سیمی انتخاب کنید و برای موقعیتبنابراین می نمیذارن!
قیمت سیم ارزونخاص مثل بیرون بردن لپ تاپ یا جایی دور از کامپیوتر نشستن، از موس بی

 استفاده کنید.

 

بنابراین در بحث گیمینگ که  ،تری دارنموس های سیمی از نظر اتصال وضعیت مطمئن
 حسابی بهتری بهگزینههای بی سیم در برابر موسکننده هستن، ها تعیینترین لحظهکوتاه

 میان.
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 مه های قابل برنامه ریزیکد

 
ی چپ مهکدو د انند،مای موشکنن که شامل بدنهاکثر موس ها از یک طراحی استاندارد پیروی می

ای دارن که های اضافهمهکتر دهای پیشرفتهالبته موسمیشه.  ک اسکرولو غلت کلیک و راست کلیک
اگه ی خودش مشخص کنه. ی هرکدوم رو بنابر سلیقهریزی هستن و کاربر میتونه وظیفهبرنامهقابل

ها اونی مختلف رو بهتونید چند وظیفهگیمی که در حال اجرای اون هستید اجازه بده، حتی می
باید به سبک بازی هایی که بهشون  اما آیا واقعا چنین کاربردی برای شما اهمیت داره؟محول کنید. 

مندید و نوع بازی خودتون مراجعه کنید تا ببینید استفاده از این قابلیت، ارزش هزینه کردن عالقه
 ی اضافه در اختیار شما میذاره.مهکچند د 2021اما در هر صورت بهترین موس گیمینگ  داره یا خیر.
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 وزن و اندازه

 
ها و امکانات در قالب یک شی ی این قابلیتی پایانی و بسیار مهم، چگونگی جا دادن همهنکته

ای در صورت مناسب نبودن سایز و اندازه، بهترین موس های گیمینگ هم به وسیلهفیزیکی هست. 
طراحی موس گیمینگ کار ه فقط جیب شما رو خالی کردن. کمیشن تبدیل ارزش و بدون استفاده بی
اگر  .حتی نیست، چون این تجهیزات اگه کوچیک باشن، استفاده کردن ازشون خیلی سخت میشهرا

 کنه.ها اذیتتون میهم بزرگ باشن، وزنشون زیاد میشه که در اجرای بازی

ای که قبل از این در موردشون توضیح دادیم میتونه شخصی و سلیقهمعیارهایی این مورد هم مثل 
موس های سنگین ای با یا کاربر دیگهترجیح بده  موس های کوچیک رو کاربریمثال ممکنه باشه. 
بنابراین ؛ کار کنید مدنظرتوندرنهایت این شما هستید که باید با موس گیمینگ تر کار کنه. راحت

 داشته باشید. توجه ی خودتونبیش از هرچیز به سلیقه
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 2021بهترین موس گیمینگ 

 
وس ابهترین متونید نگاهی روشن به ارائه کردیم، حاال میبا توجه به توضیحاتی که پیش از این 

ای گیمرهای حرفه ها رو بهتر درک کنید.های اونضعفها و نقطهمزیتداشته باشید و  کامپیوتر
اما موس های گیمینگ هم  دونن،موس های معمولی رو مناسب اجرای بازی ها رقابتی نمی

برای مقایسه موس  بنابراین به کاربر ارائه میدن.های متفاوتی رو های مختلفی دارن و کیفیتسطح
 داشته باشید.باید اطالعات کافی  های گیمینگ
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 Razer DeathAdder V2موس گیمینگ ریزر 

 
ای معمولی هیچ عنوان وسیلهای داشته باشه، اما بهموس گیمینگ جمع و جور ریزر شاید ظاهر ساده

ها باهاش گیم میشه ساعتای طراحی شده که حدی خوب و حرفهاین مدل بهمحسوب نمیشه. 
از سنسور اپتیکال فوکوس پالس  DeathAdder V2اجرا کرد و کارهای گرافیکی و تدوین انجام داد. 

