
 بهترین برندهای مادربرد 
 

 

1 

 

 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران   مجله نت   
امید اتحادمحکم نویسنده:    

 

 بهترین برندهای مادربرد

ی فناوری  ترین محصوالت در حوزه مادربوردها از مهم
می وجودمحسوب  تمامی   شن.  در  قطعه  این 

رایانهگجت مثل  دیجیتالی  رومیزیهای   ،(PC)  های 
ساعتتلفنها،  تاپلپ و  همراه  هوشمند  های های 

اصلی ضروریه.  رایانه  ترینهوشمند،  هر  ی قسمت 
و  (Motherboard  یا  Mainboard) مادربورد اونه 

طور مستقیم و غیر مستقیم به رایانه به  تمامی قطعات
می متصل  قطعه  شرکتاین  مثلشن.   ،  MSIهایی 

ASUS   هستن که با  هترین برندهای مادربوردب … و
 .والت هر کدوم آشنا خواهیم شدمحص

یا بورد مادر یا همون بورد اصلی، یک بورد   مادربورد
  های گوناگون یک کامپیوتر، مثلالکترونیکیه که بخش

ی دسترسی و حافظه (CPU) ی مرکزیواحد پردازنده 
یا همون رم  اتفاقی  اون نصب  (RAM) حافظه  روی 

صل ها به اون مت شه و قطعات دیگه از طریق سیممی
مهم .شنمی قسمتمادربورد  رایانه  ترین  و هر  ست 

ی افزار در رایانهسخت  یکنه تا اجزای دیگهکمک می
بنابراین  باشن.  داشته  رو  عملکرد  بهترین    شما 

سختبهینه قطعات  عملکرد  تنظیم  و  افزاری سازی 
 .مادربورده  یها بر عهده رایانه

 

https://netran.net/mag/best-motherboard-brands/


 بهترین برندهای مادربرد 
 

 

2 

 

این قطعه در تمامی    شن. وجودی فناوری محسوب میترین محصوالت در حوزه مادربوردها از مهم
های های هوشمند همراه و ساعتها، تلفنتاپلپ  ،(PC) های رومیزیهای دیجیتالی مثل رایانهگجت

اونه و   (Motherboard یا Mainboard) ی مادربوردقسمت هر رایانه  ترینهوشمند، ضروریه. اصلی
 هایی مثلشن. شرکتطور مستقیم و غیر مستقیم به این قطعه متصل میرایانه به  تمامی قطعات

MSI ،ASUS هستن که با محصوالت هر کدوم آشنا خواهیم شد  دهترین برندهای مادربورب … و. 

وناگون یک کامپیوتر، های گیک بورد الکترونیکیه که بخشیا بورد مادر یا همون بورد اصلی،   مادربورد
روی  (RAM) حافظه رم  ی دسترسی اتفاقی یا همونو حافظه (CPU) ی مرکزیواحد پردازنده   مثل

 ترین قسمتمادربورد مهم .شنها به اون متصل می شه و قطعات دیگه از طریق سیماون نصب می 
بهترین عملکرد رو داشته ی شما  افزار در رایانه سخت  یکنه تا اجزای دیگهست و کمک میهر رایانه

 .مادربورده  یها بر عهده افزاری رایانهسازی و تنظیم عملکرد قطعات سختبهینه ن. بنابراینباش

 :مقاالت پیشنهادی

 خاب مادربرد: چه مادربردی بخرم؟ جامع انتراهنمای 

 انواع مادربرد براساس اندازه و نوع سوکت

 روی مادربرد  CPUآموزش نصب

 

 د های اصلی مادربوربخش

تر و جدیدتر باشه، روزمادربورد به  های گوناگونه. هرقدرهای امروزی دربردارنده بخشمادربورد در رایانه
شترک در مادربورد های می مطلب، بخشباالتره. در ادامه  تر و کارایی اونبیش  های مختلف اونبخش
 .کنیمبا هم مرور می روهای امروزی رایانه

 (PCI) یآ سیهای پیاسالت

اده قرار  شبکه مورد استف   های صدا، مودم، تلویزیون وبرای اتصال کارت (PCI) آیسیهای پیاسالت
ابراین منظور به معنای شکافه، بن Slot یمتفاوته. واژه   ها در مادربوردهای مختلفگیرن و تعداد اونمی

