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 یکگراف یکارت ها ینبهتر 
 هابر اساس کاربرد آن 2021

از شماها برای رها شدن از  ممکنه خیلی
های روزمره، به سمت ها و مشغلهخستگی

ای رو بیارید و بخواید از این طریق های رایانهبازی
هیجانات خودتون رو تخلیه کنید ولی وقتی 

کنید و زمان اجرای بازی تون رو روشن میسیستم
رسه سیستم کم بیاره و شما رو ناامید کنه. در می

 و پردازندهباید گفت با وجود میزان اهمیت واقع 

ی ی اهمیت پردازنده، شما نباید از درجهرم حافظه
غافل بشید، چرا که اگه  (GPU) گرافیکی
ی گرافیکی تون مجهز به یک پردازندهسیستم

های جدید و تونید بازیپرقدرت نباشه، شما نمی
مونید. ای رو تجربه کنید و از غافله جا میحرفه

ی گرافیکی خوب که یک پردازندهاینمورد دیگه 
اصلی  یتونه حجم عملیاتی که توسط پردازندهمی

شه رو کاهش بده که به طبع اون انجام می
کنه. سرعت و عملکرد سیستم افزایش پیدا می

این مقاله به این منظور آماده شده تا به شما 
و  2021بهترین کارت های گرافیک کمک کنه 

 .اسیدها رو بشن کاربرد آن

https://netran.net/mag/the-best-2021-graphics-cards/
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/
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 2021معرفی بهترین کارت های گرافیک 

 

رو بدون اعصاب خوردی  K4دی یا های فول اچبه دنبال خرید کارت گرافیکی هستید که تصاویر بازی
بهتون نمایش بده؟ یا برای کارهای ویدئویی و گرافیکی به کارت گرافیکی نیاز دارید که موقع رندر کم 

کنیم کنیم و سعی میرو معرفی می 2021بهترین کارت های گرافیک ران، نیاره؟ در این مقاله از نت
نکات مهم زمان خرید کارت بشید،  های گرافیک رو بیان کنیم تا متوجههای مختلف کارتویژگی

 .چه مواردی هستن گرافیک

 2021 های بهترین کارت های گرافیکویژگی

شن که وظیفه های کامپیوتری محسوب میهای گرافیک یکی از قطعات کلیدی در سیستمکارت
شه رو بر عهده دارن. پردازش تصاویر، ویدئوها و تمام عناصری که از طریق مانیتور نمایش داده می

 گرافیکی هم مانند قطعات دیگه در کامپیوترها سیر پیشرفت خاص خودشونو داشتن، این کارت
های بازی و کامپیوترها خانگی مورد استفاده قرار گرفتن. این قطعات در کنسول 1970ی قطعات از دهه

دادن حافظه و پردازش مورد نیاز برای نمایش تصاویر رو در های کامپیوتری اجازه میاولیه به سیستم
 .های اون زمان تامین کنندمانیتورها و تلویزیون

 

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-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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تونه ای داشتن که پرداختن به اونا میهای گرافیک تغییرات گستردهتا به امروز کارت 1970از دهه 
های بهترین کارت های گرافیک ی قابل توجه این که ویژگیل دیگه باشه. نکتهموضوع یک مطلب کام

ترین های اولیه بهبود و توسعه یافته. در ادامه بعضی از مهمدر طول زمان نسبت به نسخه 2021
کنیم. پس اگر الزمه مورد توجه قرار بگیرن رو معرفی می های گرافیکانتخاب کارتهایی که در ویژگی

 .زیر توجه کنیدقصد خرید یک کارت گرافیک مناسب دارید، الزمه در هنگام خرید به موارد 

 اندازه حافظه کارت گرافیک

 

 :مقاالت پیشنهادی

 پارامترهای مهم در خرید کارت گرافیک

 راهنمای خرید کارت گرافیک گیمینگ

 Nvidia از برند Geforce معرفی کارت گرافیک سری

 راهنمای قدم به قدم اورکالک کارت گرافیک

 

https://netran.net/mag/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-nvidia-geforce/
https://netran.net/mag/overclock-gpu/


