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بهترین برندهای کارت 
 اند؟ گرافیک کدام

احتماال به محض شنیدن عبارت کارت گرافیک، ذهن 
. اگرچه رهمی AMDو  Nvidiaسوی دو برند شما به

های ترین سازندهاصلی ،این دو کمپانی بزرگ
چیپست های گرافیکی محسوب میشن، اما 

ای هم هستن که با استفاده از این های دیگهشرکت
طور کامل چیپ ها، کارت های گرافیک رو به

له قصد داریم جواب این پرسش سازن. در این مقامی
با  ور« بهترین برندهای کارت گرافیک کدام اند؟»که 

 هم پیدا کنیم.

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/بهترین-برندهای-کارت-گرافیک-کدام-اند؟/
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. رهمی AMDو  Nvidiaسوی دو برند احتماال به محض شنیدن عبارت کارت گرافیک، ذهن شما به
های چیپست های گرافیکی محسوب میشن، اما ترین سازندهاصلی ،اگرچه این دو کمپانی بزرگ

طور کامل ای هم هستن که با استفاده از این چیپ ها، کارت های گرافیک رو بههای دیگهشرکت
« ن برندهای کارت گرافیک کدام اند؟بهتری»له قصد داریم جواب این پرسش که سازن. در این مقامی

 با هم پیدا کنیم. ور

 

 (GPUگرافیکی ) پردازنده و (Graphics Card) کارت گرافیکتفاوت 

 
اساسی با هم دارن، اما معموال  یتفاوت GPUو  (Video Cardبا اینکه دو اصطالح کارت گرافیک )یا 

(  CPU( به یک پردازنده ) Motherboardجور که مادربرد )همونکار میرن. جای هم بهاشتباه بهبه
در کنار اجزای  GPUرو در خودش جای داده؛ یعنی  GPUای داره که مجهزه، کارت گرافیک هم صفحه

 GPUکار بخشی از کارت گرافیک به حساب میاد. کننده، ، خازن یا سیستم خنکVRAMای مثل دیگه
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در ( تصاویر رو برای نمایش Display Cardانجام پردازش های گرافیکیه؛ اما کارت گرافیک )یا 
 کنه.دستگاه خروجی تولید می

 

GPU ( ها در دو نوع مجتمعIntegrated( و مجزا )Discrete .تولید میشن )GPU  مجتمع
ویژگی مثبت جاسازی میشه.  CPUبرخالف نوع مجزا، کارت گرافیک جداگانه نداره و در کنار 

GPU که  حالی مجتمع )آنبرد( مصرف پایین اونه؛ درGPU ( مجزاDedicated ) قدرت پردازشی
 بسیار باالتری داره.

 

 کارت گرافیک عوامل تاثیرگذار در عملکرد

 
و  هاتونیم از ویژگیتر میراحتهای کارت گرافیک و پردازنده گرافیکی آشنا شدید، تفاوتحاال که با 

 بگیم تا در ادامه بهترین برندهای این حوزه رو معرفی کنیم. کارت گرافیکپارامترهای انتخاب 

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/
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کارت  ،ی قدرتکنندهترین بخش کارت گرافیک محسوب میشه؛ اما تنها عامل تعیینمهم GPU اگرچه
یعنی ممکنه دو کارت گرافیک متفاوت که از یک پردازنده گرافیکی مشخص استفاده  گرافیک نیست.

تفاوت عملکرد کارت گرافیک های متفاوتی رو از خودشون به نمایش بذارن. کنن، عملکرد و ویژگیمی
گیره. ت میئنشکننده چیدمان برد، نوع، سرعت و ظرفیت حافظه، کیفیت قطعات و سیستم خنک از

ذارن؛ بنابراین اگه با کارت یک و در نتیجه قیمت اون تاثیر میتمامی این عوامل روی کارایی کارت گراف
شون متما قیرو شدید که هردو به یک پردازنده گرافیکی مجهز هستن، اروبههای گرافیک متفاوتی 

 تفاوت زیادی با هم داره، خیلی تعجب نکنید!

 

طور به آن یها یژگی( و وGPU) یکبا کارت گراف یی+ آشنا یکانواع کارت گرافی در مقاله
 شید.تخصصی با کارت گرافیک و انواع اون آشنا می

 

 بهترین برند های کارت گرافیک

 
پردازنده ی های سازندهکنن، خیلی بیشتر از کمپانیهایی که کارت گرافیک تولید میتعداد شرکت

فراموش نکنید که کارت گرافیک از بازتره.  برای انتخاب این محصول دست شمابنابراین  گرافیکیه؛
 ست.ا اجزای مختلفی تشکیل شده و کیفیت نهایی اون به عوامل زیادی وابسته

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/
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 (ASUSایسوس )

 
ی کارت گرافیک بهترین تولیدکنندهعنوان های این حوزه، ایسوس رو بهایها و حرفهاکثر کارشناس