 افزاری رو درون خودشونهاییه که تعبیه شده تا قطعات سختمادربوردها، شکاف  الت در اجزایاز اس
 .جا بدن

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
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 CPU سوکت 

شه. می  ی شما نصبهای مادربورد و جایی هست که پردازنده ترین قسمتیکی از مهم CPU سوکت
سوکت خودتون رو بدونید. نوع   اگه بخواید سیستم کامپیوتری خودتون رو ارتقا بدید، باید دقیقا نوع

 .ای استفاده کنید پردازنده  عه نوکنه که باید از چسوکت پردازنده تعیین می

 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
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 (RAM) های رماسالت

شه که با توجه به نوع می   های رم استفادهبر روی هر مادربورد برای اتصال رم به برد اصلی از اسالت 
 .شهمی  ها روی برد طراحی مادربورد تعداد متغیری از اون 

 

 ( PCI Express یا  AGP) گرافیک اسالت کارت 

گرافیک  اسالت پردازنده اتصامحل   کارت  بردها  از  بعضی  در  مادربورده.  به تخته  گرافیک  کارت    ی ل 
 .ها نبینیداون  همین دلیل ممکنه این اسالت رو رویگرافیکی به همراه مادربورد وجود داره، به 

 های پنل پشتی مادربورد پورت

بیرون کیس می پورت  از  که  رایانه هستن  تنها قسمت هر  پنل پشتی،  بههای  ی دسترس  هااون   شه 
می  قرار  رایانه  کیس  داخل  مادربورد  وقتی  اینداشت.  می پورت  گیره،  بیرون  کیس  از  زنن.  ها 

 ورتبه تعداد زیاد، پ USB 3.0 باشن عبارتند از: پورت  هایی که در پنل پشتی باید وجود داشتهورودی
LANهای تصویرخروجی های صدا و، پورت  (شاملVGA ،DVI ،HDMI و DisplayPort). 

https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-gpu%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87/


 بهترین برندهای مادربرد 
 

 

5 

 

 

 باتری پشتیبان )باتری بایوس( 

رو   تنظیمات بایوس  برق مورد نیاز ساعت سیستم وزمانی که کامپیوتر خاموش بشه، باتری پشتیبان، 
 .کنهانه تامین میبرای بوت شدن رای

 

 ورودی پاور 

واقع، برق مورد نیاز مادربورد    این ورودی برای اتصال سیم خروجی منبع تغذیه به برد استفاده میشه. در
 .شهتامین می و تعدادی از قطعات روی اون توسط این بخش

https://netran.net/mag/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%b3/
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 (IDE) ایدیاسالت آی

از اسمش پیداست، اسالهمون ای به برد اصلی  دیآیال کابل  برای اتص (IDE) ایدیت آیطور که 
 .شهاستفاده می

 (Motherboard Bridge) های مادربورد پل

مادربورد، چیپ و پلستدر درون هر  این قطعه عملها  مغز  این قطعات می  ها درست مثل  کنن. 
 .ده دارناصلی رو به عه ی کنترل و ایجاد هماهنگی بین قطعات دیگه روی بردوظیفه

 

 د انتخاب مادربور

شن. کنن، انتخاب میپشتیبانی می  ای کهها بر اساس نوع پردازنده و نسل پردازنده مادربوردها در رایانه
و انواع مادربوردهای موجود در بازار هم، به دلیل   ف هستنهای مختلمادربوردها دارای سری و مدل 

 .های متفاوتههمین قابلیت

 نوع استفاده
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نیاز داریم. برای کارهایی    کاری  یم، سیستم مورد نظرمون رو برای چهبرای خرید مادربورد اول باید بدون
ای معمولی مثل جستجو گرافیکی و ویدیویی، یا کاره   ، انجام کارهایGaming نویسی، بازیمثل برنامه

تونیم مادربورد مناسب ها میفیلم. با توجه به هر کدوم از این کاربری  در اینترنت و پخش موسیقی و
 .اب کنیمرو انتخکاربری  اون

 نگاه به آینده

موردنظر رو بتونید در آینده    در زمان انتخاب مادربورد باید به این نکته توجه داشته باشید که مادربورد
بنابراین اگه به دالیلی مثل ارزونتقویت   بودن، یک مادربورد ضعیف انتخاب کنیم، قطعا در   کنید. 

