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آموزش اتصال دو کارت  
 گرافیک به یک مادربرد 

 

مهم از  گرافیک  قطعهکارت  کامپیوتر ترین  یک  های 
گیمینگ محسوب میشه که تقریبا بیشترین تاثیر رو 

بازی اجرای  اینکه در  برای  حاال  میذاره.  سنگین  های 
بخواین عملکرد سیستمتون رو در اجرای بازی بیشتر  
کنین، یا باید یک کارت گرافیک جدید بخرین یا یک  

رافیک مشابه کارتی که روی سیستمتون هست کارت گ
اون از  و  و  کنین  بهتهیه  استفاده  ها  همزمان  صورت 

همزمان   کنین. با ما همراه باشین تا راجع به استفاده 
 از چند گرافیک صحبت کنیم. 

 

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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های یک کامپیوتر گیمینگ محسوب میشه که تقریبا بیشترین تاثیر ترین قطعهکارت گرافیک از مهم
های سنگین میذاره. حاال برای اینکه بخواین عملکرد سیستمتون رو در اجرای بازی رو در اجرای بازی

گ  کارت  یک  یا  بخرین  جدید  گرافیک  کارت  یک  باید  یا  کنین،  روی  بیشتر  که  کارتی  مشابه  رافیک 
صورت همزمان استفاده کنین. با ما همراه باشین تا  ها بهسیستمتون هست تهیه کنین و و از اون

 همزمان از چند گرافیک صحبت کنیم.   راجع به استفاده 

 تاریخچه استفاده همزمان از دو یا چند کارت گرافیک 

 
در    Scan-Line-Interleaveیا    SLIو تکنولوژی    Voodoo 2های کارت گرافیک با رونمایی از  کننده تولید
با اختصاصی کردن قابلیت استفاده از دو یا چند کارت گرافیک در یک مادربرد این کار رو    1998سال  

باعث میشد کار کارت های گرافیک نصف بشه به این صورت که   Multi-GPUتر کردن. سیستم  راحت
کرد. نکته دستورهای فرد رو یک کارت گرافیک و دستورهای زوج رو کارت گرافیک دیگه پردازش می

بندی دستورها رو انجام  جالب این بود کارت های گرافیک خودشون و به کمک مادربرد این تقسیم
 بر تنظیمشون کنه.میدادن و دیگه نیازی نبود خود کار
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 Crossfireو   SLIمعرفی 

معرفی    SLIاگه قابلیت ترکیب شدن داشته باشن با عنوان    nVidiaاز برند    Geforceکارت های گرافیک  
های زیادی داشته. خیلی متفاوته و پیشرفت  Voodoo 2تکنولوژی    SLIامروزی با    SLIمیشن. عملکرد  

شناخته   Crossfireن با هم ترکیب بشن که با اسم  تونهم می  AMDاز    Radeonکارت های گرافیک  
برای ادای احترام    Geforceهای متفاوتی دارن که  یکیه و فقط اسم  Crossfireو    SLIمیشه. اساس کار  

 کنه.استفاده می Crossfireهم فقط برای زیبایی اسم از  AMDکنه و قبلی از اون استفاده می SLIبه 

 

های دو   GPUفقط اگه    GeForceشته باشین اینه که کارت های گرافیک  ای رو که باید در نظر دانکته
با کارت گرافیک   asus 3060tiکارت گرافیک یکی باشن، میتونن با هم ترکیب بشن، مثال کارت گرافیک  

zotac 2080    نمیتونه ترکیب بشه اماasus 3060ti    باgigabye 3060ti    میتونه. این نکته در کارت
 رو داره.  Radeon 7970قابلیت ترکیب شدن با    Radeon 7950تره، مثال  طفمنع   Radeonگرافیک  

بهترین برندهای کارت گرافیک  رو میتونین در مقاله  Gigabyteو   Asus ،zotac  هایتفاوت بین مارک
 .مطالعه کنین کدام اند؟

 شرایط استفاده همزمان از چند کارت گرافیک 

 مادربرد 

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/
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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های مختلف،   Form factorباید مادربردتون رو خوب بررسی کنین. مادربردهای امروزی با    اول از همه

