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  مقدمه. 1
  مشخصات .1.1

 NVIDIA® GeForce™ 9400 GTطراحي شده بر پايه واحد پردازش گرافيكي  •
 PCI Express 2.0پشتيباني از  •
 )GV-N94T-512Hفقط براي مدل  (GDDR2 مگابايت حافظه داخلي 512با  •
 )GV-N94TOC-1GHفقط براي مدل  (GDDR2 گيگابايت حافظه داخلي 1با  •
 DirectX 10پشتيباني از  •
 HDTV و خروجی AV/ S-Video تلویزیونپشتيباني از خروجي هاي  •
 Dual-Link DVI-Iپشتيبانی از دو اتصال دهنده  •
 ) آداپتوربه وسیله (HDMIاتصال دهنده پشتيبانی از  •
 ) آداپتوربه وسیله (D-Subپشتيباني از دو اتصال دهنده  •
 ) آداپتور اختياریبه وسیله (HDTVپشتيبانی از خروجی  •
 ) با وضوح باالمضامینحفاظت از  (HDCPپشتيباني از تكنولوژي  •

  

  حداقل نيازمندي هاي سيستم .1.2

 سخت افزار •
 ™AMD Athlon™/Phenom يا Intel® Pentium®/Core™ 2پردازنده  −
  گيگابايت يا بيشتر براي بهترين كارايي2؛  مگابايت حافظه سيستم128 −
 )DVD-ROM يا CD-ROMدرايو (درايو نوري براي نصب نرم افزارها  −
  وات يا بيشتر450يك منبع تغذيه با توان خروجي  −

 
 سيستم عامل •

− Windows® Vista 
− Windows® XPبا سرويس پك دو  (SP2) 
− Windows® XP Professional x64 Edition )64بيتي ( 
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  نصب سخت افزاري. 2
  طرح كلي كارت گرافيك .2.1

 

   

 تلویزیونخروجي 

 DVI-I مانيتور 1اتصال دهنده 

 DVI-I  مانيتور2 اتصال دهنده

تلویزیونخروجي 

 1اتصال دهنده 
 DVI-I مانيتور

 2 اتصال دهنده
 DVI-I مانيتور

Pb/AVخروجي 

S-Video خروجي

 يا

 يا

 رپروژكتو

 پروژكتور

 DVIخروجي

 ديجيتالLCDمانيتور

  آنالوگLCDمانيتور   مانيتور آنالوگ 

 يا

HDMI TV 

 HDMI به DVI-Iمبدل 

 خروجي
D-Sub

  بهDVI-Iمبدل 
D-Sub 
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براي حفاظت از .  بسيار حساسي هستند  (IC)كارت هاي توسعه حاوي مدارهاي مجتمع         
آن ها در برابر خطرات ناشي از الكتريسيته ساكن، هنگام كار با سخت افزارهـاي سيـستم                  

  .خود بايد برخي از نكات ايمني را رعايت كنيد

 .جدا كنيدكامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق را از آن  .1
بند ضد الكتريسيته ساكن  بهتر است قبل از دست زدن به قطعات كامپيوتر از يك دست .2

بندي را در اختيار نداريد مي توانيد با دست زدن به يك شيئ  اگر چنين دست. استفاده كنيد
 .متصل به زمين يا يک شيئ فلزی مانند بدنه منبع تغذيه كيس الكتريسيته ساكن را تخليه كنيد

ات را قبل از استفاده بر روي يك سطح ضد الكتريسيته ساكن و يا درون كيسه پالستيكي قطع .3
 .ضد الكتريسيته ساكن كه ابزارها داخل آن بسته بندي مي شوند قرار دهيد

اين كارت حاوي قطعات الكترونيكي بسيار حساس است كه به راحتي توسط الكتريسيته ساكن آسيب 
  .صب قطعه آن را در داخل بسته بندي اصلي نگهداريدبهتر است قبل از ن. مي بينند

باز كردن بسته بندي و نصب قطعات بايد در مكاني انجام شود كه به خوبي در برابر الكتريسيته ساكن 
كاربر بايد از يك دستبند ضد الكتريسيته ساكن كه به درستي به زمين متصل . محافظت شده باشد

  .شده است استفاده كند

حمل و نقل ممكن . ده، كارتن حاوي قطعه را براي يافتن اشكاالت ظاهري بررسي كنيدقبل از استفا
قبل از استفاده، از عدم وجود ايرادهاي ظاهري . است سبب وارد آمدن آسيب به كارت شده باشد