 .سیستم رو تعویض کنیمشیم کل ر مینداره و مجبو آینده امکان ارتقای اون وجود

باید مادربوردی رو انتخاب کنید که در آینده برای افزایش سرعت، امکان  همچنین فراموش نکنید که
 .جدید روی اون، وجود داشته باشههای CPU نصب

 

 د بهترین برندهای مادربور
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، (ASUS)  ی مثل: ایسوسآشنایی داشته باشید. برندهای   بهترین برندهای مادربورد  شاید شما هم با
ها تنها برندهای صنعت تولید مادربورد نیستن و اما این . (MSI)آیاسام  و  (Gigabyte)گیگابایت

 :از  ها عبارتندائه دادن که بعضی از اون ررو در این زمینه اشون دیگه محصوالت هایبسیاری شرکت

،  (BioStar)  یا ازراک، بایو استار  (ASRock)راکاس، ای(Acer)  ، ایسر(Intel)  اینتل  ،(AMD)  دیامای
، (eVGA)  ایجیوی، ای(DFI)  آیاف، دی(ECS)  اسسی، ای(Zotac)  ، زوتاک(Foxconn)  کانفاکس

، (ALBATRON)  ، آلباترون(XFX)  ایکسافایکس   ،(Supermicro)  کرو، سوپرمای(JETWAY)  ویجت
 .(Soltek) و سولتک (AOpen) اوپن، ای(SOYO) ، سویو(Epox) ، اپاکس(Chainteck) تکچین

 (ASUS) ایسوس

 

شده و محصوالت متنوعی   عنوان یکی از بهترین برندهای مادربورد در جهان معرفیایسوس همواره به
هستن. شرکت  Gaming ازی یاگوناگونی از جمله ب  هایارائه کرده که مناسب کاربریدر این زمینه  

ها رو از این روزترین پردازنده هایی از بهدر ارتباطه و مدل   (Intel)ایسوس از نزدیک با شرکت اینتل

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-msi/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-msi/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
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تولیدکننده دریافت می  شرکت به دیگر  این مؤلفه نسبت  رو در  این مزیت  که  مادربورد در   هایکنه 
 .ده رار میاختیار شما ق

در دوم آوریل   شه،شناخته می (ASUS) با نام اختصاری ایسوس  که (ASUSTEK) تکشرکت ایسوس
تاسیس  ۱۹۹۰سال   تایوان  در  کامپیوتر  مهندس  چهار  توسط  ایسوس  میالدی  برند   (ASUS) شد. 

محصوالت ایسوس در سه سطح    یفناوریه. همه  یاکنون دهمین برند تجاری برتر آسیا در حوزه هم
شن. این شرکت نخستین مادربورد خودش  حی و تولید میطرا  ای و خاصبرای کاربران عادی، حرفه

زمان تا    میالدی عرضه کرد و از اون  2000ی اینتل ساخته شده بود، در سال  پردازنده   یرو که بر پایه
ده  کامروز  معرفی  فناوری  بازار  به  زمینه  این  در  محصول  ایسوسها  برندهای   رده.  بهترین  از  یکی 

 :از مادربوردهای محبوب اون عبارتند از  یاد و بعضیشمار میبهافزار مادربورد در دنیای سخت

• Asus ROG Maximus XI Code Z390 Gaming 
• Asus ROG Strix Z390-I Gaming 
• ASUS ROG Strix X470-I 
• ASUS MAXIMUS VIII HERO 

 (MSI) آیاسام
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، یک شرکت تایوانی  (MSI)  آی اسیا ام (Micro-Star International) کرو استار اینترنشنالشرکت مای
اکنون میالدی در تایپه تاسیس شد و هم ۱۹۸۶  ی رایانه و تجهیزات جانبی هست که در سالتولیدکننده 

، در (MSI)  آیاسشه. شرکت امرد در دنیا محسوب میبرندهای مادربو  ترین و بهترینیکی از بزرگ
دیگه  یزمینه محصوالت  لپتولید  گرافیک،  کارت  مثل  دستگاه ای  سرور،  ارتباطی،تاپ،  پخش   های 

 .ها فعالیت داره و پاوربانک MP3 موسیقی

های  شن. این شرکت همچنین با شرکتافزاری مناسب ارائه میآی با مجموعه نرماسمادربوردهای ام
همکاری نزدیک داره و محصوالت خودش رو به قاره   ،شرکت انویدیا  تولید میکروچیپ مثل اینتل و

