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primerjavi z DirectX 11 lahko dosegle tudi 
do 9-kratnik (!) trenutnih vrednosti. Seveda 
si igričarji z 200 in več prikazanimi sličicami 
na sekundo ne moremo veliko pomagati, 
znamo pa ceniti igranje pri   višjih ločljivosti 
(tudi višjih od polne visoke ločljivosti), na 
več monitorjih in z vrsto grafičnih učinkov, 
ki naredijo igre kar najbolj realistične. Že 
drugo leto bomo lahko videli, kako uspešni 
so bili razvijalci iger pri izkoriščanju niz-
konivojskega dostopa do funkcij grafičnih 
procesorjev.

Nova generacija kartic podpira tudi knji-
žico DirectX 11.2, ki je žal na voljo le z ope-
racijskima sistemoma Windows 8 in 8.1. 
DX 11.2 prinaša boljše upravljanje strojne 
opreme (virtualni pomnilnik) in vrsto sve-
žih učinkov s področja prikaza slike v treh 
razsežnostih. A za pravo oceno delovanja 
vseh novotarij bomo morali počakati na 
nove igre z ustrezno podporo.

■ Radeon	 R7	 260X.	 Grafična kartica 
AMD Radeon R7 260X je svojevrstna po-
sebnost med tokratnimi novinkami, saj kot 
edina temelji na nadgrajeni arhitekturi GCN 
1.1. Ta premore povsem novo tehnologijo 
AMD TrueAudio, ki prinaša revolucionarno 
zvočno izkušnjo v zvočnike ali slušalke upo-
rabnika. Kdo bi si mislil, da bo prav AMD 
tisti, ki bo obdelavo in »pospeševanje« zvo-
ka preselil v grafični procesor? Za nameček 
je zvočna obdelava povsem programabilna 
(vgrajeni so zvočni procesorji Tensilica HiFi 
EP), kar bo razvijalcem omogočilo obilo 
ustvarjalne svobode. Tehnologijo so sicer 
komajda dobro predstavili, a demo posnet-
ki, ki skrbijo za prikaz njenega potenciala, 
pričajo o tem, da bo imela na dojemanje 
iger podoben učinek, kot ga je imela uved-
ba programabilnih senčilnih procesorjev v 
grafična jedra. Prostorski zvok, pristni od-
mevi, obdelava zvočnih posnetkov in so-
časno predvajanje velike količine glasov so 
namreč šele začetek. Razbremenitev osre-
dnjega procesorja, ki je doslej obdeloval 
zvok, pa bo za igričarje bržkone pomenila 
za okoli desetino več prostih virov, ki ute-
gnejo igre porabiti za izračun fizike, umetne 
inteligence ... Tehnologija AMD TrueAudio 
bo navzoča tudi v arhitekturi GCN 2.0 in jo 
lahko pričakujemo tudi v modelih Radeon 
R9 290 in 290X.

In kako se AMD Radeon R7 260X odreže 
po grafični plati? Zelo solidno, z njo bomo 
brez težav igrali večino aktualnih igričarskih 
naslovov v visoki ločljivosti. Ne nazadnje 
gre le za preoblečen in malce navit Radeon 
HD7790 z dvema gigabajtoma hitrega po-
mnilnika GDDR5. Edina omejitev je 128-bi-
tno pomnilniško vodilo, ki v praksi skrbi, da 
kartica ne bo hodila v zelje zmogljivejšim 
modelom. Najlepšo novico smo pustili za 
konec – priporočena cena kartice je komaj 

130 dolarjev, pri nas verjetno evrov, to je več 
kot pošteno za vse prikazano na našem pre-
izkusu.

