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توجه

لطفا هيچ يك از برچسب هاي الصاق شده بر روي محصول را از آن جدا نكنيد .انجام اين كار ممكن است ابزار را از گارانتي خارج كند .با توجه به
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اخطارهاي مربوط به محصوالت شركت Macrovision

اين محصول شامل تكنولوژي هاي حفاظت از مضمون براي حفاظت در برابر كپي هاي غير مجاز از محصوالت داراي حق امتياز در اياالت متحده و يا
ديگر كشورها مي باشد .استفاده از تكنولوژي هاي حفاظت از مضامين بايد به تاييد شركت  Macrovisionبرسد .اين تكنولوژي ها محدويت هايي را
براي استفاده خانگي و يا ديگر استفاده هاي محدود محصوالت محافظت شده اعمال مي نمايد مگر اين که شركت  Macrovisionاستفاده هاي ديگر
از آنها را مجاز اعالم كرده باشد .استفاده از مهندسي معكوس براي تحليل و تجزيه اجزا محصول ممنوع است.
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 .1.1مشخصات

 .1مقدمه

•	اين كارت گرافيك از تكنولوژي  TurboCacheشركت  NVIDIAپشتيباني مي كند كه به
پردازنده گرافيكي ( )GPUاجازه مي دهد تا به حافظه موجود در سيستم براي اجراي عمليات
پردازش گرافيكي با صورت ديناميك دسترسي داشته باشد .به همين دليل ميزان حافظه موثر
كارت گرافيك با توجه به ميزان حافظه سيستم تعيين مي شود .براي اطالعات بيشتر جداول
زير را مطالعه كنيد:

ميزان حافظه قرار گرفته بر روي كارت گرافيك

256
مگابايت

256
مگابايت

 256مگابايت

ميزان حافظه گرافيك تخصيص يافته از حافظه سيستم
مقدار كلي حافظه گرافيكي در دسترس

 0مگابايت  0مگابايت

 256مگابايت

256 256
مگابايت مگابايت

 512مگابايت

فارسي

حافظه سيستم

256
مگابايت

512
مگابايت

يك گيگابايت يا بيشتر

•	طراحي شده بر پايه واحد پردازش گرافيكي (Powered by NVIDIA® )GPU
GeForce™ 8400 GS
• پشتيباني از درگاه جديد PCI Express x16
• با  256مگابايت حافظه داخليGDDR2
• پشتيباني از DirectX 10
• پشتيباني از خروجي هاي تلويزيون AV/ S-Video
•	پشتيباني از يك اتصال دهنده ( Dual Link DVI-Iفقط براي مدل GV-
)NX84G256HP
• پشتيباني از يك اتصال دهنده ( DVI-Iفقط براي مدل )GV-NX84G256HE
• پشتيباني از يك اتصال دهنده D-Sub
• پشتيباني از خروجي ( HDTVتوسط مبدل ،انتخابي)
•	پشتيباني از اتصال دهنده ( HDMIفقط براي مدل  ،GV-NX84G256HPتوسط مبدل،
انتخابي)

 .1.2حداقل نيازمندي هاي سيستم

•	كامپيوتر ® IBMيا  100درصد سازگار با آن با پردازنده Pentium® III 650 Intel
مگاهرتزي يا پردازنده  AMD Athlon 650مگاهرتزي يا باالتر
• يك اسالت PCI Express x16
• سيستم عامل Windows® 2000/ Windows® XP/Windows® Vista
•  256مگابايت حافظه RAM
•  100مگابايت فضاي خالي بر روي ديسك سخت براي نصب كامل
• درايو  CD-ROMيا DVD-ROM
يك منبع تغذيه و مادربرد سازگار با PCI Express
•
--