گیره  افیک معموال روی این اسالت قرار می رو دارن. کارت گر  PCI-E x16از صغیر تا کبیر یک اسالت  

چون پهنای باندش از همه بیشتره. حاال برای اینکه یک کارت گرافیک دیگه به مادربرد اضافه کنیم، 

ی بزرگیه و ممکنه دو ها نیاز داریم. حواستون باشه کارت گرافیک قطعهحداقل به دو تا از این اسالت

برای    PCE-E x16زرگ بودن مادربرد و کیس و داشتن اسالت  تا اسالت کنار هم رو اشغال کنه پس ب

 صورت همزمان الزمه.استفاده از دو کارت گرافیک به

 

انواع مادربرد بر  رو داره یک سر به مقاله r From Factoاگه میخواین بدونین مادربردتون کدوم

 .بزنین  اساس اندازه و نوع سوکت

 پاور 

کارت گرافیک خودش به تنهایی مصرف برق باالیی داره حاال در نظر بگیرین دو کارت گرافیک چقدر 

ی  وات باشه تا بتونه همه 650کنن. منبع تغذیه سیستمتون برای این کار حداقل باید برق مصرف می

قطعات رو ساپورت کنه. پس حتما این موضوع رو در نظر بگیرین. در ضمن هر چقدر مصرف برق 

https://netran.net/mag/?p=8059&preview=true&_thumbnail_id=73392
https://netran.net/mag/?p=8059&preview=true&_thumbnail_id=73392
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افزارها  اجزای داخل سیستم زیاد باشه، گرمای بیشتری تولید میشه و دما باال میره که میتونه به سخت

 آسیب بزنه.

 

کنه تا گرما آسیبی به قطعات  رو بهتر می  کنندگیبزرگ بودن کیس اینجا به درد میخوره و خنک

 استفاده کنین.  Liquid Coolingنزنه. اما به بزرگی کیس بسنده نکنین و حتما از فن یا سیستم 

 افزار سخت 

مسلما دو کارت گرافیک بیشتر از یک کارت گرافیک به پهنای باند نیاز داره. اگه سی پی یو سیستمتون 

مواجه میشه یعنی عملکرد   Bottle neckنتونه این پهنای باند رو برای کارت گرافیک ها تامین کنه، با  

ی داخلی سیستم  فظهتر میاد. این موضوع در مورد رم و حاکارت گرافیک از قدرت واقعی خودش پایین

 کنه.هم صدق می
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 Connector Bridgeکانکتور بریج  

دونین کارت های گرافیک که با هم ترکیب شدن، به هم متصلن و تبادل داده دارن،  طور که میهمون
مادربرد  مدارهای  از طریق  اتصال  این  اگه  میچرخه.  گرافیک  کارت  دو  بین  یعنی دستورات مختلف 

گویی تا حد زیادی پایین میاد چون پهنای باند مادربرد کمه. برای حل این صورت بگیره، سرعت پاسخ
  Crossfireو    SLIهای کارت گرافیک با قابلیت  در جعبه  Connector Bridgeمشکل یک کانکتور به نام  

کنه. وجود این پل ضروریه چون  طور مستقیم به هم وصل میوجود داره که دو کارت گرافیک رو به
 د کارت گرافیک ها رو تا حد زیادی باال میبره. سرعت و عملکر
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 مزایا و معایب استفاده از دو کارت گرافیک

دونیم، بهتره مزایا و معایب این کار رو هم  خب حاال که شرایط استفاده از دو کارت گرافیک رو می 
 بررسی کنیم.

 مزایا 

و فریم ریت باالتر رو میده. پس ها با رزولوشن  استفاده از دو کارت گرافیک به شما امکان اجرای بازی
 کنه. عملکرد گرافیکی داخل بازی زیاد میشه و لذت گیمینگ رو بیشتر می

اگه کارت گرافیکی که دارین نتونه بیشتر از یک مانیتور رو ساپورت کنه، به کمک استفاده همزمان از  
 دو یا چند کارت گرافیک این کار شدنی میشه.

