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اين . بزار نبايد توسط كاربران معدوم گردد كه بر روي اين محصول قرار گرفته است نشانگر اين نكته است كه اين اWEEE عالمت *
ابزار براي معدوم سازي بايد به نقاط مشخص شده براي از بين بردن ابزارهاي الكتريكي و الكترونيكي حمل شده و در آنجا نابود 

 .شود
 . و قوانين مربوط به آن تنها در كشورهاي اتحاديه اروپا قابل اجرا مي باشندWEEE عالمت *

 
 

 .GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD 2006 ©  رايتكپي 
تمامي مزامين ارايه شده به همراه اين .  محفوظ است.GIG-BYTE TECHNOLOGY CO., LTDتمامي حقوق ابن راهنما براي شركت 

 دوباره نويسي، Gigabyteهيچ بخشي از اين راهنما نبايد به هيچ وجه بدون اجازه مستقيم شركت  . استGigabyteمحصول متعلق به شركت 
 . ترجمه و يا كپي شود

 
 عالمت هاي تجاري ثبت شده

 .تمامي عالمت هاي تجاري طرف ثالث ذكر شده در اين راهنما متعلق به شركت هاي ثبت كننده آنها است
 

 توجه
با توجه به . را از گارانتي خارج كندانجام اين كار ممكن است ابزار . لطفا هيچ يك از برچسب هاي الصاق شده بر روي محصول را از آن جدا نكنيد

نويسنده در مورد بروز . تغييرات سريع تكنولوژي، ممكن است برخي از مشخصات ذكر شده در اين دفترچه قبل از انتشار آن تغيير پيدا كنند
 . اهد پذيرفتهرگونه خطا و يا نقص در اين دفترچه راهنما به دليل به روز رساني شدن مشخصات هيچ گونه مسئوليتي را نخو

 
 Macrovisionاخطارهاي مربوط به محصوالت شركت 

اين محصول شامل تكنولوژي هاي حفاظت از مزمون براي حفاظت در برابر كپي هاي غير مجاز از محصوالت داراي حق امتياز در اياالت متحده و يا 
اين تكنولوژي ها محدويت هايي را .  برسدMicrovisionييد شركت استفاده از تكنولوژي هاي حفاظت از مزامين بايد به تا. ديگر كشورها مي باشد

 استفاده هاي ديگر Microvisionبراي استفاده خانگي و يا ديگر استفاده هاي محدود محصوالت محافظت شده اعمال مي نمايد مگر اينكه شركت 
 .يه اجزا محصول ممنوع استاستفاده از مهندسي معكوس براي تحليل و تجز. از آنها را مجاز اعالم كرده باشد
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مقدمه - ٣ -

سي
ار
 ف

 مقدمه. ۱
 مشخصات. ۱,۱

 پشتيباني مي كند كه به   nVidia شركت TuboCacheاين كارت گرافيك از تكنولوژي  •
 اجازه مي دهد تا به حافظه موجود در سيستم براي اجراي (GPU)پردازنده گرافيكي 

به همين دليل ميزان . عمليات پردازش گرافيكي با صورت ديناميك دسترسي داشته باشد
براي اطالعات . ودحافظه موثر كارت گرافيك با توجه به ميزان حافظه سيستم تعيين مي ش 

 :بيشتر جداول زير را مطالعه كنيد
 /GV-NX73G128D ميزان حافظه گرافيكي در دسترس براي براي كارت گرافيكي .۱

GV-NX73G128D-RH  
 يك گيگابايت يا بيشتر  مگابايت۵۱۲  مگابايت۲۵۶ حافظه سيستم

ميزان حافظه قرار گرفته بر 
   مگابايت۱۲۸ مگابايت ۱۲۸  مگابايت۱۲۸  (a) روي كارت گرافيك

ميزان حافظه گرافيك تخصيص 
   مگابايت۳۸۴  مگابايت۱۲۸  مگابايت۰ (b) يافته از حافظه سيستم

مقدار كلي حافظه گرافيكي در 
  مگابايت۵۱۲  مگابايت۲۵۶  مگابايت۱۲۸  (b)+(a) دسترس

 GV-NX73G256D-RH ميزان حافظه گرافيكي در دسترس براي براي كارت گرافيكي .۲
 يك گيگابايت يا بيشتر  مگابايت۵۱۲  مگابايت۲۵۶ حافظه سيستم

ميزان حافظه قرار گرفته بر 
  مگابايت۲۵۶  مگابايت۶۴  مگابايت۶۴  (a) روي كارت گرافيك

ميزان حافظه گرافيك تخصيص 
  مگابايت۲۵۶  مگابايت۱۹۲  مگابايت۶۴ (b) يافته از حافظه سيستم

مقدار كلي حافظه گرافيكي در 
  مگابايت۵۱۲  مگابايت۲۵۶  مگابايت۱۲۸ (b)+(a) سترسد

 

 NVIDIA GeForce 7300 GSطراحي شده بر پايه واحد پردازش گرافيكي 
 PCI Express x16پشتيباني از درگاه جديد  •
 DDRII مگابايت حافظه داخلي ۱۲۸با  •

