
 

 

 خرید کارت گرافیک باید ها و نباید در ها

 ما همراه باشید آشنا نیستید، با خرید کارت گرافیک یک  دارید، اما با معیارهای مناسب خرید خرید کارت گرافیک اگر قصد

به  (AMD) دیامای و (Nvidia) انویدیا  های فراوانی از سوی دو غول این تکنولوژی، خرید کارت گرافیک ک امروزه

 .بازار عرضه شده است

کارت   مشکل ساز شود؛ زیرا اگر در هنگام خرید با معیارهای اساسی یک  تواند در انتخاب صحیح،اما این فراوانی می

 .مناسب آشنا نباشید، ممکن است بعدها در کار خود با مشکالتی مواجه شوید گرافیک

دهند، های ویدئویی ترجیح میشخصی را برای تجربه بازی م رایانهبرای افرادی که پلتفر (GPU) واحد پردازش گرافیکی

مورد  ۶ها ایفا می کند. در ادامه، به بررسی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چرا که بیشترین نقش را در اجرای بازی

محصول ایفا « قیمت»و « قدرت»ترین نقش را در پردازیم که اصلیجدید می خرید کارت گرافیک اساسی در خرید یک

 .کنندمی

 :خرید کارت گرافیک سه بخش مهم در مورد .۱

پردازنده  کارت گرافیک، شماره مدل محصول است که ترکیبی از شاخص اصلی در نشان دادن عملکرد نهایی یک

 کارت گرافیک .دهدو پهنای باند حافظه را به ما نشان می (Clock) کالک ، میزان(GPU) گرافیکی

 .GTX 780 Titan و Radeon R9 290X :شه ترکیبی از نام برند و عدد مدل است. برای مثالمدل محصول همی

تواند عملکرد بسیاری بهتری باال، می رم این است که یک مدل اورکالک شده پر زرق و برق با میزان  موضوع اصلی  اما

 .باالتر داشته باشد های جدیدتر با شماره مدلاز نسخه

را که قادر به  کارت گرافیکی است، باید بهترین خرید کارت گرافیک ایی که عملکرد در بازی هدف شما ازبنابر این، از آنج

 .تهیه آن هستید، خریداری کنید

خرید کارت  ترینبه این نکته توجه داشته باشید که حتی اگر بودجه شما نا محدود است، نباید به سراغ باالترین و پرسرعت

میلیون تومان را خرج کنید؛ زیرا دیگر اجزای سیستم شما هم  ۳یا  ۲بروید و پولی در حدود موجود در بازار  گرافیک

 .نیازمند قدرتی باال و مناسب هستند

نیازمند تحقیقات فراوان است؛ زیرا این  ، خرید کارت گرافیک مشخص کردن رابطه میان شماره مدل و عملکرد اصلی

ستی از قدرت و عملکرد یک کارت گرافیک را در اختیار شما قرار دهند. اما اگر توانند به تنهایی تصویر درها نمیشماره

اطالعات داشته باشید، مسیر شما در خرید یک محصول جدید  کارت گرافیک  در مورد شماره مدل و برندهای مختلف

   .تر خواهد بودآسان

 خرید کارت گرافیک  حافظه در .۲

آن است!  با توجه به میزان حافظه، مثل خرید یک ماشین بزرگ با توجه به مخزن بنزین خرید کارت گرافیک انتخاب یک

ترین و بیشترین خطایی است که با مقدار حافظه باال، بزرگ خرید کارت گرافیک باور غلط در مورد میزان حافظه و

 .دهندهای شخصی آن را انجام میدارندگان رایانه



 

 

کنید، پس به میزان حافظه باال نیازی ندارید. اما برای مثال اگر چندین صفحه نمایش کار نمیاگر با رزولوشن بسیار باال یا  

قدرتمند  کارت گرافیک یا رزولوشنی باالتر هستید، باید به دنبال یک ۱۰۸۰در  ۱۹۲۰ها در رزولوشن به دنبال تجربه بازی

 .شوندر حافظه باال عرضه میفرض با مقداها معموال به صورت پیشکارت گرافیک باشید. اینگونه

  کاالاونیکس 

و نوع پهنای باند آن،  کارت گرافیک موردنظر است. در کارت گرافیک اما مورد اصلی که باید به آن توجه کنید، پهنای باند

 DDR3 دو برابر بیشتر از پهنای باند GDDR5 پهنای باند  همیشه به این نکته توجه داشته باشید: در نرخ ساعت یکسان،

دارد، بار دیگر بر خرید   خرید کارت گرافیک کارایی دارد. پس از آنجایی که پهنای باند نقش حیاتی در عملکرد یک

 گیگابایت حافظه با پهنای باند ۱نیم. همیشه این مثال کاربردی را به یاد داشته باشید: کتاکید می GDDR5 محصوالت

GDDR5 گیگابایت حافظه با پهنای باند ۴، از DDR3 تر استقوی. 