آی اگرچه برای بعضی اسکنه. برند امکشورهای آمریکای شمالی عرضه می  آسیا، اروپا، کشور استرالیا و
باال برخورداره. از    اعتماده و از قیمت مناسب و کیفیتیکاربران چندان آشنا نیست، اما بسیار قابل  از

 :اشاره کرد هاشه به این مدلآی میاسمحصوالت مادربوردهای ام

• MSI X470 Gaming Plus 
• MSI MPG Z390M Gaming Edge AC 

 (EVGA) ایجیویای

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-nvidia/
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تر ای هست و بیشرایانه  افزارهایی سختیکایی و تولیدکننده یک شرکت آمر  (EVGA) ایجیویای
کارت نوع  از  این شرکت،  گرافیک ومحصوالت  و جیویایمادربورد هستن.    های  ایسوس  مثل  ای 

از بهترین برندهای مادربورد در دنیاست. اگرچه محصوالت این شرکت تنوع زیادی    گیگابایت یکی 
نداره، ایسوس  مساله،    مثل  این  قابلیتاما  از  نمیچیزی  کم  محصوالتش  ازهای  بعضی    کنه. 

 :ازای عبارتند جیویمادربوردهای معروف ای

• EVGA Z490 FTW Wi-Fi 
• EVGA SR-3 DARK 
• EVGA X99 FTW 

 (Intel) اینتل

 

پیشگامان این کامپیوتر و از    هایی تولید پردازنده المللی در زمینهیک شرکت بین (Intel) شرکت اینتل
سیلیکون ولی در کالیفرنیای آمریکا واقع شده.    ت. دفتر اصلی این شرکت در بخش معروفعرصه هس
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 ای مشهوره، اما این شرکت،های رایانهتولید بعضی از برترین پردازنده   اگرچه شرکت اینتل به معرفی و
قابلیت باالترین  با  ممادربوردهایی  تولید  هم  کاربران  نیاز  مورد  د .کنهیهای  اینتل  تولید برتری  ر 

هایی با کیفیتی که محصوالت اینتل ریزپردازشگرها و تراشه  تونهتر شرکتی میمادربوردها در اینه که کم
ده. می  ها امکان طراحی و ساخت مادربوردهایی با کارایی باالاین قابلیت، به اون  دارن، تولید کنه و

های اینتل ها فقط با پردازنده اون  ی، اینه که مادربوردها از طرف دیگه یکی از معایب محصوالت اینتل
 .سازگار هستن

 ک یا ازرا (ASRock) راکاسای

 

میالدی  2002  ی تولید مادربورده که در سالیک شرکت تخصصی در حوزه  (ASRock) شرکت ازراک
دیگه از محصوالت  تاسیس شد.  تایوان  پایتخت  تایپه  شهر  ایندر  می  ی  رایانهشرکت  به  های شه 

 میالدی، به شرکت  2010شرکت ازراک در سال   .های صنعتی اشاره کردانگی و رایانه شخصی نمایش خ
(Pegatron)  ارائه تمامی محصوالت مرتبط با کامپیوتر و یپیوست که در زمینه IT فعاله. 

می تولید  رو  مادربوردها  از  گوناگونی  انواع  جملهازراک  از  که  میاون  یکنه  مادربوردهای  ها  به  شه 
و مادربوردهای سرور  (Work Station) ورک استیشن  ، مادربوردهایHTPC  ده، مادربوردهایکنن مصرف
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با ازراک  کرد.  آمریکا و بعضاندازی شعبهراه   اشاره  اروپایی وهایی در کشورهای چین،   ی کشورهای 
خودش رو گسترش    هایخوبی فعالیتکشور در سراسر دنیا تونسته به  90کنندگانی در بیش از  توزیع

 .ده ب

ای اورکالک، در کنار حرفه  هایها و سیستممارکی مادربورد، در بنچمحصوالت شرکت ازراک در زمینه
 .یانمادربورد جهان به شمار می برندهای گیرن و از بهترین محصوالت برند ایسوس قرار می

• ASRock X399 Professional Gaming sTR4 
• ASRock X299 Taichi 
• ASRock B450M-HDV 
• ASRock TRX40 Taichi 
• ASRock X570 Phantom Gaming 
• H470 Steel Legend 
• H470M ITX AC 

 (GIGABYTE) گیگابایت

 

شه، هم شناخته می (GIGABYTE) که با نام گیگابایت Gigabyte Technology گیگابایت تکنولوژی
 1986کت در سال  ایه. این شر افزارهای رایانهسخت  ی ساختهای موفق آسیایی در زمینهیکی از شرکت 