مقدمه

 .2نصب سخت افزار

 .2.1طرح كلي كارت گرافيك
GV-NX84G256HP .1

اتصال دهنده مانيتور
 D-Sub 15پين
خروجي تلوزيون

فارسي

اتصال دهنده مانيتور DVI-I

خروجي D-Sub

يا

مانيتور  LCDآنالوگ

مانيتور آنالوگ

اتصال دهنده مانيتور
 D-Sub 15پين

Y

HDTV

Pr
خروجي تلوزيون
خروجي Pb/AV

يا

پروژكتور
اتصال دهنده
مانيتور DVI-I

NTSC / PAL TV

خروجي S-Video
يا

NTSC / PAL TV Projector
خروجي DVI

خروجيD-Sub

مانيتور  LCDديجيتال

مبدل  DVI-Iبه
D-Sub

يا

مانيتور CRTآنالوگ

مانيتور  LCDآنالوگ

مبدل  DVI-Iبه HDMI

مانيتور HDMI
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اتصال دهنده مانيتور  D-Sub 15پين

خروجي تلويزيون

اتصال دهنده مانيتور DVI-I

فارسي

يا

خروجي D-Sub

مانيتور  LCDآنالوگ

مانيتور آنالوگ
اتصال دهنده مانيتور
D-Sub 15
پين

Y

خروجي تلويزيون

HDTV

Pr
خروجي Pb/AV

يا
پروژكتور

اتصال دهنده مانيتور
DVI-I

NTSC / PAL TV

خروجي S-Video

يا
پروژكتور

NTSC / PAL TV

خروجي DVI

مانيتور  LCDديجيتال

مبدل  DVI-Iبه
D-Sub

خروجي
D-Sub

يا

مانيتور CRTآنالوگ

--

مانيتور  LCDآنالوگ

نصب سخت افزار

فارسي

كارت هاي توسعه حاوي مدارهاي مجتمع ( )ICبسيار حساسي هستند .براي حفاظت از
آن ها در برابر خطرات ناشي از الكتريسيته ساكن ،هنگام كار با سخت افزارهاي سيستم
خود بايد برخي از نكات ايمني را رعايت كنيد.
 .1كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد.
 .1كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد.
 .2بهتر است قبل از دست زدن به قطعات كامپيوتر از يك دست بند ضد الكتريسيته ساكن استفاده
كنيد .اگر چنين دست بندي را در اختيار نداريد مي توانيد با دست زدن به يك شيئ فلزي زمين
شده مانند بدنه منبع تغذيه كيس الكتريسيته ساكن را تخليه كنيد.
 .3قطعات را قبل از استفاده بر روي يك سطح ضد الكتريسيته ساكن و يا درون كيسه پالستيكي 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
مي بينند .بهتر است قبل از نصب قطعه آن را در داخل بسته بندي اصلي نگهداريد.
باز كردن بسته بندي و نصب قطعات بايد در مكاني انجام شود كه به خوبي در برابر الكتريسيته ساكن
محافظت شده باشد .كاربر بايد از يك دستبند ضد الكتريسيته ساكن كه به درستي زمين شده است
استفاده كند.
قبل از استفاده كارتن حاوي قطعه را براي يافتن اشكاالت ظاهري بررسي كنيد .حمل و نقل ممكن
است سبب وارد آمدن آسيب به كارت قطعه شده باشد .قبل از استفاده از عدم وجود ايرادهاي ظاهري
ناشي از حمل و نقل بر روي بسته بندي محصول اطمينان حاصل كنيد.
در صورت مشاهده هرگونه ايراد ظاهري بر روي كارت از نصب آن بر روي سيستم خودداري كنيد.
براي اطمينان از عملكرد صحيح كارت گرافيك خود ،تنها از  BIOSرسمي ارايه شده توسط
 GIGABYTEاستفاده كنيد .استفاده از  BIOSهاي غير رسمي ممكن است سبب بروز اشكال
در كارت گرافيكي شما شود.
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 .2.2نصب سخت افزارها
نصب كارت گرافيك.
حال كه كامپيوتر خود را آماده كرده ايد ،براي نصب كارت شتاب دهنده گرافيكي خود آماده هستيد.
براي خارج كردن كارت گرافيكي موجود بر روي
كامپيوتر:
 .1كامپيوتر و مانيتور خود را خاموش كنيد ،سپس
كابل داده مانيتور را از پشت كامپيوتر خود جدا
كنيد.

فارسي

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

 .3كارت گرافيك قبلي را از روي مادربرد خود جدا
كنيد.