 (Focus +  ریزر با )DPI اگه تا االن گفتیم همیشه اعداد کنه. استفاده می 20.000العاده باالی فوق
تکنولوژی جدید م! گیریمون رو پس میکنن، در این مورد خاص حرفبزرگ کیفیت رو تضمین نمی

Razer  هم  دست شماترین حرکات کنه که سریعدستورهای کاربر رو جوری بدون تاخیر اجرا می
 اون رو عقب بندازن. تونننمی

محسوب  2021بهترین موس گیمینگ  Razer DeathAdder V2برای بیشتر گیم ها و گیمرها ، موس 
 ،نظیر اونای جاسازی شده و سنسور اپتیکال بیی حرفهمهکدو دی این موس، طراحی سادهمیشه. 

ی مهم دیگه در مورد طراحی موس نکتهامکان کار روی انواع سطوح نرم و سخت رو به کاربر میدن. 
و مچ ه ریزر اینه که چه با پنجه باهاش کار کنید، چه کف دست، کامال با شکل دست شما هماهنگ

 کنه.دست رو خسته نمی
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 مشخصات کلی

 گرم 82 مناسب دست راست، مه،کد USB ،6، سنسور اپتیکال، رابط 20000دی پی آی 

 برتری ها

 موجود در بازاریکی از بهترین سنسورهای 

 شده برای کار با کف دست یا پنجهطراحی حساب

 های مختلفها با اندازهسازگاری با طیف وسیعی از دست

 کاستی ها

 نه چندان محکم ایهای کناری در نقطهمهکقرار گرفتن د

 

 Logitech G203 LIGHTSYNC الجیتکموس گیمینگ 

 
وس ام بهترین بین حتی ارزان معرفی کرد.این محصول الجیتک رو میشه بهترین موس گیمینگ 

هاست؛ یکی از اون G203 LIGHTSYNC، تعداد کمی قابل اطمینان هستن که ارزانهای گیمینگ 
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سنسور موس  دی پی آی .عملکرد روان و باثباتی داره و چراکه از پس انجام کارهای مختلف برمیاد
احتماال  Logitechطرفدارهای برند  .شههست و حرکت نرم اون برای کاربر لذتبخ 8000الجیتک 

واقع تنها تفاوت بین این دو موس  در .شدن G203 Prodigyمتوجه شباهت بسیار زیاد این مدل با 
استفاده  RGBی مختلف برای نورپردازی ای، از سه نقطهجای نور نقطهاینه که در الیت سینک به

 شده.

 مشخصات کلی

 گرم 82مه، مناسب دست راست، کد USB ،6، سنسور اپتیکال، رابط 8000دی پی آی 

 برتری ها

 صرفهبهقیمت مقرون

 ح میدنتر رو ترجیهایی که موس های کوچیکفرم زیبا برای کاربر

 RGBنور 

 کاستی ها

 DPIپایین بودن 
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 Razer Naga Pro ریزرموس گیمینگ 

 
طراحی و شناخته میشه.  MMO برای 2021گیمینگ  موسعنوان بهترین موس پرطرفدار ریزر به

همچنان با در نظر گرفتن این مدل تغییر زیادی نکرده، اما ها در طول سالریزر  Nagaموس  دکاربر
خوبی آمریکایی به –محصول متفاوت برند سنگاپوری  حساب میاد.ی ممکن بهقیمت، بهترین گزینه

های مهککناری با د هایصفحه خاطر داشتنبه العاده باکیفیتی داره وشینه، سنسور فوقدر دست می
 .بهبسیار مناس MMOو  MOBAریزی، برای اجرای گیم های قابل برنامه

ی تر از دو نمونهمه در دو ردیف داره، کاربردیکد 6که  Razerموس  MOBAی مخصوص صفحه
ها مهکهای مختلف رو برای دتونید قابلیتنظر میرسه. با استفاده از این صفحه شما میبهدیگه 
ریزی کنید. مدل امسال سری ناگا ریزر از نظر باتری عملکرد بهتری داره و با داک موس این برنامه

