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 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

ران مجله نت  
 

کارت  دیخر  یراهنما
و لپ  وتریکامپ کیگراف

 تاپ

 وسیعه و مطمئنا خرید بازار کارت گرافیک خیلی
کار سختیه، یکی برای کارهای  کارت گرافیک کامپیوتر

گرافیکی بهش نیاز داره، یکی گیمره و میخواد با 
ممکنه بازی کنه و یکی هم فقط میخواد  FPS بهترین

گردی کنه و فیلم و سریال ببینه. انتخابش سخته وب
های زیادی جلوتونه. ما در این مقاله و گزینه

کنیم های مهم هر کارت گرافیک رو بررسی میویژگی
تر باشه و هم بتونین هم خرید براتون آسون که

ی مناسب خودتون رو پیدا کنین تا قطعه
 .هاتون کم بشه. با ما همراه باشینهزینه

https://netran.net/mag/راهنمای-خرید-کارت-گرافیک-کامپیوتر-و-لپ/
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کار سختیه، یکی برای  کارت گرافیک کامپیوتر بازار کارت گرافیک خیلی وسیعه و مطمئنا خرید
ممکنه بازی کنه و یکی هم  FPS کارهای گرافیکی بهش نیاز داره، یکی گیمره و میخواد با بهترین

های زیادی جلوتونه. ما در گردی کنه و فیلم و سریال ببینه. انتخابش سخته و گزینهفقط میخواد وب
تر باشه و هم خرید براتون آسون کنیم کههای مهم هر کارت گرافیک رو بررسی میاین مقاله ویژگی
 .هاتون کم بشه. با ما همراه باشینی مناسب خودتون رو پیدا کنین تا هزینههم بتونین قطعه

AMD یا nVIDIA 

 

های کارت گرافیک این دو تا هستن و هرکدومشون طرفدارهای نن که غولخب، همه میدو
 ترو بیشتر دوس nVIDIA به شخصه) خودشون رو دارن. باید بگم که عملکرد هر دو برند خیلی خوبه

قدرتمندترن، البته  nVIDIA تره از اون طرف کارت گرافیک های باالردهصرفهبهمقرون AMD ولی (دارم
خیلی خوب  GPU ل طال کمیاب شده و قیمتی فضایی داره. در کل هر دو برندمث nVIDIA 30سری 

 .های دیگه شایعه استهایی که میگن فالن کارت گرافیک مشکل داره یا چیزهستن و نصف حرف

 موارد مصرف کارت گرافیک ، چه کارت گرافیکی مناسب شماست؟

گرافیک بخری، اول از همه باید ببینی  خوای کارتاحتماال شمایی که داری این مقاله رو میخونی می
 :برای چه کاری به این قطعه نیاز داری
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 وب گردی و تماشای فیلم و سریال

 

ن فقط فیلم تماشا کنن یا موزیک گوش کنن یا وب خوان با سیستمشواون دسته از افرادی که می

بردی که روی سی پی یو نصب میشه -های آن GPU .گردی کنن به قدرت گرافیکی زیادی نیاز ندارن

-On  های گرافیکگردی کنن یا فیلم ببینن. کارتراحتی وبکارشون رو راه میندازه و میتونن به

Board تی میتونن باهای قدیمی هم جواب میده و حبرای بازی Photoshop  در حدی ) هم کار کنن

 .که خیلی پیچیده نباشه(

 گیمینگ و رندرینگ
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همیشه ابزار  گیمرها معموال روی کاری که دارن انجام میدن تعصب خاصی دارن و دوست دارن
تر میشن و برای اجرا های امروزی هر چی به سمت جلو میریم سنگینکارشون بهترین باشه. گیم

گذارترینشون کارت گرافیکه که از قضا ترین و تاثیرتری نیاز دارن که مهمافزارهای قویشدن به سخت
 Red یا Cyberpunk 2077 های سنگین مثلتر هم هست. گیمی اجزای کامپیوتر گروناز همه

Dead Redemption 2 روی حالت گرافیکی Ultra  کیفیت خیلی باالیی دارن و اگه کارت گرافیکتون
 کنندهرو بشین که خیلی برای گیمرها ناراحتروبه FPS Drop به حد کافی قوی نباشه ممکنه با

 .است
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کارش  طوره و برای یک گرافیست، سیستم قوی رندرینگ ابزارکارهای گرافیکی سنگین هم همین
و... به کارت گرافیک خیلی قوی نیاز دارن و اگه  3DMaxافزارهای گرافیکی مثل محسوب میشه. نرم