 )GV-NX73G128D/GV-NX73G128D-RH  هايمدلدر (
 DDRII مگابايت حافظه داخلي ۶۴با  •

 )GV-NX73G256D-RHمدل (
 PCI از طريق گذرگاه NVIDIA SLI (Scalable Link Interface)پشتيباني از تكنولوژي •

Express x16 )توجه ( 
 DirectX 9.0cپشتيباني از  •
 HDTV و AV/ S-Videoپشتيباني از خروجي هاي تلوزيون  •
 DVI-I و D-Subپشتيباني از اتصال دهنده هاي مانيتور  •

 استفاده PCI Express x16 اسالت ۲ بايد از مادربردي با SLI فعال كردن تكنولوژي  براي )توجه(
هر دو كارت گرافيكي مورد استفاده در اين پيكره بندي بايد داراي مدل هاي يكساني بوده و . كنيد

 PCI Express از طريق گذرگاه SLIبراي پشتيباني از تكنولوژي . توسط يك سازنده توليد شده باشند
x16كارت هاي گرافيكي ،GV-NX73G Series يا باالتر استفاده كنند۹۱.۳۱بايد از درايورهاي نسخه .



 

 GV-NX73Gکارت گرافیک سری - ٤ -

 فارسي

 حداقل نيازمندي هاي سيستم. ۱,۲
 Intel Pentium IIIپردازنده  با PCسازگار با استاندارد % ۱۰۰ يا كامپيوتر IBMكامپيوتر  •

650MHz يا AMD Athlon650MHzو باالتر  
 PCI Express x16يك اسالت  •
 Windows 2000/ Windows XPسيستم عامل  •
 RAM مگابايت حافظه ۲۵۶ •
  مگابايت فضاي خالي بر روي ديسك سخت براي نصب كامل۱۰۰ •
 DVD-ROM يا CD-ROMدرايو  •
  PCIExpressيك مادربرد و يك منبع تغذيه سازگار با  •
 

 فارسي



 

نصب سخت افزار - ٥ -

سي
ار
 ف

 نصب سخت افزار. ۲
 طرح كلي كارت گرافيك. ۲,۱

 
 

 D-Subاتصال دهنده مانيتور 
  پين١۵

 خروجي تلوزیون

 DVI-Iاتصال دهنده مانيتور 

 پروژكتور

VGAخروجي 

  آنالوگ LCDمانيتور 

 خروجي

 DVI-Iمبدل 
D-Subبه 

 مانيتور آنالوگ

 يا

  ديجيتالLCDمانيتور 

 لوگ آناLCDمانيتور 

 پروژكتور

 خروجي

DVIخروجي 

 يا

 يا

اتصال دهنده مانيتور
D-Sub ۱۵پين 

خروجي تلوزیون

 اتصال دهنده 
DVI-Iمانيتور 

VGAخروجي 

سي
ار
 ف



 

 GV-NX73Gکارت گرافیک سری - ٦ -

 فارسي

براي حفاظت .  بسيار حساسي هستند(IC)ه حاوي مدارهاي مجتمع كارت هاي توسع
خطرات ناشي از الكتريسيته ساكن، هنگام كار با سخت افزارهاي  از آن ها در برابر

  .سيستم خود بايد برخي از نكات ايمني را رعايت كنيد
 .كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد. ۱
بند ضد الكتريسيته ساكن  بل از دست زدن به قطعات كامپيوتر از يك دستبهتر است ق. ۲

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

سطح ضد الكتريسيته ساكن و يا  درون كيسه پالستيكي قطعات را قبل از استفاده بر روي يك . ۳
 .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 
 .ي اصلي نگهداريدبهتر است قبل از نصب قطعه آن را در داخل بسته بند. آسيب مي بينند

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

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

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

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

 رسمي ارايه شده توسط BIOSبراي اطيمان 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

 

 فارسي



 

نصب سخت افزار - ٧ -

سي
ار
 ف

 نصب سخت افزارها. ۲,۲
 .د، براي نصب كارت شتابدهنده گرافيكي خود آماده هستيدحال كه كامپيوتر خود را آماده كرده اي

براي خارج كردن كارت گرافيكي موجود بر روي 
 :كامپيوتر

كامپيوتر و مانيتور خود را خاموش كنيد، سپس . ۱
كابل داده مانيتور را از پشت كامپيوتر خود جدا 

 .كنيد

 
در صورت نياز و براي . درب كيس را باز كنيد. ۲

 در فرايند باز كردن كيس به دفترچه تسهيل
 .راهنماي كيس خود مراجعه كنيد

 
كارت گرافيك قبلي را از روي مادربرد خود جدا . ۳

 . كنيد
اگر مادربرد شما داراي گرافيك مجتمع مي باشد 

ممكن است نياز به غير فعال كردن آن وجود 
براي كسب اطالعات بيشتر در اين . داشته باشد
 به دفترچه راهنماي مادربرد خود زمينه لطفا