 هابر اساس کاربرد آن 2021 یکگراف یکارت ها ینبهتر 
 

 

4 

 

ره. اگر قصد بازی ی اون به شمار میها در یک کارت گرافیک، اندازه حافظهترین ویژگییکی از کلیدی
گیگابایت حافظه و در صورت  6رو دارید، الزمه که کارت گرافیکی با حداقل  1080pکیفیت کردن با 

گیگابایت و یا بیشتر خریداری کنید. اگر بخواید تمام تنظیمات نمایشی بازی رو باال بزارید یا  8امکان 
 .باشه ی باالتری داشتههای بافت با کیفیت باال نصب کنید، الزمه کارت گرافیکی شما حافظهپک

 

 شکل ظاهری کارت گرافیک

موضوع بسیار مهم بعدی که در هنگام خرید کارت گرافیکی الزمه مورد توجه قرار بدید، شکل ظاهری 
شن که احتماال همه اونا با های مختلفی عرضه میهای گرافیکی به شکلکارت گرافیکی است. کارت

 کیس کامپیوتر شما هماهنگی ندارن. 

اسالتی -اسالتی و حتی سه-اسالتی، بعضی دیگه دو-اصطالح باریک هستن، بعضی تکبعضی از اونا به 
شن با ابعاد کامل ارائه می 2021)یا بیشتر( هستن. قابل توجه است که بهترین کارت های گرافیک 

 .کننو اغلب دو اسالت یا بیشتر از دو اسالت رو اشغال می

تر هستن. برای همین حتی اگر یک تر و حجیمگهای قبلی بزر های گرافیک از نسلاین نسل کارت
کارت گرافیک امروزی فقط دو اسالت از سیستم شما رو پر کنه، اگر محفظه و فن بزرگی داشته باشه، 

های مجاور رو بپوشونه. برای همین اگر یک مادربورد کوچک دارید، بهتره به دنبال تونه اسالتمی
 .متر یا کمتر هستنسانتی 20موال بگردید که مع« مینی»های گرافیکی کارت

 

 8دارید، به کارت گرافیکی با حافظه بیشتر از  4Kاگر قصد بازی کردن با کیفیتی باالتر مثال 
 .گیگابایت احتیاج دارید

 

در هرحال قبل از خرید کارت گرافیک الزمه از ابعاد، اندازه و هماهنگی اون با مادربورد 
 .کامپیوترتون اطمینان پیدا کنید
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 توان طراحی حرارتی

 

ده و به خوبی میزان ، میزان ایجاد حرارت رو نشون می (TDP) پیدیتوان طراحی حرارتی یا تی
کنه. الزمه در هنگام خرید کارت گرافیکی از سازگاری توان حرارتی مصرف کارت گرافیک رو مشخص می

اون با پاور یا منبع قدرت کیس خود مطمئن بشید. برای مثال بسیاری از مادربوردهای فعلی دارای 
فیک های گراها به خوبی از پس کارتوات هستن. این سیستم 400وات یا حتی  600 (PSU) پاور

 RTX یا RX 6800 XT های گرافیکی جدید مثلهای قبلی برمیان اما اگه قصد دارید یکی از کارتنسل
 .رو خریداری کنید، اون وقت الزمه که منبع قدرت کیس خود رو هم به روز کنید 3080

 های پاوراتصال

شه. تمام کارت این موضوع یکی از نکات بسیار کلیدی موقع خریدن کارت گرافیک محسوب می
کنه، به کار آی عرضه میسیواتی که اسالت پی 75های قدرتمند توان بیشتری از حداکثر گرافیک

پینی ارائه  8و  6های های پاور مکملی احتیاج دارن که به شکلها به اتصالبرن. این کارتمی
های پاور رو دارن و بعضی دیگه دو یا حتی های گرافیک جدید یکی از اتصالشن. بعضی از کارتمی