ها برای رندر گرفتن یک ی کافی قدرتمند نباشه ممکنه ساعتاین قطعه در سیستمشون به اندازه
 .ویدیو یا یک طرح گرافیکی وقشتون هدر بره

 .د خیلی مهمهپس کارت گرافیک برای این دسته از افرا

 های مهم برای خرید کارت گرافیکویژگی

 

 :اند ازمعیارهایی که موقع خرید کارت گرافیک باید در نظر بگیرین عبارت

 تراشه کارت گرافیک 
 حافظه VRAM  
  یا اندازه Form Factor 
 توان طراحی حرارتی یا  TDP 
 هاپورت 
 رابط پاور یا  Power Connector 
 رزولوشن و FPS پشتیبانی شده توسط کارت گرافیک کامپیوتر 
 سرعت کالک، تعداد هسته و پهنای باند 



 و لپ تاپ وتریکامپ کیکارت گراف دیخر  یراهنما
 

6 

 

انواع کارت گرافیک +  یکنم مقالهتر راجع به این قطعه بدونین پیشنهاد میاگه میخواین کامل
 .رو مطالعه کنین و ویژگی های آن )GPU (آشنایی با کارت گرافیک

 تراشه کارت گرافیک

ست، هر چی مدل یک کارت گرافیک جدیدتر باشه اون تراشه کارت گرافیک به مدل اون وابسته ا
رده داره که هر رده و باالرده و حتی پایینکنه البته هر برند محصوالت میانتراشه بهتر کار می

 .ی قیمت خاصی دارنکدومشون یک محدوده

 

 VRAM  حافظه

ای دارن که هرکدوم از این تنظیمات گرافیکی العادههای کامپیوتری تنظیمات فوقی بازیتقریبا همه
 VRAM نیاز داره. رزولوشن تصویر بیشترین استفاده رو از حافظه VRAM به یک مقدار از حجم

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/%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/%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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زی کنین مطمئنا به یک کارت گرافیک خوب نیاز با p1080خواین با رزولوشن کنه و اگه میمی
نیاز داره پس این رو در نظر بگیرین.  VRAM گیگابایت حافظه 8حداقل به  k4دارین. رزولوشن 

بعدی رو با سرعت بیشتری  3کارهای گرافیکی هم به این حافظه نیاز دارن مثال اگه بخوان یک طرح 
ع مختلفی داره و در هر قسمت سیستم بسته کنه. رم انواطراحی کنن این حافظه کمکشون می

راجع به این موضوع توضیح  انواع رم کامپیوتر یهای متفاوتی دیده میشه. مقالهنوعش به شکل
 .داده

 (... و GDDR5 ،GDDR6) هم خیلی مهمه، مثال هر چی نسل اون بیشتر باشه VRAM نوع حافظه
تره که خیلی گرون HBM ی دیگه هم وجود داره به نامسرعت و عملکرد بهتری داره. یک نوع حافظه

 .ولی سرعت خیلی باالیی داره

 

Form Factor یا اندازه در خرید کارت گرافیک کامپیوتر 

قرار بگیرن. حاال  PCIe ی بزرگی دارن و ممکنه در جای دو تا اسالتکارت های گرافیک معموال اندازه

ی بزرگ اینه که اگه کیس شما کوچیک باشه هوا داخل اون خوب جریان پیدا این اندازهمشکل 

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/%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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کنه و باعث میشه قطعات شما زودتر داغ بشن از طرف دیگه اگه از کارت گرافیک بزرگ برای نمی

استفاده بشه دیگه جایی واسه قطعات دیگه باقی  Mini-ITX بعضی مادربردهای کوچیک مثل

انواع مادربرد بر اساس اندازه و نوع  یهای مادربرد در مقاله Form Factor نمیمونه. راجع به

 .صحبت کردیم سوکت

 

TDP یا توان حرارتی GPU  

مدل جدیدی از  nVIDIA) ده که اون کارت گرافیک نیاز دارهاین مشخصه مقدار برقی رو نشون می

هستش و  Total Graphics Power یشدهمعرفی کرده که مخفف TGP این مشخصه رو با اسم

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%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%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/
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ی این مشخصه مهمه چون منبع تغذیه (ی برق مورد نیاز کل برد کارت گرافیک رو نشون میده همه

