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ران  مجله نت   
 

مورد    ای که باید در نکته   7
کارت های گرافیک آنبرد  

 و اختصاصی بدانید 
 

گر حرف  به وقتی  میاد،  پیش  نوع  افیک  دو  کلی  طور 
سیستم برای  لپ  PC گرافیک  گرافیک و  داریم:  تاپ 

یا  Discrete یا  Dedicated Graphics مجزا 
Graphics  و گرافیک آنبرد یا  Integrated Graphics . 

از لپ  کنن، گرافیکتاپ استفاده میاکثر کسایی که 
Onboard   می انتخاب  قیمت  رو  هم  چون  کنن 

ی داره و هم کارشون رو راه میندازه، اما کارت تر پایین
گرافیک مجزا قدرت خیلی باالتری داره و مسلما برای  

خوایم در مورد کارت گیمرها ضروریه. در این مقاله می
ببینیم   و  کنیم  آنبرد صحبت  گرافیک  و  گرافیک مجزا 

 .تره. با ما همراه باشینکدوم برای شما مناسب

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%a2%d9%86%d8%a8%d8%b1%d8%af/
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تاپ داریم: گرافیک  و لپ PC طور کلی دو نوع گرافیک برای سیستموقتی حرف گرافیک پیش میاد، به
 .Integrated Graphics و گرافیک آنبرد یا Discrete Graphics یا Dedicated Graphics مجزا یا

از لپ انتخاب می Onboard کنن، گرافیکتاپ استفاده میاکثر کسایی که  قی رو  مت کنن چون هم 
تری داره و هم کارشون رو راه میندازه، اما کارت گرافیک مجزا قدرت خیلی باالتری داره و مسلما پایین

خوایم در مورد کارت گرافیک مجزا و گرافیک آنبرد صحبت کنیم  برای گیمرها ضروریه. در این مقاله می
 .تره. با ما همراه باشینو ببینیم کدوم برای شما مناسب

 Integrated Graphics  گرافیک آنبرد چیه؟ بررسی

 

 .ها دستوره و برای اینکه کامپیوتر کار کنه ضروریهسی پی یو در کامپیوتر مسئول پردازش میلیون
GPU گراف پردازش  واحد  یو عمل مییا  پی  مثل سی  داده یکی،  پردازش  که  تفاوت  این  با  های کنه 

گرافیکی و تصویری رو بر عهده داره. گرافیک آنبرد در زمان قدیم روی مدار مادربرد سوار میشد ولی  
تا اینجا   Onboard ها گرافیکها روی سی پی یو نصب میشن و به اون  GPU امروزه  میگن. پس 

رو انجام بده.   GPU و هم کار CPU ه گرافیک آنبرد داره میتونه هم کارفهمیدیم که سی پی یویی ک
 ظرفیت  

حافظه گرافیک آنبرد به رمتون بستگی داره، پس اگه این سوال که گرافیک آنبرد چند گیگ است 
 .براتون ایجاد شده، حتما حافظه رمتون رو چک کنین
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 Discrete Graphics  گرافیک مجزا چیه؟ بررسی

 

ست جدا از سی پی یو هستش. کارت گرافیک طور کامل یک کارت و چیپیک کارت گرافیک مجزا به

های گرافیکی رو خارج سی پی یو پردازش کنه. کارت گرافیک مجزا،  داره و میتونه داده  GPU خودش

شناسنش. این می Video RAM ای VRAM ی مخصوص خودش رو داره که با اسمهمچنین حافظه

های  قرار میده مثل داده  GPU های مورد نیاز کارت گرافیک رو با سرعت بیشتری در اختیارحافظه، داده 

برای  سیستم  رم  از  و  نداره  و مخصوص  جدا  حافظه  آنبرد  گرافیک  که  فهمیدیم  اینجا  تا  تصویری. 

داده  استفاده میدرخواست  گرافیکی  گرافیک .کنههای  کارت  وظیفه انواع  مجزا  در  های  مهمی  های 

 .سیستم دارن، حتما به این قطعه توجه ویژه داشته باشین

 تفاوت گرافیک آنبرد و گرافیک مجزا 

ترین مشکل کارت گرافیک آنبرد اینه که با سی پی یو روی یک مدار قرار گرفته که این دو پردازشگر بزرگ

یشه هر دو رو روی یک مدار سوار کرد بدون  ممکنه همدیگه رو محدود کنن. در حقیقت، باید گفت نم

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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اینکه حداقل قدرت یکیشون کم بشه. همچنین استفاده همزمان از گرافیک آنبرد و کارت گرافیک غیر  

