
 زیبایی خالق نام به

 Octane Renderدر مورد سخت افزار برای پالگین 

 

هیچ  رت گرافیکو برای این نوع کا است NVIDIAبرای کارت گرافیک های  Octane Renderپالگین 

 دارد. پالگین کارت گرافیک های زیادی رو پشتیبانی میکنه و در هر ورژن اضافه میشه.مشکلی ن

 نیدک کلیک لیست این مشاهده برای. کنید استفاده میزارم که کرد منتشر لیستی سازنده سایت

 عملکرد بسیار خوبی دارند. GTX Titanو  GeForce GTX 780در حال حاضر کارت گرافیک های 

 

میاد اون رو آپدیت کنید. چون در هر آپدیت هم سرعت  Octaneشما همیشه ورژن جدیدی از پالگین 

 رت گرافیک ها بیشتری رو پشتیبانی میکند.آن بیشتر میشود و هم کا

 رو داشته باشید. 3.03.2باید حتما نسخه پالگین  Titan X, 1080 , 1070مثال برای کارت گرافیک های 

 

 .کنید تآپدی رو گرافیک کارت درایور حتما. میکنه پشتیبانی رو اصلی های عامل سیستم تمام پالگین

Windows® Vista, 7, 8, 10 (64 bit) 

Linux® (64 bit) 

Mac® OS X® (64bit 

 کنید کلیک ویندوز برای گرافیک کارت درایور آپدیت آخرین دانلود برای

 کنید کلیک مکینتاش یبرا گرافیک کارت درایور آپدیت آخرین دانلود برای 

 

 رندر برای ها آن گرافیک کارت از و کنید وصل هم هب هارو سیستم شبکه صورت به میتوانید شما

کارت گرافیک استفاده کنید. یعنی هم روی  02 تا حداقل میتوانید گرفتن رندر برای شمااستفاده کنید. 

 .بقیه به صورت شبکه کمک بگیرید و استفاده کنید هایسیستم خودتون و هم از سیستم 

 نمیتونه نپالگی و اشتباهه کار این که میکنند استفاده مادربرد خود روی گرافیک کارت از دوستان بیشتر

 .باشه کیفیت با و جداگانه افزار سخت شما گرافیک کارت حتما باید. کنه پشتیبانی رو اون

http://www.nvidia.com/object/cuda_learn_products.html
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx
http://www.nvidia.com/object/mac-driver-archive.html


که با کمک آن میتوانید عملکرد کارت  OctaneBenchسایت سازنده نرم افزاری معرفی کرده به نام 

گرافیک خودتون رو ببینید. سرعت رندر و کیفیت کارت گرافیک رو در این نرم افزار میتوانید مشاهده 

 پاسکال پشتیبانی نمی کند( GPUدر حال حاضر از  OctaneBenchکنید. )دوستان 

 کلیک کنیدآخرین ورژن  OctaneBenchرم افزار دانلود ن برای

 

کار نمیکنه ولی مثل اینکه در ورژن  AMDی ها گرافیک کارت روی بر پالگین این بدونید بهتره دوستان

 .کنید نصب سریع شد منتشر جدیدی ورژن وقتی هر پسهای جدید شاید این مشکل حل بشه. 

 

 به یکار اصال و میکنه استفاده رندر برای گرافیک کارت از پالگین این میدونید که همانطور دوستان

CPU  .بزارید گرافیک کارت روی بر رو خودتون تمرکز بشه بیشتر رندر سرعت میخواین اگهنداره 

 

ه سازند سایت خود و اشتباهه کار این کهمیکنند  SLI صورت به رو گرافیک کارت دوتا دوستان از بعضی

 .بشه بهتره شما رندر کیفیت و سرعت تا بردارید رو قابلیت این میکنه پیشنهاد

 SLI مورد در کامل توضیحاتی

SLI یا (Scalable Link Interface) گرافیک های کارت برای فقط که است جدید آوری فن یک NVIDIA 

 و دارند عهده بر را تصاویر کردن رندر وظیفه زمان هم طور به گرافیک کارت 0 آن در که باشد می

 قطف قابلیت این که است ذکر قابل نکته این البته ، میگیرد صورت دو آن از یکی از تصاویر خروجی

 PCI Express کارت دو از آوری فن این درباشند.  SLI آوری فن دارای که میکند کار مادربردهایی روی

 همدیگر به کابل توسط و شده نصب PCI Express ، Slot روی جداگانه طور به یک هر که میشود استفاده

 اگر ثالم باشد یکی باید گرافیک کارت هردو نوع که است ذکر قابل نکته این البته. ) گردند می متصل

 این آوری فن این مذیت.(  باشد همان باید نیز دوم کارت کنید می استفاده GeForce 8800 کارت از

 باال دنکر رندر سرعت و شده تقسیم کارت دو بین گرافیکی تصاویر کردن رندر مسئولیت که میباشد

 .شد خواهد گرافیکی تصاویر کیفیت شدن بیشتر باعث قابلیت این و رود می

   effects.ir-www.video  .باشید موفق همیشه که امیدوارم

https://render.otoy.com/octanebench/
https://render.otoy.com/octanebench/
http://www.video-effects.ir/

