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  چندمانيتوري هاي چيدمان
سيستم با چند مانيتور يك دو علت براي اجراي  از لحاظ كلي، 

ها، يا براي رسيدن به يك  براي توسعه بصري در بازي  :وجود دارد
چه منظورتان . وري تر به منظور بهتركردن بهره فضاي كاري بزرگ

در   ،و اداري تفريح و سرگرمي باشد، چه اجراي بهتر كارهاي تجاري
  .ايم مختلف سه مانيتوري و بيشتر نگاه انداختهي ها دمانيچاين مقاله به 

  

  نيازها

چندمانيتوري واضح ي ها دمانيچاكثر وسايل مورد نياز براي 
اول از همه، به يك . كنيم هستند، اما به بعضي از آنها كمتر توجه مي

از  بسياري. كارت گرافيك توانمندشده براي چند مانيتور نياز داريد
شده در  هاي گرافيك و بسياري از آداپتورهاي گرافيك مجتمع كارت

مانيتور را  2براي مورد نياز توانند خروجي  ها مي بوك ها و نوت سي پي
اما اگر بخواهيد سه مانيتور يا بيشتر را به كار بگيريد . تأمين كنند

و هم  AMDامروزه هم . مجبوريد از وسايل جديدي استفاده كنيد
NVIDIA اختصاصاً كنند كه  عرضه مي اي ويژه واحدهاي گرافيكي

طراحي براي سه مانيتور يا بيشتر مورد نياز خروجي كردن   فراهم براي
  .دنام مي» Eyefinity«فناوري چندمانيتوري خود را  AMD. ندا شده

NVIDIA  3يك مؤلفهD و از اصطالح كند را به سيستم اضافه مي     
»3D Vision Surround «كه براي آن بهكند استفاده مي ،                                 
»3D Vision Kit«   3و تعدادي مانيتورD اين نوع  .نياز خواهيد داشت
با استفاده از كارت  هر چند، .خارج از عهده اين مقاله است ها دمانيچ

NVIDIA 2توانيد طرح چندمانيتوري  بازهم ميD برپا كنيد .  

  دوران سياه

، بهترين راه ساخت  3D Vision Surroundو  Eyefinityيش از پ
نصب چندمانيتوري، نصب يك كارت گرافيك دوم يا   دمانيچيك 

ي پرهزينه يها دمانيچچنين . بود GPUيك كارت گرافيك مجهز به دو 
بودند، هر كارت آنها فقط به حافظه گرافيكي خودش دسترسي داشت، 

. شد هاي باال تحميل مي ها در رزولوشن و در اكثر سناريوها نمايش قاب

شد،  مي يهاي بيشتر هر چه كارت گرافيك مجبور به پرداخت پيكسل
  .شد جه ميابيشتر با مسئله تنگنا يا كمبود حافظه مو

براي نمايش تصاوير  GPU ةهست چندمجهز به  كيگراف يها كارت
يك روش، . دگيرن بهره ميچند روش مختلف از و پرداخت گرافيك 

هاي  اول و همه قاب يGPUهاي زوج را به  همه قاب  ،AFR1شهور به م
گرافيك  هاي كم براي برنامه AFR. دهد ميدوم  يGPUفرد را به 

در اين سناريو   مشهور است؛ SFR2يك روش ديگر به . مناسب است
هاي با نرخ  كند كه براي برنامه نيمي از قاب را پرداخت مي GPU هر

از  AFR. هاي پخش و ويدئو مناسب است برنامهپركردن محدود، مانند 

SFR3 چهار  ههاي دارند يك روش پرداخت سوم براي سيستمGPU 
كنند و  كار مي در پرداخت يك قاب مشتركاً GPUدر اينجا دو . است

  .كنند روي قاب ديگر كار مي ي ديگر GPUدو 

  مقاله را در نسخه چاپي بخوانيدادامه     
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