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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

اکسترنال  یککارت گراف
eGPU)) یست؟چ 

 یادمارکت از اون  یدکه اول با اسم اندرو یگوگل پل
و فروش  یدخر  یگوگل برا یه رسمفروشگا یشد،م

مربوط به  یمحتوا یگرو د یکیشناپل ی،باز 
فروشگاه  ین. مثل اپل استور، ایدهاندرو یهادستگاه
کاربران  یرو برا یمتفاوت یبزرگه و محتوا یلیهم خ

 . کنهیم ینخودش تام
سواالت شما در مورد  یشده به تمام یمقاله سع یندر ا

Google Play تور پاسخ داده بشه و اس یهمون پل یا
خوب در گوگل  یکردن محتوا یدامنظور پشما رو به

 .یمکن ییراهنما یپل
. 

https://netran.net/mag/کارت-گرافیک-اکسترنال-egpu-چیست؟/
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پر  یا یککارت گراف یعدم امکان ارتقا یشن،تاپ با اون مواجه ملپ یاز کاربرا یلیکه خ یاز مشکالت

مشکل  ینا یکه برا یهراه حل eGPU یااکسترنال  یکموضوعه. استفاده از کارت گراف یندردسر بودن ا
 تونسیستمو تونیدیتاپ خودتون، ملپ یستمروش، شما بدون دست بردن در س ینشده. در ا یشنهادپ

 .یدارتقا بد یرو از نظر سخت افزار 

 یست؟چ (eGPU) اکسترنال یککارت گراف

 
 

رار ق شما یستمکه خارج از س یکیهکارت گراف یداست،طور که از اسمش پاکسترنال همون یککارت گراف
 کنن،یمتاپ استفاده که از لپ ی. کسانیشهشما وصل م یستمبه س یمخصوص یهاو با کابل گیرهیم

ز ا یدبا ه،قدرتمند نباش یقدر کاف به شونیستمداشته باشن و س ینسنگ یکیاگر قصد انجام کار گراف
 External Graphics Processing Unitمخفف  eGPUاکسترنال استفاده کنن. عبارت  یککارت گراف

 اکسترناله. یکیواحد پردازش گراف یمعنابه
ها به اون یکدارن اما کارت گراف اییقو (RAM) و رم (CPU) یمرکز  یپردازنده هایستماز س یلیخ

 یشافزا یاکسترنال، برا هاییک. کارت گرافیستن یقو یستمس یافزار سخت یاجزا ییهبق یاندازه
کارت  ید،دار  فینسبتا ضع یکبا کارت گراف یتاپ. اگر شما لپیشنها عرضه متاپلپ یکیقدرت گراف

 شماست. یستمقدرت س یارتقا یبرا یمناسب یینهاکسترنال گز  یکگراف
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 اکسترنال یکسازنده کارت گراف یاجزا

 

 دارن، مثل: یمختلف یاکسترنال، اجزا هاییککارت گراف

 های اینترنالهکارت گرافیک: کارت گرافیک در کارت گرافیک اکسترنال، مثل بقیه کارت گرافیک. 
 کنهعنوان محافظی برای کارت گرافیک عمل میای فلزیه که بهقاب: محفظه. 
 گیره عنوان ورودی، برق شهری میاش تامین ولتاژ کارت گرافیکه. این منبع بهمنبع تغذیه: وظیفه

 .کنهو برق متناسب با کارت گرافیک رو مهیا می
 ی ها متصل میشه. این کابل وظیفهتاپکابل رابط: کابلیه که از کارت گرافیک اکسترنال به لپ

 .انتقال اطالعات رو بر عهده داره

 اند از :دارن که عبارت یرابط انواع مختلف یهاکابل

 ابل تاندربولت (thunderbolt): تاپ استفاده میشهاین کابل در لپ. 
 کابل Express Card: وزی کاربردی های امرتاپهای قدیمی پیدا میشه ولی در لپتاپدر لپ

 .نداره
 کابل Mini PCIe: به جای Express Card کنه. ولی استفاده میشه و ارتباط بهتری ایجاد می

 .تاپ تعبیه میشهتری داره، چون اغلب درون لپدردسر بیش
 رابط USB-C: ده وجود دارهشسال اخیر تولید  3تا  2هایی که در تاپدر اکثر لپ. 

