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 ران  مجله نت 

 نوشین خنجری نویسنده:  
 

برترین برند رم کامپیوتر  
 چیست؟  

کامپیوترهای شخصی، قطعات مختلفی وجود دارن که هر   در 
عنوان یکی  ذارن. رم به سیستم تاثیر می   کدوم روی عملکرد کلی 

نقشی اساسی در عملکرد    های روی مادربرد، ترین قطعه از اصلی 
وجود داره،   انواع مختلف رم   کهتوجه به این  باکلی سیستم داره.  

پردازند  مشخصات  به  باید  رم  خرید  زمان  اصلی  ه در  ی 
اگه موضوع رم براتون خیلی  توجه داشته باشین.    کامپیوترتون 

 .همراه بشین برند رم  بهترین  داره، با مطلب اهمیت

https://netran.net/mag/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/
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%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/
https://netran.net/mag/بهترین-برند-رم-کامپیوتر/
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سیستم تاثیر   در کامپیوترهای شخصی، قطعات مختلفی وجود دارن که هر کدوم روی عملکرد کلی
نقشی اساسی در عملکرد کلی سیستم    های روی مادربرد، ترین قطعهعنوان یکی از اصلیذارن. رم بهمی

خوبی کار کنه و هنگام بهی اصلی نتونه  شه که پردازنده می   داره. در بعضی موارد ضعف حافظه رم باعث
 انواع مختلف رم کهکنین. با توجه به اینوضوح مشاهده کندی اجرای دستورات رو به کار با سیستم،

توجه داشته باشین.   ی اصلی کامپیوترتونوجود داره، در زمان خرید رم باید به مشخصات پردازنده 
با مشخصات و ظرفیترم برای نصب روی یک سیستم    شن و هر یکهای مختلفی ساخته میها 

 .همراه بشین برند رم بهترین طلبداره، با م شن. اگه موضوع رم براتون خیلی اهمیتپیشنهاد می

 ر برند رم کامپیوت بهترین

 

بازار مراجعه می  کهزمانی به  رم  مواجهبرای خرید  برندهای بسیار متنوعی  با  اما چطور    کنین،  خواهید شد. 
اید بدونین که قصد خرید رم با چه مشخصاتی رو  اول، ب  یبهترین برند رم کامپیوتر رو انتخاب کنیم؟ در مرحله

ها هستن  ترین مشخصات رمداخلی، نوع حافظه و باس یا همون فرکانس رم، مهم  یدارین. ظرفیت حافظه
مهمه. مثال رمی که قراره برای    ذارن. نوع کاربری رم هم روی سرعت و کیفیت کار رم تاثیر بسیار زیادی می  که

با  کنین،  استفاده  برای  گیمینگ  قراره  که  کاربری  رمی  برای  یا  بشه  استفاده  گرفتن(  )خروجی  های  رندرینگ 
 .داره  عمومی، تفاوت زیادی

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%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/
https://netran.net/mag/بهترین-برند-رم-کامپیوتر/
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تون  تونین با کمترین هزینه، سرعت و عملکرد سیستم کامپیوتری می   با خرید یک رم مناسب و انتخاب یک برند خوب،

نیست، لپ   PC همان  وص کامپیوترهای شخصی یابدین. توجه داشته باشین که امکان تعویض رم فقط مخص  را ارتقا

 .دنها هم چنین قابلیتی رو به کاربر ارائه می تاپ 

رو بخونین. مراحل کار   آموزش ارتقا رم لپ تاپ  تون رو ارتقا بدین، حتما مطلبتاپ اگر تصمیم گرفتین خودتون رم لپ 

 .صورت تصویری در اون آموزش داده شدهبه 

دریچه  در تاپ،  لپ  اونپشت  در  که  پیچی  چند  کردن  باز  با  که  دارن  وجود  دارن،  قسمت  هایی  وجود  ها 
کنم تون هستین، پیشنهاد مییا لپ تاپ شخصی  ارتقا رم کامپیوتر   دنبال ین. اگه بهتونین رم لپ تاپ رو ببینمی 

 .تا آخر این مطلب با من همراه باشین

 (Corsair)  برند کورسیر

 

باکیفیت و با مشخصات   هایافزار کامپیوتر شهرت جهانی داره، رمکه در زمینه تولید سخت (Corsair) «کورسیر »
های ترین ویژگی رمتونیم اصلیکیفیت ساخت باال را می .کنهگوناگونی رو به بازار قطعات کامپیوتری عرضه می