  .ناشي از حمل و نقل بر روي بسته بندي محصول اطمينان حاصل كنيد

 

.بر روي كارت از نصب آن بر روي سيستم خودداري كنيددر صورت مشاهده هرگونه ايراد ظاهري  

 رسمي ارايه شده توسط BIOSبراي اطمينان از عملكرد صحيح كارت گرافيك خود، تنها از  
GIGABYTEاستفاده از .  استفاده كنيدBIOS هاي غير رسمي ممكن است سبب بروز 

  .اشكال در كارت گرافيكي شما شود
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  نصب سخت افزارها .2.2

  
  .حال كه كامپيوتر خود را آماده كرده ايد، براي نصب كارت گرافيكي آماده هستيد

 
 

  :يوتربراي خارج كردن كارت گرافيكي موجود بر روي كامپ
كامپيوتر و مانيتور خود را خاموش كنيد، سپس كابل داده مانيتور را از . 1

  .پشت كامپيوتر خود جدا كنيد
  

      
  

در صورت نياز و براي تسهيل در فرايند باز كردن . درب كيس را باز كنيد. 2
  .كيس به دفترچه راهنماي كيس خود مراجعه كنيد

  

      
  

    .ز روي مادربرد خود جدا كنيدكارت گرافيك قبلي را ا. 3
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 :نصب كارت گرافيك جديد
   1قدم 

اگر .  را بر روي مادربرد خود بيابيدPCI Express X16مكان اسالت 
درپوش فلزي مقابل اسالت برداشته نشده است آن را از جاي خود خارج 

 PCI Express x16سپس كارت خود را در باالي اسالت . كنيد
ن را به آهستگي به سمت پايين فشار دهيد تا به طور كامل قرار داده و آ

 .در جاي خود قرار بگيرد
 

لطفا اطمينان حاصل كنيد كه اتصال دهنده هاي طاليي رنگ به طور  *
 .كامل در جاي خود قرار گرفته باشند

 

       
   2قدم 

براي محكم شدن كارت بر روي كيس آن را با يك پيچ ببنديد و سپس 
  . به جاي خود بازگردانيددرب كيس را

 

       
   3قدم 

كابل مانيتور را مانند شكل به كارت متصل كرده وسپس مانيتور وكامپيوتر 
برای اتصال مستقيم يک پانل مسطح به کارت گرافيک . را روشن نماييد

برای اتصال يک مانيتور .  استفاده کنيدDVI-Iخود از يک اتصال دهنده 
D-Sub به اتصال دهنده DVI-I يک مبدل ، DVI-I به D-Sub را به 

 وصل کنيد، سپس کابل مانيتور را به مبدل متصل DVI-Iاتصال دهنده 
 برای اتصال يک HDMI به DVI-Iدرضمن می توانيد از يک مبدل . کنيد

  . استفاده کنيدHDMIمانيتور 
 HDMI به DVI-I از مبدل DVI-I مانيتور 2فقط اتصال دهنده : توجه(

  .)کندپشتيبانی می 

 

 
  يک پانل مسطح را متصل کنيد    

 
 D-Sub به DVI-I مبدل به وسیله را D-Sub مانيتوريک 

  کنيدمتصل

 
  متصل کنيدHDMI به DVI-I را بوسيله مبدل HDMI مانيتوريک 

 TV /VCRهنده اتصال داتصال دهنده تصوير پانل مسطح
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A-1. کابل S/PDIF را به کارت گرافيک متصل کنيد. 

  

   4قدم 
 زير B  وA از دو راه کار HDMIبرای اتصال يک تلويزيون 

 S/PDIFفراهم سازی برای ) بسته به نوع طراحی مادربرد خود(
پيشنهاد می شود که از راه کار . برای کارت گرافيک استفاده کنيد

 آزاد دارند S/PDIFاول برای مادربردهايی که يک اتصال دهنده 
  .استفاده شود

  
  ) :S/PDIF اتصال دهنده خروجی به وسیله (Aراهکار 
 موجود را به کارت گرافيک و اتصال دهنده S/PDIFکابل 

سيم قرمز به پين ( مادربرد خود متصل کنيد S/PDIFخروجی 
 و سيم مشکی به پين اتصال به زمين وصل S/PDIFخروجی 
  ).می شوند

 

 
A-2. کابل S/PDIF متصل کنيد مادربردرا به . 