 خرید کارت گرافیک شناخت از سیستم خود قبل از .۳

اما دیگر تجهیزات سیستم شما   ترین بخش در یک رایانه شخصی مخصوص بازی است،مهم خرید کارت گرافیک شکبی

 .هم در اجرای این عملیات سنگین و پیچیده، نقش دارند

پردازنده  های سیستم خود )از نظر تکنولوژی( مطلع باشید. آیا سیستم شما از یکپس بهتر است قبل از خرید، با محدودیت 

برد؟ اگر از این محصوالت ره میبه Athlon X2 یا Celeron، Pentium  هایای مثل مدلدو هسته (CPU) مرکزی

 .قدرتمند و امروزی را ندارند کارت گرافیک ها قدرت هماهنگ شدن با یکپردازنده کنید، باید گفت اینقدیمی استفاده می

میان رده استفاده کنید. اما اگر قصد دارید بهترین تجربه را  کارت گرافیک پس بهتر است پول خود را هدر ندهید و از یک

پردازنده خود  قدرتمند استفاده کنید، بهتر است به فکر ارتقای خرید کارت گرافیک های امروزی داشته باشید و ازیدر باز

 .ها را در اختیار شما قرار دهدکارت گرافیک، بهترین تجربه از بازی ای که قادر است در کنارپردازنده  باشید،

در  ۱۲۸۰دیگر است. اگر از یک صفحه نمایش با اندازه تصویر در کنار این مورد، صفحه نمایش شما یک عامل حیاتی 

بسیار قدرتمند ندارید. اما در مقابل اگر صفحه نمایشی  خرید کارت گرافیک کنید، پس نیازی به خرید یکاستفاده می  ۱۰۲۴

نیازهای شما در تواند پاسخگوی میان رده نمی خرید کارت گرافیک را در اختیار دارید، یک ۱۰۸۰در  ۱۹۲۰با اندازه 

ها را تجربه کنید هایی که قصد دارید آنهای سه بعدی امروزی باشد. اهداف خود را مشخص کنید، نوع بازیاجرای بازی

 کارت گرافیک .فکر کنید کارت گرافیک خود را بررسی کنید و بعد از آن به خرید یک در نظر بگیرید، سیستم

 و منبِع تغذیهبا کیس   خرید کارت گرافیک سازگاربودن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://www.onyxkala.ir/


 

 

روید تا آن را نصب کنید. اما با خود را تکمیل کردید، با هیجان به سراغ کیس خود می خرید کارت گرافیک پس از آن که

تر شما چند اینچ از محل اصلی خود بزرگ کارت گرافیک :کندشوید که هیجاناِت شما را به کلی نابود میای روبرو میصحنه

 !است و جای مناسبی ندارد

ی تواند پشتیبانی کند را از سایِت سازنده، حتما بیشتریِن طوِل کارت گرافیکی که کیس شما می خرید کارت گرافیک قبل از

و  ۶ی ی شما چند پین اتصال دهندهی کیس شما نقِش بسیار مهمی دارد. منبع تغذیهکیس پیدا کنید. از طرفی دیگر، منبع تغذیه

 منبع تغذیه برای چه میزان وات یا تواِن خروجی برای قطعات طراحی شده است؟ دارد؟ این PCIe تایی از نوع ۸

نبع تغذیه خود کنند. اطالعاِت می مناسب نقش اساسی را ایفا میها سواالتی هستند که در انتخاب و خرید یک منبع تغذیهاین 

 .درا با میزان برق مصرفی کارت گرافیکی که قصد خرید آن را دارید، مقایسه کنی

onyxkala  

مورد نظر شما را ارائه کند، باید به سراغ کارت  خرید کارت گرافیک میزان برق مصرفیتواند ی شما نمیاگر منبع تغذیه