 .ممکنه و اگه یک کارت گرافیک مجزا روی سیستم قرار بدین، گرافیک آنبرد خاموش میشه

 

کنندگی جدا دارن که قدرت واقعیشون های مجزا حافظه، منبع تغذیه و سیستم خنکدر مقابل، گرافیک
کشه و این کار باعث  ش میمحدود نمیشه. کارت گرافیک همچنین وظایف گرافیک آنبرد رو به دو 

 .میشه توان سی پی یو حتی بیشتر هم بشه

راهنمای خرید کارت   کنم قبلش مقالهخواین یک کارت گرافیک خوب بخرین پیشنهاد میاگه می
 .رو مطالعه کنین گرافیک کامپیوتر و لپ تاپ

 

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%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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تر بهتر کار کنه و توان گرافیکی باالتری داشته باشه، اما با اینکه یک کارت گرافیک باعث میشه کامپیو
های آنبرد هر روزه دارن دلیل نمیشه که کامپیوتر بدون کارت گرافیک نتونه کار کنه. در واقع گرافیک

تر میشن تا برای کامپیوترهای عادی توان گرافیکی خیلی خوبی رو ارائه بدن این عملکرد حتی قوی
 .ر شما باشهممکنه بیشتر از انتظا

 مصرف برق باال در گرافیک مجزا 

های مجزا معموال بیشترین مصرف برق رو در یک سیستم کامپیوتری دارن. این مقدار کارت گرافیک
کنه. منبع تغذیه بهتر باید توسط منبع تغذیه و مادربرد تامین بشه وگرنه اون کارت درست کار نمی

افزار یا قطعه ف دیگه هر چی مقدار برق مصرفی یک سختهای بیشتری رو به جا میذاره. از طرهزینه
 .کنهزیاد باشه، گرمای بیشتری تولید می

افزارهای دوروبرش آسیب بزنه. برای همین باید سیستم  این گرما ممکنه به خود قطعه یا سخت
 .ای رو برای کیس و کامپیوترتون تهیه کنینی پیشرفتهکننده خنک

 

 تفاوت قیمت در کارت گرافیک مجزا و گرافیک آنبرد 
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سیستم کامپیوتری محسوب میشه.   ی یکترین قطعهبه طور کلی باید گفت کارت گرافیک مجزا گرون

های گرافیک تا حد زیادی افزایش پیدا کرده و دلیل اون ماینینگ و مخصوصا االن که قیمت کارت

های ویژه و منبع تغدیه قوی نیاز داره تا بر این، کارت گرافیک مجزا به مراقبتنایاب شدن اونه. عالوه 

از بعضی  کنه.  کار  خودش  واقعی  قدرت  با  م بتونه  برندهای  گرافیکبهترین  کارت  سیستم  عروف   ،

 .تر باشهمیتونه ارزون CPU تری دارن. استفاده از گرافیککنندگی بهینهخنک

 چه کسایی به یک کارت گرافیک مجزا نیاز دارن؟ 

 :برای جواب دادن این سوال باید دو چیز رو بررسی کنین

 خواین برای خرید یک سیستم هزینه کنین؟ چقدر می .1

 خواین باهاش انجام بدین؟ ری چه انتظاری دارین و چه کارهایی میاز سیستم کامپیوت .2

 .اش رو بگیمدارین تا ادامهاین دو سوال رو در ذهنتون نگه

 های سنگین گیمرها و بازی 

های عادی به توان گرافیکی باالیی نیاز دارن، پس ای چه گیمهای حرفهاگه شما گیمر هستین، چه گیم

زا احتیاج دارین. مثال اینکه باالترین فریم ریت رو در تصویر داشته باشین  شما به یک کارت گرافیک مج

ها به یک کارت گرافیک ی اینیا تنظیمات گرافیکی بازی رو زیاد کنین تا لذت بیشتری ببرین، همه

بازی  1080pیا   Full HD ها رو روی رزولوشنمجزای خوب نیاز داره. خبر خوب اینه که اگه بخواین گیم

 1440pرده استفاده کنین اما اگه انتظار رزولوشن باالتر مثل  های میانتونین از کارت گرافیکمی  کنین،

دار و قوی باشین یا اگه یک کارت گرافیک رو دارین حتما به فکر خرید یک کارت گرافیک پرچم 4kیا  

 کننده باشه میتونه کمک استفاده همزمان از دو کارت گرافیک دارین

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/
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%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/


مورد کارت های گرافیک آنبرد و اختصاصی بدانید  ای که باید در نکته    7 
 

 

7 

 

 