     

     

  ) : کواکسيالS/PDIF جک خروجی به وسیله (Bراهکار 
 را به درگاه خروجی تلويزيون بر GIGABYTEدل تصوير مب

 S/PDIFيک سر کابل . روی کارت گرافيک متصل کنيد
را به جک موجود بر روی مبدل وصل کنيد ) اختياری(کواکسيال 

 کواکسيال بر روی S/PDIFو سر ديگر آنرا به جک خروجی 
  .مادربرد متصل کنيد

 

 
B-1.  مبدل تصويرGIGABYTEخروجی تلويزيون بر  را به درگاه 

  .روی کارت گرافيک متصل کنيد
   

   B-2.  کابل کواکسيالSPDIF) را به مبدل تصوير و ) اختياری
  .مادربرد متصل کنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 

  .لطفا به دستور العمل های جزئی بخش بعدی مراجعه کنيد. شما اکنون برای نصب درايور کارت گرافيک آماده هستيد
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 GIGABYTEمبدل تصوير 
  

  
  
  
  
  
  

 ) با وضوح باالتلويزيون (HDTVاتصال ) 1(
 خود را با توجه به رنگ آن ها به اتصال دهنده هاي هم رنگ بر HDTVكابل 

   .روي مبدل نصب نماي
)Y= ،سبز Pr= ،قرمز Pb=آبي ( 

 

 
  
  

   

  S-Videoاتصال ) 2(
كابل  پشتيباني مي كند، S-Video شما از اتصال دهنده تلويزيوناگر 

S-Video خود به اتصال دهنده خروجي تلويزيون را از S-Video بر روي 
  .مبدل متصل كنيد

 

  
  

   

  AVاتصال خروجي ) 3(
 شما از اتصال دهنده ويدويي مركب پشتيباني مي كند مي توانيد تلويزيوناگر 

 بر روي مبدل AV را از مانيتور خود به اتصال دهنده خروجي RCAيك كابل 
  .دمتصل كني

 

  
  

  AV خروجي

 HDTV مركب خروجي
(Y+Pr+Pb) 

S-VIDEO خروجي

 پشت در تلويزيون خروجي به اتصال
 گرافيك كارت
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  نصب نرم افزارها .3
  

  . شناسايي شده است:D شما به عنوان درايو CD-ROM فرض كرده ايم كه درايو این گونهدر اين راهنما 
 صفحه نصب درايور و نرم افزارها به CD-ROM حاوي درايورها درون درايو CDپس از قرار دادن . نصب درايورها بسيار ساده است

 اجرا D:\setup.exeدر صورتي كه اين صفحه به نمايش در نيامد لطفا آن را از مسير . (رخواهد آمدصورت خودكار به نمايش د
براي آگاهي از . (سپس خواهيد توانست با استفاده از راهنمايي هاي ارايه شده درايورهاي كارت گرافيك خود را نصب كنيد). كنيد

  ).پيروي كنيد" نصب درايورها. 3.1.3"هاي ارايه شده در بخش چگونگي نصب درايورهاي كارت گرافيك خود از دستورالعمل 
 
 

 Windows® XPنصب درايورها و نرم افزارهاي كاربردي در  .3.1

  نيازمندي هاي سيستم عامل 1..3.1
  

  :قبل از نصب درايورها به راهنمايی های زير توجه کنيد 
  .ی بعدی بر روي سيستم نصب شده باشديا نسخه ها DirectX 9.0cابتدا اطمينان حاصل كنيد كه نسخه  .1
برای درايورهای مادربرد، (اطمينان حاصل کنيد که درايورهای مخصوص مادربرد بر روی سيستم شما نصب شده باشد  .2

  . )لطفا با سازنده مادربرد تماس بگيريد
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 DirectXنصب  .3.1.2
 

 نرم Windows XPتيابي به كارايي سه بعدی باالتر در  سخت افزاري سه بعدي و دسشتاب دهیبراي فعال سازي پشتيباني از 
  . را نصب كنيدMicrosoft DirectXافزار 
 

 

كاربراني كه از .  را نصب كنيدDirectX، بايد ابتدا Windows XP در MPEGبراي پشتيباني نرم افزاري از 
Windows XP با Service Pack 2نه  يا باالتر استفاده مي كنند نياز به نصب جداگاDirectXنخواهند داشت . 