 .جعه كنيدامر

 

سي
ار
 ف



 

 GV-NX73Gکارت گرافیک سری - ٨ -

 فارسي

 
 نصب كارت گرافيك جديد

 را بر روي PCI Express X16مكان اسالت . ۱
اگر درپوش فلزي مقابل . مادربرد خود بيابيد

اسالت برداشته نشده است آن را از جاي خود 
سپس كارت خود را در باالي اسالت . خارج كنيد

PCI Express x16اده و آن را به  قرار د
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 تحتاني كارت به صورت كامل داخل 
 .اسالت فرو رفته باشند

 
براي محكم شدن كارت بر روي كيس آن را با . ۲

پس درب كيس را به جاي و س. يك پيچ ببنديد
 . خود بازگردانيد

 
كابل مانيتور را مانند شكل به كارت متصل كرده . ۳

اگر . وسپس مانيتور وكامپيوتر را روشن نماييد
 DVI-Iكارت گرافيك شما داراي اتصال دهنده 

 را به LCDاست مي توانيد يك مانيتور ديجيتال 
 . اين اتصال دهنده وصل متصل كنيد

 
 
 

براي آگاهي از چگونگي نصب . شما اكنون براي نصب درايورهاي مربوط به كارت گرافيك آماده هستيد
 .عه كنيدجدرايورها به بخش بعدي مرا

 

 VGAاتصال دهنده مانيتور LCDاتصال دهنده ديجيتال

 VCR/اتصال دهنده تلوزيون

 فارسي



 

نصب سخت افزار - ٩ -

سي
ار
 :  را فعال كنيمNVIDIA SLI (Scalable Link Interface)چگونه تكنولوژي  ف

روي مادربرد پشتيباني كننده از  بر SLIپس از نصب دو كارت گرافيك مشابه با توانايي پشتيباني از 
كاربران مي توانند به سادگي و از طريق درايورهاي كارت گرافيك اين ) ۱تصوير  (SLIتكنولوژي 

بايد حداقل  GV-NX73Gدرايور مورد استفاده براي كارت هاي گرافيكي . (عملكرد را فعال نمايند
 )توجه( .) يا باالتر باشد ۹۱.۳۱نسخه 

 
 ۱تصوير 

 
پس از نصب درايورهاي كارت گرافيك، بر روي صفحه دسك تاپ كليك راست كرده و : اولمرحله 
به ) مشخصات نمايشگر (Display Propertiesهنگامي كه صفحه .  را انتخاب كنيدPropertiesگزينه 

 كليك Advanced بر روي دكمه Settingدر بخش .  را انتخاب كنيدSettingنمايش درآمد، نوار 
 .كنيد

 
.  را انتخاب كنيدGeforce 7300 GS نوار Advanced Propertiesپس از نمايش صفحه :ه دوممرحل

 Enable SLI multi را انتخاب كرده و درون آن بر روي گزينه SLI multi GPUاز منوي كناري گزينه 
GPUدر انتها بر روي ) ۲تصوير . ( كليك كنيدApplyكليك كنيد . 

 

 
 ۲تصوير 

 .پايان عمليات كامپيوتر خود را ريست كنيدپس از : مرحله سوم

-SLI multiلطفا گزينه .  پشتيباني مي كندSLI از حالت Windows XPتنها سيستم عامل ) توجه(
GPUرا در  Windows 2000فعال نكنيد . 

سي
ار
 ف



 

GV-NX73Gکارت گرافیک سری - ١٠ -

 فارسي

 NVIDIA براي كارت هاي گرافيكي بر پايه پردازنده هاي  GIGABYEمبدل هاي ويديويي 
 

 
 
 

 )تلوزيون با وضوح باال (HDTV  اتصال(1)
 خود را با توجه به رنگ آن ها به اتصال HDTVكابل 

  .دهنده هاي همرنگ بر روي مبدل نصب نماييد
)Y = ،سبزPr = ،قرمزPb =آبي( 

  

 S-Videoاتصال ) ٢(
اگر شما تلوزيوني را در اختيار داريد كه از اتصال 

 S-Video پشتيباني مي كند، كابل S-Videoدهنده 
 S-Videoرا از تلوزيون خود به اتصال دهنده خروجي 

 .بر روي مبدل متصل كنيد
  

 AVاتصال خروجي ) ٣(
اگر تلوزيون شما از اتصال دهنده ويدويي مركب 

 را از RCAپشتيباني مي كند مي توانيد يك كابل 
 بر روي AVمانيتور خود به اتصال دهنده خروجي 

 .مبدل متصل كنيد
  

 HDTVخروجي مركب  S-VIDEOخروجي
(Y+Pr+Pb) 

AVخروجي

 در پشت TVاتصال به خروجي
 كارت گرافيك

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ١١ -

سي
ار
 ف

 نصب نرم افزارها. ۳
 
 

 . شناسايي شده است:D شما به عنوان درايو CD-ROM  در اين راهنما اينگونه فرض كرده ايم كه درايو
پس از قرار .  بسيار ساده استWindows 2000/ Windows XPنصب درايورها در سيستم عامل هاي 

