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 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

 ران مجله نت
 

برترین برند رم کامپیوتر 
چیست؟ معرفی بهترین 

های سازنده شرکت
 حافظه رم

 
هر کامپیوتر یا بهتره بگیم هر سی پی یو برای اینکه 
بتونه درست و با قدرت کار کنه به یک رم خوب با 

معقول و سرعت نسبتا باال نیاز داره. حاال فکر  حافظه
کنین یک رم حافظه خوبی نداره یا کیفیتش پایینه، 
این رم عملکرد سیستم رو پایین میاره و باعث میشه 

نکنه و حتی مشکالتی برای سیستمتون درست کار 
قطعات دیگه مخصوصا سی پی یو ایجاد کنه. در این 

بهترین برند های رم  خوایم لیستی ازمقاله می
رو بهتون بگیم که موقع خرید رم ، انتخاب  کامپیوتر

 .خوبی داشته باشین. با ما همراه باشین
وجود داره، در زمان خرید رم باید به  انواع مختلف رم

ی اصلی و مادربرد سیستمتون مشخصات پردازنده
 .هم توجه داشته باشین

 

https://netran.net/mag/بهترین-برند-رم-کامپیوتر/
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/
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ه یک رم خوب بهتره بگیم هر سی پی یو برای اینکه بتونه درست و با قدرت کار کنه بهر کامپیوتر یا 
عت نسبتا باال نیاز داره. حاال فکر کنین یک رم حافظه خوبی نداره یا کیفیتش معقول و سر با حافظه

پایینه، این رم عملکرد سیستم رو پایین میاره و باعث میشه سیستمتون درست کار نکنه و حتی 
خوایم لیستی از بهترین تی برای قطعات دیگه مخصوصا سی پی یو ایجاد کنه. در این مقاله میمشکال

. با ما همراه ن، انتخاب خوبی داشته باشی که موقع خرید رم بهتون بگیمو برند های رم کامپیوتر ر
 .باشین

 و مادربردی اصلی وجود داره، در زمان خرید رم باید به مشخصات پردازنده انواع مختلف رم
 توجه داشته باشین.سیستمتون هم 

 برند رم کامپیوتر بهترین

 
کنن، رید یک رم خوب گیج میمارک های رم زیادی در بازار وجود دارن که ما رو موقع خ و برند ها

ور یک برند رم کامپیوتر رو انتخاب کنیم؟ اول از همه باید بدونیم که قصدمون از خریدن رم ولی چط
بخریم خوایم می کاری به اون نیاز داریم جواب این سوال مشخصات رمی کهچی هستش و برای چه 

ایی که موقع انتخاب رم باید برامون مهم باشه، ظرفیت حافظه اون، سرعت و هچیزرو در بر داره. 
اون هستش. پس قبل از اینکه برید بازار، مشخصات رم مورد  CLفرکانس، ولتاژ مصرفی و تاخیر یا 

 مثال: ،ت کنیننظرتون رو یادداش

 :یک کیت رم با 

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/
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  گیگابایت 16ظرفیت حافظه 
  3200فرکانس ( مگاهرتزDDR4 ) 
  1.35ولتاژ 
  16تاخیر 

اون،  RGBایی مثل ظاهر رم و نوع هچیز در مرحله دوم که باید یک برند رو انتخاب کنیم،
ترین قسمت گیریم. البته قیمت هم تقریبا مهمهای اون و گارانتی اون برند رو در نظر میسینکهیت

 این بررسی هستش.

 
 RGB 
 گارانتی 
 سینکهیت 

 حاال وقتشه که بهترین برند های رم رو با هم لیست کنیم و از بینشون یکی رو انتخاب کنیم.

Corsair کورسیر 
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Corsair افزار و قطعات جانبی کامپیوتره. این برند تجهیزاتی های سختیکی از بهترین تولیدکننده

تر، رم های با های سی پی یو، هاردهای پر سرعت و از همه مهمکنندهمثل پاور، کیس کامپیوتر، خنک
ای محصوالتش العاده داره، بلکه برکنه. کورسیر نه تنها رم های قوی و با عملکرد فوقکیفیت تولید می

العمر دارن البته این ی رم های این برند گارانتی مادامگارانتی خیلی خوبی هم ارائه میده، مثال همه
 های ثانویه استفاده کنین.گارانتی توی ایران به کار نمیاد و شما باید از گارانتی
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های سال برای شما الکنه، سکنه که رم هایی که تولید میبه هر حال این برند آمریکایی تضمین می
قدرت انتخاب  های مختلفی میسازه که شماها رو با سایزها و کانفیگهمچنین رم Corsairکنن. میکار 

های خیلی استیشنرده و متوسط هم برای ورکهای پایینبیشتری داشته باشین هم برای سیستم
این برند محسوب میشه  یصرفهبههای مقرونکورسیر از مدل LPXعنوان مثال سری قوی و باالرده. به

