اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ورک اﺳﺘﯿﺸﻦ
ﮐﻮادرو  RTXﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮرﯾﻨﮓ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ از ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮای ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﮐﻨﺎر آن ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻫﺎی ورک اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺳﺮی ﮐﻮادرو  RTXﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮی ﮐﻮادرو ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻮادرو RTX 8000

و  RTX 6000در ﮐﻨﺎر  RTX 5000روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮرﯾﻨﮓ در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ وﻟﺘﺎ
ِ
ﻟﻄﻒ ﺗﺎ  4608ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮدا و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی از ﻧﻮع GDDR6
اﺳﺖ و ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  VirtualLinkﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ؛

اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺮوی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﮔﺎه  USB-Cﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی ﮐﻮادرو  RTXﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » «ray-tracingﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﺪرﯾﻨﮓ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺳﺮاﺳﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرت ﻫﺎی

ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ  16ﺗﺮاﻓﻼﭘﺲ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺮی ﮐﻮادرو RTX
ﮐﺎرت ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  NVLinkﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﭼﻨﺪﻧﯽ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ از ﺳﺮی ﮐﻮادرو RTX
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺮﯾﻢ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬارﻧﺪ .اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
دل ،ﻟﻨﻮو و اچ ﭘﯽ در ﺑﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی ﮐﻮادرو ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی از راه
ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا  AMDﻧﯿﺰ از ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ورک اﺳﺘﯿﺸﻦ رادﺋﻮن ﭘﺮو  WX 8200روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ وﻋﺪه
ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﺎ  10.8ﺗﺮاﻓﻼﭘﺲ را ﻣﯽ داد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GTX 1180اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ
ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :درون ﮐﻨﺴﻮل را در ﺑﺎﻧﺪل وﯾﮋه ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﭘﺮو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
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