زارها به صورت خودكار به  صفحه نصب درايور و نرم افCD-ROM حاوي درايورها درون درايو CDدادن 
 D:\setup.exeدر صورتي كه اين صفحه به نمايش در نيامد لطفا آن را از مسير . (نمايش درخواهد آمد

سپس خواهيد توانست با استفاده از راهنمايي هاي ارايه شده درايورهاي كارت گرافيك ). اجرا كنيد
 كارت گرافيك خود از دستورالعمل هاي براي آگاهي از چگونگي نصب درايورهاي. (خود را نصب كنيد

 ). پيروي كنيد"نصب درايورها. ۳,۱,۳"ارايه شده در بخش 
 
 

 Windows XPنصب درايورها و نرم افزارهاي كاربردي در . ۳,۱
 

 نيازمندي هاي سيستم عامل. ۳,۱,۱
 

قبل از بارگزاري درايورهاي مربوط به كارت گرافيك در سيستم، اطمينان حاصل كنيد كه  •
 .  بر روي سيستم نصب شده باشدDirectX 9.0c خرين نسخهآ

 
 يا SISاگر درايورهاي كارت گرافيكي مجتمع مادربرد مانند درايورهاي چيپ ست هاي  •

VIA را نصب مي كنيد، براي اين كار از درايورهاي اختصاصي ارايه شده به همراه مادربرد
د براي تهيه آن با نزديك ترين فروشنده اگر اين درايورها را در اختيار نداري. استفاده كنيد

 . مادربرد خود تماس بگيريد

سي
ار
 ف
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 DirectXنصب . ۳,۱,۲
براي فعال سازي پشتيباني از شتابدهي سخت افزاري سه بعدي و دستيابي به كارايي سه بعدي باالتر 

ا  را بر روي اين سيستم عامل هMicrosoft DirectX نرم افزار Windows XP يا Windows 2000در 
 .نصب كنيد

 بايد ابتدا Windows XP يا Windows 2000 در MPEGبراي پشتيباني نرم افزاري از : توجه
DirectXكاربراني كه از  . را نصب كنيدWindows XP با Service Pack 2 يا باالتر استفاده 

 . نخواهند داشتDirectXمي كنند نياز به نصب جداگانه 
  

 نصب درايورها هنگامي كه صفحه: مرحله اول
به صورت خودكار به نمايش درآمد، بر روي 

 . كليك كنيدInstall DirectX 9گزينه 

 
  

  
 كليك Nextبر روي دكمه : مرحله سوم

 .كنيد
 را I accept the agreementگزينه : مرحله دوم

  كليك كنيدNextانتخاب كرده و بر روي دكمه 
  

  
 كليك Finishبر روي دكمه : مرحله چهارم

پس از ريست . كنيد تا كامپيوتر ريست شود
 كامل DirectXشدن سيستم فرايند نصب 

 .شده است

 .فرايند نصب نرم افزار به نمايش درخواهد آمد

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ١٣ -

سي
ار
 نصب درایورها. ۳,۱,۳ ف

 
A .شناسايي سخت افزار جديد 

ر سخت افزار پس از نصب كارت گرافيك در كامپيوتر و براي نخستين بار، ويندوز به صورت خودكا
براي نصب .  به نمايش در خواهد آمد”New Hardware Found“جديد را شناسايي كرده و پنجره 

 .صحيح كارت گرافيك قدم به قدم از راهنماي زير پيروي كنيد
 

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

 
  

 جستجو و نصب: افزار جديدشناسايي سخت : مرحله دوم
 را جستجو كرده و پس از فايل هاي مربوطه CD-ROMسيستم عامل براي يافتن درايورها ديسك سخت و درايو 

 .آن ها را به صورت خودكار نصب خواهد كرد

  
  

  پايان عمليات: شناسايي سخت افزار جديد: مرحله سوم
 ك كنيد كليFinishبراي خاتمه روند نصب بر روي دكمه 

 

 

 CD.( كليك كنيدNextبراي نصب درايورهاي بر روي كليد
حاوي درايورها را كه به همراه كارت گرافيك شما عرضه شده

 .) قرار دهيدCD-ROMاست درون درايو

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

سي
ار
 ف
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B . از طريق صفحه (نصب درايورهاAuto Run( 
CD هاوي درايورها را داخل درايو CD-ROMصفحه .  خود قرار دهيدAUTORUN نصب درايورها به 

اگر صفحه فوق نمايش داده نشد آن را از مسير . صورت خودكار به نمايش در خواهد آمد
“D:\setup.exe”اجرا كنيد . 

 

 

 به Autorunامي كه پنجره هنگ: مرحله اول
 Display Driverنمايش درآمد بر روي گزينه 

 .كليك كنيد

 

 Install Displayدر صفحه بعد بر روي گزينه 
Driverكليك كنيد . 