ی نسبتا کنه اندازهای که در مورد طراحی این محصول جلب توجه میاما نکتهشرکت سازگاره. 
 Naga Proتر از دیگرانه؛ ضمن اینکه قوز موس کوچیک اون برای کاربرهاییه که دستشون بزرگ

 که ممکنه برای بعضی کاربرها مطلوب نباشه.ست ا دیگه بیشتر از موس های گیمینگ

 مشخصات کلی
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 20تعویض و  صفحه قابل 3 بلوتوث، –وایرلس  – USB، سنسور اپتیکال، رابط 20000دی پی آی 
 ساعت 150، باتری با عمر گرم 117، مناسب دست راست، ریزیمه با امکان برنامهکد

 برتری ها

 سازیکناری با قابلیت شخصی یصفحهسه 

  Razer Chroma نورانی و جذاب داک شارژ

 کاستی ها

 ضخامت و سنگینی زیاد

 

ها نیازمند مخصوص گیم هایی طراحی میشن که اجرای اون MOBAیا  MMOموس های 
کوچیک رو انجام  کیبورداین تجهیزات کار یک مه روی موس هست. کاستفاده از تعداد زیادی د

 ریزی کرد.بر اختصاصی رو برنامهها میشه کلیدهای میانکمک اونمیدن و به
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 SteelSeries Prime Wireless استیل سریزموس گیمینگ 

 
ای موس پرایم وایرلس با طراحی بدون حاشیه و عملکرد عالی در هنگام کار با کف دست، گزینه

حساب میاد. این محصول جزو سری پرایم محصوالت شرکت های رقابتی بهایدئال برای اجرای بازی
ی قطعات استیل سریز محسوب میشه؛ تمرکز این سری از تجهیزات این برند دانمارکی روی ارائه

استیل سریز از نظر قیمت و کیفیت بین  Prime Wirelessقرار داره. موس  eSportsوص مخص
 بندی میشه.این کمپانی دسته +Primeو  Wired Primeسری سیمی یا 

کمک گرفته تا شکل و وزن  eSportsهای ایی این موس از حرفهاستیل سریز در طراحی و توسعه
بنابراین تعجبی نداره که هر کاربری در اولین برخورد با  .ی خودش پیدا کنهمناسب رو برای ساخته

و بهترین موس گیمینگ  کنه این تجهیزات مخصوص خودش طراحی شدهمیاین محصول تصور 
سیم مورد استفاده قرار بگیره، با هربار شارژ صورت بیموقعی که به Prime Wireless. هست 2021

ای یک بار اون رو شارژ کنید. ویژگی مهم ی کافیه هفتهساعت برای شما کار کنه که یعن 100میتونه 
ی اونه که باعث میشه چه برای گیمینگ، چه برای کاربری العادهطراحی فوق SteelSeriesشاهکار 

 ای جذاب برای اکثر طرفدارهای تکنولوژی باشه.عمومی گزینه
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 مشخصات کلی

 Quantum Wireless 2.0 – USB Type-C ،6، رابط TrueMove Pro، سنسور 18000دی پی آی 
 شارژ سریع –ساعت  100گرم، باتری با عمر  80مه، مناسب دست راست، کد

 برتری ها

 نظیر به کاربرانتقال حسی بی

 ارتباط پایدار وایرلس

 عمر خوب باتری و شارژ سریع

 کاستی ها

 شناسی در طراحیعدم توجه به زیبایی

 از زیر موس انجام میشه CPIتغییر 

 شارژ غیراستانداردکابل 

 

روش دو  بهاما  ؛کنناشاره می موضوعهردو به یک  DPIو  CPIدر بازار موس گیمینگ، 
گیری میزان هست و برای اندازه Counts Per Inchی عبارت  شدهکوتاه CPIمتفاوت. 

سی پی آی نشون میده موس شما با هر بار گیره. حساسیت موس مورد استفاده قرار می
هرچقدر عدد حرکت به میزان یک اینچ، باعث چه میزان حرکت نشانگر روی صفحه میشه. 