های مکمل پینی هم ممکنه داشته باشن. اگر منبع پاور شما این اتصال 8و  6های سه اتصال و پورت
روز کنید. آداپتورهایی که جدید نیاز دارید، نداشته باشه الزمه اونو به نصب کارت گرافیکرو که برای 

کنن دیگه برای کاربردهای بلند مدت های ساتا یا مولکس دریافت میتوان خودشون رو از اتصال
 .شنتوصیه نمی

https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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 هاپورت

، 2021ای هستن که به هنگام انتخاب بهترین کارت های گرافیک بسیار مهم دیگه یها نکتهپورت
 (HDMI) آیامدیدونید بعضی از کامپیوترها پورت اچطور که میالزمه مورد توجه قرار بدید. همون

 (DVI) آیویکنن و بعضی دیگه هم دیاستفاده می (Display) دارن، بعضی دیگه از پورت دیسپلی
کنن، که البته خیلی معدود بی تایپ سی پشتیبانی میتی بعضی از مانیتورها از یواسدارن. ح

هستن. برای همین مهمه که در هنگام خرید کارت گرافیکی ببینید محصول مورد انتخاب همون 
های اتصالی رو داره که مانیتور شما داره، تا دیگه نیازی به خرید آداپتورهای مخصوص یا حتی پورت

 .باشیدتور جدید نداشتهیک مانی

  (Clock speed)   سرعت کالک

 

های گرافیکی که با یک ی مهم بعدی در انتخاب کارت گرافیک، سرعت کالک اون است. کارتنکته
تونند باشن با وضوح بهتری میشن در صورتی که سرعت کالک بیشتری داشتهتوان پردازش عرضه می

شه، توجه داشته باشید که سرعت کالک، برخالف تبلیغاتی که میتصاویر رو پردازش کنند. اما بهتره 
شه. یعنی به جز اون الزمه به سرعت حافظه، سیستم در یک کارت گرافیک همه چیز محسوب نمی

های بهتر نیز باعث افزایش سرعت کالک هر حال، فنمرکزی و معماری کارت گرافیکی توجه بشه. به
 .شنکارت حافظه می
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 جریان هایپردازنده

ای هستن که ، از جمله موارد دیگه (CUDA Cores) های کوداCore های جریان یا استریم وپردازنده
ی کنن. مقایسهمثل سرعت کالک، تا حدی میزان عملکرد کارت گرافیکی مورد نظر رو مشخص می

است. بر خالف  های گوناگونتر از مقایسه اونا در معماریاون در داخل یک معماری به مراتب با معنا
تونن اطالعات زیادی ها به خودی خود نمیکنن، این پردازندهادعایی که بسیاری از فروشندگان می

در مورد کارکرد یک کارت گرافیک ارائه بدن. با این حال توجه به اونا در هنگام خرید کارت گرافیکی 
 .تونه به شما در انتخاب محصول درست کمک کنهمی

  (TFLOPS/GFLOPS)  یتوان پردازش نهای

است که شاخصی برای شناسایی « عملیات نقاط شناور در ثانیه تریلیون»این اصطالح مخفف، عبارت 
ی این شاخص ده. برای محاسبهحداکثر کارکرد یک کارت گرافیک روی کاغذ و یا از لحاظ نظری ارائه می

 .شه( و سپس ضرب در دو میضرب در سرعت کالک شده )گیگا هرتز  Core میزان پردازش هسته یا

تا میزان توان پردازش نهایی به دست بیاد. وقتی دو کارت گرافیک با یک معماری وجود داشته باشه، 
تر بوده. به هر ترتیب اون که توان پردازش نهایی بیشتری داشته باشه به مراتب از مورد دیگه سریع

 .گرافیک با معماری متفاوت چندان مفید نیستدر اینجا هم، مقایسه توان پردازش نهایی دو کارت 