  
 .فرايند نصب درايور  به نمايش درخواهد آمد . كليك كنيدNextبر روي دكمه : دوممرحله 

 كليك كنيد Finishبر روي دكمه : سوممرحله 
پس از راه اندازي مجدد . تا كامپيوتر ريست شود

سيستم عامل درايور به صورت كامل نصب شده 
  .است

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ١٥ -

سي
ار
  درايورهاCDنرم افزارهاي كاربردي موجود در . ۳,۱,۴ ف

 به صورت خودكار به Autorunپنجره .  خود قرار دهيدCD-ROMديسك حاوي درايورها را درون 
 . اجرا نماييد”D:\setup.exe“اگر صفحه فوق به نمايش در نيامد آن را از مسير . نمايش درخواهد آمد

 :GIGABYTEنصب نرم افزارهاي كاربردي  •
پس از به نمايش درآمدن پنجره : مرحله اول
Autorun بر روي گزينه Utilitiesكليك كنيد .  

 كليك GIGABYTE Utilityسپس بر روي گزينه 
 .كنيد

 
 

  
 كليك كنيد تا Finishبر روي دكمه : مرحله چهارم

پس از بارگزاري مجدد سيستم . سيستم ريست شود
 .عامل، مرحله نصب نرم افزارها به پايان خواهد رسيد

.نام خود و شركت خود را وارد نماييد:مرحله سوم . كليك كنيدNextبر روي دكمه :مرحله دوم

سي
ار
 ف
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 V-Tuner 3نرم افزار 
 

 را  مي توانيد فركانس كاري پردازنده گرافيكي و حافظه ويديوييV-Tuner 3با استفاده از نرم افزار 
 )فركانس هسته و فركانس حافظه. (تنظيم نماييد

 
 

 
 
 
 

 عملكرد دكمه

 .براي بازگرداندن مقادير فركانس ها به مقدار پيش فرض مي توانيد از اين گزينه استفاده كنيد حالت پيش فرض

 .با استفاده از اين گزينه مي توانيد فركانس هاي تنظيم شده را ذخيره نماييد ذخيره سازي

پس از ذخيره سازي مقادير معين شده، با انتخاب اين گزينه خواهيد توانست تنظيمات فركانسي  ارگذاريب
 .ذخيره شده در دفعه قبل را مجددا بارگزاري كنيد

 به صورت خودكار فركانس هسته و حافظه را با توجه به V-Tuner 3با انتخاب اين گزينه نرم افزار  بهينه سازي خودكار
اگر پس از اعمال تنظيمات سيستم متوقف شد . تم در حالت بهينه تنظيم خواهد كردوضعيت سيس

 . را انتخاب كنيد”Auto-Optimized“سيستم خود را ريست كرده و حالت ) هنگ كرد(

با .  فركانس تنظيم شده براي حافظه و پردازنده گرافيكي را قفل خواهد كردV-Tuner 3نرم افزار  كالك ثابت
 در صورتي كه سيستم ريست شده و يا خاموش شود، تغييرات اعمال شده هر بار پس اين كار حتي

براي تنظيم مجدد فركانس ها . از بارگزاري سيستم عامل بر روي كارت گرافيك اعمال خواهند شد
 . را از حالت قفل خارج كرده و سپس اين كار را انجام دهيد”Fixed Clock“كليد 

نمايش دهنده وضعيت 
 ارسخت افز

اگر از كارت گرافيكي با پشتيباني از نشان دهنده وضعيت سخت افزار استفاده كنيد، يك پنجره 
 و (GPU)در اين پنجره مي توانيد درجه حرارت پردازنده گرافيك . بازشونده را مشاهده خواهيد كرد

 اين صفحه عالوه بر اين، مي توانيد از نوار لغزنده موجود در. منحني حرارتي آن را مشاهده كنيد
با انجام اين كار . براي تنظيم نسبت فركانس پردازنده گرافيك به درجه حرارت استفاده كنيد

 .تغييراتي را در منحني حرارتي مشاهده خواهيد كرد

 .منوي كمك را باز مي كند منوي كمك

  فرآانس حافظه گرافيكي فرآانس پردازنده گرافيك در حالت دو بعدي و سه بعدي

تنظيم فرآانس پردازنده گرافيك 
  بعديدودر حالت 

تنظيم بهينه فرآانس پردازنده و 
 رافيكگحافظه 

 تنظيم فرآانس پردازنده گرافيك در حالت سه بعدي
 فرآانس ثابت

 افظهحتنظيم فرآانس  نمایشگر وضعيت سخت افزار

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ١٧ -

سي
ار
 آيكون نوار ابزار .۳,۱,۵ ف

براي . را در نوار ابزار ويندوز بيابيد  GIGABYTEپس از نصب درايورهاي نمايشگر، ميتوانيد آيكون 
اين منو حاوي تعدادي ميانبر براي . باز شدن تابلوي كنترل بر روي آيكون فوق كليك راست كنيد

 . دستيابي به منوهاي كاربردهاي پيشرفته و ديگر منوهاي مربوط به كارت گرافيك است
سپس كليك بر روي گزينه  و Display Propertiesمي توانيد با كليك كردن بر روي منوي 

