ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  Titan Xpﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺗﺎزه وارد اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺑﻬﺖ و ﺣﯿﺮت دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺪار Titan X
از ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  GTX 1080 Tiروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ،ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .ﺣﺎل ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران و ﺗﺸﻨﻪ ﮔﺎن ﺑﺎزی ،ﮐﺎرت
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم  Titan Xpرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ،ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  Titan Xpاز ﭼﯿﭗ GP102

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار دﻻری ﺳﺮی  Quadro P6000ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Titan Xpاز  3840ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺠﺰای ﮐﻮدا ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GTX 1080 Tiﺑﺎ  3584ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ رم  12ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  GDDR5Xرا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  547.7ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
آورد.

ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  Titan Xpاز ﭼﯿﭗ  GP102ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار دﻻری ﺳﺮی  Quadro P6000ﯾﺎﻓﺖ
ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺤﮑﻢ ﺳﺮی  Titanدر ﺑﺨﺶ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  GTX 1080 Tiرا ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻗﯿﻤﺖ  699دﻻری ﺳﺮی  GTX 1080 Tiﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اورﮐﻼک اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ در ﺣﺪود ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  Titan Xpدﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺧﺒﺮ ﺧﻮش دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و آن ،ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ دراﯾﻮرﻫﺎی  OSXﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﺮی  10از ﺟﻤﻠﻪ  Titan Xp، GTX 1080 Ti، GTX 1070و  GTX 1060اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺎزه وارد اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  1200دﻻر از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