CPI تفاوت این  تر هست که برای اجرای بازی بسیار مهمه.باالتر باشه، حرکت موس هم سریع
به حرکت موس  CPIگیره؛ اما حرکت روی صفحه رو زیر نظر می DPIدو اصطالح در اینه که 

 شما روی میز توجه داره.
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 Corsair Ironclaw RGB کورسیرموس گیمینگ 

 
 نباشه، اما 2021گیمینگ  محصول نسبتا متفاوت کورسیر از نظر خیلی از کاربرها بهترین موسشاید 

ها رو چیزی که در همون نگاه اول چشمحساب میاد. به بهترین انتخاب برای دست های بزرگ
نرم زیر بدنه گرفته  و از پالستیک ماتکنه، طراحی جذاب و ترکیبی اونه؛ خیره می Ironclawسوی به

اب شدن. شده انتختر کناری و خط الستیک روی غلتک، همگی دقیق و حسابتا بافت سخت
طور جداگانه طراحی داده هر بخش رو به ترجیح Corsairپارچه، ی یکجای استفاده از مواد اولیهبه

ی منفی در طراحی تنها نکته کنه که این مسئله باعث باال رفتن قدرت مانور این موس شده.
Ironclaw .وزن تقریبا زیاد اونه که برای موس بی سیم خیلی جالب نیست 

 مشخصات کلی

گرم، عمر باتری  105راست، مه، مناسب دست کد USB ،7، سنسور اپتیکال، رابط 18000دی پی آی 
 اعالم نشده

 برتری ها

 های بزرگایدئال برای کاربرهایی با دست

 هامهکواکنش بسیار سریع د
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 کاستی ها

 وزن زیاد

 

 SteelSeries Sensei 310 استیل سریزموس گیمینگ 

 
جز بهکنه. نشین ظاهر موس های کالسیک رو تداعی میشکلی دلورژن جدید موس استیل سریز به

روز شدن. متریال های طراحی در این محصول بهی الماندو دست، تقریبا همه طراحی مناسب هر
از کف دست  ی راحتی استفادهبه کاربر اجازهاز جنسی هست که  Sensei 310 انتخاب شده برای

محصول جذاب خودش رو به یکی از بهترین سنسورهای گیمینگ مجهز کرده  SteelSreiesرو میده. 
 ان از دستورهای کاربر عقب نمونه.هیچ عنوتا به

پ دست راحت طوری طراحی شده که هم کاربرهای راست دست و هم کاربرهای چ 310سنسی 
بسیار  رای گیماجمسئله باعث باال رفتن احتمال کلیک اشتباه میشه که در  باهاش کار کنن که این

کنه. ها رو بسیار آسون میهای این موس، استفاده از اونمهکاندازه و شکل د ،با این حال تاثیرگذاره.
دنبال موس سبک و جمع و جوری روی هم رفته محصول درخشان استیل سریز برای کاربرهایی که به

 حساب میاد.به 2021موس گیمینگ گردن که برای هردو دست مناسب باشه، بهترین می

 مشخصات کلی
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رم، باتری با عمر گ 92مه، مناسب هردو دست، کد USB ،8، سنسور اپتیکال، رابط 12000دی پی آی 
 ساعت 40

 برتری ها

 قطعات جداشدنی

 ایطراحی حرفه

 بسیار سبک

 کاستی ها

 اختصاصی USBکابل شارژ 

 

 Logitech G Pro Wireless الجیتکموس گیمینگ 

 
عنوان بهترین موس گیمینگ بی سیم مناسب برای هردو راحتی میشه بهالجیتک رو بهاین محصول 

حدی تاخیر عملکرد رو در ، به 16000مجهز شدن به سنسور قدرتمند با دی پی آی  دست معرفی کرد.
G Pro موس گیمینگ  کنه.ی کار با موس سیمی رو منتقل میتجربهکاربر  به پایین آورده که
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Logitech  ؛ اما برخالف خیلی از موس محسوب میشهبسیار سبک گرم وزن داره و  80نزدیک به
این ی در ساخت ی باکیفیتاتفاقا مواد اولیه نظر نمیاد.های سبک وزن دیگه، ارزون یا به درد نخور به