Advancedسپس با كليك كردن بر روي نوار مناسب مي توانيد .  منوي تنظيمات پيشرفته را باز كنيد
 . تنظيمات مربوط به كارت گرافيك خود را تغيير دهيد

 

 

 
 

 
 

 كنيد راستبر روي آيكون كليك

VGAبر روي منوي Information
گزينه هاي كليك كنيد تا به

“VGA Info”  و“Color Adjust” 
 دسترسي پيدا كنيد

 GIGABYTEبا كليك كردن بر روي لينك مربوط به وب سايت 
مي توانيد به اطالعات جديدي در مورد شتابدهنده گرافيكي، 

 .آخرين درايورها و ديگر موارد مربوطه دست پيدا كنيد

سي
ار
 ف
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 VGAمشخصات 
 .  اطالعات مربوط به كارت گرافيك شما را نمايش خواهد دادVGA Infoمنوي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظيم رنگ 
 به شما اجازه مي دهد تا مقادير، روشنايي، كنتراست و گاما را براي هر كدام و Color Adjustمنوي 

 . تنظيم كنيدRGBيا تمامي رنگ هاي 
 

 
 
 

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ١٩ -

سي
ار
 را در قسمت وضعيت نوار ابزار  NVIDIAپس از نصب درايورهاي كارت گرافيك مي توايند آيكون  ف

 .ه پانل كنترل بر روي اين آيكون كليك كنيدبراي ورود ب. ويندوز بيابيد

 

 بر روي آيكون كليك راست كنيد

مي توانيد مشخصات شتابدهنده
 قسمت تنظيم گرافيكي را از اين

 كنيد

سي
ار
 ف
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 صفحات تنظيم مشخصات نمايشگر. ۳,۱,۶
واقع در نوار ابزار GIGABYTEبراي دسترسي به صفحات تنظيم مشخصات نمايشگر، بر روي آيكون 

و يا بر روي صفحه دسك تاپ .  را انتخاب نماييدDisplay Propertiesكليك راست كنيد و گزينه 
 به Display Propertiesمنوي .  انتخاب كنيدا رPropertiesيد و سپس گزينه كليك راست كن

نمايش درآمده و اطالعات مربوط به آداپتور ويديويي، رنگ، محدوده صفحه نمايش و نرخ نوسازي را به 
 . نمايش درخواهد آورد

 
 )Windowsوضوح و عمق رنگ براي (تنظيمات 

 .  عمق رنگ را تنظيم كنيددر اين صفحه مي توانيد وضوح نمايشگر و
 

 
 

 . كليك كنيدAdvancedبراي دسترسي به تنظيمات پيشرفته تر بر روي كليد 
 
 

 Geforce 7300 GSنوار 
 Plug and Play Monitor and صفحهSetting در منوي Advancedپس از انتخاب دكمه 

NVIDIA GeForce 7300 GS Propertiesن مي توانيد با كليك همچني. ( به نمايش در خواهد آمد
 Geforce 7300 GS به منوي تنظيمات NVIDIA Display و انتخاب NVIDIAكردن بر روي آيكون 
 .)دسترسي پيدا كنيد

 
 Geforceهنگامي كه براي اولين بار وارد منوي 

7300 GS مي شويد، دو آيتم را در منوي 
 .سمت چپ مشاهده خواهيد كرد

 صفحه اجرا 
 در NVIDIAي تمامي پانل هاي كنترل

 NVIDIA Control Pannelمنوي اصلي 
 بر روي دكمه. گردآوري شده اند

Start the NVIDIA Control Panel 
 NVIDIAكليك كنيد تا پانل كنترلي 

  گشوده شود

 با حركت دادن اين نشانه در نوار كشويي مي توانيد وضوح نمايشگر را تغيير دهيد

.با آليك آردن بر روي این آیتم مي توانيد عمق رنگ را تغيير دهيد

 . كليك كنيدAdvancedبراي ورود به بخش تنظيمات كارت گرافيك بر روي دكمه 

 فارسي
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سي
ار
 يك بخش را براي تغيير NVIDIAدر منوي كنترلي  ف

 .مشخصات مربوطه انتخاب كنيد

 
وي كنترل انتخاب اينترفيس كاربري براي من 

ها شما مي توانيد يكي از دو اينترفيس زير را 
 :انتخاب كنيد

 NVIDIAمنوي كنترلي كالسيك * 
هنگامي كه اين گزينه را انتخاب كرده و بر 

 كليك كنيد، يك منوي Applyروي دكمه 
اصلي حاوي تنظيمات و مشخصات پردازنده 

 در سمت چپ به نمايش NVIDIAگرافيكي 
 .درخواهد آمد

 NVIDIAنترل جديد منوي ك* 
اين اينترفيش كاربري به صورت پيش فرض 

انتخاب شده است و منوي كنترل حاوي 
تمامي تنظيمات مربوط به درايورهاي 

NVIDIA و ديگر يوتيليتي هاي مربوطه را كه 
ممكن است بر روي سيستم خود نصب كرده 

 .باشيد نمايش مي دهد

 