استفاده کنین. دلیل این انتخاب اینه  Mini-ATXهای کوچیک با مادربرد که میتونین از اون در سیستم
و عملکرد اون رم خیلی بنابراین کیفیت  ،محدودی دارن DIMMهای های کوچیک اسالتکه مادربرد
 به این مشکل پاسخ میده. Corsairمهمه که 

Corsair  شهرت خوبی رو در زمینه بازارDIY (Do It Yourselfب )ورده.دست آه 

ایی که داره نمیتونه روی تخت پادشاهی بهترین برند بشینه چون اون رو هی خوبیاین برند با همه
 ای شریک شده.با کمپانی دیگه

G.Skill جی اسکیل 

 
G Skill  های مختلفی تولید حافظههای گیمینگ و گیمینگ مثل موس، کیبورد، هدستمحصوالت

محسوب میشه و  Corsairطور اختصاصی با رم هاش معروفه. این برند رقیب اصلی کنه ولی بهمی
رده چه باالرده. یکی از بهترین محصوالت اون کیت ی بازارها دیده میشه چه پایینتقریبا در همه

 RGBای تولید شده و و نقرههای طالیی هستش که در رنگ Trident Z Royalگیگابایت  256تایی 8
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سامسونگ برای رم  DRAMهای یک کمپانی متمرکزه، از کانکتور G.skillداره. از اونجایی که  کریستالی
 کنه. های خودش استفاده می

و میکرون،  SK Hynixمثل سامسونگ،  DRAM semiconductorهای تولیدکننده از بین کمپانی
 ترینشونه.سامسونگ بزرگ

 G.Skill  تا کرده و همین باعث شده رم هایی با فرکانس باال و در عین  3انتخاب خوبی رو بین این
 حال تاخیر پایین تولید کنه.

 
G.skill  نمیتونه فقط از لحاظ عملکرد و کیفیت باCorsair های دیگه رقابت کنه، بنابراین و کمپانی

کنه وبی رو ارائه میده. این کمپانی مثل رقیبش برای بیشتر رم هایی که تولید میگارانتی خیلی خ
العمر داره و خدمات پس از فروش خوبی به مشتریاش میده )تو ایران متاسفانه نمیتونیم گارانتی مادام

شکل تایوانی بودن این برند باعث شده یکم در رقابت با کورسیر دچار م استفاده کنیم(.ویژگی از این 
بشه و بازار به سمت مخالف پیش بره، البته اینکه پشتیبانی انگلیسی اون هنوز کمی ضعیفه هم بی 

 .تره )با مشخصات یکسان(ارزون Corsairاز لحاظ قیمت یکم از  G.skill تاثیر نیست.

 

 :های پایین میتونه کمکتون کنهخواین یک رم خوب برای سیستمتون تهیه کنین مقالهاگه می

https://netran.net/
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 مشخصات رمراهنمای خرید رم کامپیوتر و لپ تاپ و بررسی 

 راهنمای خرید بهترین رم گیمینگ

 

Kingston کینگستون 

 
درصد مواقع با  95محصوالت این برند تقریبا  هستن. به سازگاری باال معروف Kingstonرم های 

مادربردها و سی پی یوهای مختلف سازگاری دارن و میتونن راحت کار کنن. همچنین کم پیش میاد 
یعنی حتی اگه سیستمتون داغ کرده باشه  ؛رم های کینگستون خراب بشن و عملکرد غلط داشته باشن

ولی حواستون باشه که رم ها به راحتی با هم ترکیب نمیشن،  اون کارش رو کامل و درست انجام میده
 skill-Gو  Corsairهای بزرگ مثل با کمپانی Kingstonعملکرد  . از لحاظکار سختیه ترکیب دو رم کال

 تر.کنه حتی با قیمت پایینرقابت می

تاپ خریدین و خواستین خودتون اون رو تاپ کینگستون معروفن. اگه یک موقع رم لپرم های لپ
 .کنهکمکتون می آموزش ارتقاء رم لپ تاپ تاپ قرار بدین، مقالهروی برد لپ

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%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%85/
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%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/
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این رم  DDR3های حتی مدل .های این شرکت محسوب میشهکینگستون از موفقیت HyperXسری 

 قدرت خرید بده. ،به کاربرهایی که سیستم قدیمی دارن تاهنوز ساخته میشه 

ای داره و میشه برای سیستم گیمینگ از اون استفاده کرد. تنها مشکل این سری قیمت معقوالنه
 هست که در عملکرد اون تاثیری نمیذاره. RGBاون نداشتن 

Crucial کروشیال 
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طور های صنعت رم محسوب میشه. همونو از قدیمی سته زیرمجموعه کمپانی میکروناین برند 
فروشه و بازار و... می G.skill ،Kingston ،Corsairبه  DRAMهای چیپست Micronکه میدونین 

کنه های با کیفیتی تولید میرم Micron یعنوان زیرمجموعهبه Crucialکنه. چیپست رم رو تامین می
م نسبتا ارزون تری نسبت به برند های قبلی فروخته میشن. اگه دنبال یک رکه با قیمت خیلی پایین