شهر تایپه کشور تایوان تاسیس شد. گیگابایت در تولید مادربوردهای   دریه”  چنمیالدی توسط “پی 
 .کنهمی استفاده  AMD و Intel ها یعنیمحصوالت هر دو شرکت برتر تولیدکننده پردازنده  خودش از
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ترین برند، جزو محبوب  مادربوردهای شرکت گیگابایت از کیفیت باالیی در ساخت برخوردارن و این
مادربوردهای خودش رو با شعار دوام بسیار   شه. گیگابایتای محسوب میان حرفهبرندها بین کاربر

 .بره های جامد بهره میها از خازناون کنه و در ساختباال، تولید می

ی اسمارت  که از فناور   اشاره کرد Z370 HD3 شه به مدلدر بین مادربوردهای تولیدی گیگابایت، می 
باالتر   (Gaming) بازدهی سیستم گیمینگ  ین فناوری باعث شده تابرخورداره. ا (Smart Fan) 5فن  

تهویه و  محصوالتبره  به  نسبت  بهتری  محبوب   ی  مادربوردهای  از  باشه.  داشته  خودش  مشابه 
 :نام برد  هاشه از این مدلگیگابایت می

• Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi 
• Gigabyte Z390 UD 

 (AMD) دیامای

 

ترین رقیب که اصلی  هست (AMD) دی امیکی از بهترین برندهای مادربورد جهان، شرکت آمریکایی ای
 ۱۹۶۹شه. این شرکت در سال  محسوب می  های تولید محصوالتی مثل پردازنده شرکت اینتل در زمینه

هم همچون  (AMD) دیامشرکت ایأسیس شد.  آمریکا ت  میالدی توسط جری ساندرز در کالیفرنیای
تولید بر  عالوه  زمینهپردازنده   اینتل،  در  اونها  طراحی  در  و  داره  فعالیت  مادربوردها  تولید  ازی   ها 
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محصوالت این شرکته.   از X470 Aorus بره. برای مثال مادربوردهای تولیدی خودش بهره میپردازنده 
 .مادربورد اشاره کرد گرافیک و چیپست ، کارتیوپی سی شه بهدی میاماز دیگر محصوالت ای

 (ACER) ایسر

کنه و رو تولید می  های خودشتاپ، مادربورد لپ (ACER)  شاید جالب باشه بدونید که شرکت ایسر
یک شرکت  (Acer) شه. ایسرشناخته می   تاپ در جهان عنوان یکی از بهترین برندهای مادربورد لپ به

ی فناوری رایانه و  کشور تایوان تاسیس شد که در زمینه  میالدی در   1976ر سال  چندملیتی هست که د
رایانه   ی دوم رو در بازار تولیدمیالدی تونست رتبه  ۲۰۱۰کنه. این شرکت در سال  می  الکترونیک فعالیت
 .بیاره دست  شخصی در دنیا به

، ی داده بزارهای ذخیره ا  ، سرور،بوکتاپ، نت ی رومیزی، لپشه به رایانهاز محصوالت این شرکت می 
نمایشگرها، تلویزیون، پروژکتور ویدیویی، ابزارهای   های هوشمند همراه،های الکترونیکی، تلفندستگاه 

 :های مادربورد شرکت ایسر عبارتند ازاشاره کرد. بعضی از مدل تجارت الکترونیک و تبلت

 aspire 5750 مادربورد •
 aspire 5741 مادربورد •
 aspire 5742 مادربورد •
 v3-570 مادربورد •
 v3-571 مادربورد •
 v3-572 مادربورد •
 e1-531مادربورد •
 e1-571 مادربورد •
 e1-572 مادربورد •

 ر حرف آخ

بورد  ن برندهای مادربعد از تعریف مادربورد و اجزای اون، بعضی از بهتری مجله نت ران  در این مطلب از
افزاری قطعات سخت  ترینجهان رو به شما معرفی کردم. فراموش نکنید که مادربورد یکی از مهم  در

اون دقت زیادی داشته باشید. به همین  کامپیوترهاست و اگر به این قطعه نیاز دارین، باید در خرید
 .ی داشته باشینتا خرید مطمئن رو به شما معرفی کردیم  دلیل بهترین برندهای مادربورد در جهان

https://netran.net/mag/