 .برند رم کامپیوتر باشه های لیست بهترینهمین هم باعث شده یکی از گزینه .کورس ایر معرفی کنیم

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%85-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/
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ک  با دارین  خاطر  اطمینان  برند،  این  سال انتخاب  شما  رم  بهه  نیازی  سال  شرکت   های  این  نداره.  تعویض 
های کورسیر ضمانت ده. به طور کلی، تمام رممی  آمریکایی خدمات بسیار خوبی رو به مشتریان خودش ارائه

 .شون راحت باشهاز بابت ضمانت محصوالت خیال   العمر دارن تا کاربرانمادام

ایران داخل  در  کو  متاسفانه  اصلی  بانمایندگی  رو  شرکت  این  محصوالت  باید  بنابراین،  نداره.  وجود    رسیر 
کنین. طیف گسترده مشخصات   های ثانویه بخرین. به همین دلیل در زمان خرید به گارانتی رم توجهگارانتی

 .داخل هر کامپیوتری قرار بگیرد  های کورسیر باعث شده تا محصوالت این برند دررم

های گیمینگ و حتی کامپیوترهای مرکزی هستن.  خوبی برای سیستم  بسیار  های پر سرعت کورس ایر انتخابرم
گیمینگ از    هایشه. رمکورسیر به شما پیشنهاد می LPX رو دارین، مدل  SFF کردن یک سیستم اگر قصد جمع

 :شرح زیر هستن کنه. دیگر مزایای برند کورس ایر بههای کولینگ پشتیبانی می سیستم

 زنده در بازار سازگاری با انواع پردا •
 .که مخصوص گیمینگ هستند  GDDR4 های به روز مثلهای پر سرعت با تکنولوژی رم  •
 هاای و لپ تاپ های رایانه دوام باال و سازگاری با انواع سیستم  •
 هادر برخی مدل  RGB هایسازگاری با سیستم  •

 :مطالب پیشنهادی

 به همراه بررسی مشخصات رم  راهنمای خرید رم کامپیوتر و لپ تاپ •
 حافظه رم چیست  •

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-%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE/
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/
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   (G-Skill)  اسکیلبرند جی

 

شرکت در زمینه   رو شاید استفاده کرده باشین؛ این G-skill ایهای حرفهمخصوص بازی و هدفون  هایموس
رم  برندتولید  داره.  فعالیت  هم  کامپیوتری  تولیدکننده می   رو G-Skill های  از  یکی  رمتونیم  که  های  هایی 

  کند، بنامیم. پس، اگه قصد ارتقای رم کامپیوترکامپیوتری گیمینگ تولید می  هایای برای سیستمالعادهفوق
 .در فهرست خرید خود قرار بدین ور G-Skill گیمینگ خود را دارید، رم

 G-Skill های بعضی از رم  .برندهای رم کامپیوتر قرار دارن  به طور کلی در دسته برترین G-Skill برند   محصوالت
-G های باور نباشه. این مدل از رمکه ممکنه قابل نظیری دارنمشخصات بی Trident Z Royal هایو سری رم

Skill   از سیستم کنترلی RGB تونه ظاهری جذاب به کامپیوترهای گیمینگبه طور کامل سازگاری داره و می 
 .ببخشه

ها رو نشون العاده اونهای ساخت این شرکت، قدرت فوق مشخصات فنی رم  از مشخصات ظاهری که بگذریم،
ر محدودیتی د  شن که با نصب اون، دیگه هیچگیگابایتی تولید می  256ها  سری زی رویال در کیت  .دهمی 

 .ی رم نخواهید داشتحافظه

 G-Skill ی تراشه  برای تولید محصوالت خود از DRAM ی کنه. حافظهاز تولیدات شرکت سامسونگ استفاده می
انواع تا محصوالت  رم در  باشه. سرعت   های کامپیوتری سازگاربا تمام سیستم G-Skill مختلفی تولید شده 

 .نظیرهبی سه که در نوع خودشرمگاهرتز می  3600به   G-Skill هایبعضی رم
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 هاست. بیشتر محصوالت، گارانتی دارن، خدمات پس از فروش اون  G-Skill محصوالت  های خوبی کهاز ویژگی
اثبات کنه. این شرکت تایوانی   العمر دارن تا شرکت بتونه کیفیت باالی محصوالت خودش رو به مشتریمادام

