
 
 آشنایی با انواع کیبورد گیمینگ

عصر پیشرفت تکنولوژی و دیجیتال در زمینه تولید   
های زیادی برای گفتن داشته کیبورد نیز توانسته حرف 

ای که امروزه شما با انواع گوناگون  گونه باشد. به 
شوید که هر کدام  کیبوردهای گیمینگ روبرو می 

قابلیت و موارد استفاده خاص خود را به نمایش  
 .گذارندمی 

را از پرشین گلف بخواهید.   گیمینگ کیبورد انواع
صورت استانداردتری افراد را خصوصاً برای اجرای انواع  معموالً سفارشی سازی کیبوردها توانسته تا به 

شود، توان گفت تغییراتی که روی یک صفحه کلید معمولی انجام می زده کند. می  های کامپیوتری ذوق بازی 
 .تری را به بار آوردآسان و راحت  های ویدیویی شرایطتواند برای انجام بازی می 

 

 بررسی انواع کیبورد های گیمینگ
و کیبورد ارگونومیک هر کدام   سیمبی  گیمینگ کیبورد کیبورد گیمینگ مکانیکی، کیبورد گیمینگ ممبران،

پردازیم. شناخت شوند که در ادامه به بررسی ساختار هرکدام می محسوب می  گیمینگ کیبورد انواع  جزء
 .تا انتخابی متناسب با نیاز خود داشته باشید کندانواع یاد شده به شما کمک می 

 

 معرفی انواع کیبورد های گیمینگ

 کیبورد ارگونومیک .1

شما اگر به دنبال کیبورد گیمینگ هستید که در زمان کار با آن بدون مشکل برای دستان خود بتوانید از آن  
استفاده کنید، کیبورد ارگونومیک را یک انتخاب عالی و منحصر به فرد در نظر بگیرید. معموالً طراحی 

صاً قسمت ساعد وارد نیاید.  شود تا فشاری به دستان و خصو خاص و ارگونومیک این مدل کیبورد باعث می 
 پارتی  عمده فروش دهد. البته اگر شما از خدماتبه همین دلیل قیمت خرید باالتری را به خود اختصاص می 

 .توانید این محصول را به سبد خرید خود اضافه کنیدتری نیز می استفاده کنید با قیمت پایین  انزو باکس

https://persiangulftech.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF/
https://www.gamesradar.com/best-wireless-gaming-keyboard/
https://persiangulftech.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88/
https://persiangulftech.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88/


 

 سیم کیبورد گیمینگ بی .2

ها خصوصاً در طی سالیان اخیر است. یکی از مزایای اصلی این نوع کیبورد گیمینگ جزء پرطرفدارترین 
شود اتری و شارژ کیبورد هستند. بدون سیم بودن کیبورد باعث می برای خرید این محصول قابلیت تعویض ب

راحتی بتوانید از کیبورد در هنگام بازی کردن استفاده کنید و نگران کشیده شدن و پارگی سیم آن تا شما به 
 .نیز نباشید

 کیبورد گیمینگ ممبران  .3

داشته باشید. حقیقتاً اگر نسبت به کیفیت  توانید انتظار کمترین آلودگی صدا را از کیبورد گیمینگ ممبران می 
چنان باالیی ندارد و به همین دلیل با قیمت  توان گفت کیفیت آن ای داشته باشیم، می این محصول بخواهیم اشاره 

است، خرید این مدل کیبورد   انزو  محصوالت واردکننده رسد. عمدتاً پرشین گلف کهتری به فروش می پایین 
 .کندگیمینگ را به شما پیشنهاد می 

https://persiangulftech.com/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88/


 

 کیبورد گیمینگ مکانیکی .4

همین ابتدا بهتر است بدانید که کیبورد گیمینگ مکانیکی قیمت پایینی ندارد و باید برای خرید این مدل کمی  
حکمت نیست. این مدل دلیل نیست و هیچ قیمت باالتری بی هرحال هیچی ارزانی بی بیشتر هزینه کنید. به 

و امکانات باالتری ساخته و مورداستفاده ایم با کیفیت هایی که برای شما بیان کرده کیبورد نسبت به دیگر مدل 
 .گیردقرار می 

 موارد استفاده انواع کیبورد های گیمینگ

های مناسب و کیفیت باالتری برای ت تواند شما را با قیممی awei   عمده فروش در ابتدا بهتر است بدانید که
بین، همیشه کیبوردهای گیمینگ حرف  خرید محصوالت موردنیاز شما در این برند روبرو کند. در این 

بیشتری برای گفتن دارد. اما به نظر شما کیبورد گیمینگ در انواعی که گفته شد، چه کاربرد و موارد  
 توانند داشته باشند؟ ای می استفاده 

 واع بازی انجام ان

های کامپیوتری از دیرباز طرفداران و محبوبیت خاص خود را داشته است. در این میان، اگر معموالً بازی 
از تجهیزات و امکانات مناسب به درستی استفاده نشود، قطعاً لذت و هیجان بازی احساس نخواهد شد. به  