 اکسترنال یکانواع کارت گراف
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مختلف  یکه خودتون اجزا ینهحالت ا ینکرد. اول یهته یشهاکسترنال رو به دو صورت م یککارت گراف
ولتاژ الزم کارت  یههمون منبع تغذ یابعد با استفاده از پاور  ید،بخر  یککارت گراف یک یعنی. یدرو بخر 

 .یدکن یهاون ته یقاب برا یک. بعد یدکن ینرو تام یکگراف
 

 یک یدلوازم، شما با ینا یساز . بعد از آمادهیددار  یازن یککارت گراف یریجاگ یهم برا PCIeاسالت 
 یککارت گراف یکاجزا شما  ین. با سرهم کردن ایدکن یهتاپ خودتون تهکابل رابط متناسب با لپ

 .یداکسترنال دار 
ساخته  یدیتول یهاتوسط شرکت هایککارت گراف ینست. اکارت اکسترنال آماده یداما روش دوم خر 

رو کم  یاحتمال هاییسکتره و ر مطمئن هایککارت گراف ین. استفاده از ایشنشده و به بازار عرضه م
 .یدبابت اون بپرداز  یدرو با یشتریب یینه. اما هز کنهیم
 

 

 هاییباز آس یریو جلوگ یکطول عمر کارت گراف یشافزا یاما برا یستن یمورد ضرور  ینا
 الزمه. یزیکیف

 .یددر قدرت اون دست ببر  تونیدیکه شما نم ینها هایککارت گراف یناز اشکاالت ا یگهد یکی
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 اکسترنال یکنحوه عملکرد کارت گراف

مستقل.  یامجزا  یککارت گراف یکیمجتمع و  یککارت گراف یکیها دو نوعن. تاپدر لپ یککارت گراف
 یدو تول یادز  یتا از مصرف انرژ  یشنساده و سبک استفاده م یکارها یمجتمع برا هاییککارت گراف

. مثل یشهمستقل تنها در مواقع الزم استفاده م هاییکبشه. از کارت گراف یریجلوگ تریشب یگرما
قرار داره که  PCIe یباس ارتباط یکها تاپ. در لپیدهست یوتریکامپ یباز  یکه در حال اجرا یوقت
اپ به تلپ یشگر. نماگیرهیاون قرار م یرو یستمدر س ییجاجابه یالزم برا یکیاطالعات گراف ییهکل

اطالعات بعد از پردازش  قل،مست یک. در مواقع استفاده از کارت گرافیشهمجتمع وصل م یککارت گراف
اطالعات رو  ینمجتمع ا یکو کارت گراف گیرنیقرار م PCIeباس  یمستقل رو یکیتوسط کارت گراف

 .یدهم یشگرباس برداشته و به نما یاز رو

 
 یکبه کارت گراف یاطالعات توسط کابل ارتباط ید،اکسترنال استفاده کن یکیکارت گراف یکحاال اگر از 

 تاپالزم، اطالعات رو توسط کابل به لپ یهابعد از پردازش یک. کارت گرافیشهترنال فرستاده ماکس
ن اطالعات رو یمجتمع ا یک. سپس کارت گرافگیرهیقرار م PCIeباس  یاطالعات رو ین. افرستهیم

 یکمستقل با کارت گراف یکعملکرد کارت گراف ینحوه یطور کل. بهیدهم یلتحو یشگربرداشته و به نما

و با استفاده از روش  یقهبهتره مطابق سل ید،که اگر تجربه و تخصص الزم رو دار  ینهما ا یشنهادپ
 .یداکسترنال بساز  یککارت گراف یکاول 
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با هم تفاوت  PCIe یاتصال به باس ارتباط یدو تنها در نحوه یننداره. ا یاکسترنال تفاوت چندان
 دارن.

 

 ی. بعضکننیرو قبول م ینههز  ینلپ تاپ، ا یضبه تعو یلمثل عدم تما یلیدالبه یاحال عده ینبا ا
 .کننیاستفاده م هایککارت گراف ینخود از ا یستمبا س یدر باز  یمنرخ فر  یشافزا یهم برا یمرهااز گ

 

 لپ تاپ یاکسترنال برا یککارت گراف

 یازن Thunderbolt 3به درگاه  ی،خونگ PC یاتاپ اتصال به لپ ی، براeGPUهمون محفظه  یاداک 
امکان  eGPUهست که به  Intelپرسرعت از  یو خروج یپورت ورود یک Thunderbolt 3داره. 
 .یدهتاپ رو مارتباط با لپ یبرقرار 

 

دفتر  یبرا یطراح یا یمینگدر گ یدو برابر  یکه قدرت ینتاپ چند منظوره هستلپ یکاگر دنبال 
 یبه شما آزاد یژگیو ینباشه. ا یتبراتون در اولو 3اتصال تاندربولت  یدداشته باشه، با یتونخونگ

 .بدید یشافزا یگه،د یستمکردن با به س یگزینتاپتون رو بدون جالپ یکیتا قدرت گراف یدهعمل م

وصل  یکمجزا رو به کارت گراف یشگرنما یککه  ینهاکسترنال ا یکگراف استفاده از کارت ییگهراه د
نشون داده  یشگرنما یاکسترنال رو یکحالت اطالعات بعد از پردازش در کارت گراف ین. در اینکن

 .یشنم

تا نصف  ایینهو ممکنه هز  یادهز  یاربس یراندر ا هایککارت گراف ینا یهته یینهمتاسفانه هز 
 شما داشته باشه. تاپلپ یمتق