 .های بزرگی مثل کورسیر وارد عرصه رقابت بشهشرکت  با خوبیبا تولید محصوالت باکیفیت تونسته به

 (Kingstone)  برند کینگستون

 

م انتخاب دلیل هنگا  کنه و به همین های کامپیوتری عرضه میشرکت محصوالت متنوعی رو در بازار رم  این
های کینگستون باعث شده تا این برند شهرت رم  های این برند هیچ محدودیتی وجود نداره. کیفیت باالیرم

های کامپیوتری رو داشته باشه، بدون شک کینگستون کسی که قصد خرید رم  جهانی در این بازار کسب کنه. هر 
از رمانتخاب  یکی  تولید  کینگستون  بود.  خواهد  نوع خاص های خوهای وی  به یک  رو  و    د  نکرده  محدود 

 :تولیدات کینگستون عبارتند از کنندگان عرضه کرده. بعضی ازهای متنوعی رو برای مصرفمدل 

 های مخصوص لپ تاپ با مشخصات گوناگون رم  •
 DDR3 و DDR4 های متنوعتولید رم با حافظه  •
 های مخصوص کامپیوترهای گیمینگ تولید رم  •
 گیگاهرتز  3کانس باس بیش از های سریع با فر تولید رم  •

RAM HyperX Fury   از سیستم  برند کینگستون یکی از بهترین تولیدات این شرکت هستش. هایپراکس 
RGB  شهکامپیوترهای گیمینگ محسوب می به طور کامل پشتیانی کرده و گزینه بسیار مناسبی برای. 
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های شخصی کاربران رایانه  زیادی رو در بینرم با کیفیت باال و مشخصات فنی قوی خود تونسته محبوبیت    این
کامپیوتر پیدا کنه و به یک عضو جدانشدنی تبدیل    برند رم   پیدا کنه. کینگستون جایگاه خوبی در لیست بهترین 

 .بدین  های خود قراریک رم با طول عمر باال رو دارید، کینگستون رو در لیست اولویت  بشه. اگر قصد خرید

 عنوان بهترین شاید لیاقت انتخاب شدن به  یکی از بزرگان رم کامپیوتر معرفی کنیم کهتونیم  کینگستون رو می
 های کامپیوتری، سابقه بسیار درخشانیکینگستون در زمینه تولید هارد و رم .برند رم کامپیوتر رو داشته باشد

 .رههای این حرفه به شمار میداره و از قدیمی 

 (Patriot memory)  برند پاتریوت مموری

 

 . های بسیار قدرتمندی رو در فهرست محصوالت خود داره برند، رم این

 viper 4 blackout  مگاهرتزی  3200  های قدرتمند پاتریوت مموری بدونیم. فرکانس تونیم یکی از مدل رو می
خرید یک رم پرسرعت رو دارید، این محصول    ده. پس اگر قصدنظیر ماژول رم رو نشون میاین مدل سرعت بی
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گزینه مموری،  برایپاتریوت  می  ی خوبی  بود. همچنین  خواهد  وایپر  شما  رم  از  های  برای سیستم  4تونین 
 .شهدارن، توصیه می ک رم اقتصادی رواستفاده کنین. سری وایپر استیل به افرادی که قصد خرید ی گیمینگ

برند رم کامپیوتر وارد شد.    در زمان کوتاهی به تیم بهترین  ی رمه کههای سازندهپاتریوت مموری یکی از شرکت
محصوالت باکیفیت تونسته   کار خودش رو در آمریکا شروع کرده، با تولید 2003ناشناخته که از سال   این برند 

 .سرعت پیشرفت کنه به

 (Crucial)  رند کروشیالب

 

ی  کروشیال زیرمجموعه .ها برای خرید بهترین برند رم کامپیوتر هستشیکی از گزینه (Crucial) «کروشیال »
 G-Skill برندهای تولیدکننده مثل کینگستون، کورسیر و  م رو به دیگرهای رشرکت میکرونه که تکنولوژی تراشه

 ها قیمتمخصوص استفاده شده که نسبت به سایر تراشه RAM یاین برند، از تراشه  فروشه. در تولیداتمی 
 .تری دارهبسیار کم