تر است(. اگر قصد خرید یک ی خود را ارتقا دهید )که البته ارتقای منبعِ تغذیه منطقیگرافیک دیگری بروید و یا منبع تغذیه

 (Green و Corsair، CoolerMaster ماد )مثلهای معروف و قابل اعتمنبع تغذیه را دارید، بهتر است به سراغ برند

در « آخرین میزان واِت قابل دریافت»تر از عاملی همچون بروید. زیرا خرید یک منبع تغذیه از نامی قابل اعتماد، بسیار مهم

 گونه محصوالت است؛این

کمترین »کنند، در اکثر مواقع د نمیزیرا بیشتر تولیدکنندگانی که در این زمینه معروف نیستند و محصوالِت با کیفیتی تولی 

 خرید کارت گرافیک .دهند، قرار می«بیشترین میزان وات خروجی»خود را به جای « میزان وات در خروجی منبع تغذیه

مناسب برای کارت  PCIe هایدهندهاتصال های معروف است و شاملبه طور کلی، اگر منبع تغذیه مورد نظر از نام 

شود، بهتر است آن را خریداری کنید. از طرفی اگر به دنبال منبع تغذیه بسیار بهتری هستید، به دنبال گرافیک شما می

 کارت گرافیک .بیشتری است PCIe های اتصالمنابعی باشید که دارای سیم

 سیستم خنک کننده در خرید کارت گرافیک

کنند و این مقداراز مصرف برق، باعث ایجاد گرمای باال، مقدار زیادی برق مصرف می هایی با عملکردکارت گرافیک

 .شودشدیدی می

را ذوب کند. به صورت  کارت گرافیک تواندرود که میاین گرما تا حدی باال می  مناسبی استفاده نکنید، خنک کننده اگر از 

خنک  .(Aftermarket) افترمارکت و (Reference) رفرنس :وجود دارد خنک کننده کلی، دو مدل



 

 

های معمولی، هوا را از خنک کننده شوند. اینارزان قیمت یافت می های گرافیککارت معموال بر روی رفرنس هایکننده

تواند در خنک نگه داشتن سیستم و باال نرفتن دما، موثر باشد. اما متاسفانه این برند که میپشت کیس شما به بیرون می

 .کنندها صدای بیشتر را ایجاد مینندهخنک ک نوع

های سفارشی شده مجهز خنک کننده شوید که بهقدرتمندی روبرو می خرید کارت گرافیک با پرداخت مبلغی بیشتر، شما با

 (Twin Frozr ) فروزتوئین کند؛ مثلها انواع مختلفی دارند که با توجه به شرکت سازنده، تغییر میخنک کننده اند. اینشده

های سفارشی خنک کننده .(Gigabyte) گیگابایت از شرکت (Windforce) ویندفورس یا (MSI) آیاسام از شرکت

 .شما عملکرد بهتری دارند کارت گرافیک کنند و در خنک کردنسازی شده معموال صدای کمتری ایجاد می

خرید کارت  ها گرمای گرفته شده ازخنک کننده مشکلی هم دارند. این افترمارکت هایخنک کننده اما از طرفی دیگر

کنند و ممکن است در بعضی مواقع سیستم را در خنک کردن کلی سیستم، های کیس پخش میرا در بعضی قسمت گرافیک

 .دچار مشکل کنند

ستم شما به پردازنده مرکزی سی شود. اگراینجاست که توانایی سیستم شما در خارج کردن گرما از محیط کیس وارد عمل می 

خواهد بود، حتی اگر کمی پر  افترمارکت هایخنک کننده رسد، قطعا انتخاب شمادرجه سلسیوس می ۵۵دمای باالی 

تواند گرما را از پشت کیس خارج کند تا گرمای ایجاد شده باعث باالتر رفتن می خنک کننده سروصدا باشد؛ زیرا این نوع

 گرافیک کارت .مرکزی سیستم نشود پردازنده دمای

تواند های سفارشی سازی شده میخنک کننده رسد،درجه سلسیوس نمی ۵۵مرکزی شما به دمای باالی  پردازنده اما اگر 

تواند عمر این قطعه مهم را افزایش دهد. اگر گزینه بهتری برای کارت گرافیک شما باشد؛ زیرا خنک کنندگی مناسب می

های مایع برای کاهش خنک کننده و افترمارکت هایخنک کننده ید ازتوانحرارت سیستم شما بسیار باالست، می