■ Radeon	 R9	 270X.	 AMDjev »visoki ra-
zred« se začne z modelom Radeon R9 270X. 
Njegova tiskovina na moč spominja na stari 
model Radeon HD7870 (s takti je blizu raz-
ličici GHz Edition). Gre za idealno kartico 
za igranje iger v polni visoki ločljivosti z 
najvišjimi nastavitvami podrobnosti slike 
(navadno kar nastavitev »Ultra« v igrah). Še 

pred letom dni smo morali za kaj takega od-
šteti blizu štiri evrske tisočake, to jesen pa 
so nam tovrstne zmogljivosti dosegljive za 
vsega dvesto evrov. Res impresivno. Preiz-
kušena kartica se je lahko pohvalila z 2 GB 
hitrega pomnilnika GDDR5, še zahtevnejši 
igričarji pa si bodo lahko omislili tudi model 
s 4 GB pomnilnika, ki jim utegne priti prav, 
če še bodo odločili igre igrati na več računal-
niških zaslonih hkrati. Na kartico Radeon R9 
270X lahko brez težav priključimo tudi več 
računalniških monitorjev (do tri hkrati), saj 
ima kar štiri sodobne vmesnike, in sicer Di-
splayPort 1.2, HDMI 1.4a in dva DVI. Tudi 
zahtevnejši igričar bi si za dva stotaka težko 
želel še kaj več ... 

■ Radeon	R9	280X.	Do predstavitve pre-
stižnih modelov z oznako R9 290 bo v po-
nudbi kraljevala kartica Radeon R9 280X. 
Gre za nadgradnjo modela Radeon HD7970, 
ki se lahko pohvali z izjemnimi računskimi 
zmogljivostmi (4,1 TFLOPs), nad katerimi že 
danes težko kaj pripomnimo, morebiti le to, 
da nam poraba 250 W ob polni obremenitvi 
ni pretirano všeč, saj tako zmogljiva grafič-
na kartica za seboj potegne tudi naložbo v 
zmogljivejši (in dražji napajalnik). Vse to se-
veda pozabimo, ko igre poženemo pri ločlji-

vosti 2560 x 1440 pik in z najpodrobnejšimi 
nastavitvami. Ali pa na več monitorjih hkra-
ti. Tudi prihajajoča igra, ki utegne užalostiti 
številne igričarje (po svoji zahtevnosti, saj 
se za optimalno igranje priporoča zmoglji-
ve kartice z vsaj 3 GB pomnilnika), ji ne bo 
povzročala nikakršnih preglavic.

Več kot kilogram težka kartica je impre-
sivna že na prvi pogled. Sapphirova hladil-
na rešitev, sestavljena iz vročecevne bakre-
ne zasnove, ki oddano toploto pripelje do 
velikih hladilnih reber iz aluminija, kjer jo 
učinkovito odvedeta dva velika ventilatorja, 
skrbi, da kartica svoje delo opravlja tiho in 
brez pretiranega segrevanja notranjosti ra-
čunalnika. 

*Vse igre smo poganjali pri ločljivosti 1920 × 1080 pik. **Manj je bolje. 
***Priporočene prodajne cene grafičnih kartic.

Radeon R7 260X Radeon R9 270X Radeon R9 280X

pomnilnik 2 GB, GDDR5 2 GB, GDDR5 3 GB, GDDR5

št. procesnih enot 896 1280 2048

takt procesorja (MHz) 1100 1050 1000

hitrost pomnilnika (Gbps) 6,5 5,6 6,0

pomnilniško vodilo (bitov) 128 256 384

poraba ob polni obremenitvi 115W 180W 250W

grafični priključki 1× Dual DVI, 1× DVI, 1× HDMI 
(3D), 1× DisplayPort 1.2

1× Dual DVI, 1× DVI, 1× HDMI 
(3D), 1× DisplayPort 1.2

1× Dual DVI, 1× DVI, 1× HDMI 
(3D), 1× DisplayPort 1.2

MERITVE

3DMark 2013 Fire Strike 3698 5512 7281

Battlefield 3 30 49 64

BioShock Infinite 32 50 67

Crysis 3 22 31 41

Hitman Absolution 25 37 49

Metro: Last light 32 60 68

Glasnost**

Cena (€)*** 129 199 299

V AMDju so menjavo oznak opravili zgledno, skupaj z znatno 
pocenitvijo zmogljivosti grafičnih kartic. Za odšteti evro bomo tako 
zdaj dobili več prikazanih sličic v igrah, hitrejšo obde lavo videa itd. 