 

  

  :مرحله اول
 هنگامي كه صفحه نصب درايورها به صورت خودكار به نمايش 

  . كليك كنيدInstall DirectX 9درآمد، بر روي گزينه 

  

 

  

  
 I accept theگزينه : مرحله دوم

agreement را انتخاب كرده و بر روي دكمه 
Nextكليك كنيد . 

  . كليك كنيدNextبر روي دكمه : مرحله سوم  

    
  

  
 كليك كنيد تا كامپيوتر Finishبر روي دكمه : مرحله چهارم   .فرايند نصب نرم افزار به نمايش درخواهد آمد

 DirectX 9به اين ترتيب سيستم فرايند نصب . ريست شود
 .كامل شده است
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 نصب درايورها .3.1.3
 
A.جديد شناسايي سخت افزار   

پس از نصب كارت گرافيك در كامپيوتر و براي نخستين بار، سيستم عامل به صورت خودكار سخت افزار جديد را شناسايي كرده و 
براي نصب صحيح كارت گرافيك قدم به قدم از راهنماي زير .  به نمايش در خواهد آمد”Found New Hardware“پنجره 

  .پيروي كنيد

 
 )VGAسازگار با (كنترل كننده ويديويي :  سخت افزار جديدمنوي شناسايي: مرحله اول

   
  
 
 

  جستجو و نصب: شناسايي سخت افزار جديد: مرحله دوم
 را جستجو كرده و سپس از فايل هاي مربوطه آن را به صورت CD-ROMسيستم عامل براي يافتن درايورها ديسك سخت و درايو 

  .خودكار نصب خواهد كرد

  

  
 

  پايان عمليات: شناسايي سخت افزار جديد: مرحله سوم
 . كليك كنيدFinishبراي خاتمه روند نصب بر روي دكمه 

    

يا براي نصب درايور از طريق صفحه خودكار نصب درايورها از 
CD بر روي كليد Cancelكليك كنيد .  

 CD.( كليك كنيدNextوي كليد براي نصب درايورهاي بر ر
حاوي درايورها را كه به همراه كارت گرافيك شما عرضه شده 

 .) قرار دهيدCD-ROMاست درون درايو 
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B . از طريق صفحه(نصب درايورها Auto Run(  
CD حاوي درايورها را داخل درايو CD-ROM صفحه. خود قرار دهيد AUTORUN  نصب درايورها به صورت خودكار به نمايش

  .اجرا كنيد ”D:\setup.exe“ حه فوق نمايش داده نشد آن را از مسيراگر صف. آمد در خواهد

  

  

به نمايش درآمد بر  Autorun هنگامي كه پنجره: مرحله اول
  .كليك كنيد Install Display Driver گزينه روي

  
  

  
  .ويندوز اجزا مختلف درايور را نصب خواهد كرد   .كليك كنيد Next بر روي دكمه: مرحله دوم

  
  

 

  

 كليك كنيد تا كامپيوتر ريست Finishبر روي دكمه : مرحله سوم
پس از راه اندازي مجدد سيستم عامل درايور به صورت كامل . شود

  .نصب شده است
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 CD در درايور GIGABYTE مخصوص بازی HUDنسخه ابتدايی  .3.1.4
 

CD درايور را داخل CD-ROMپنجره ی .  قرار دهيدAutorun اگر اين اتفاق رخ نداد، لطفا از داخل . خواهد شد ويندوز ظاهر
CD گزينه "D:\setup.exe"اگر . ( را اجرا کنيدD درايور CD-ROMشما نيست، آنرا با عبارت صحيح تعويض کنيد (.  
 

  

  
  

  
  

زبان را برای نصب انتخاب کنيد و بر روی دکمه : مرحله دوم
OKکليک کنيد .  

   
به نمايش  Autorun هنگامي كه پنجره: مرحله اول

 GIGABYTE Gamer HUD گزينه درآمد بر روي
Lite كليك كنيد. 