 سرعت حافظه/ پهنای باند
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توان گفت تا حدی در هنگام خرید کارت گرافیکی اهمیت داره سرعت حافظه ای که میدیگه ویژگی
تونه باعث بشه یک ای با سرعت باال نیز مییا پهنای باند است. درست مثل سرعت کالک، حافظه

% از کارت 15تا حدود  GTX 1650 GDDR6 باشه. برای مثال کارت گرافیک ترکارت گرافیک سریع
تره و این در حالی است که تنها تفاوت اونا افزایش پهنای باند در سریع GTX 1650 GDDR5 گرافیک

 .این کارت حافظه است

 بر اساس کاربرد 2021بهترین کارت های گرافیک 

 

های گرافیک رو با هم مقایسه تری انواع کارتتونید به شکل دقیقهای باال میبا در نظر گرفتن ویژگی
های گرافیک فعلی با توجه به گیری، در ادامه بهترین کارتتر شدن فرایند تصمیمکنید. برای راحت

گرافیکی که در ادامه معرفی های کنیم. بهتره به یاد داشته باشید که تمام کارتکاربرد اونا رو معرفی می
شه گفت دایره تری دارن. برای همین میهای ارزونشن نسخه مشابه و احیانا جایگزینمی

ها به شن، نیست. با این حال بهترین گزینههای شما محدود به مواردی که در اینجا ارائه میانتخاب
مقاالت رو هم در  های کارت گرافیکبهترین برندتونید احتمال زیاد همین موارد هستن ولی شما می

 .ی ما بررسی کنیددیگه

 

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%9f/
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   SUPER 1650GeForce GTX انویدیا :بهترین از نظر قیمت

ی به نسبت در مجموع بهترین کارت گرافیک با بودجه Nvidia’s GTX 1650 Super کارت گرافیکی
 RX 570 دیامتر ایتر از مدل قدیمی% سریع30شه. این کارت حافظه کم و بیش وب میارزون محس

هم هست که  NEVENC افزار انویدیا یعنیکنه و دارای آخرین سختاست و توان کمتری مصرف می
کنه. برای این که بازی خودتون رو بتونید پخش کنید، تر میفرایند انکدینگ/دکدینگ ویدئو رو ساده

تونه از پس سوپر به خوبی می 1650یو خیلی قدرتمند ندارید و همین مدل پینیازی به یک سی حتما
 .ی در این زمینه بر بیادتمام کارها

تر پیدا های قدیمیتر بگردید شاید موارد زیادی هم با معماریاگه در بازار به دنبال محصوالت ارزون
های گرافیک امسال خواهد بیشتری با بهترین کارت کنید اما در این صورت کارت گرافیک شما فاصله

 1650داشت. به همین دلیل هست که انتخاب ما به عنوان بهترین کارت گرافیک از نظر قیمت مدل 
گذاری تری از ویدئو دارد. به هر حال قیمتسوپر است که کارکرد بهتر، مصرف کمتر و پشتیبانی مناسب

رو های پیشها در ماهو بهتره امیدوار باشیم که این قیمت تند فعلی تا حد زیادی مثل یک شوخیه
 .اصالح بشند

 GTX 1660 SUPERدی(: انویدیا )فول اچ 1080pبهترین برای 

% 20معمولی،  1660% از مدل 15افزاری های سختمطابق تست GTX 1660 Super کارت گرافیک
که بهترین انتخاب ارزون بوده، سوپر  1650% از مدل 30و بیشتر از  RX 5500 XT 8GB از مدل
تی نشون ایکس 5500ایکس با ار 1660ایکس تیی مطرح جیتره. مقایسه دو کارت حافظهسریع

سوپر  1660ایکس تیبه مراتب سرعت و کارایی بهتری داره و مدل جی 1660ایکس تیده که جیمی
 .انایی بیشتری داره% تو15تره، تا معمولی گرون 1660دالر از مدل  20که فقط حدود 

انویدیا استفاده شده سرعت اون در  NEVENC افزار تورینگ کاملبا این که در این مدل از سخت
سوپر همون  1660دی تا حدی نزدیک است. در مجموع مدل امتر ایهای قدیمیمقایسه با مدل

