
N em elôször készítünk a PC Worldben
olyan tesztet, amelynek során azonos
alapokra épülô grafikus lapkákat vizs-

gálunk. Ilyenkor mindig az adott gyártó tála-
lása, a szoftver- és hardvermelléklet, továb-
bá természetesen az ár azok a fô szempon-
tok, amelyek különbséget tesznek nyertes
és vesztes között. A teljesítménykülönbség
ilyenkor csak ritkán jelentôs, hiszen a leg-
több gyártó a grafikus lapka gyártójának
referenciaterveit követi a nyomtatott áram-
körök kialakításakor, ugyanolyan sebességû
RAM-okat használ, és így tovább. Arra azon-
ban nem számítottunk, hogy tesztünk olyan-
ra sikerül, mint egy Astra Kupa futam, ahol
mindenki tökéletesen azonos géppel indul.   
Az ATI nemrégiben döntött úgy, hogy straté-
giája részeként grafikus lapkáikat ezentúl
olyan OEM-eknek is értékesítik, mint például
a Gigabyte vagy a Tyan, és nem csak saját
kártyáikon árusítják. Úgy tûnik, a terv bejön
– ezt mi sem bizonyítja jobban, mint jelen
cikkünk –, hiszen ezzel nemcsak technoló-
giailag sikerült borsot törni a legnagyobb el-

lenlábas, az nVidia orra alá, hanem üzletileg
is. (Emlékezzünk csak vissza! A 3dfx, amely
az OEM-eket lapkákkal ellátó szerepkörébôl
akart kártyagyártóvá avanzsálni, rajtavesz-
tett. Vett egy üzemet, amely sokáig tétlenül
állt, hiszen csúszott az új 3dfx lapka tervezé-
se, és ezt a cég nem bírta ki anyagilag.)
Több kisebb gyártó lát üzleti potenciált eb-
ben a lépésében, és az ATI csikóját meglo-
vagolva kíván begaloppozni az ismert gyár-
tók mezônyébe. Viszont ezen gyártóknak
még a kezdetekben nem állt rendelkezésük-
re a megfelelô gyártási kapacitás,
így például a Club3D és a
Meta emblémákkal megje-
lenô Radeon 9700 Pro kár-
tyák bizony-bizony valójában
az utolsó tranzisztorig ATI ter-
mékek.
Ennyi elôzetes talán elég is – hi-
szen a Radeon 9700 Pro lapka be-
jelentésekor részletesen is foglalkoz-
tunk a benne rejlô mûszaki tartalom-
mal –: lássuk a versenyzôket!

META RADEON 9700 PRO
Mint tudjuk, a „zsûri nehéz helyzetben
van”. A Meta kártya az utolsó forrasztásig
megegyezik az ATI referenciakártyával. 
A különbség a felszereltségben (video-
kábelek és DVI átalakító), valamint 
a szoftverellátottságban (DVD-lejátszó
program) leledzik. A hasonlatos-
ság miatt a vele kapcso-
latos óhajunk
is

ugyanaz, hatásosabb hûtés – értsd: hûtô-
borda a memóriákon – jobb volna. Telje-
sítményét nem érheti kritika, fej fej mellett
teljesít a többiekkel. Ezért és messze
legkedvezôbb ára miatt a Legjobb vétel-
nek találtuk.

Pró: Csendes ventilátor, a legszükségesebb
kiegészítôket mellékelték hozzá
Kontra: Hûtôborda híján melegedô RAM-ok

CLUB3D ATI RADEON

9700 PRO

Ha a Füles Magazin lennénk, akkor most
itt annak kellene állnia, hogy: „Fedezze 
fel a hét apró különbséget a két kép kö-
zött!” Mint a mellékelt ábra mutatja, a
Club3D üdvöskéje tökéletesen azonos 
az ATI referenciakártyájával. Dobozá-
ban a legszükségesebbeket találjuk meg 
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ATI 9700 Pro alapú grafikus kártyák tesztje

Formula 9700 Pro
Köztudottan a karácsonyi idôszak a hardverértékesí-
tés egyik csúcspontja. Idén a karácsonyfa alá leg-
hôbben áhított VGA kártya az ATI Radeon 9700 Pro
grafikus lapkájára épül. Nem véletlenül, hiszen jelen-
leg ez a leggyorsabb és legfejlettebb chip. Kíváncsiak
voltunk a kínálatra, így rajtrácsra tereltük a teljes
mezônyt, hogy megmérettessenek.