 به کار رفته که با عملکرد سطح باالی اون هماهنگی داره. موس

تر شدن جی پرو، بدنه رو نازک طراحی کرده؛ اما این مسئله روی استحکام الجیتک برای هرچه سبک
در برابر  Logitechکاربرهای زیادی از مقاومت باالی موس جا نذاشته. این وسیله تاثیر منفی به

ه ی منفی کابراز تعجب کردن. تنها نکته افتادن روی سطوح یا اجسام سخت ناشی از هایآسیب
باتری اون هست  پایین تونه روی انتخاب یا عدم انتخاب این موس تاثیر بذاره، میزان شارژدهیمی
که هم نباید گذشت  Logitech G Proدالری  120البته از قیمت  ساعت محدود میشه. 40به که 

بهترین پس بزنه تا اون رو ا رو ممکنه خیلی از کاربره، ولی تناسب دارهاین موس اگرچه باکیفیت 
 حساب نیارن.به 2021موس گیمینگ 

 

 مشخصات کلی

دو  مه، مناسب هرکد USB - Wireless ،8، رابط Optical HERO 16K، سنسور 16000دی پی آی 
 گرم، عمر باتری اعالم نشده 81دست، 

 برتری ها

 بسیار سبک در عمل

 ظاهر زیبا و کیفیت ساخت باال

 کاستی ها

 کابل ساده و بدون بافت

 

 :ری بیشتمطالعهبرای 

 2021معرفی بهترین لپ تاپ های گیمینگ 

 کلیدهای میانبر برای جایگزینی موس در ویندوز و مک

https://netran.net/mag/best-gaming-laptop-2021/
https://netran.net/mag/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3/
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 حرف آخر

برای موس گیمینگ مناسب رو به شما معرفی کنیم. های بررسی در این مقاله تالش کردیم روش
، بی DPIانتخاب این تجهیزات باید به معیارهایی مثل استفاده از حسگر اپتیکال یا لیزری، میزان 

اما درنهایت ریزی و اندازه و وزن توجه داشته باشید. های قابل برنامهمهکسیم یا سیمی بودن، د
باهاش راحت هستید و از پس همراهی  خودتونایه که همون گزینه 2021 بهترین موس گیمینگ

 مورد از بهترین موس های گیمینگ 7در پایان مطلب تون برمیاد. های مورد عالقهشما در اجرای گیم
نظر شما در مورد موس های تون برای انتخاب باز باشه. سال رو به شما معرفی کردیم تا دست

 استیک؟جویکنید یا گیمینگ چیه؟ بیشتر با موس و کیبورد بازی می

 

 سواالت متداول

 موس اپتیکال بهتره یا لیزری؟

هم خوبی موس اپتیکال . میشه روی سطوح مختلف استفاده کرد اینه که از اون موس لیزری مزیت
 موس لیزری دقت بسیار باالیی داره که برای گیمینگ خیلی مناسب نیست.سرعت باالی اونه. 

 به مانیتور ارتباط داره؟ DPIآیا میزان مناسب 

 باال نیست. DPIنیازی به استفاده از موس های با  برای نمایشگرهای با رزولوشن پایین،بله. 

 برای گیمینگ موس سیمی بهتره یا بی سیم؟

موس سیمی شاید دست و پاگیر باشه و قدرت مانور رو ازتون بگیره، ولی برخالف موس وایرلس 
 کامپیوتر یا تموم شدن باتری نداره.مشکل قطعی اتصال به 

 خورن؟ی موس به چه درد میهای اضافهمهکد

مه ها میشه وظایفی رو تعریف کرد تا کارها )مثال اجرای یک بازی ویدیویی خاص( کبرای این د
 تر انجام بشه.تر و سریعراحت