کرد. با این حال ه میارائ 1070ایکس تیتر جیکنه که مدل قدیمیسطح کارکردی رو به شما عرضه می
ی بسیار خوبی برای استریم افزارهای جدیدتر، این کارت گرافیک گزینهبه دلیل به کار بردن سخت

 .شهویدئو نیز محسوب می

 RTX 3060 Ti انویدیا :1440p (QHD)بهترین برای 

https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-nvidia-geforce/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-nvidia-geforce/
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 ها برای کیفیتدالری یکی از بهترین گزینه 399انویدیا با قیمت  RTX 3060 Ti کارت گرافیک مدل
QHD گیگ ظرفیت است  12شه که قراره به زودی وارد بازار بشه. این کارت حافظه دارای محسوب می

ده کارایی قابل توجهی داره، با این حال باید صبر کنیم ببینیم در عمل چطور از آب در که نشون می
 .میاد

 

آی داشتیم مشخص شد این کارت حافظه بهترین کارکرد در کیفیت تی 3060در تستی که روی مدل 
بسیار باال مورد آزمایش قرار  بازی با تنظیم کیفیت 13ده. در این تست پیکسل رو ارائه می 1440

فریم در ثانیه بهترین کارکرد رو داشت. این کارت حافظه  87گرفت که این کارت حافظه با میانگین 
دچار افت شد، اما این اتفاق زمانی افتاد که  Dogs Legionو Dirt 5 هایفقط موقع اجرای بازی

 .فعال شده بود Ray Tracing قابلیت

 60تونید با کیفیت هستن که باید در اونا کمی کیفیت رو اصالح کنید، اما می ای همهای دیگهبازی
فریم در ثانیه  100های گرافیک باال رو با این کارت گرافیک اجرا کنید و از فریم در ثانیه بیشتر بازی

 .های مورد عالقه خود استفاده کنیدفقط برای برخی از بازی

ولی در های گرافیکی جریان اصلی انویدیا عرضه نکرده، دی جایگزینی برای کارتامهنوز ای
تی از این شرکت ایکس 6700و  6700تونیم شاهد محصوالتی مثل ارایکس های بعد میماه

 .باشیم
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 GeForce RTX 3070  بهترین برای واقعیت مجازی: انویدیا

ها برسید به شکلی ای باالتر از تماشای کلیپخواید به مرحلهاگه هدست واقعیت مجازی دارید و می
شه. با وجود بهترین گزینه برای شما محسوب می RTX 3070 که انگار در دل داستان قرار گرفتید، مدل

های واقعیت درصد کلیپ 90همچنان  سوپر استفاده کرده و 2070تر تونید از مدل قدیمیاین که می
محسوب  2021یکی از بهترین کارت های گرافیک  3070ایکس تیمجازی رو به خوبی تماشا کنید، ار

 .شهمی

های واقعیت سوپر است که دیگه برای کلیپ 2070تر از مدل % سریع30این کارت گرافیک حدود 
افزاری هنوز منتظر اوج شکوفایی کی و سختمجازی جدید قدری کهنه شده. به خاطر کمبودهای گرافی

های گرافیکی که به خوبی از پس رندر واقعیت مجازی هستیم. این اتفاق شاید با نسل جدید کارت
 .تر شده باشهاین تصاویر برمیان شاید نزدیک
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 GeForce RTX 3080 مدل :K4بهترین برای 

 که مدلهست و با وجود این RTX 3080 فورسدر حال حاضر جی 2021بهترین کارت گرافیک 
RTX3090 سرعت بیشتری هم داره اما قیمت اون دو برابر مدل RTX 3080 شه هست، بنابراین می

هست. نکته مهم همین جاست که شناخته شده 2021عنوان کارت گرافیک برتر به RTX 3080 گفت
 نه و در عین حال قیمتی نزدیک بهها رو پردازش کبیشتر بازی 4Kتونه گرافیک می RTX 3080 مدل