ها، نه تنها هزینه مرکزی، پردازنده گرافیکی و دیگر اجزای سیستم استفاده کنید. اما به کار گیری این سیستم پردازنده دمای

 کارت گرافیک .دهد، بلکه پیچیدگی زیادی به پیکربندی کیس شما خواهد دادرا افزایش می

  ککارت گرافی

های بیان شده، به یاد داشته باشید: خنک نگه داشتن سیستم، از اهمیت بسیار باالیی اما با در نظر گرفتن هرکدام از راه

 ن دقت داشته باشیدبرخوردار است. پس در درست اجرا شدن آ



 

 

 تر است؟خرید کارت گرافیک از کدام شرکت مناسب

هایی است که تقریبا اکثر کاربران با آن مواجه ترین سوالیکی از متداول  خرید کارت گرافیک یاین سوال در زمینه

 .شوندمی

 .ی خود راضی هستندطعهکنند و هر یک نیز از کیفیت قبسیاری از کاربران از محصوالت این دو شرکت استفاده می

ی محصوالت دی نیز توانسته با ارائهامها قرار داشت، اما امروزه ایهای اخیر انویدیا معموال بیشتر هدف گیمردر سال 

های این دو بسیار با کیفیت و در عین حال ارزان قیمت، بخش بزرگی از بازار را تصاحب کند؛ بنابراین انتخاب بین گرافیک

 خرید کارت گرافیک .شودی کاربر مربوط میی شخصی و سلیقهزیادی به تجربهشرکت تا حد 

 دیگر قطعات کامپیوتر را بررسی کنید

بینند و بدون اینکه از قدرت دیگر قطعات اطالع گاهی اوقات کاربران، تنها دلیل ضعف سیستم خود را در بخش گرافیک می

 خرید کارت گرافیک .کنندکافی داشته باشند، اقدام به تعویض این قطعه می

 کارت گرافیک .افزاری استگیرد، گلوگاه یا عدم هماهنگی سختمشکلی که عموما گریبان این دسته از کاربران را می

ی شما از قدرت کافی برخوردار جدید و قدرتمند استفاده کنید درحالیکه پردازنده خرید کارت گرافیک بعنوان مثال اگر شما از

گیرد و طبیعتا بازی نیز با مکث و افت فریم مواجه های ویدئویی تمام فشار روی پردازنده قرار مینیست، حین انجام بازی

 .ری آن مطمعن شویدافزاشود؛ بنابراین قبل از خرید کارت گرافیک حتما از هماهنگی قطعات سختمی

توانید با یک جستجوی ساده در اینترنت، از هماهنگی قطعات انتخابی مطلع شوید و یا از کارشناسان برای این کار می

 کارت گرافیک .کامپیوتر در این زمینه مشاوره بگیرید

 جدید نیاز داریم؟  چرا به خرید کارت گرافیک

 این سوال پاسخ دهیم که برای چه کاری به گرافیک جدید نیاز داریم؟، ابتدا باید به   خرید کارت گرافیک پیش از

های روز مد نظر باشد، نیازی نیست لزوما بهترین مدل کارت گرافیک خریداری شود، چراکه بعنوان مثال؛ اگر انجام بازی

ت متوسط یا پایین اجرا کند. های روز را با اعمال تنظیمای بازیتوان گرافیکی خرید که همهی پایین نیز میبا صرف هزینه

 .تر رجوع کنیدقیمتهای گرانتوانید به گرافیکاگر انجام بازی با کیفیت باال برایتان مهم است، می

های گرافیکی و ویرایش فیلم و تصویر به گرافیک نیاز دارند که معموال برخی از کاربران نیز برای کار با برنامه

آیند؛ بنابراین اگر در کنار بازی کردن نیاز به گرافیکی برای ی انجام این کار بر میدههای گیمینگ به خوبی از عهگرافیک

ها توانید در دراز مدت نیز از آنهای رده باال بروید. چراکه میهای گرافیکی دارید، بهتر است سراغ گرافیککار با برنامه

 .ی کافی ببریدبهره

 نکات قابل توجه در خرید کارت گرافیک

 

 

اي که باید براي خرید یک کارت گرافیک مورد توجه قرار توجه به مطالبي که در ابتداي مطلب عنوان شد، اولین نکته با

مورد بررسي  کارت گرافیک بدانید نوع کاربري سیستم شما چیست. از جمله نکات دیگري که در بگیرد این است که