کارت  TDP م رو داشته باشه مثال اگه یک موقعشما باید قدرت کافی برای تامین برق کل سیست

 400وات برق بخواد شما نمیتونین از منبع تغدیه )پاور(  95هم  CPU وات باشه و 250گرافیک شما 

 .واتی استفاده کنین چون کم میاره

 

 هاپورت

های کارت های کارت گرافیک خیلی مهم هستن چون باید به مانیتور وصل بشن. اگه پورتپورت

 ها رو عوض کنید. بعضی مانیتورهاهای مانیتورتون نخوره باید یکی از اونگرافیک به پورت
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DisplayPort هاشون پورتدارن بعضی HDMI  داشته باشین و میخورن پس این رو حتما در نظر

 .های هر دو قطعه رو چک کنیناول پورت

 

  Power Connector رابط پاور یا

گیره حداکثر اون قرار می که معموال کارت گرافیک روی PCe x16 ی مادربردها به اسالتتقریبا همه

 وات برق میرسونن، حاال این مشکل با رابط پاور حل میشه. رابط پاور مستقیما به منبع تغذیه 75

PSU کنهوصل میشه و برق مورد نیاز کارت گرافیک رو از این راه تامین می. Power Connector  ها

پین داره. بعضی از کارت  12تا  8از  انویدیا چند پورت RTX-30 پینه هستن ولی سری 8یا  6معموال 

ها ممکنه بیشتر هم داشته باشن. البته در نظر داشته باشین گرافیک ها یک پورت برق دارن بعضی
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شما هم پورت پاور داشته باشه. کارت گرافیک رو میشه اورکالک کرد. برای این که بتونین  PSU که

رو مطالعه  راهنمای قدم به قدم اورکالک کارت گرافیک یبیشتر از توانش ازش استفاده کنین مقاله

 .کنین

 

 نی شده توسط کارت گرافیک کامپیوترپشتیبا FPS رزولوشن و

و رزولوشنی که ارائه میدن دارن. حواستون باشه اگه  FPS کارت های گرافیک یک حداکثری برای

رو پشتیبانی بکنه.  FPS هرتز 144هرتزی هستش کارت گرافیکی بخرین که حداقل  144مانیتورتون 

https://netran.net/mag/overclock-gpu/
https://netran.net/mag/overclock-gpu/
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برای گیمرها موقع خرید  و تاثیر آن در اجرای بازی ها .FPS برای رزولوشن هم به همین صورته

 .کارت گرافیک خیلی مهمه

 

 سرعت کالک، تعداد هسته و پهنای باند

های باال مهم نیستن ولی برای مقایسه کردن بین کارت های ها به اندازه مشخصههر سه این
کنه و شما نمیتونین ها در هر برند از سیستم متفاوتی استفاده میگرافیک به کار میان. تعداد هسته

ت به دو کارت گرافیک از برندهای مختلف رو بر اساس هسته مقایسه کنین. پهنای باند هم اگه نسب
 .کارت گرافیک دیگه بیشتر باشه قطعا سرعت کارت گرافیک بیشتره

شما در یک صورت میتونین دو کارت گرافیک رو با هم ترکیب کنین اون هم اینه که هر دو باید 
گه به اطالعات بیشتری راجع به یک مدل کارت گرافیک باشن و از ترکیب شدن پشتیبانی کنن. ا

 .رو مطالعه کنین آموزش اتصال چند کارت گرافیک به یک مادربرد یاین موضوع نیاز دارین مقاله

 مقایسه کردن دو کارت گرافیک

 های مختلفتاپ استفاده از بنچمارکبرای مقایسه کردن دو کارت گرافیک کامپیوتر یا لپ
(Benchmark) مثل کارت گرافیک رو به صورت ها قطعات مختلف کامپیوتر بهترین راهه. بنچمارک

گیری کنن و به اون یک امتیاز کنن تا قدرتش رو اندازهی شرایط ممکن تست میواقعی و در همه
ها خیلی مفیده مخصوصا اگه بین خرید دو قطعه مشابه به هم گیر کلی بدن. استفاده از بنچمارک

 .کردین

https://netran.net/mag/fps-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7/
https://netran.net/mag/fps-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%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%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%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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طور اختصاصی این کار رو انجام میدن ها بهها هم مردمی هستن و هم بعضی شرکتاین بنچمارک
 .پس تقریبا مطمئنه و میشه بهش اعتماد کرد
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ی کنه و تقریبا همهیک بنچمارک کلی و خیلی خوب ارائه می userbenchmark.com سایت
بشین و کارت گرافیک مورد نظرتون رو  GPU های تولیدشده رو بررسی کرده. وارد قسمتافزارسخت