صرفه داره. اگر قصد خرید یک رم باکیفیت و مقرون به  های کروشیال قیمت بسیار مناسبیبه همین دلیل، رم
رم دارین،  گزینه  هایرو  قدیمیکروشیال  از  یکی  کروشیال  شرکت  شماست.  برای  خوبی  بسیار   ترینی 
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های  به همین دلیل، کیفیت رم  داره. ی تولید رم ی بسیار زیادی در زمینهتولیدکنندگان رم در دنیاست و تجربه
 .های زیادی در کامپیوتر شما کار کننسال  توننشده بوده و میکروشیال تضمین

  های کروشیال بسیار متنوعی داره تا مشتریان قدرت انتخاب باالیی برای خرید رم  از طرفی، این برند محصوالت
رم باشن.  ظرفیتداشته  در  کروشیال  مختلفهای  باس  فرکانس  و  می  ها  وتولید  در    شن  استفاده  برای 

که قصد خریدهای مختلف مناسب هستن. فرقی نمیدستگاه برای لپ  کنه  یا کامپیوتر گیمینگ رو  رم  تاپ 
 .دهشما رو پوشش می  ی نیازهای داشته باشید؛ کروشیال کلیه

 :های رم برند کروشیال عبارتند ازبعضی از مدل 

• Cracial Ballistix Sport DDR4 for laptops 

• Cracial Basic DDR4 for laptops 

• Cracial Ballistix Tactical Tracer DDR4 for PC 

 :تون رو برای گیمینگ ارتقا بدین، مطلب زیر رو حتما بخونیناگر قصد دارین سیستم 

 راهنمای خرید لپ تاپ گیمینگ  •
 راهنمای خرید کارت گرافیک گیمینگ  •

https://netran.net/mag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/
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 (Mushkin)  برند موشکین

 

کامپیوتر بدونیم. این شرکت که   برند رم  تونیم یکی از کاندیدها برای رسیدن به جایگاه بهترینرو می  موشکین
ره. به  شمار میبرند برتر تولید رم در جهان به  10، جزو  فعالیت دارد  تاپ و کامپیوتر های لپ در زمینه تولید رم

زمانی  همین که  وبرم   کهدلیله  در  برند  این  می سایت های  قرار  آنالین  کوتاهی   گیرن،های  بسیار  مدت  در 
 .شنناموجود می

ما  ی خوبی برای شهای موشکین گزینههای کامپیوتری هستید، رمبازی  اگر ساعات زیادی در روز رو مشغول
ی بسیار مناسبی گزینه  تونهی بلندمدت می در کل دنیا مشهوره و برای استفاده Mushkin کیفیت رم  .هستن

 .باشه

گردید دنبال یک رم ساده برای کامپیوتر میکنه. اگر بهبازار عرضه می   های بسیار متنوعی رو به رم Mushkin برند
محصوالت خودش به کمک   س تا بامادهآ   Mushkinد،تاپ گیمینگ خودتون رو داریقصد ارتقای رم لپ  و یا

 :شرح زیرندشما بیاد. بعضی محصوالت موشکین به

• Mushkin Redline series DDR4 for PC 

• Mushkin Essentials DDR3 for laptops 

• Mushkin Enhance Mac for Apple’s Laptops 
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 (Team’s T-Force)  برند تیمز تی فورس

 

 1997خودش رو از سال  های تولید رم دانست. این شرکت که کارو یاید جزو قدیمی ر  Team’s T-Force برند
وب تولید های محبگیر. همانند تمامی شرکتقرار می  آغاز کرده، جزو اعضای لیست بهترین برند رم کامپیوتر 

 .تونه کلیه نیازهای کاربران رو براورده کنهمی  هم   Team’s T-Forceرم، 

بازار عرضه    های بسیار متنوعی رو به شن، بلکه رماین شرکت فقط به یک مدل خاص محدود نمی  محصوالت
و  ها مناسب هستن  کامپیوتری و لپ تاپ   هایبرای انواع سیستم Team’s T-Force های کردن. همچنین رم

گذاری محصوالت خود بسیار منصفانه عمل در قیمت   Team’s T-Forceبا تکنولوژی روز مطابقت دارن. شرکت
-Team’s T محصوالت  تونیم تولیدات این شرکت رو در رده قیمت متوسط قرار بدیم. با خریدمی  کنه و می 

Force  تونیم با قیمتی مناسب، صاحب یک رم باکیفیت بشیممی. 