به تنظيم مشخصات كارت گرافيك و نمايشگر با استفاده از منوي در اين بخش به تشريح گزينه هاي مربوط 
 . خواهيم پرداختNVIDIAكنترل معمول 

 Geforce 7300 GSمشخصات  
اين صفحه مشخصات مربوط به كارت  

گرافيك سيستم و نسخه درايور مورد 
 .استفاده را نمايش مي دهد

 
ده توانيد ديگر مشخصات را از طريق اين منوي بازشون مي 

 .انتخاب كنيد
 

سي
ار
 ف
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 nViewمشخصات مربوط به تنظيمات 
 مي توانيد نمايشگرهاي nViewبا استفاده از منوي تنظيمات  

 .جداگانه را به يك كارت گرافيك متصل كنيد
مي توانيد پروفايل هاي : nViewحالت هاي مختلف در منوي  

 .ايجاد شده توسط خود را در اين قسمت انتخاب كنيد
تقسيم تصوير به صورت / Cloneحالت / نمايشگريك : انتخاب ها 

 ديد دوگانه/ تقسيم تصوير به صورت عمودي/ افقي
در اين بخش مي توانيد يك يا دو : ثانويه/ نمايشگر اوليه 

تركيب نمايشگرها مانند آنچه در . نمايشگر را انتخاب كنيد
 . تصوير مي بينيد به نمايش در خواهد  آمد

 انتخاب آيكون نمايشگر مي توانيد آن با: انتخاب نمايشگر اوليه 
 . را به عنوان نمايشگر اوليه معرفي كنيد

يا كليد  Apply اجراي تنظيمات انجام شده بر روي كليد براي 
OK كليك كنيد تا تنظيمات انجام شده ذخيره شود. 

اگر تلوزيون به عنوان يكي از نمايشگرها انتخاب شده باشد، بايد  
براي انجام اين كار بر روي . خاب گنبدفرمت صحيح آن را انت

Device Setting  كليك كرده و سپس از منويSelect TV Format 
پس از انجام تنظيمات مناسب با . نوع تلوزيون خود را انتخاب كنيد

 OKيا  Applyتلوزيون خود و براي ذخيره شدن تنظيمات بر روي 
 .كليك كنيد

 

 
 GV-NX73G128D (-RH) مدل

CRT+TV بله 
CRT+DVI بله 

 تركيب نمايشگرها

DVI+TV بله 
 

 GV-NX73G256D-RH مدل
CRT+TV بله 
CRT+DVI بله 

 تركيب نمايشگرها

DVI+TV بله 
 . تنها حالت تك نمايشگري در دسترس قرار خواهد گرفتSLIهنگام فعال بودن  ”*“
 

 مشخصه هاي تنظيمات حالت دو نمايشگري
 .ي توانيد حالت نمايش تصوير در دو مانيتور را مشخص كنيد مnViewدر منوي تنظيمات 
 از GV-NX73G128D/GV-NX73G128D-RH/GV-NX73G256D-RHكارت هاي گرافيك 

 .حالت هاي زير پشتيباني مي كنند

 

 Cloneحالت  ) ۱(
 دو نمايشگر به گونه اي پيكره Cloneبا انتخاب حالت 

. مايش دهندبندي مي شوند كه هر دو تصوير يكساني را ن
 nView Display Mode را از ليست Cloneحالت 

 . كليك كنيدApplyانتخاب كرده و بر روي دكمه 

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ٢٣ -

سي
ار
 ف

 

 

 : تقسيم تصوير به صورت افقي) ۲(
در اين حالت هر دو نمايشگر در كنار هم يك دسك تاپ 

عرض هر يك از . مجازي عريض را ايجاد خواهند نمود
 كلي دسك تاپ مجازي نمايشگرها برابر با نيمي از عرض

 . خواهد بود
) تقسيم تصوير به صورت افقي (Horizontal Spanحالت 

 انتخاب كرده و بر nView Display Modeرا از ليست 
 . كليك كنيدApplyروي دكمه 

 

 تقسيم تصوير به صورت عمودي) ۳(
در اين حالت هر دو نمايشگر در كنار هم يك دسك تاپ 

طول هر يك از .  خواهند نمودمجازي بلند را ايجاد
نمايشگرها برابر با نيمي از طول كلي دسك تاپ مجازي 

 . خواهد بود
) تقسيم تصوير به صورت عمودي (Vertical Spanحالت 

 را از ليست
 nView Display Mode انتخاب كرده و بر روي دكمه 

Applyكليك كنيد . 