افزار یکسان، یک طور کلی با سختتاپ گیم بزنین، باید بیشتر هزینه کنین، بهخواین با لپاگه می

ها چون با کمبود جا در مدار مواجه هستن، از گرافیک آنبرد  تاپاره. اکثر لپتاپ قیمت باالتری دلپ

های گیمینگی هم وجود دارن که به کارت گرافیک جدا مجهز شدن و  تاپکنن. ولی لپاستفاده می

های مختلف  تاپهم برای لپ کارت گرافیک اکسترنال. های سنگین دارنقدرت خوبی در پردازش گیم

 .ترنهای عادی ضعیفها یکم از کارت گرافیکتولید میشه ولی این نوع کارت گرافیک

 های گرافیکی ای و برنامه کاربرهای حرفه 

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/


مورد کارت های گرافیک آنبرد و اختصاصی بدانید  ای که باید در نکته    7 
 

 

8 

 

 

هستین. برای انجام کارهای گرافیکی مثل ادیت ویدیو ساز  اگه شما یک گرافیست، طراح یا انیمیشن
عنوان مثال اگه بخواین با یک گرافیک آنبرد و رندرینگ، حتما به یک کارت گرافیک مجزا نیاز دارین. به

کشه ولی کارت گرافیک مجزا این پروسه رو خیلی سریع ها طول میاز یک ویدیو رندر بگیرین، سال
 .های گرافیکی اصال با گرافیک آنبرد اجرا نمیشنانجام میده. بعضی از برنامه

 چه کسایی میتونن از گرافیک آنبرد استفاده کنن؟ 

های زیادی داشته و همچنان در حال پیشرفته. طور که گفتیم امروزه کارت گرافیک آنبرد پیشرفتهمون
 :معموال افراد زیر سراغ گرافیک آنبرد میرن

 غیر گیمرها و مصارف عادی 
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گردی، تماشای فیلم، نوشتن یک متن ی عادی و روزمره از کامپیوتر دارن مثل وب کسایی که استفاده 
تاپتون یا ویرایش اون. اگه شما از این دسته از کاربران هستین و قصد ندارین با سیستم کامپیوتر یا لپ

و انجام بدین، این نوع گرافیک مناسب شماست. انتخاب  های روز دنیا رکار سنگین گرافیکی یا گیم
 .یک کارت گرافیک مجزا در این مواقع یک هزینه اضافی روی دوشتون میذاره 

 گیمرهایی که بودجه کمی دارن 

تونن از یک ی عادی گیم هم بازی کنن ولی بودجه کمی دارن میخوان همراه استفاده کسایی که می
تونین یک کارت گرافیک مجزا با قدرت نسبتا خوب تهیه کنین  ه شما نمیگرافیک آنبرد بهره ببرن. اگ

تونن ها نمیبهتره از یک گرافیک آنبرد قدرتمند در سی پی یو استفاده کنین. درسته که این گرافیک
رده های میانها میشه گیمهای گرافیکی رو انجام بدن ولی با اونی کارت گرافیک مجزا پردازشاندازه 

 و اجرا و بازی کرد. و سبک ر

 Dota 2 ،League of: اند ازهایی که میشه با گرافیک آنبرد قوی بازی کرد عبارتبعضی از گیم
Legends  و Rocket League . 

 

خواین در کنار کارهای دانشگاهی و شرکت، گیم هم بازی کنین تاپ دارین و میاگه قصد خرید لپ
تاپ با  ی پیش روی شما لپتاپ رو ندارین، گزینهی خرید یک کارت گرافیک مجزا با لپولی بودجه 

عملکرد گرافیکی خیلی خوبی ندارن و باید  ها  تاپگرافیک آنبرد هستش. متاسفانه این دسته از لپ
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های رده باال با گرافیک تاپتنظیمات گرافیکی گیمتون رو تا حد زیادی کم کنین. با این حال، بعضی لپ
 .های باال رو اجرا کننتونن بازیآنبرد می

 حرف آخر 

مان خرید کارت گرافیک مرسی که تا اینجا در این مقاله با ما همراه بودین. امیدواریم این اطالعات در ز
تاپی  خواین اسمبل کنین یا لپمجزا یا گرافیک آنبرد به کارتون بیاد. انتظارات شما از سیستمی که می

خواین بخرین، کلید راهنمای شماست پس اول از همه این انتظارات رو بررسی کنین. اگه سوالی که می
ها  افزارهای کامپیوتر دارین در قسمت کامنتراجع به گرافیک آنبرد، گرافیک مجزا یا هرکدوم از سخت

 .از ما بپرسین