 .سرچ کنین

 معرفی چند کارت گرافیک کامپیوتر

ت گرافیک خوب رو بررسی کردیم، وقتشه بریم سراغ چند خب حاال که معیارهای انتخاب یک کار
های انویدیا های مختلف با چیپستهای این قطعه. در نظر داشته باشین که شرکتمورد از بهترین

ها بیشتر خواین در مورد این شرکتتری میسازن. اگه میو ای ام دی کارت گرافیک کامپیوتر بهینه
 .رو بخونین دام اند؟بهترین برندهای کارت گرافیک ک یبدونین مقاله

NVIDIA GeForce RTX 3090 

 

 تعداد هسته Stream ( :)10496انویدیا 
  :گیگاهرتز 1.40کالک هسته (در حالت 1.70  Boost) 

https://www.userbenchmark.com/
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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  :گیگابایت 24حافظه  GDDR6X 
  :رابط 2رابط پاور PCIe  پین 8با 
 پورت 1ها: پورت HDMI 2.1  پورت 3و  DisplayPort 1.4a 

بیشترین امتیاز رو داره و قدرتش خیلی زیاده، به عالوه از   3DMarkاین کارت گرافیک در بنچمارک
ها زیباتر، اویر بازیکنه که با فعال کردن اون تصهم پشتیبانی می Ray Tracing فناوری جدید

تر میشن. البته قیمت اون رو هم باید در نظر بگیریم که با توجه به موجودی تر و شفافواقعی
 .بازارهای مختلف، با قیمت خیلی باالیی خرید و فروش میشه

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 

 

 تعداد هسته Stream ( :)4864انویدیا 
  :گیگاهرتز 1.41کالک هسته (در حالت 1.67  Boost) 
  :گیگابایت 8حافظه GDDR6  
  :رابط 1رابط پاور PCIe  پین 8با 
 پورت 1ها: پورت HDMI 2.1  پورت 3و  DisplayPort 1.4a 
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در زمینه ارزش خرید  AMD ترین کارت گرافیک های موجوده که با محصوالتصرفهبهنیکی از مقرو
 رو Super 2080یعنی  20کنه. این کارت گرافیک با توجه به قیمتش مدل باالرده سری رقابت می

 .باال اجرا کنه FPS با Ultra ها رو روی تنظیماتشکست داده. عملکرد اون خیلی خوبه و میتونه بازی

NVIDIA GeForce RTX 3070 

 

 تعداد هسته Stream ( :)5888انویدیا 
  :گیگاهرتز 1.50کالک هسته (در حالت 1.73  Boost) 
  :گیگابایت 8حافظه GDDR6  
  :رابط 1رابط پاور PCIe  پین 8با 
 ورتپ 1ها: پورت HDMI 2.1  پورت 3و  DisplayPort 1.4a 

کارهای گرافیکی سنگین مسلما کارت گرافیک قدرتمند نیاز دارن. این مدل مورد پسندترین کارت 
همچنین این قطعه برای گیمینگ هم مناسبه و  .3DMaxگرافیک برای کارهای گرافیکیه مثل کار با 

 .کارایی و عملکرد خیلی خوبی رو ارائه میده

AMD Radeon RX 5600 XT 
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 تعداد هسته Stream ( :)3584ای ام دی 
  :گیگاهرتز 1.506کالک هسته 
  :گیگابایت 11حافظه  GDDR5X 
  :رابط 2رابط پاور PCIe  پین 8با 
 پورت 1ها: پورت HDMI 2.1  پورت 1و  DisplayPort 1.4a 

هستین به این کارت  1080pترین برای گیمینگ با رزولوشن صرفهبهاگه دنبال بهترین و مقرون

تری داره در عین حال قیمت خیلی مناسب Ti 2060گرافیک نگاهی بندازین. این مدل نسبت به 

رو نداره که  DLSS و Ray Tracing دو فناوری جدید های سنگین قویه ولیعملکرد اون در بازی

برنده  RX 5600 XT تره. از لحاظ ارزش خرید هم بخوایم در نظر بگیریمضعیف 2060نسبت به 

 .هستش

Nvidia GeForce RTX 3080 
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 تعداد هسته Stream ( :)8704انویدیا 