رده روی این کار بپردازین اما معموال نصب دو کارت گرافیک میان  اگرچه باید هزینه بیشتری برای
 دار به جا میذاره. ی کمتری نسبت به نصب یک کارت گرافیک پرچممادربرد هزینه

 معایب 

وقتی دو کارت گرافیک نزدیک هم باشن، به دلیل مصرف برق باالیی که دارن، گرمای زیادی تولید 
 کنن و صدای فن دو برابر میشه. می

کنن. این موضوع به درایور کارت گرافیک هم بستگی پشتیبانی نمی  Crossfireو    SLIها از  ی بازیهمه
های بیشتری با این کنن تا گیمدرایورهای کارت گرافیک رو آپدیت می  AMDو    NVIDIAداره. معموال  

 تکنولوژی همخونی داشته باشن. 

 دراپ و پایین اومدن کیفیت بازی بشه. FPSها ممکنه ایجاد این کار بعضی وقت 

 نصب دو کارت گرافیک روی مادربرد 

اسالت روی  رو  گرافیک  کارت  دو  کافیه  راحته  خیلی  کار  همدیگه این  به  کانکتور  با  و  بدین  قرار  ها 
تقریبا   AMDو    NVIDIAوصلشون کنین. بعد سیستم رو روشن کنین. نحوه اتصال دو کارت گرافیک  

شبیه به هم هستش. بعد از اینکه سیستم روشن شد وارد کنترل پنل کارت گرافیک بشین. اگه کارت  
 Maximize 3Dو اون رو فعال کنین )میتونه عنوان    SLIبود، بگردین دنبال گزینه    NVIDIAگرافیک  

performance )داشته باشه . 



 آموزش اتصال دو کارت گرافیک به یک مادربرد 
 

 

8 

 

 

رو بزنین و بعد سیستم رو ریست کنین.   Enable Crossfireی  بود تیک گزینه   AMDاگه کارت گرافیک  
 کنن. کارت های گرافیک خودکار همدیگه رو تشخیص میدن و شروع به کار می 

 

فقط حواستون باشه درایورهای هر دو کارت گرافیک کامال بروز و آپدیت باشن وگرنه ممکنه 
صورت تکی قرار بدین و بهها رو همدیگه رو تشخیص ندن. اگه با این مشکل مواجه شدین، کارت

 برای هر کدوم درایور آپدیت شده رو نصب کنین.
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ها، کارت  ای که باید در نظر بگیرین اینه که در ترکیب دو یا چند کارت گرافیک، یکی از کارت چیز دیگه
هستن. معموال اونی که با سی پی    (Slave)ها فرعی  ی کارتمحسوب میشه و بقیه  (Master)اصلی  

دستورها رو به بقیه  Masterهستش. کارت گرافیک  Masterفاصله رو داره کارت گرافیک  یو کمترین
 کارت گرافیک ها میده. 

 مقاالت مرتبط 
 راهنمای خرید کارت گرافیک کامپیوتر و لپ تاپ

 و ویژگی های آن  (GPU)انواع کارت گرافیک + آشنایی با کارت گرافیک
 چیست؟  (eGPU)کارت گرافیک اکسترنال

 راهنمای قدم به قدم اورکالک کارت گرافیک 

 حرف آخر 

 FPSاستفاده از دو کارت گرافیک میتونه بهبود زیادی در زمینه گیمینگ، هم در رزولوشن و هم در  
در نظر داشته باشین چون یکی از  کنه اما شرایط خاصی داره. حتما موضوع کانکتور رو  براتون ایجاد  

 است و نبودش مشکل سازه.  ترین قطعات در این زمینهمهم

مرسی که تا اینجای مقاله با ما همراه بودین، امیدواریم لذت برده باشین. اگه سوالی در مورد نحوه  
 نصب دو کارت گرافیک روی یک مادربرد دارین در قسمت نظرات برامون کامنت کنین.

 

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/
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/%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/
https://netran.net/mag/overclock-gpu/