  

  
  

  
  . کليک کنيدInstallبر روی دکمه : مرحله چهارم   . کليک کنيدNextبر روی دکمه : مرحله سوم

  
 

   

  

  
به اين .  کليک کنيدFinishبر روی دکمه : مرحله پنجم   .سيستم در حال نصب اجزاء است

 مخصوص بازی HUDب نصب نسخه ابتدايی ترتي
GIGABYTEبه اتمام رسيده است . 
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  GIGABYTE مخصوص بازی HUDنسخه ابتدايی
 اين اجازه را به شما می دهد که ميزان فرکانس کاری واحد پردازشگر GIGABYTE مخصوص بازی HUD ابتدايی نسخه

 .گرافيکی، سايه زن و حافظه تصويری را تنظيم کنيد
  
  
  

  
  
  
  
  

  عملکرد  دکمه
Default)به شما اين اجازه را می دهد که تنظيمات پيش فرض را فعال کنيد )توجه  

Apply)به شما اين اجازه را می دهد که مقاديری که انتخاب کرده ايد را ذخيره کنيد  )توجه  
Enable  تنظيمات فرکانسGPU/حافظه را در مطلوب ترين حالت خود قرار می دهد/سايه زن  
Disable  به شما اين اجازه را می دهد که فرکانسGPU/حافظه را به صورت دستی تنظيم /سايه زن

  کنيد
Hardware 

Monitor 
 ، و اطالعات کارت گرافيک شما را GPU، منحنی مصرف و دمای GPUميزان مصرف و دمای 

  نشان می دهد
  صفحه راهنما را باز می کند ?

  
  
 

 

  

 اورولتاژ ممکن است باعث آسيب رسيدن به سيستم شما و کم شدن عمر مفيد قطعات سيستمانجام نادرست اورکالک و 
  .شود

  
  
  

  .اين بخش تنها هنگامی قابل پيکره بندی است که تنظيم خودکار دو بعدی و سه بعدی در حالت غير فعال باشد )توجه(

صفحه راهنما

  نمايشگر
 سخت افزار

  نشانگر فرکانس 
مليات در جريانع

  بهينه سازی
 خودکار فرکانس

فعال کردن تنظيمات )توجه(تنظيم کالک 
 دستی فرکانس
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  نکته های عيب يابي. 4
  

  
براي بدست آوردن . هنگام بروز برخي از اشكاالت به شما براي رفع آن ها كمك كندراهنمايي هاي ارايه شده در زير ممكن است در 

  . تماس حاصل فرماييدGIGABYTEاطالعات بيشتر در رابطه با عيب يابي كارت گرافيك خود با نزديك ترين فروشنده و يا 
  

 .ار رفته باشد قرPCI Express x16اطمينان حاصل كنيد كه كارت گرافيكي به درستي در داخل اسالت  

 .اطمينان حاصل كنيد كابل مانيتور به درستي به اتصال دهنده مربوطه بر روي كارت گرافيك متصل شده باشد 

اطمينان حاصل كنيد كابل برق به درستي به مانيتور و كامپيوتر متصل شده باشد تا برق مورد نياز آنها به درستي تامين  
 .شود

براي كسب اطالعات بيشتر به . خلی قرار گرفته بر روي مادربرد خود را غير فعال كنيددر صورت لزوم پردازنده گرافيكي دا 
 .دفترچه راهنماي مادربرد خود مراجعه كرده و يا با سازنده آن تماس بگيريد

برخي از مادربردها اجازه غير فعال كردن پردازنده گرافيكي داخلی و يا پيكره بندي آن به صورت پردازنده : توجه(
 .)يكي ثانويه را نمي دهندگراف

 .اطمينان حاصل كنيد كه درايورهاي مورد استفاده براي كارت گرافيك را به درستي انتخاب و نصب كرده باشيد 

 .كامپيوتر خود را ريست نماييد 
 به Windows را بر روي صفحه كليد خود فشار دهيد تا منوي تنظيمات پيشرفته F8پس از آغاز به كار سيستم كليد 

 . را فشار دهيدEnter را انتخاب نموده و كليد Safe Modeسپس گزينه . يش درآيدنما
بررسي ) مديريت ابزارها (Device Managerبخش  ، درSafe Mode در حالت Windowsپس از ورود به 

  .كنيد كه آيا درايورهاي نصب شده براي كارت گرافيك به دستي انتخاب و شناسايي شده اند يا خير

 استفاده كرده و يا با توليد كننده Windows Helpمايي هاي بيشتر از راهنمايي عيب يابي قرار گرفته در براي راهن 
 .كامپيوتر خود تماس بگيريد

 

 

در صورت نياز تنظيمات مانيتور خود را از طريق منوي تنظيمات مانيتور تغيير دهيد تا تصوير نمايش داده شده 
  .)به دفترچه راهنماي مانيتور مراجعه كنيد. ( ديده شوندمتمرکزتر شده، واضح تر و روشن تر

 
  
 
 
  
  