 برترین برند رم کامپیوتر چیست؟  
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 (Samsung)  برند سامسونگ

 

ی  ای عرصهن غول کرهای .شک، با نام برند سامسونگ آشنایی دارین و از محصوالت اون استفاده کردین  بدون
های اخیر به  کنه؛ اما در سال الکترونیکی فعالیت می  های زیادی هست که در تولید انواع لوازمفناوری، سال 

ماژول    های سامسونگ برای تولیدهای بسیار بزرگی از تراشهوارد شده و شرکت RAM  های ی تولید تراشهحوزه
 .کننحافظه استفاده می

به حداکثر    کنه در تولید محصوالت خود کیفیت روهمیشه به مشتریان اثبات کرده که تالش می   سامسونگ
نسبتا خوبی برخوردار هستن. شاید   های سامسونگ هم دقیقا چنین شرایطی دارن و از کیفیتبرسونه. رم

ا در کل، عملکرد های بزرگی مثل کورسیر رو نداشته باشن امشرکت  هایهای سامسونگ توانایی رقابت با رمرم
سامسونگ   EVO سری  هایای ندارین، رمعالقه RGB کنن. اگر به استفاده از سیستمکاربر ارائه می  خوبی رو به

 .ی بسیار مناسبی برای شما هستنگزینه
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 (ADATA)  برند ای دیتا

 

کیفیت شهرت داره. این   های باشده در ایرانه که به تولید هاردیسکیکی از برندهای شناخته   (Adata)دیتاای
ره که  شمار میبرند رم کامپیوتر به  اعضای لیست برترین  هم فعالیت داره و یکی از  ی تولید رمشرکت، در زمینه

های  مثال، مدل   طور کنه. بهاگونی با کاربردهای مختلف تولید می های گون دیتا، رمدارن. ای  قیمت مناسبی هم
 .های بازار سازگاری دارنپردازنده کنن و با بیشتر پشتیبانی می  DDR4 یگیمینگ از حافظه

دیتا، در داخل ایران  رم برای کامپیوترهای گیمینگ هستن. محصوالت ای  دیتا بهترین برندهای پرسرعت ایرم
 .رهشمار میسبی دارن که مزیت بزرگی برای کاربران ایرانی بهبسیار منا خدمات
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 حرف آخر 

گیری رو  بهبود چشم  تونتونین در وضعیت عملکرد کلی سیستمافزایش ظرفیت رم کامپیوتر خودتون، می  با
افزایش فوق کار،  این  انجام  با  کنین.  به  یالعادهایجاد  رو  پردازنده  کنین.  صورت محسوس حس میسرعت 

کارت  Shared Memory ی اشتراکی گرافیکی یا همونشه که حافظهمی  مچنین افزایش ظرفیت رم باعثه
 .بشه و روی عملکرد بهتر اون تاثیر بذاره گرافیک بیشتر 

رو هم مطالعه کنین. امیدوارم در این بخش  چیست  (RAM & ROM)تفاوت رم و رام کنم مطلبپیشنهاد می 
  برند رم کامپیوتر بهتون کمک کرده باشم که با توجه به نیازهایی که دارین،  با معرفی چند گزینه برای بهترین

تونین در بخش نظرات  داشتین، می  تون انتخاب کنین. اگر سوالی هم در انتخاب رمبهترین رم رو برای سیستم
 .تون هستیمخدمت اون رو مطرح کنین، من و همکارام پیوسته در

 لسواالت متداو

   کامپیوتر هستش؟ ارتقا رم فقط مخصوص 

 .تاپ، رم مورد نظر رو ارتقا بدینتونین با باز کردن زیر لپ کار می ها هم امکان ارتقا رم رو دارن. برای این تاپ خیر. لپ 

  بهترین برندهای رم کامپیوتر در ایران چه هستن؟

ال، کورس ایر، کینگستون،  کراشی  ، تیمز تی فورس، موشکین، ADATAتوجه به نیازی که دارین، برندهای سامسونگ،    با

 .کنین تونین تهیهپاتریوت مموری و جی اسکیل رو می 

  برای خرید رم باید چه مواردی رو در نظر بگیریم؟

پردازنده حتما چک بشه و سازگار    خرید رم کامپیوتر باید سازگاری اون با سایر اجزای سیستم خصوصا مادربورد و   برای

 .ها باهم تائید بشه بودن اون 

https://netran.net/mag/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%85-ram-rom-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