Az ATI üzleti döntése szerint Európában
nem fogja forgalmazni termékeit a saját
neve alatt, ez a piaci szegmens megmarad
az OEM-ek számára. Az igazi nagy falat
az USA, ahol a kanadai illetôségû, 1985-
ben alapított cég neve igencsak jól cseng.
A tesztben szereplô referenciakártya 
az ATI-tól érkezett hozzánk 
és pontosan ezt a szerepkört
szántuk neki, amiért az ATI
elküldte nekünk: az elôfu-
tóét a valódi versenyzôk
között. Kétségtelen ér-
deme, hogy a hûtôbor-
dáján található venti-
látor igen csendes.
Viszont amikor 
a tesztek végez-
tével kiszereltük

a gépbôl, tapasztalnunk kellett, hogy 
a hûtôborda nélküli RAM-ok kellemetle-
nül felmelegedtek. A legnagyobb konku-
rens – az nVidia – GeForce 4 Ti sorozatú
lapkáira épülô kártyák zömén is hûtôborda
nélkül találjuk a memóriamodulokat, így
semmiképpen nem róhatjuk fel hibaként 
a meztelen RAM-okat, egyszerûen csak
nyugodtabb volna a lelkünk, ha borda

lenne rajtuk. 

Pró: Csendes ventilátor
Kontra: Hûtôborda nélkül melegedô RAM-ok

ATI RADEON 9700 PRO REFERENCIAKÁRTYA

NÉVJEGY
Termék ATI Radeon 9700 Pro referenciakártya

Forgalmazó Európában nem forgalmazzák

Bruttó ár n. a.

Web http://www.ati.com/

NÉVJEGY
Termék Meta Radeon 9700 Pro
Forgalmazó Interboard Rt. 
Bruttó ár 103 890 Ft
Web http//www.interboard.hu

LEGJOBB
VÉTEL

META RADEON

9700 PRO

ATI RADEON 9700 
PRO REFERENCIAKÁRTYA



a meghajtóprogramokat tartalmazó CD-n
kívül: videokábeleket, DVI és videokábel-
átalakítót, valamint DVD-lejátszó
szoftvert. Változatlanul
szeretnénk 
a me-

mórialapkákra hûtôbordát – csakúgy,
mint a többieknél. Teljesítményét te-
kintve holtversenyben áll a többiekkel.

Pró: Csendes ventilátor, a legszüksége-
sebb kiegészítôket mellékelték hozzá
Kontra: Hûtôborda híján erôsen melegedô
RAM-ok

TYAN TACHYON
G9700 PRO

Végre egy színes egyéniség! Nehéz nem
észrevenni a hatalmas, kék hûtôbordát,
amely nemcsak a grafikus processzort, 
de a memóriákat is átöleli, sôt átnyúlik 
a kártya hátoldalára, hogy ott is kifejtse
jótékony hatását a RAM-okon. Egyetlen

konkurens sem kínál még csak hasonlót
sem. A Tachyon, nevéhez híven – hi-

szen nem más, mint egy szubato-
mikus, teoretikus részecske, amely

gyorsabban utazik a fénynél 
– már akkor megérkezett hoz-

zánk, mikor még mint végle-
ges termék nem is létezett;

az általunk vizsgált kártya
alapvetôen béta-állapotú
volt. 

