ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GTX 1660 Tiﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛
ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﺑﺎﻻ در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ از ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GTX 1660 Tiروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازش ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﻣﺪرن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﺳﺮی  RTXﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.
ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯿﺎن رده و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮرﯾﻨﮓ  GTX 1660 Tiاز  ۱۵۳۶ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮدا و ۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ  GDDR6ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل داده  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ  ۱.۸ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ آن از ﻃﺮﯾﻖ اورﮐﻼک ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی  GTX 1660 Tiﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ازای ﺗﻮان را در ﮐﻼس
ﺧﻮدﺷﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GTX 1660 Tiاز ردﯾﺎﺑﯽ
ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻼدرﻧﮓ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ) ،(DLSSاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ اﯾﻦ

ﮐﺎرت  ۱.۴ﺑﺮاﺑﺮ از GPUﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ DLSS .در ﮐﻨﺎر ردﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺗﻮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺷﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرت  ۲۷۹دﻻری ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  GTX 1060ﺷﺶ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮدازش ﺑﺎزی  ۱.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
اﺳﺖ و ﮔﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pﻧﻈﯿﺮ ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ و اﭘﮑﺲ ﻟﺠﻨﺪز را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۲۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرت اﺑﻌﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱.۷۶در  ۱۴.۴۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ و دو اﺳﻼت ﻣﺎدرﺑﺮد
را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ۷۵ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﮐﻼس  GTX 960ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺧﺮﯾﺪ  ،GTX 1660 Tiﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﭘﺮدازش
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GTX 1660 Tiرا از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۷۹دﻻر رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی در ﺑﺎزار ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرت ارزش
ﺳﻬﺎم اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ  ۲.۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
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