--

نصب سخت افزار

فارسي

نصب كارت گرافيك جديد
 .1مكان اسالت  PCI Express X16را بر
روي مادربرد خود بيابيد .اگر درپوش فلزي مقابل
اسالت برداشته نشده است آن را از جاي خود
خارج كنيد .سپس كارت خود را در باالي اسالت

 PCI Express x16قرار داده و آن را به
آهستگي به سمت پايين فشار دهيد تا به طور
كامل در جاي خود قرار بگيرد.
* لطفا اطمينان حاصل كنيد كه اتصال دهنده هاي
طاليي رنگ به طور كامل در جاي خود قرار گرفته
باشند.

 .2براي محكم شدن كارت بر روي كيس آن را با يك
پيچ ببنديد .و سپس درب كيس را به جاي خود
بازگردانيد.

 .3كابل مانيتور را مانند شكل به كارت متصل كرده
وسپس مانيتور وكامپيوتر را روشن نماييد .اگر
كارت گرافيك شما داراي اتصال دهنده DVI-I
است مي توانيد يك مانيتور ديجيتال  LCDرا به
اين اتصال دهنده وصل متصل كنيد.

اتصال دهنده مانيتور
D-Sub

اتصال دهنده تلويزيون/
VCR

اتصال دهنده ديجيتال LCD

شما اكنون براي نصب درايورهاي مربوط به كارت گرافيك آماده هستيد .براي آگاهي از چگونگي نصب
درايورها به بخش بعدي مراجعه كنيد.
كارت هاي گرافيكي سريGV-NX84G256HP/256HE
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مبدل هاي ويديويي ( GIGABYTEاختياري)

خروجي AV
خروجي مركب HDTV
()Y+Pr+Pb

خروجي S-VIDEO
اتصال به خروجي  TVدر پشت
كارت گرافيك

فارسي

( )1اتصال ( HDTVتلوزيون با وضوح باال)
كابل  HDTVخود را با توجه به رنگ آن ها به اتصال دهنده
هاي همرنگ بر روي مبدل نصب نماييد.
( =Yسبز =Pr ،قرمز =Pb ،آبي)

( )2اتصال S-Video
اگر شما تلويزيون را در اختيار داريد كه از اتصال دهنده S-
 Videoپشتيباني مي كند ،كابل  S-Videoرا از تلوزيون خود
به اتصال دهنده خروجي  S-Videoبر روي مبدل متصل كنيد.

( )3اتصال خروجي AV
اگر تلويزيون شما از اتصال دهنده ويدويي مركب پشتيباني مي
كند مي توانيد يك كابل  RCAرا از مانيتور خود به اتصال
دهنده خروجي  AVبر روي مبدل متصل كنيد.

--

نصب سخت افزار

راهنماي تكنولوژي هاي دفع حرارت از GIGABYTE

	.1شركت  GIGABYTEاولين شركتي است كه براي خنك سازي كارت هاي گرافيك خود از لوله هاي ناقل
حرارت استفاده كرده است .راه حل هاي خنك سازي غير فعال  GIGABYTEبه سيستم امكان مي دهد
تا با دماي  40تا  50درجه سانتي گراد در داخل كيس كار كرده و با استفاده از جريان هواي داخلي آن خنك
شود .لطفا توجه داشته باشيد كه طراحي نادرست حرارتي سيستم و يا استفاده از تجهيزات اضافي مي تواند سبب
جلوگيري از خنك سازي بهينه سيستم شده و درجه حرارت كاري آن را افزايش دهد .افزايش حرارت داخلي مي
تواند اثرات نامطلوبي را بر روي طراحي حرارتي غير فعال داشته و بر روي ثبات آن تاثير بگذارد.

فارسي

	.2طراحي حرارتي  GIGABYTE TECHNOLOGYبه شكل موثري قادر به مبادله حرارتي بوده و با انتقال
حرارت به بهترين نحو سبب افزايش كارايي سيستم خواهد شد .لطفا ابزارهايي كه از حرارت گيرهاي غير فعال
استفاده مي كنند را در يك محيط عادي و پاكيزه مورد استفاده قرار دهيد .در صورت وجود گرد و غبار بر روي
حرارت گير از توانايي دفع حرارت آن كاسته خواهد شد.