RTX 2080 Super  داشته باشه. این مورد عالوه بر این، بهترین گزینه برای فعال کردن پیگیری اشعه
 .شهمحسوب می

بره که باعث افزایش کارکرد حتی در از معماری آمپر انویدیا بهره می 3080ایکس کارت گرافیک ارتی
رو فعال کنید. این کارت گرافیک حدود  (DLSS) اساسالشه که نخواید پیگیری اشعه یا دیزمانی می

دی امگرافیک ایآی هست، و اگر چه کارکرد اون در اصل مشابه کارت تی 2080تر از مدل % سریع30
و پشتیبانی از فعال کردن پیگیری اشعه و  4Kتی هست، این مدل در پخش ایکس 6800ارایکس 

تورینگ رو دو برابر کنه، اونم  (RT) تونه کارکرد ارتیاس برتری داره. معماری آمپر بالقوه میاسالدی
 .کنهنه فقط دو برابر روی کاغذ، بلکه در عمل این کار رو می

 

تنها مشکل در خرید این کارت گرافیک شاید پیدا کردن اون باشه، چرا که ماینرها و افرادی که به 
هستن، هر دو در به در دنبال این مدل هستن و سریع موجودی  کارت گرافیک گیمینگدنبال 

 .رسوننها به آخر میها و شرکتاونو در مغازه

 

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/%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/
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 RTX 3090: رین برای طراحان و سازندگانبهت

 RTX فورستونه انویدیا جیشه، هیچ کارت گرافیکی نمیوقتی بحث از کارایی کارت گرافیک می
تر هیچ پروژه گرافیکی سنگینی گیگی هیچ بازی یا از این مهم 24رو شکست بده. با یک رم  3090

با  8Kتونید با این کارت گرافیک خروجی میتونه به مشکل گرافیک بخوره. عالوه بر این، حتی نمی
شه فریم در ثانیه بگیرید. این کارت گرافیک البته قیمت بسیار باال و اندازه بزرگی داره که باعث می 60

 .ی مورد نیاز خیلی از کاربران باشهبیشتر از اندازه

شه، به همین دلیل بیشتر برای در اصل جایگزینی برای تیتان محسوب می 3090ایکس مدل ارتی
کنن، طراحی شده. با های بزرگ سه بعدی یا ویدئویی رندر میکاربردهای خالقانه و کاربرانی که پروژه

گرافیک که این مدل برای جایگزینی تیتان اومده، قیمت اون به مراتب از این کارت توجه به این
 تر هست. ارزون

ی کنه و چندان مناسب برای استفادهی اکثر کاربران خانگی تجاوز میبا این حال قیمت اون از بودجه
 .خانگی نیست

 RX 5700  دی رادئونامبهترین برای بیشتر افراد: ای

 دلشن. مدی رقیب بسیار قدرتمندی برای محصوالت انویدیا محسوب میامهای ایکارت گرافیک
RX 5700  شه، بلکه یکی از بهترین محسوب می 2021نه فقط یکی از بهترین کارت های گرافیک

های گرافیکی میان رده ها از نظر قیمت در بازار هست. قیمت این کارت گرافیک در حدود کارتگزینه
بسیار شه گزینه کنه که باعث میپشتیبانی می 1440pو  1080pهای هست اما به راحتی از گرافیک
 .های گرافیکی باشههای کامپیوتری و پروژهخوبی برای اجرای بیشتر بازی

های سه بعدی یا اگر گیمر نیستید و به دنبال یک کارت گرافیک مناسب برای رندر گرفتن از پروژه
ها با قیمت یکی از بهترین گزینه 5700شه گفت که مدل ارایکس ویدئویی خودتون هستید، بازم می

 شه. زون محسوب میبسیار ار

ای رو راه هایی هست که کار بیشتر کاربران خانگی و نیمه حرفهاین کارت گرافیکی جدید یکی از گزینه
 .دهتر از رقبای خودش انجام میمیندازه، و این کار رو به قیمتی به مراتب ارزون
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 VII ها با قیمت مناسب: رادئون پروایبهترین برای حرفه