A táblázatban feltüntetett mellékleteken
kívül a véglegeshez a Tyan egy saját meg-
hajtót szándékozik kifejleszteni, amely 

a konkurensekével ellentétben nem pusz-
tán az ATI Catalyst driverének egy cég-
logóval ellátott változata lesz. Szándékuk
szerint kódoptimalizálással – és nem 
a memória vagy a grafikus processzor óra-
jelének emelésével – megnövelik a kártya
teljesítményét. Lévén, hogy ez a meghaj-
tóprogram még nem készült el, ôkelmét is
ugyanazzal a Catalyst verzióval teszteltük,
mint a többieket. A végleges változaton 
– szintén az ígéret szerint – egy külön lap-
ka felügyeli a grafikus lapka és a memó-
riák hômérsékletét, valamint a ventilátor
fordulatszámát. Ami pusztán a sebességet
illeti, a Tyan üdvöskéje éppen úgy teljesít,
mint a többiek. Az extrém hûtôborda 
a tesztelés erôltetett menetét kitûnôen
tûrte, csupán kézmeleg maradt. 

A kitûnô borda és az ígé-
retes fejlesztések ér-
demesítik a PC World
ajánlata címre.

Pró: Kitûnô hûtôborda,
kecsegtetô fejlesztések ígérete

Kontra: Majd meglátjuk, hogy mi
teljesül az ígéretekbôl

GIGABYTE MAYA II RADEON
9700 PRO

A Gigabyte volt az elsô igazán ismert cég,
amely fityiszt mutatott az nVidiának, és
teljes mellszélességgel az ATI mellé állt.
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NÉVJEGY
Termék Club3D ATI Radeon 9700 Pro 
Forgalmazó Pulsar Kft.
Bruttó ár 112 500 Ft
Web http://www.club-3d.nl/

http://www.pulsar.hu/

NÉVJEGY
Termék Tyan Tachyon G9700 Pro
Forgalmazó ASBIS Magyarország Kft.
Ár Bevezetés alatt
Web http://www.tyan.com/products/

html/graphics_cards.html
http://www.asbis.hu/
http://www.pulsar.hu/

A

ajánlataCLUB3D ATI 
RADEON 9700 PRO

TYAN TACHYON G9700 PRO



Be kell vallanunk, hogy már csak hír-
nevük miatt is valami különlegeset vár-
tunk tôlük. Tulajdonképpen eleget is tettek
elvárásunknak, mégpedig szoftvertéren. 
A Radeon 9700 Pro chip a 3D-s falka ve-
zére, elsôsorban a játékos PC-sek igényeire
szabva. Éppen ezért a Gigabyte egészen
nagy halom játékszoftvert mellékel a 9700
Pro kártyáknál „alapfelszereltségnek” tûnô
DVD-lejátszó program és kábelszett mellé.
Magáról a kártyáról csak némileg tüzete-
sebb vizsgálat után tûnik fel, hogy tesztünk
több indulójához hasonlatosan bizony 
az ATI referenciakártya édes testvére. Ter-
mészetesen ez egyáltalán nem baj, de nem
tudjuk megállni, hogy meg ne fricskázzuk
az „összeesküvôk” orrát egy picit. Ara-
nyozott hûtôbordacsokor fedi 
a Maya II grafikus pro-
cesszorát és me-
móriáit,

amely a Trabant-katalógust
juttatja az eszünkbe: „A kiváló

útfekvés és az erôs motor nem

szabad, hogy meggondolatlanságra ra-
gadtasson.” Ugyanis a kártyának csak

az egyik oldalán jutott radiátor a me-
móriákra. Félünk, hogy aki nekilát

feltekerni a memóriák órajelét, 
az simán megsüti a Maya II

memóriáinak másik felét.
Ami a teljesítményt illeti, 

a Maya II egy lökhárítónyival elôbb lépte
át a célvonalat, mint a többiek. A bôséges
CD melléklet, a picurka sebességelôny 
és a RAM-ok felén fellelhetô hûtôborda
érdemesítik a PC World ajánlata címre.