تكنولوژي انتقال حرارت غير فعال

تكنولوژي انتقال حرارت بي صدا

كارت هاي گرافيكي سريGV-NX84G256HP/256HE
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 .3نصب نرم افزارها
در اين راهنما اين گونه فرض كرده ايم كه درايو  CD-ROMشما به عنوان درايو  D:شناسايي شده است.
نصب درايورها در سيستم عامل هاي  Windows 2000/ Windows XPبسيار ساده است .پس از قرار
دادن  CDحاوي درايورها درون درايو  CD-ROMصفحه نصب درايور و نرم افزارها به صورت خودكار به
نمايش درخواهد آمد( .در صورتي كه اين صفحه به نمايش در نيامد لطفا آن را از مسير D:\setup.exe
اجرا كنيد) .سپس خواهيد توانست با استفاده از راهنمايي هاي ارايه شده درايورهاي كارت گرافيك خود را
نصب كنيد( .براي آگاهي از چگونگي نصب درايورهاي كارت گرافيك خود از دستورالعمل هاي ارايه شده در
بخش « .3.1.3نصب درايورها» پيروي كنيد.

فارسي

 .3.1نصب درايورها و نرم افزارهاي كاربردي در Windows XP

 .3.1.1نيازمندي هاي سيستم عامل

• قبل از بارگذاري درايورهاي مربوط به كارت گرافيك در سيستم ،اطمينان حاصل كنيد كه آخرين
نسخه  DirectX 9.0cبر روي سيستم نصب شده باشد.

• اگر درايورهاي كارت گرافيكي مجتمع مادربرد مانند درايورهاي چيپ ست هاي  SISيا VIAرا نصب
مي كنيد ،براي اين كار از درايورهاي اختصاصي ارايه شده به همراه مادربرد استفاده كنيد .اگر اين
درايورها را در اختيار نداريد براي تهيه آن با نزديك ترين فروشنده مادربرد خود تماس بگيريد.

- 11 -

نصب نرم افزارها

 .3.1.2نصب DirectX

براي فعال سازي پشتيباني از شتاب دهي سخت افزاري سه بعدي و دستيابي به كارايي سه بعدي باالتر در Windows
 2000يا  Windows XPنرم افزار  Microsoft DirectXرا بر روي اين سيستم عامل ها نصب كنيد.

 توجه :براي پشتيباني نرم افزاري از  MPEGدر  Windows 2000يا  Windows XPبايد ابتدا
 DirectXرا نصب كنيد .كاربراني كه از  Windows XPبا  Service Pack 2يا باالتر استفاده
مي كنند نياز به نصب جداگانه  DirectXنخواهند داشت.

فارسي

مرحله اول :هنگامي كه صفحه نصب درايورها به صورت
خودكار به نمايش درآمد ،بر روي گزينه Install DirectX
 9كليك كنيد

مرحله دوم :گزينه  I accept the agreementرا
انتخاب كرده و بر روي دكمه  Nextكليك كنيد.

فرايند نصب نرم افزار به نمايش درخواهد آمد.
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مرحله سوم :بر روي دكمه  Nextكليك كنيد.

مرحله چهارم :بر روي دكمه  Finishكليك كنيد
تا كامپيوتر ريست شود .پس از ريست شدن سيستم
فرايند نصب  DirectXكامل شده است.

 .3.1.3نصب درايورها
 .Aشناسايي سخت افزار جديد
پس از نصب كارت گرافيك در كامپيوتر و براي نخستين بار ،ويندوز به صورت خودكار سخت افزار جديد را
شناسايي كرده و پنجره “ ”New Hardware Foundبه نمايش در خواهد آمد .براي نصب صحيح كارت
گرافيك قدم به قدم از راهنماي زير پيروي كنيد.
مرحله اول :منوي شناسايي سخت افزار جديد :كنترل كننده ويديويي ( سازگار با )VGA

فارسي

براي نصب درايورهاي بر روي كليد  Nextكليك كنيدCD(.
حاوي درايورها را كه به همراه كارت گرافيك شما عرضه شده
است درون درايو  CD-ROMقرار دهيد).
يا براي نصب درايور از طريق صفحه خودكار نصب درايورها
از  CDبر روي كليد  Cancelكليك كنيد.