  :گیگاهرتز 1.44کالک هسته (در حالت 1.71 Boost ) 

  :گیگابایت 10حافظه  GDDR6X 

  :رابط 2رابط پاور PCIe  پین 8با 

 پورت 1ها: پورت HDMI 2.1  پورت 3و DisplayPort 1.4a  

بینیم. این کارت گرافیک بهترین برای بازی ت میکه توی این لیس 30های سری یکی دیگه از مدل

رو با  4kعمکرد باالیی داره و رزولوشن  Ti 2080تولید شده. با اینکه نسبت به  k4کردن با رزولوشن 

قیمت خیلی کمتری ارائه میده ولی باز هم گرونه و همچنین به قطعات خوبی برای کار کردن نیاز 

 .داره

AMD Radeon RX 6700 XT 
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 تعداد هسته Stream ( :)2560ای ام دی 

  :گیگاهرتز 2.32کالک هسته (در حالت 2.58  Boost) 

  :گیگابایت 12حافظه  GDDR6 

  :رابط 2رابط پاور PCIe  پین 8با 

 پورت 1ها: پورت HDMI 2.1  پورت 1و DisplayPort 1.4a  

داره،  Ray Tracing هستش که فناوری AMD تاپ شرکتیکی از کارت گرافیک های کامپیوتر و لپ

تری ارائه میده. این مدل از عملکرد ضعیف NVidia 30این مدل نسبت به سری  RT البته

باال  FPS ، خیلی روان و با1440pها رو با رزولوشن یمحسوب میشه که میتونه باز  AMD هایباالرده

 .اجرا کنه. البته برای خرید قیمت این محصول رو هم در نظر بگیرین

AMD Radeon RX 6800 
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 تعداد هسته Stream ( :)3840ای ام دی 

  :گیگاهرتز 1.82کالک هسته (در حالت 2.10  Boost) 

  :گیگابایت 16حافظه  GDDR6 

 رابط 2اور: رابط پ PCIe  پین 8با 

 پورت 1ها: پورت HDMI 2.1  پورت 1و  DisplayPort 1.4a 

کنین، چون این کارت گرافیک با رده تمرکز کرده اشتباه میروی بازار میان AMD کنیناگه فک می

به  Ray Tracing کنه و با اضافه شدنرو پشتیبانی می k4ای که داره رزولوشن حجم باالی حافظه

ها قیمت اون ی این قابلیتاستفاده کنه. با همه p1440میتونه از این فناوری روی رزولوشن اون 

 .ترهانویدیا پایین 30های سری نسبت به بعضی مدل

Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G 
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 تعداد هسته Stream ( :)1408انویدیا 
  :گیگاهرتز 1.530کالک هسته 
  :گیگابایت 6حافظه  GDDR5 
  :رابط 1رابط پاور PCIe  پین 8با 
 پورت 1ها: پورت HDMI 2.1  پورت 3و DisplayPort 1.4a  

ته که از لحاظ گیمینگ مورد پسند واقع های این لیسصرفهبهیکی از مقرون 1660کارت گرافیک 
کنه و میتونه داره، باز هم خیلی خوب کار می GDDR5 شده. این کارت گرافیک با اینکه حافظه

 .با کیفیت باالیی نمایش بده p1080تصاویر رو با رزولوشن 

 مقاالت مرتبط

 آموزش ارتقاء و نصب کارت گرافیک

 راهنمای خرید بهترین رم گیمینگ

 روی مادربرد CPU آموزش نصب

 حرف آخر

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/%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%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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خرید کارت  ی خیلی خیلی مهم و با ارزشیه که شما هزینه زیادی رو باید بابتک قطعهکارت گرافی
ی مشخصات اون رو در نظر بگیرین و بهترین کارت بپردازین پس حتما همه گرافیک کامپیوتر

تونین این قطعه رو به دلیل قیمت باال هر سال گرافیک رو برای خودتون انتخاب کنین چون نمی
ها رو با هم بررسی کردیم و چند نمونه از کارت های این مقاله ما این مشخصهعوض کنین. در 

گرافیک خوب بازار رو معرفی کردیم. مرسی که تا اینجای کار با ما همراه بودین. اگه سوالی راجع به 
 .این قطعه دارین در قسمت نظرات کامنت کنین تا در اسرع وقت پاسخ داده بشه

 