ی حدی در طراحی و ساخت محصوالتش وسواس به خرج میده که نتیجهشناسن. غول تایوانی بهمی
کنه. در حال حاضر کارت نهایی، قیمت نسبتا باالتر تجهیزات این شرکت رو نسبت به رقبا توجیه می

ی نتیجه در دخالت انسان ساخته میشن.ها و بدون توسط ماشین 100های گرافیک ایسوس از صفر تا 
تونه به کارت های گرافیک این شرکت نفوذ زدنی ایسوس، حتی غبار هم نمیدقت و وسواس مثال

درصد بدون غبار شناخته میشه.  100عنوان اولین کمپانی مجری طراحی که این برند بهکنه؛ تا جایی
حقیقت اینه که عدم نفوذ غبار به داخل کارت  شاید تصور کنید این ویژگی صرفا تبلیغاتی باشه، اما

شناسی خاص گرافیک، عمر اون رو افزایش میده. از طرف دیگه ایسوس به طراحی جذاب و زیبایی
شکل نورپردازی تماشایی و له در طراحی کارت گرافیک، خودش رو بهئکه این مس خودش هم معروفه

کننده یسوس رو میشه در طراحی سیستم خنکسی اهای هنر مهندیکی دیگه از جلوه دلربا نشون میده.
این دمای  ه نمیدنی قدرتمندی دارن که اجازهاکنندهخنک ASUSمشاهده کرد. کارت های گرافیک 
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 یکنن. پس یادتون باشه قیمت باالصدایی هم ایجاد نمی؛ اما در عین حال هیچ سروبره قطعه باال
 دالیل زیادی داره! ،محصوالت ایسوس

 

 (MSI) ام اس آی

 
رو ن، سراغ محصوالت ام اس آی هست مندخیلی از کاربرهایی که به اورکالک کارت گرافیک عالقه

این شرکت تایوانی، کارت های گرافیک این کمپانی حتی در ؛ دلیلش هم اینه که بنابر ادعای گیرنمی
رو به  ای، برنامه آیسال دووم بیارن. از طرف دیگه ام اس  10تونن بیشتر از صورت اورکالک شدن می

 افزار اورکالک کارت گرافیک شناخته میشه.عنوان بهترین نرمتوسعه داده که به MSI Afterburnerنام 
انتخاب اول  MSIبا خیال راحت اورکالکش کنید، بتونید گردین که پس اگه دنبال کارت گرافیکی می

که از این ویژگی  قدرتمندی دارنی کنندهمحصوالت این برند، سیستم خنک شماست؛ چون قطعا
البته نباید از ام اس آی انتظار داشته باشید مثل ایسوس، قدرت و ظرافت رو در  کنه.حمایت می

 با هم ترکیب کنه.ممکن بهترین حالت 

 

 



 بهترین برندهای کارت گرافیک کدام اند؟
 

 

7 

 

 ( Gigabyteگیگابایت ) 

 
خاطر تولید مادربردهای گیگابایت که بیشتر بهسومین برند معتبر کارت گرافیک هم از تایوان میاد. 

این دسته داره. رو ی یک شناخته میشه، توانایی ساخت کارت های گرافیک در باالترین سطح درجه
، دوام باال و عملکرد سادهی قوی، طراحی کنندهاز محصوالت گیگابایت به داشتن سیستم خنک

اینه که کارت های گرافیک این شرکت از  Gigabyteی مثبت دیگه در مورد نکتهدرخشان مشهورن. 
اما از طرف دیگه، خیلی از  ترن.العاده ارزونمحصوالت مشابه برندهای ایسوس و ام اس آی ، فوق

ی اورکالک مشکل ها در زمینهگیمرها با طراحی محصوالت گیگابایت و عملکرد نه چندان مطلوب اون
کنن که انجام کارهای سنگین، سر و صدای زیادی ایجاد می کارت های گرافیک گیگابایت موقعدارن. 

 آزاردهنده محسوب میشه. ،این مسئله برای خیلی از کاربرها
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 (Sapphireسافایر )

 
ای طوالنی در نوآوری و شاید اسم سافایر زیاد براتون آشنا نباشه، اما این شرکت هنگ کنگی سابقه

رو  HDMIطور مثال سافایر اولین شرکتی بود که کارت گرافیکی با قابلیت پشتیبانی از خالقیت داره. به
گیگاهرتز( رسید، توسط  1)مگاهرتز  1000به بازار عرضه کرد. یا مثال اولین کارت گرافیکی که به فرکانس 

گره خورده  AMDی تولید کارت های گرافیک، اسم سافایر با شرکت در زمینهاین کمپانی ساخته شد. 
 کنن.رو انتخاب می Sapphireمندن، های ساخت این کمپانی عالقه GPUو خیلی از کاربرهایی که به 

ضمن اینکه  هاست.زیبا و درخشان اون، نورپردازی فرد کارت های گرافیک سافایربهویژگی منحصر
ها گیره اونطوری که معموال خود کاربر تصمیم میمحصوالت این برند به دوام بسیار باال مشهورن؛ به

