
، شوالیه GV-NTITANXD5-12GD-B کارت گرافیکی

 !ایکس گیگابایت



 

اس سْی اًْیذیا، شزکت ُای هختلفی کارت ُای گزافیک خْد را بز هبٌای ایي پزداسًذٍ  TITAN X با هعزفی رسوی

، کارت Game ًیش بَ عٌْاى شزکتی پیشزّ در صٌعت سخت افشارُای هخصْصگیگابایت  .گزافیکی هعزفی ّ ارائَ کزدًذ

 GeForce GTX TITAN X ایي کارت بز هبٌای. خْد را هعزفی کزد GV-NTITANXD5-12GD-B گزافیک هذل 

http://www.sakhtafzarmag.com/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8/%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.sakhtafzarmag.com/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8/%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.sakhtafzarmag.com/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8/%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.sakhtafzarmag.com/media/k2/items/cache/6bd6755a4e7a13862647f8a77aaf84b9_XL.jpg


ایي کارت گزافیک، .  ًاًْهتزی در ساخت آى بَ کار گزفتَ شذٍ است28ساختَ شذٍ است ّ فٌاّری  Maxwell ّ هعواری

َ ُای384ّ رابط  7Gbpsبا سزعت  GDDR5 گیگابایت حافظَ اس ًْع 12دارای  آى بَ  CUDA  بیتی است ّ تعذاد ُست

 هگاُزتش ّ در 1000ضوي ایٌکَ فزکاًس کاری پزداسًذٍ ایي هحصْل در حالت پایَ .  هی رسذ3072عذد شگفت آّر 

 . هگاُزتش خْاُذ رسیذ1075بَ  BOOST حالت

  

 

اس ًظز کارایی ّ باسدٍ، بِبْدُای قابل تْجِی  GTX TITAN ًسبت بَ Gigabyte GTX TITAN X کارت گزافیک

داشتَ است، بَ طْری کَ آى را بَ یک گشیٌَ توام عیار بزای اًجام باسی ُای رّس دًیا با رسّلْشي ُای بسیار باال تبذیل 

 اس جولَ آى ُا هی تْاى بَ. ایي کارت در کٌار قذرت پزداسشی باالی خْد، بَ فٌاّری ُای هِوی ًیش هجِش است .کزدٍ است

NVIDIA Shadow Play ُای باسی، فٌاّری َ  بزای ًوایشگزُا، فٌاّری G-SYNC بَ هٌظْر ضبط ّ اشتزاک صحٌ

Game Stream  ٍبزای اجزای باسی در دستگاNVIDIA SHIELD فٌاّری ّ NVIDIA DSR  بزای پشتیباًی اس



ًیش در اختیار شواست تا بتْاًیذ  Gigabyte OC GURU II عالٍّ بز ایي فٌاّری ُا، ًزم افشار.اشارٍ کزد 4Kرسّلْشي 

بَ  GPU Boost 2.0 اس ًِایت ظزفیت اّرکالکیٌگ کارت خْد استفادٍ کٌیذ ّ کارایی آى را با تْجَ بَ ّجْد تکٌْلْژی

َ ساسی ًوْد ّ بز قذرت گزافیکی  OC Guru II با. حذاکثز بزساًیذ هی تْاى ّلتاژ ُستَ ّ سایز تٌظیوات کلیذی را بِیٌ

 .کارت افشّد

تٌْع خْبی را بزای کاربز  Display Port ّ سَ پْرت Dual-link DVI-I  ّHDMI ایي هحصْل با داشتي پْرت ُای

فزاُن کزدٍ است ّ در کٌار آى ایي قابلیت را ًیش هیسز کزدٍ است تا بتْاى تا تعذاد چِار ًوایشگز را بز رّی یک کارت 

َ ای ًْیي در گیویٌگ، ًِایت لذت را بزد ایي هحصْل گیگابایت ُوشهاى با عزضَ جِاًی در ایزاى . هتصل کزد ّ اس تجزب

 .ًیش عزضَ خْاُذ شذ

 