Pró: Rengeteg szoftver, hajszálnyival 
gyorsabb, mint a többiek
Kontra: Csak a RAM-ok felére jutott 
hûtôborda

SAPPHIRE ATLANTIS 9700
PRO THE ULTIMATE EDITION

Nagyon dicséretes az az igyekezet, amely-
lyel több gyártó is számûzni próbálja 
a gép belsejébôl a zajos ventilátorokat. 
A Sapphire cégnek is ezen iparkodását
követhetjük nyomon az Atlantis Ultimate
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Memória Kimenetek Hûtôborda Mellékelt kábelek Mellékelt szoftverek

ATI Radeon 9700 Pro referenciakártya 128 MB DDR VGA monitor (D-Sub), Csak a grafikus chipen n. a. n. a.
S-Video, DVI

Meta Radeon 9700 Pro 128 MB DDR VGA monitor (D-Sub), Csak a grafikus chipen Táp „segédkábel”, Cyberlink Power 
S-Video, DVI S-Video–RCA átalakító, DVD XP

RCA kábel, S-Video
kábel, DVI–D-Sub
átalakító

Club3D ATI Radeon 9700 Pro 128 MB DDR VGA monitor (D-Sub), Csak a grafikus chipen Táp „segédkábel”,    Intervideo WinDVD
S-Video, DVI S-Video–RCA átalakító,

RCA kábel, S-Video
kábel, DVI–D-Sub
átalakító

Tyan Tachyon G9700 Pro 128 MB DDR VGA monitor (D-Sub), A grafikus chipen Táp „segédkábel”,  Intervideo 
S-Video, DVI és a  memóriákon is, S-Video–RCA átalakító, WinDVD 4.0

a kártya mindkét oldalán RCA kábel, S-Video
kábel, DVI–D-Sub
átalakító

Gigabyte Maya II Radeon 9700 Pro 128 MB DDR VGA monitor (D-Sub), A grafikus chipen  Táp „segédkábel”,   Cyberlink Power DVD XP
S-Video, DVI és a memóriákon is, S-Video kábel, közösített 4.0, Motocross Mania,

de csak a kártya RCA/S-Video véggel, Heavy Metal F.A.K.K. 2,
egyik oldalán DVI–D-Sub átalakító Rune, Serious Sam, 

4×4 EVO Lite, Oni Lite

Sapphire Atlantis 9700 Pro 128 MB DDR VGA monitor (D-Sub), Speciális, a kártya   Táp „segédkábel”,   Soldier of Fortune 2,   
The Ultimate Edition S-Video, DVI mindkét oldalára S-Video–RCA átalakító, Return to Castle

kiterjedô borda, RCA kábel, S-Video kábel, Wolfenstein, Cyberlink
ventilátor nélkül DVI–D-Sub átalakító Power DVD XP

NÉVJEGY
Termék Gigabyte Maya II Radeon 9700 Pro

Forgalmazó Pilot-Comp Kft. 

Bruttó ár 128 750 Ft 

Web http://tw.gigabyte.com/products/
agp_index.htm
http://www.pilotcomp.hu

A

ajánlata

GIGABYTE MAYA II 
RADEON 9700 PRO



kártyán, ugyanis ezen nincs hûtôventilátor,
csupán két, hatalmas méretû és meglepôen
nehéz hûtôborda. A túlméretes radiátor-
duó – amelynek tagjait az eredmé-
nyesebb hôleadás érdekében
hôelvezetô csô köt ösz-
sze – páncélként védi
az Atlantis mindkét olda-
lát. Mellékszolgáltatásként
brutális, a Birodalmi Lépe-
getôével vetekedô külsôt köl-
csönöz a kártyának. Ezt minden
további nélkül meg is bocsátanánk
neki, ha az alacsonyabb zajszintért
cserébe nem kéne túlságosan sok
kompromisszumot kötnünk. Egyrészt 
az AGP-vel szomszédos PCI sín elvész,
hiszen azt teljesen elfedi. Másrészt egé-
szen meglepô módon a hatalmas radiátor
csak és kizárólag a grafikus processzort
hûti, a memóriákat nem. Mivel a RAM-ok
és a borda alja között kb. 5 mm ûr talál-
ható, attól tartunk, hogy ez inkább árt 
a hôleadásnak, mint használ. A teszt
végeztével percekig kellett várnunk, míg
annyira lehûlt, hogy egyáltalán kiszerel-
hessük. Ezek után mi inkább a hagyomá-
nyos ventilátoros megoldás mellett tesz-
szük le a voksunkat. A teljesítményét
tekintve ugyanazt nyújtja, mint a többiek.

