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 ران   مجله نت 
 

Nvidia   کارت  تولید انبوه    و
 GeForceسری  گرافیک  

RTX 40    2022از اواسط سال 

در اواخر سال  انویدیا، براساس آخرین گزارش ها
  Hopperاز معماری جاری یا اوایل سال آینده 

تولید  بینی میشهپیش از طرف دیگه. کنهرونمایی می 
از   GeForce RTX 40سری  کارت گرافیکانبوه 

اواسط سال آینده آغاز بشه. بنابراین پاییز یا زمستان 
کارت ی تونه تاریخ احتمالی عرضهمی 2022سال 

 باشه.  NVIDIAگرافیک نسل بعدی 

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/nvidia-geforce-rtx-40/
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  Hopperبراساس آخرین گزارش ها، انویدیا در اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده از معماری 
از   GeForce RTX 40بینی میشه تولید انبوه کارت گرافیک سری کنه. از طرف دیگه پیشرونمایی می 

ی تونه تاریخ احتمالی عرضهمی 2022اواسط سال آینده آغاز بشه. بنابراین پاییز یا زمستان سال 
 باشه.  NVIDIAکارت گرافیک نسل بعدی 

 

 عجله دارد؟   GeForce RTX 40  تولید برای   NVIDIAآیا  

 
روزرسانی مدتی پیش پردازنده های گرافیکی خودش رو به  NVIDIAرقیب سرسخت  AMDشرکت 

هایی از نسل صحبتبعد از مطرح شدن  حکایت دارن. انویدیاکرد و حاال شایعات از پاسخ متقابل 
این آخرین خبرها به تاریخ رونمایی از  ،  Hopperاین کمپانی با اسم رمز های گرافیک  کارت بعدی 

 کنن. معماری اشاره می

به پایان  2021ی آخر سال یا سه ماهه 2022انویدیا در سال  AD102مراحل تولید پردازنده گرافیکی 
تولید  (   Ampereماه بعد از معرفی معماری  18) یعنی  2022بعد از اون در اواسط سال  و همیرس
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یک   NVIDIAکشه تا باور عمومی اینه که کمتر از یک سال طول می آغاز میشه.انبوه این محصول 
ها، عرضه  ی رونمایی به تولید در تیراژ باال برسونه؛ اما با توجه به این تاریخکارت گرافیک رو از مرحله

 نظر نمیرسه.خیلی محتمل به 2022ی سال به بازار در میانه این مدل شدن

ی یا حت ی سومرو سه ماهه Hopperاز   NVIDIAرونمایی های دیگه تاریخ احتمالی زنیالبته گمانه
محبوبیت باالیی داره، انویدیا  Ampereکه جاییدر هر حال از اون کنن.اعالم می 2022سال  چهارم

تونه می  RTX 30 Superمعرفی سری به بازار خیلی عجله کنه.  Hopperی بینه برای عرضهنیازی نمی
فرصت بیشتری به این کمپانی بده تا روی معماری جدید کارت های گرافیک خودشون کار کنن؛ مثل 

 رخ داد. سوپر   RTX 20با رونمایی از سری  2020و  2019های  همون اتفاقی که بین سال

 

 : ر ی بیشتبرای مطالعه

 کدام اند؟  بهترین برندهای کارت گرافیک

 

 حرف آخر 

کار آسونی نیست و    GeForce RTX 40کارت گرافیک سری ی  بینی تاریخ دقیق عرضهپیش
اما در مورد عملکرد این سری از پردازنده های ها رو نمیشه با اطمینان تایید کرد. کدوم از گزارشهیچ

با این  اشاره شده. RTX 30سری  نسل قبلی یعنی  برابر بودن قدرت اون در مقایسه با 2گرافیکی به 
کاربرها روی خوشی به نظر میرسه در دو سال اخیر، بعید به ها GPUحال با توجه به افزایش قیمت 

RTX 40  توان خرید کارت های گرافیک نسل های قبلی  هاخیلی نشون بدن؛ چراکه همین حاال هم
 رو ندارن.

 

 سواالت متداول 

 کی به بازار میان؟   GeForce RTX 40  گرافیک   سری پردازنده های 

به بازار باید تا  RTX 40احتماال تولید انبوه این سری از اواسط سال آینده شروع بشه. اما برای ورود 
 صبر کنید.  2022پاییز یا زمستان 

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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 ؟   RTX 30قوی تره یا    RTX 40کارت گرافیک  

 هست. RTX 30دو برابر قدرتمندتر از  RTX 40کارت گرافیک 


