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چگونه یک کارت گرافیک مناسب انتخاب کنیم ؟

پردازنده گرافیکی کامپیوتر شما خود یکی از بخش های مهم سیستم است و تاثیر زیادی بر عملکرد کلی سیستم شما
می گذارد.کارت گرافیک از جمله قطعاتی استت که به وور معمو سه گروه ویيی را در میا کاربرا ایااد میکند .گروه
او کاربرانی هستتتند که به هیچ عنوا نیازی به اناام کارهای گرافیکی ستتننین ندارند و به همین دلیل براینتتا اهمیت
چندانی ندارد که این قطعه ستختافزاری دارای چه منتخااتی باشد .معمو در این االت به کاربرا پیننهاد میشود از
مادربوردهایی که دارای کارت گرافیک  Onboardهستند ،استياده کنند تا در هزینه نیز صرفهجویی کرده باشند.
گروه دوم کاربرانی هستتند که کارت گرافیک براینتا بی اهمیت نیستت اما نوا کاربری ها به گونهای است که
میتوا با نات کارت گرافیک معمولی نیازشتتا را برورک کرد اما گروه ستتوم کاربرانی هستتتند که با بود رفیت
گرافیکی بیش از انتدازه براینتتتا اهمیتت دارد .معمو این کاربرا در گروه ع قهمندا بازی قرار میگیرند که برای
داشتتتن توا اداکيری ستتتیستتتم در اجرای بازیهای رایانهای جدید ،نیازمند استتتتياده از با کیيیتترین کارتهای
گرافیکی هستند.

شکل  :1نوعی کارت گرافیک

بتا توجه به مطاليی که در ابتدای مطل عنوا شتتتد ،اولین نکتهای که باید برای خرید یک کارت گرافیک مورد توجه
قرار بنیرد این استت که بدانید نوا کاربری ستیستتم شما چیست .از جمله نکات دینری که در خرید یک کارت گرافیک
مورد بررستتی قرار میگیرد ستترعت پردازآ استتت .در کارتهای گرافیکی بخنتتی با نام iGPUوجود دارد که وااد
پردازنده گرافیکی نامیده میشتتود .در واق  GPUقطعهای منتتابه  CPUاستتت با این تياوت که و یيه پردازآ ستتری
تاتاویر و گرافیک در رایانه را بر عهده دارد .بدو تردید با تر بود سرعت پردازآ در این قطعه ،راندما کارت گرافیکی
شتتتمتا را نیز افزایش میدهتد  .یکی دینر از نکات مهم در خرید کارت گرافیک اافظه داخلی استتتت .به عنوا ميا
کتارتهتای گرافیکی بتا عيتاراتی مانند  215منابایت یا یک گینابایت معرفی میشتتتود که در این زمیینه نیز با تر بود
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میزا اافظه داخلی راندما گرافیکی ستیستم را با تر می برد اما باید به این نکته توجه داشت که این اافظه در صورتی
کار مدی خود را دارد که ستترعت پردازآ در وااد پردازآ گرافیکی ) (GPUکافی باشتتد .نکته قابل توجه دینر درباره
کارت گرافیک ،ستتیستتتم خنککننده استتت .معمو یکی از منتتک تی که در استتتياده از کارتهای گرافیکی به وجود
می ید و به هنگ کرد سیستم منار می شود ،داغ شد بیش از اندازه کارت گرافیکی است .این موضوا به ویژه در اناام
بازیهای رایانهای که میزا پردازآ در این قطعه ستختافزاری با تر میرود از اهمیت بینتتتری برخوردار است .بنابراین
کارتهای گرافیکی که دارای ستتیستتتم خنککننده قویتری هستتتند برای کاربرانی که قاتتد دارند بینتتترین توا کارت
گرافیک را به کار بنیرند قابل اهمیت است.

اهمیت رزولیشن (وضوح نمایش)
یک بازی که با سترعت  03فریم در ثانیه اجرا می شود ،در واق از کارت گرافیک می خواهد که برای اجرای بازی03 ،
تاتویر را در هر ثانیه تولید کند .این یک کار دشتوار استت و با افزایش اندازه تااویر هکه با وااد پیکسل اندازه گیری می
شود) ،این کار سخت تر هم خواهد شد.
برای ميا اگر شتتما  5مانیتور داشتتته باشتتید  :یک مانیتور  53اینچ با رزولینتتن هوضتتوا نمایش)  033×1033و یک
مانیتور  50اینتتچ با رزولینن  p. 1303بتتعضی از جزئتیات یک بازی متنابه ،با یک رزولیتنن وااد در مانیتور  50اینچ
1080pبدتر نمایش داده می شتتود .دلیل این موضتتوا این استتت که اندازه صتتي ه نمایش از اندازه تاتتاویری که کارت
گرافیک در هر ثانیه باید تولید کند ،بزرگتر است.
در نتیاه اندازه مانیتور کامپیوتر شتتتما می تواند در انتخاد مد کارت گرافیکی که باید بخرید ،تاثیر گذار باشتتتد .اگر
شتما یک مانیتور  53اینچ یا کوچکتر دارید ،باید خوشت ا باشید که می توانید یک کارت گرافیک با ادود قیمت 100
د ر بخرید .اما اگر شتما یک مانیتور  03اینچ بزرگ دارید ،زم است که یک کارت گرافیک رده با تر که از وضوا نمایش
با تر پنتیيانی می کند ،خریداری نمایید.
اليته شتما مايور نیستتید که بر روی رزولینتتن اصتلی مانیتور خود فزی بازی کنید ،اما نمایش بازی ها در رزولینتتن
های غیر اصلی در یک مانیتور ، LCDمعمو نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت.