 های جدیدتر تعویض کنه و خبری از خرابی و اشکال فنی نیست.رو با مدل
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 (EVGAای وی جی ای )

 

 
 

ویژگی کارت های گرافیک ای وی جی ای توجه خیلی زیاد به عملکرد در مقابل زیبایی شناسیه. 
افزار اورکالک اختصاصی از رقبای ی پرقدرت و نرمکنندهدلیل داشتن سیستم خنکبه EVGAمحصوالت 

کارت گرافیک  Nvidiaی پردازنده های گرافیکی که فقط برپایه EVGAخودشون متمایز میشن. 
 کنه.سازه، قیمت پایین و دوام بسیار باال رو به خریدارهاش هدیه میمی
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 (AMDای ام دی )

 

 
 

و چیپست کنسول، بلکه  CPU ،GPUی ساخت نام ای ام دی نه فقط در زمینهشرکت باسابقه و خوش
به  AMDدر تمامی این بازارها،  های زیادی برای گفتن داره.در دنیای کارت های گرافیک هم حرف

ی ساخت پردازنده طور که در حوزههمونتولید محصوالت باکیفیت و در عین حال ارزون مشهوره. 
 Nvidiaی پردازنده گرافیکی هم این شرکت با رقیب اینتل محسوب میشه، در زمینه AMDمرکزی، 

 کنه. ترین قیمت عرضه میکنه؛ یعنی در هر دو بازار بهترین عملکرد رو با پایینرقابت می
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 ( ASRockازراک ) 

 
ی ی تولید مادربرد و هم حوزهگذاری شده، هم در زمینهپایه ASUSاین شرکت که توسط کمپانی بزرگ 

قیمت به تولید کارت های گرافیک ارزون ASRockهای زیادی برای گفتن داره. کارت گرافیک، حرف
  ی کاربر داره.ترین محصول رو با توجه به بودجهبرای گیمرها مشهوره و اینکه توانایی ساخت باکیفیت

 

 سایر برندها
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کنن که میشه روی های گرافیک فعالیت میهم در بازار کارت ایی دیگهشدهشناخته هایشرکت
ی این برندها هستن تایوانی از جمله Palitهنگ کنگی و  ZOTACها حساب باز کرد. محصوالت اون

 های مشهور، سهم کمتری از بازار رو در دست دارن.که البته نسبت به کمپانی

 

 

 :ی بیشتربرای مطالعه

 

 هابر اساس کاربرد آن 2021بهترین کارت های گرافیک 

 راهنمای قدم به قدم اورکالک کارت گرافیک

 چیست؟ )eGPU (کارت گرافیک اکسترنال
 

 حرف آخر

بهترین برندهای کارت گرافیک کدام اند؟ پاسخ بدیم.  به این سوال کهدر این مقاله تالش کردیم 
برای همین اول تفاوت پردازنده گرافیکی و کارت گرافیک رو توضیح دادیم و بعد عوامل موثر بر 

در آخر هم بهترین برندهای این حوزه رو به شما معرفی کردیم. کیفیت کارت گرافیک رو مرور کردیم. 
همگی تایوانی هستن، بخش مهمی از بازار کارت های  و گیگابایت که MSIسه شرکت ایسوس، 

کنن. در مقابل، برندهایی مثل گرافیک رو در اختیار گرفتن و محصوالت بسیار باکیفیتی رو تولید می
ASRock  وEVGA  با توجه به . معطوف کردنقیمت ساخت محصول ارزون بهتمرکزشون رو

ی شما در دنیای کارت های گرافیک کدومه؟ عالقه هایی که با هم مرورشون کردیم، برند موردویژگی
 نظرتون رو با ما در میون بذارید.

 

 لمتداوسواالت 

 همون کارت گرافیکه؟ GPUآیا 

 های زیادی تشکیل شده.فقط بخشی از کارت گرافیکه. کارت گرافیک از بخش GPUخیر، 

https://netran.net/mag/the-best-2021-graphics-cards/
https://netran.net/mag/overclock-gpu/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-egpu-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 کارت های گرافیک با هم فرق داره؟آیا عمر 

 کنه.جمله کیفیت ساخت، عمر کارت گرافیک رو تعیین میبله. عوامل زیادی از 

 آیا اختالف قیمت کارت گرافیک ایسوس با برندهای دیگه منطقیه؟

خواین چند سال با خیال راحت از کارت گرافیک خودتون استفاده کنید، محصولی رو قطعا. اگه می
قیمت محصوالت ایسوس، توجه انتخاب کنید که کیفیت ساخت باالیی داشته باشه. دلیل باال بودن 

 ست.ی جوانب و استفاده از بهترین مواد اولیهبه همه

 چی کار کنم سر و صدای کارت گرافیکم کم بشه؟

دلیل احتمالی سر و صدای کارت گرافیک، نشستن غبار روی سیستم خنک کننده ی اونه. یادتون 
 نید.باشه هرچند ماه یک بار، گرد و خاک کارت گرافیک تون رو پاک ک