 .رو بخونین هاو تاثیر آن در اجرای بازیFPS  یتونین مقالهبرای آشنایی بیشتر با نرخ فریم می
 

کابل تاندربولت چیست و چه  یتر آشنا بشید، مقالهبیش Thunderbolt اگر نیاز دارید که با کابل
 .رو مطالعه کنین دارد؟ C-USB تفاوتی با

 

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/thunderbolt-cables/
https://netran.net/mag/thunderbolt-cables/
https://netran.net/mag/thunderbolt-cables/
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 ؟یمانتخاب کن یخارج یککارت گراف یک یچجور 
 

 
 یدارن، برا یهکه قصد ته یاشخاص یا هایمردر بازار وجود داره که ممکنه گ یادیز  eGPU یهاداک

 .کنیمیم یمهم در انتخاب رو بهتون معرف هاییژگیاز و یستیسردرگم بشن. در ادامه ل یانتخاب کم

 

 PSUقدرت  .1

هر  یل،دل یندارن. به هم یازن یادیاجرا به قدرت ز  یباال، برا یکبا گراف هایییباز 
eGPU ینداشته باشه. در حال حاضر، بهتر  یادیز  ییتوانا یدبا eGPUمثل  یافزار سخت

 یهذتاپتون مثل واحد تغلپ یقاطالعات دق یدمطمئن باش ید،هست eGPU یکدنبال  یوقت
 .یدونیدرو م (PSU)  یوترکامپ

PSU رو به عهده داره. یوترهاکامپ یبرا تریینبه برق با ولتاژ پا یبرق شهر  یلتبد ییفهوظ 
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 یاوات، محدوده 450از  تریشوات قدرت دارن. توان ب 650وات تا  100بازار، از  یها
 قدرتمنده. یکیعملکرد گراف یمناسب برا

 کننده و مکان اونخنک یستمس .2

 ییتاپ شما رو به سطح باالبتونه لپ ینکها یبرا ی،خارج یکیگراف یها، پردازندهافزارمثل اکثر سخت
 داره. ازین یخارج یا یداخل یخنک کننده یستمس یکبر نخوره به  یبه مشکل یگهبرسونه و از طرف د

 یزسا .3

ها بزرگ و از داک یکارتون رو اشغال کنه. بعض یا یباز  یاز فضا یممکنه کم یکی،باالبردن قدرت گراف
 .یدتوجه کن یندار  یارهم که در اخت یی. زمان انتخاب داک، به فضاکننیاشغال م یکم یفضا هایبعض

 تاپبا اتصال لپ یسازگار  .4

 ینکه بهتر  یشهو باعث م یهمهم ینکته ینسازگاره. ا eGPUتاپ شما با که اتصال لپ یدمطمئن ش
 .یاریدتاپتون به دست بلپ یرو برا یکگراف

 یکبا کارت گراف یسازگار  .5

کاربر  یرو به عهده یکانتخاب کارت گراف یهبق یرو دارن. ول یکها، خودشون کارت گرافاز داک یبعض
 شماست. یمینگگ یستمس یروزرسانزمان به یمتصم ینتر بزرگ یک. انتخاب کارت گرافیذارنم

ستفاده حاضر ازشون اکه در حال یریدرو در نظر بگ ییافزارهاو نرم هایباز  یک،زمان انتخاب کارت گراف
انتخاب  یدست شما رو برا تر،یقو یک. انتخاب کارت گرافیدقراره استفاده کن یندهدر آ یا کنیدیم

 .یذارهباز م یندهدر آ یکیتر از جهت گرافو پرمصرف تریقو یافزارهانرم یا اییانهرا هاییباز 

حال کارآمدتر  یندر ع وافزارتون رو کم کنه حجم سخت تونهیم یداخل یخنک کننده یستمس یک
 باشه.

چه پارامتر هایی در انتخاب کارت گرافیک مهم  هایبرای انتخاب درست، مقاله
 .رو مطالعه کنید تاپرت گرافیک کامپیوتر و لپراهنمای خرید کا و هستند؟

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/%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/%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-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%84%d9%be/
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 حرف آخر

تر میشه. ها و کامپیوترها پررنگبا پیشرفت تکنولوژی، نقش گرافیک در زندگی ما و در بازی
تری نیاز یکی بیشتر میشن ولی برای بازی یا کارهای سنگین به قدرت گرافتر و نازکها سبکتاپلپ

انواع  حس میشه. به همین دلیل، در این مقاله شما رو با eGPU داریم. اینجاست که لزوم داشتن
ها آشنا کردیم. اگر سوالی دارید ی عملکرد اونو نحوه کارت گرافیک اکسترنال ،کارت گرافیک

 .خوشحال میشیم با ما در میون بذارید تا بتونیم راهنماییتون کنیم

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

 راهنمای قدم به قدم اورکالک کارت گرافیک
 آموزش ارتقاء و نصب کارت گرافیک

 بهترین برندهای کارت گرافیک کدام اند؟ 

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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