های کامپیوتری عالقه دارند، یک بازی توان گفت خرید کیبورد گیمینگ برای افرادی که به همین دلیل می 
ریزی آسان و مقاومت باال همگی ازجمله آید؛ چرا که سرعت در پاسخگویی، برنامه ضرورت به شمار می 

 .شوندمزایای استفاده از انواع گوناگون کیبوردهای گیمینگ محسوب می 

 تایپ با سرعت باال 

ار طول عمر باالتری دارند. به همین علت، برای آن های گیمینگ بسیدر مقایسه با کیبوردهای معمولی، مدل
مند هستند، خرید کیبورد گیمینگ را پیشنهاد  دسته از افرادی که به تایپ کردن در طوالنی مدت عالقه

 .اقدرت و دقت بیشتری برای تایپ مناسب هستندب  مکانیکی  گیمینگ  کیبوردهای کنیم. معموالً می 

https://persiangulftech.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-awei/
https://www.wired.com/gallery/best-keyboards/


 

 مناسب برای انجام کارهای گرافیکی 

موضوع مهمی است. به این دلیل که کیبورد گیمینگ با دقت    کیفیت کیبورد در انجام کارهای گرافیکی بسیار
کنند.خصوصاً  افزارهای گرافیکی و طراحی ترغیب می و سرعت بیشتری افراد را برای استفاده از نرم 

ریزی یکی از آپشن های مهم کیبوردهای گیمینگ در این زمینه هستند. کلیدهای ماکرو و قابلیت برنامه
 .کندهمیشه در کیفیت این محصوالت بسیار محتاط عمل می enzo  محصوالت کننده وارد معموالً 

 "راهنمای خرید "انواع کیبورد گیمینگ 

  تجربه  است، aula   محصوالت  کننده وارد  که  گلف  پرشین با  توانیدمی  شما  را  گیمینگ  کیبوردهای خرید
  داشته  مدنظر  نیز  را  خود  بازی  مدل   است بهتر  گیمینگ،  کیبورد نوع هر  خرید هنگام  در معموالا  کنید. 

 .کندمی   دنبال را  متفاوتی  شرایط  بازی انواع  سبک  که  چرا باشید؛

  نیز   زمینهپس  نور  کیبورد تا است  الزم  که  دهند می  نشان را  خود  ساختار ایگونه به  هابازی  از  برخی  
  که  نباشد مهمی   آپشن چندان شاید  هابازی  از برخی برای  فانتزی هایدکمه  از استفاده حتی  باشد.  داشته

 .باشد داشته بسزایی  تأثیر   خرید قیمت روی   تواندمی   هرحالبه 

  کیبورد  از  بتوان تریطوالنی  زمان  مدت   در تا شودمی   باعث  کیبورد ساخت  کیفیت  باشید  داشته توجه  
  توجه  قیمت  به بیشتر  کیبورد انواع  خرید  هنگام در مشتریان از  برخی   متأسفانه  کنید.  هاستفاد موردنظر 

  در صرفهبه مقرون  خریدی شرایط از  دوربه  و  اشتباهی معیار تواند می  عقیده  این  که صورتی در  کنند،می 
 .باشد  مدت طوالنی 

 قیمت کیبورد گیمینگ 

تواند گزینه  هستید، مدل ممبران می  گیمینگ کیبورد انواع  شما چنانچه به دنبال قیمت ارزان برای خرید
رسند. به هر حال ساختار و مناسبی باشد. کیبوردهای مکانیکی گیمینگ نیز با قیمت باالتری به فروش می 

تری هستید، تأثیر نیست. اگر شما به دنبال عملکرد قابل قبول های هر نوع کیبورد روی قیمت آن بی قابلیت 

https://persiangulftech.com/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88/
https://persiangulftech.com/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7/


ظار قیمت پایینی را داشته باشید که البته پرشین گلف، به عنوان یک سایت معتبر و با سابقه طبیعتاً نباید انت 
 .دهدترین قیمت را با کیفیت باال به شما پیشنهاد می همیشه مناسب 

 

 سخن پایانی

توجه به قابلیت هرکدام و مد نظر قرار  اید، بهتر است بدانید که باآشنا شده  گیمینگ کیبورد انواع  حال که با
صرفه را انجام دهید.  به توانید در کنار بررسی دیگر موارد استفاده، خریدی مقروندادن نوع بازی شما می 

توانند شما را با خاطر کیفیت باالی محصوالت خود می های معتبری همچون پرشین گلف، به امروزه سایت 
ها صورت عمده آشنا کنند. در شرایط حال حاضر که قیمت خصوصاً به قیمت مناسب برای فروش محصوالت

آید. حتی شما با  ترین روش خرید به شمار می واسطه معقوالنه اند، قطعاً خرید مستقیم و بدونسربه فلک کشیده 
 .برو خواهید شد، پس همین حاال با مشاورین ما ارتباط برقرار کنیدتری نیز رو های متنوع انواع و مدل 

 