گردین، حتما محصوالت کروشیال رو چک کنین. این برند به غیر از رم دسکتاپ، ولی با عملکرد باال می
 تاپ هم میسازه.رم لپ

Patriot پاتریوت 

 
Patriot  اما رم های اون به خاطر قیمت  کرده،کیفیت تمرکز روی یکی دیگه از برندهای آمریکاییه که

خدمات پس از  یهای دیگه دور شده. به هر حال، در زمینهباالیی که دارن یکم از رقابت با کمپانی
رم قائله. ها محسوب میشه و برای خریدارهاش ارزش زیادی بهترین وجز Patriotفروش و گارانتی 

سازی عملکرد خیلی خوبی ر تهویه و خنکهای متفاوتی بهره میبرن و دسینکهای این برند از هیت
 دارن، به همین دلیل اورکالک کردنشون آسونه.

 Patriot Viperکنه. العمر داره و با تاخیر خیلی کمی کار میپاتریوت، گارانتی مادام Viperسری 
Steel DDR4 این برند محسوب میشه ولی نورپردازی  یصرفهبهاز محصوالت مقرونRGB  در اون

 استفاده نشده.

Mushkin 
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Mushkin های معروف اون میشه به ی اورکالکرهاست که از سریاز برندهای مورد عالقهMushkin 

Redline  .اشاره کردMushkin  از برندهای کمیابه و به خاطر طرفدارهایی که داره خیلی زود ناموجود

نین و قدرت و فرکانس بیشتری رو از اون های رم عبور کخواین از محدودیتمیشه. پس هر موقع می

 .برای گیمرها هم گزینه مناسبیه Mushkinایه. انتخاب عالی Mushkinدریافت کنین، 

روند اورکالک کردن رم رو  ی رم کامپیوترهااورکالک رم و راهنمای کامل اورکالک کردن حافظه مقاله

 .قدم به قدم بهتون توضیح میده

Team Group 

https://netran.net/mag/overclock-ram/
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شروع کرده. رم های  1997این برند مثل کروشیال قدیمیه و تولید رم های با کیفیت و مطمئن رو از 

Team Group  بهT-Force ن. هست معروف 

T-Force سرعت و عملکرد رم رم رو برآورده کنه. شما از  هایی خواستهمثل برند های باال میتونه همه
و تقریبا هیچ مشکلی براشون پیش  تسه االعادپردازین فوقای که میدر برابر هزینه T-Forceهای 

  اخیرتبازاره که با توجه به قیمتش در یکی از بهترین رم های موجود  TEAM XTREEM ARGBیاد. نم
(CL) 14 .پی یو سیستمتون  اگه سی داره که خیلی پایینه و از نقاط قوتش محسوب میشهAMD 

 گزینه خیلی خوبی باشه.میتونه هستش این مدل 
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Samsung 

 
ترین های هوشمندش شناخته نمیشه، این برند یکی از بزرگها و گوشیسامسونگ فقط با تلویزیون

های قوی، رم های با  SSDهاردها و های رم در دنیا محسوب میشه. سامسونگ عالوه بر سازنده
کنه ولی محصوالت این برند یک مشکل بزرگی داره، قیمت رم های سامسونگ نسبتا کیفیتی تولید می

 کنه. ها خریدار رو از خریدن اون منصرف میباالست و بعضی وقت

هستش، کیفیت و قدرت اون در  DRAMهای چیپست کنندهز تولیدا Samsungاز اونجایی که 
هستن. اگه قصد  RGBگیره ولی رم های اون ظاهری ساده دارن و بدون باالی لیست قرار می

 های شما محسوب میشه.گزینه وخرید یک رم بدون نورپردازی رو دارین سامسونگ جز

 

 مقاالت مرتبط

 2021تاپ گیمینگ : بهترین لپ تاپ های گیمینگ  راهنمای خرید لپ

 های مختلفراهنمای خرید هارد اینترنال و انتخاب از بین سری

 و ویژگی های آن )GPU (انواع کارت گرافیک + آشنایی با کارت گرافیک

 فرکانس رم یا سرعت رم چیست؟

 در چیست؟ )Ram & ROM (ت رم و رامتفاو

 

 حرف آخر

https://netran.net/mag/gaming-laptop/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
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/
https://netran.net/mag/ram-frequency/
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/
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ی برندهایی که در های شما رو برآورده کنه. همهبهترین برند رم کامپیوتر اونیه که نیازها و خواسته
کنن. های زیادی روی سیستمتون کار میو سال دارنای العادهاین مقاله بررسی کردیم کیفیت فوق

شون به خاطر اههایی که این برند ها با هم دارن قیمت محصوالتشونه که خب بعضییکی از تفاوت
ن که این ویژگی در ایران خیلی کاربرد هست ترخدمات پس از فروش و گارانتی خوبی که دارن گرون

 نداره. 

مرسی که تا اینجا همراه ما بودین امیدوارم از این مقاله لذت برده باشین. اگه سوالی راجع به هرکدوم 
 از برند ها داشتین خوشحال میشیم با ما اشتراک بذارین.