گیگی اواخر سال گذشته به بازار اومد و از اون زمان تا به حال مدام در رده  16ک این کارت گرافی
 Vega) 20ها قرار گرفته. این کارت گرافیک بر پایه معماری وگا ایهای گرافیک برای حرفهبهترین کارت

 .دهطراحی شده و توان محاسباتی قابل قبولی ارائه می (20

 

های شدید مثل رندرهای با کیفیت سریع هست که برای پردازش یک کارت گرافیک VII رادئون پرو
تونه از چندین کارت اتوکد، سه بعدی، و همچنین ویرایش ویدئو مناسب هست. عالوه بر این می

 تر نیز روی اون حساب کنید. تونید حتی برای کارهای جدیپشتیبانی کند، برای همین می

شه، برای همین ای ها محسوب میدی برای حرفهامهای ایگزینهاین کارت گرافیک یکی از بهترین 
اگر به دنبال یک کارت گرافیک فقط برای بازی کردن باشید، این گزینه کارکردی بیشتر از چیزی که 

 .دهخواید ارائه میمی
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 Quadro RTX 4000: استیشنبهترین برای ورک

 

ای برای مصارف حرفه 2021یکی از بهترین کارت های گرافیک  Quadro RTX 4000 کارت گرافیک مدل
ها برای استفاده از شه. این کارت گرافیک یکی از بهترین گزینهبا قیمت مقرون به صرفه محسوب می

این مدل کارت هم باید بگم که این کارت  ت کارت گرافیکاسالافزارهای طراحی هست. در مورد نرم
یاز به پاور کمتری از شه و نهای کوچک نیز جا میاسالتی به راحتی در کیس-گرافیک با طراحی تک

ها برای کاربرایی هست که قصد های گرافیک دیگه دارد. این کارت گرافیک یکی از بهترین گزینهکارت
افزایش گرافیک خود رو دارن بدون اینه بخوان بقیه مشخصات کامپیوتر خود رو تغییر بدن. معماری 

گیگی  8ین هم این کارت گرافیک این کارت گرافیکی نوع جدیدی از معماری تورینگ هست، برای هم
ها و فیلترها، و اجرای عالی در زمان پخش تصاویر سه از پس بیشتر وظایف تخصصی طراحی، پالگین

 .بعدی و ویدئویی برمیاد

 حرف آخر

رو برای کاربردها و مصارف گوناگون معرفی کردیم.  2021در این مطلب بهترین کارت های گرافیک 
های مهم در انتخاب یک کارت گرافیک مناسب رو توضیح بدیم. این عالوه بر این سعی کردیم ویژگی

وی کنن، با این حال در تبلیغات بازار رها قدرت و عملکرد یک کارت گرافیک رو مشخص میویژگی
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قدر موثر نباشن. برای همین سعی کردیم شه در حالی که ممکنه اونها بیشتر تمرکز میبعضی از اون
 .میزان اهمیت هر یک از این موارد رو نیز به خوانندگان معرفی کنیم

ها که قرار هست در های گرافیک موجود و همچنین بعضی از مدلدر ادامه برخی از بهترین کارت
های خیلی تندی های گرافیکی قیمترضه بشن رو معرفی کردیم. بعضی از این کارتهای آینده عماه

ای کارایی نداشته باشن. در حالی حرفه شه به هیچ وجه برای مصارف خانگی یا نیمهدارن که باعث می
ای محسوب های حرفههای تخصصی تدوین و طراحی در شرکتها مناسب سیستمکه این گزینه

تر هستن. به همین دلیل مناسب ای نیز وجود دارن که برای مصارف خانگیای دیگههشن، نمونهمی
 .های گرافیکی رو از جهات گوناگون معرفی کنیمسعی کردیم انواع مختلف بهترین کارت

  

 موفق باشید.