Pró: Extrém hûtôborda, ventilátor nélkül 
Kontra: Az extrém megvalósítás túl sok
kompromisszummal jár

TESZTÜNKRÔL
A Radeon 9700 Pro mezônyt jól megszo-
kott Senorg tesztgépünkön mértük össze.
(Intel Pentium 4, 2,4 GHz CPU, 512 MB
PC800 RDRAM, i850-es lapkakészlet,
Windows XP Professional.) Önök most
bizonyára azt kérdik, hogy mi a csudáért
teszteltünk egy nyolcszoros AGP-t tudó
kártyát egy négyszeres AGP-vel ellátott
alaplappal. A válasz a Kell nekünk a nyolc-
szoros AGP? címû keretes írásunkban
található.
Minden kártyához az ATI-nak a tesztelés-
kor éppen legfrissebb (2.3-as változatú)
referenciameghajtóját, a Catalystet hasz-
náltuk. A tesztprogramok nem fognak
önöknek újdonságot jelenteni, ugyan-
azokat használtuk, mint a grafikuskártya-
tesztjeinknél általában. Az eredmény
abszolút meglepô. A jelentôs árkülönbsé-
gek nem tükrözôdnek a teljesítményben!
A kártyák közötti teljesítményeltérés mini-
mális, kis túlzással betudható a tesztprog-
ramok szórásának. Éppen ezért azt java-
soljuk, hogy a szoftveres melléklet, illetve
a kártyák kialakítása (értsd: hûtôbordák
megléte vagy hiánya) alapján válasszuk ki
a nekünk megfelelôt.

Samu József

Kell nekünk a nyolcszoros AGP?

NÉVJEGY
Termék Sapphire Atlantis 

9700 Pro The Ultimate Edition
Forgalmazó Axico Kft. 
Bruttó ár Bevezetés alatt
Web http://www.sapphiretech.com/

VGA/9700proult.asp
http://www.axico.hu

A Radeon 9700 Pro már nyolcszoros sebességû AGP-vel bír. Éppen ezért kézen-
fekvô lépésnek tûnik egy gépbôvítéssel kapcsolatban, hogy – gombhoz a ka-
bátot – nyolcszoros sebességû AGP-vel rendelkezô alaplapot tegyünk alá. Mi
viszont lebeszélnénk errôl önöket! A mai alkalmazások számára – legyen szó
akár a leginkább gépigényes 3D-s modellezôprogramról vagy pedig 3D-s já-
tékról, hogy csak a két végletet említsük –, nem az AGP sávszélessége jelenti a
szûk keresztmetszetet, hanem a VGA kártyán található memóriáé. Ne dôljünk
be annak, hogy olyan „régi” lapkákat, mint az nVidia GeForce 4 MX440 is fel-
szerelnek az új, 3.0-s AGP-vel! Ez pusztán marketing, gyakorlati jelentôsége
nincs. (Lásd a témában jelen számunk Szupernagyi! címû cikkét.) Tehát hogy
megválaszoljuk a címben feltett kérdést: nem, jelenleg nem kell! Majd ha meg-
érkeznek az elsô, DDR II RAM-mal szerelt grafikus vezérlôk, majd akkor.

SAPPHIRE ATLANTIS

9700 PRO THE

ULTIMATE EDITION
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