رم – مانند یک لوله کش!!
رم ها بخنتی جزئی هستتند که در تمام کارت گرافیک ها یافت می شتوند و عملکردی تعریذ پذیر دارند .این موضوا
معمو این فکر را در ذهن یک فرد ناوارد ایااد می کند که کارت گرافیکی که تعداد بینتتری رم داشتته باشد ،سریعتر از
مد دینر با تعداد رم های کمتر است .ای کاآ مسئله رم ساده بود؛ اما نیست باید رم های کارت گرافیتتتک را مانند لوله
تاتت تور کنید که فریم های تولتت تید شده مانند د برای نمایتت تش داده شد به شما در فرستاده می شوند .پردازنده
گرافیکی ) (GPUدرو کارت گرافیک شتتتما مانند یک پمس استتتت و به تنهایی مزدار بی را که در لوله قرار می گیرد را
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معین می کند .تا زمانی که مزدار بی که در اا پمپاژ استت از رفیت لوله شتما تااوز نکرده ،وضتعیت خود است؛ اگر
چه شما سود زیادی با داشتن لوله های بزرگ تر به شما نخواهد رسید.
اگر پمس د بینتتتری در لوله بيرستتتد ،لوله می تواند را ت مل کند؛ اما با این اا منتتک تی می تواند رد دهد.
ممکن است د برگنت داده شود یا ااتما دارد لوله بترکد و باعث متوقذ شد کلی جریا د شود.

شکل  :2نناندهنده جایناه رم

یک وضوا تاویر با تر ،مطمئنا اافظه بینتری را برای استياده می وليد .برای ميا اگر شما با یک کارت گرافیک با
اافظه رم  215منابایت و بر روی یک مانیتور با رزولینتتتن  ،033×1033بازی می کنید یا فیلم تماشتتتا می کنید ،نياید
منتتکلی داشتتته باشتتید .در این االت د وارد شتتده در لوله از رفیت لوله تااوز نمی کند .اگر شتتما مزدار رزولینتتن را
هستتید ،هستته تر اجرا شتود؛ چو شما مزدار بیش
تا p 1303افزایش دهید ،ممکن استت بازی که در اا امت ا
ازادی جریانی که لوله می تواند امل کند را وارد کرده اید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
دانشکده پیراپزشکی

6

دانستنی های پژوهشی

آنچه را که مربوط به سرعت کالک) CPU (Clock Speedها است را فراموش کنید.
) (Clock Speedخاصتتی اجرا می شتتوند هستترعت
کارت های گرافیکی مانند اکير قطعات کامپیوتر در ستترعت ک
مزیاستی است از اینکه قطعات کامپیوتر م اسيات و عملیات های اصلی را با چه سرعتی اناام می دهد) یا پردازنده
ک
به تعیین میزا
خاصتی اجرا می شود .سرعت ک
ای که بر روی کارت گرافیک شتما وجود دارد بر روی سترعت ک
عملکرد پردازنده گرافیکی شتما ) (GPUکمک می کند .اگر شتما یک پردازنده گرافیک وااد را در اختیار داشته باشید و
را افزایش دهید ،عملکرد ننیز سریعتر خواهد شد.
سرعت ک
یک راه خطرنا هیا شتتاید هم وانتتتنا اا) برای تعیین این استتت که یک کارت گرافیک
با این اا  ،ستترعت ک
چزدر می تواند ستتری باشتتداا چران چو پردازآ های گرافیکی بستتیار زیاد و گستتترده هستتتند .برای ميا یک کارت
گرافیک ، Nvidia GTX 480دارای  003هستتته پردازشتتنر می باشتتد که در قال  12گروه چند هستتته ای جریا دار،
وسیله ای برای تعیین عملکرد کارت
دستته بندی شتده اند .با استتناد از این موضتوا نمی توا گيت که “سترعت ک
گرافیک استت”؛ منر وقتی که کارت های گرافیکی که دقیزا از یک پردازنده گرافیکی ) (GPUمنتابه استياده می کنند را
مزایسه کنید.

نتیجه:
مطمئنا انتخاد بهترین کارت گرافیک کار دشتواری استت؛ اما دانستن مسائل گيته می تواند به شما در تامیم گیری
کمک کند .به یاد داشتته باشتید که رزولینتن و)ضوا صي ه نمایش) یک فاکتور عمده و تاثیر گذار در نمایش و عملکرد
بهتر بازی ها در کامپیوتر می باشد .اگر شما می خواهید که  Gameها را با ترین وضوا نمایش بازی کنید ،به یک کارت
گرافیک با پردازنده گرافیکی ) (GPUستری و با تعداد زیادی رم نیاز خواهید داشتت .اگر شما در وضوا های نمایش با ،
بازی نمی کنید ،می توانید پو خود را با خرید یک مد دینر که مزداری ضعیذ تر است و رم های کمتری دارد ،ذخیره
کنید.

گردآورنده :معصومه نیک خو
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