مرحله دوم :شناسايي سخت افزار جديد :جستجو و نصب

سيستم عامل براي يافتن درايورها ديسك سخت و درايو  CD-ROMرا جستجو كرده و پس از فايل هاي مربوطه آن
ها را به صورت خودكار نصب خواهد كرد.

مرحله سوم :شناسايي سخت افزار جديد :پايان عمليات

براي خاتمه روند نصب بر روي دكمه  Finishكليك كنيد.
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نصب نرم افزارها

 .Bنصب درايورها ( از طريق صفحه )Auto Run
 CDحاوي درايورها را داخل درايو  CD-ROMخود قرار دهيد .صفحه  AUTORUNنصب درايورها به
صورت خودكار به نمايش در خواهد آمد .اگر صفحه فوق نمايش داده نشد آن را از مسير “”D:\setup.exe
اجرا كنيد.
مرحله اول :هنگامي كه پنجره  Autorunبه نمايش درآمد

فارسي

بر روي گزينه  Display Driverكليك كنيد.

مرحله دوم :بر روي دكمه  Nextكليك
كنيد.

فرآيند نصب درايور به نمايش درخواهد آمد.

مرحله سوم :بر روي دكمه  Finishكليك كنيد تا
كامپيوتر ريست شود .پس از راه اندازي مجدد سيستم
عامل درايور به صورت كامل نصب شده است.

كارت هاي گرافيكي سريGV-NX84G256HP/256HE
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 .4عيب يابي
راهنمايي هاي ارايه شده در زير ممكن است در هنگام بروز برخي از اشكاالت به شما براي رفع آن ها كمك
كند .براي به دست آوردن آوردن اطالعات بيشتر در رابطه با عيب يابي كارت گرافيك خود با نزديك ترين
فروشنده خود و يا  GIGABYTEتماس حاصل فرماييد.
	اطمينان حاصل كنيد كه كارت گرافيكي به درستي در داخل اسالت  PCI Express x16قرار
رفته باشد.
	اطمينان حاصل كنيد كابل مانيتور به درستي به اتصال دهنده مربوطه بر روي كارت گرافيك متصل
شده باشد.

	در صورت لزوم پردازنده گرافيكي قرار گرفته بر روي مادربرد خود را غير فعال كنيد (اگر مادربرد شما
داراي پردازنده گرافيكي توكار مي باشد) .براي كسب اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي مادربرد
خود مراجعه كرده و يا با سازنده آن تماس بگيريد.
		(توجه :برخي از مادربردها اجازه غير فعال كردن پردازنده گرافيكي توكار و يا پيكره بندي آن به
صورت پردازنده گرافيكي ثانويه را نمي دهند).
	اطمينان حاصل كنيد كه درايورهاي مورد استفاده براي كارت گرافيك را به درستي انتخاب و نصب
كرده باشيد.
 كامپيوتر خود را ريست نماييد.
		پس از آغاز به كار سيستم كليد  F8را بر روي صفحه كليد خود فشار دهيد تا منوي تنظيمات
پيشرفته  Windowsبه نمايش درآيد .سپس گزينه  Safe Modeرا انتخاب نموده و كليد
 Enterرا فشار دهيد .پس از ورود به  Windowsدر حالت  ،Safe Modeدر بخش Device
( Managerمديريت ابزارها) بررسي كنيد كه آيا درايورهاي نصب شده براي كارت گرافيك به
درستي انتخاب و شناسايي شده اند يا خير.
	براي راهنمايي هاي بيشتر از راهنمايي عيب يابي قرار گرفته در  Windows Helpاستفاده كرده
و يا با توليد كننده كامپيوتر خود تماس بگيريد
	در صورت نياز تنظيمات مانيتور خود را از طريق منوي تنظيمات مانيتور تغيير دهيد تا تصوير
نمايش داده شده در بهترين حالت ممكن قرار بگيرد( .براي اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي
مانيتور خود مراجعه كنيد).
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عيب يابي

فارسي

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

فارسي
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