 .گیرد سرعت پردازش آن استمي  قرار



 

 

وجود دارد که واحد پردازنده گرافیکي نامیده  GPU (Graphic Process Unit) کي بخشي با نامهاي گرافیدر کارت

است با این تفاوت که وظیفه پردازش سریع تصاویر و گرافیک در رایانه را  CPU اي مشابهقطعه GPU شود. در واقعمي

 .دهدان کارت گرافیکي شما را نیز افزایش ميبر عهده دارد. بدون تردید باالتر بودن سرعت پردازش در این قطعه، راندم

  خرید کارت کرافیک

 .حافظه داخلي آن است خرید کارت گرافیک یکي دیگر از نکات مهم در

شود که در این زمینه نیز مگابایت یا یک گیگابایت معرفي مي 512ي گرافیکي با عباراتي مانند هابه عنوان مثال کارت 

برد اما باید به این نکته توجه داشت که این حافظه در باالتر بودن میزان حافظه داخلي راندمان گرافیکي سیستم را باالتر مي

 .کافي باشد (GPU) زش گرافیکيصورتي کارآمدي خود را دارد که سرعت پردازش در واحد پردا

کننده آن است. معموال یکي از مشکالتي که در استفاده از نکته قابل توجه دیگر درباره کارت گرافیک، سیستم خنک 

 .شود، داغ شدن بیش از اندازه کارت گرافیکي استآید و به هنگ کردن سیستم منجر ميهاي گرافیکي به وجود ميکارت

رود از اهمیت افزاري باالتر مياي که میزان پردازش در این قطعه سختهاي رایانهاین موضوع به ویژه در انجام بازي

تري هستند براي کاربراني که قصد کننده قويهاي گرافیکي که داراي سیستم خنکبیشتري برخوردار است. بنابراین کارت

 کارت گرافیک .بگیرند قابل اهمیت استدارند بیشترین توان کارت گرافیک را به کار 

 AMD و NVidia هاي تولیدکننده کارت گرافیک نیز نام ببریم بدون شک نام دو شرکتاگر بخواهیم از معتبرترین شرکت

اند و در رقابتي هاي گرافیکي را در دست گرفتههاست که این دو شرکت سیطره تولید کارتبه زبان خواهد آمد. سال

 کارت گرافیک .دهند  اند سهم خود را از این بازار افزایشکدیگر تالش کردهسرسختانه با ی

 :مشاهده مشخصات خرید کارت گرافیک

 

 

اکنون مقابل کنیم نحوه مشاهده اطالعات کارت گرافیک رایانه است. اگر همنکته دیگري که در این مطلب به آن اشاره مي

رایانه خود را  کارت گرافیک مشخصات Device Manager با مراجعه به بخش توانید به سادگي واید ميرایانه خود نشسته

 Properties راست کلیک کرده و در منوي باز شده، گزینه My Computer مشاهده کنید. براي انجام این کار باید روي

ي سیستـم است، نمایش افزاراي که حاوي اطالعات سختپنجره Device Manager را انتخاب کنید. حال با انتخاب گزینـه

 .شودداده مي



 

 

قابل مشاهده  Display Adaptors رایانه شماست با نام خرید کارت گرافیک در این قسمت بخشي که مربوط به مشخصات 

 .است. کلیک روي آن اطالعات مربوط به کارت گرافیک را به شما نمایش خواهد داد

رایانه خود کسب کنید.  کارت گرافیک دهد اطالعات بیشتري را دربارهاما راه دیگري نیز وجود دارد که به شما امکان مي

زمان با فشردن هم Start ویندوز را باز کنید که این کار عالوه بر مراجعه به منوي Run براي انجام این کار ابتدا باید پنجره

  .پذیر استنیز امکان R کلیدهاي ویندوز و

اي باز خواهد شد که ه تایپ کنید. با تایید کردن اطالعات ورودي در آن، پنجرهرا در این پنجر dxdiag حال باید عبارت

نام دارد. بخش مورد نظر ما در این  DirectX Diagnostic Tool گذارد. این پنجرهمشخصات سیستم شما را به نمایش مي

دهد. در این قسمت نمایش مي مشخص شده و اطالعات مربوط به کارت گرافیکي شما را Display ابزار قسمتي که با نام

 . توانید اطالعات کامل کارت گرافیک رایانه خود را مشاهده کنیدمي

 خرید کارت گرافیک