 

 ديد دوگانه) ۴(
 نمايشگر، دسك تاپ هاي در حالت ديد دوگانه، هر دو

بر خالف حالت . مجازي مستقل از هم را ايجاد خواهند كرد
هاي تقسيم تصوير به صورت افقي يا عمودي، در حالت ديد 

دوگانه هر يك از نمايشگرها به عنوان يك ابزار مستقل 
اين مساله به اين معني است كه نوار . عمل خواهد نمود

سيم نشده و هنگام  بين دو نمايشگر تقWindowsوظيفه 
اجراي كاربردهاي سه بعدي شاهد كارايي پايين تري از 

 .كارت گرافيك خواهيم بود
 nViewرا از ليست ) ديد دوگانه(DualViewحالت 

Display Mode انتخاب كرده و بر روي دكمه Apply 
 .كليك كنيد

 

 )تقسيم تصوير به صورت افقي (Horizontal Spanحالت 

)تقسيم تصویر به صورت عمودي(Vertical Spanحالت 

 )دید دوگانه( DualViewحالت 

سي
ار
 ف



 

 GV-NX73Gکارت گرافیک سری - ٢٤ -

 فارسي

 مشخصه هاي تنظيمات مربوط به كارايي و كيفيت تصوير
ارهاي كشويي مي توانيد درايور را به گونه اي با استفاده از نو 

  تنظيم كنيد تا نرم افزارها با كيفيت باال اجرا شوند و يا براي
 .افزايش كارايي كيفيت تصوير كاهش پيدا كند

در اين قسمت مي توانيد پروفايل : پروفايل كاربردها 
هاي مربوط به كاربردهاي مختلف را از درون ليست 

 .مربوطه انتخاب كنيد
پس از انتخاب اين گزينه مي : تنظيمات كلي درايور 

توانيد با تغيير دادن مكان نوار كشويي حالت ضد پلگي 
(Anti-Aliasing) مورد استفاده در Direct3D يا 

OpenGLرا تغيير دهيد . 
اين : (Anti-Aliasing)مقادير تنظيمات ضد پلگي  

گزينه به شما امكان مي دهد تا نوع ضد پلگي را در 
 .نظيمات كلي مشخص كنيدت

 

  *SLI multi-GPU 
  پس از نصب دو كارت گرافيكSLIبراي فعال كردن حالت  

GV-NX73G128D/GV-NX73G128D-RH/GV-
NX73G256D-RH بر روي مادربردي با قابليت پشتيباني از 
 را انتخاب Enable SLI multi-GPUاين عملكرد، گزينه 

پس از ريست . يد كليك كنApplyكرده و بر روي دكمه 
 .شدن سيستم اين حالت فعال خواهد شد

 
 
 . پشتيباني ميكندSLI از حالت WindowsXPتنها سيستم عامل  "*"

 . فعال نكنيدWindows 2000 را در SLI multi-GPUحالت 

 

 مشخصه هاي تنظيمات تصحيح رنگ 
 براي تصحيح اختالفات حرارتي نور تنظيمات تصحيح رنگ 

و تصوير نمايش داده شده توسط مانيتور به بين تصوير اصلي 
با تنظيم گزينه ها در منوي تصحيح رنگ مي . كار مي رود

مانند (وير واقعي تصتوانيد رنگ هاي دقيق تر و نزديك تر به 
اين ایبرعالوه ب. را در مانيتور خود به دست بياوريد) عكس ها

محيط برخي از بازي هاي سه بعدي ممكن است در هنگام 
افزايش مساوي مقادير . بيش از حد تيره به نظر برسداجرا 

روشنايي و يا گاما در تمامي كانال هاي رنگي مي تواند سبب 
 .روشن تر شدن محيط اين بازي ها شود

 

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ٢٥ -

سي
ار
 ف

 Video Overlayمشخصه هاي تنظيمات مربوط به 
 مي توانيد رنگ و Video Overlayبا استفاده از تنظيمات  

 Videoتنها يك . تغيير دهيد را Overlayبزرگ نمايي 
Overlay و آن هم تنها بر روي نمايشگر اوليه در دسترس 
 هنگام پخش هر Video Overlayكنترل هاي . قرار دارد

يك از فرمت هاي فايل هاي ويديويي كه از تنظيمات 
Overlay پشتيباني مي كنند به صورت خودكار فعال 
 مي ”Adjust Colors“با استفاده از دكمه . خواهد شد

 دست ”Color Correction“توانيد به صفحه تنظيمات 
 .پيدا كنيد

 
 مشخصه هاي تنظيمات مربوط به ابزارها 

 به شما اجازه مي دهد NVIDIAمنوي تنظيمات ابزارهاي  
به سادگي به تنظيمات مختلف دسترسي پيدا كرده و با 

شده مستقيما و از طريق  استفاده از منوهاي طبقه بندي 
 .ر ابزار ويندوز به تنظيمات نمايشگر دسترسي پيدا كنيدنوا

مديريت دسك تاپ عملكردهاي : ابزارهاي ميانبر 
 پيشرفته

 nView multi-Display را در اختيار شما قرار داده 
و به شما كمك مي كند تا كاربردهاي خود را به 

راحتي براي كار با چند نمايشگر و دسك تاپ پيكره 
 .بندي كنيد

براي پيكره بندي : سازي هاي نمايشگربهينه  
 Display Optimizationزينه هاي خود گ(نمايشگر
Wizard را انتخاب كرده و موارد مربوط به چگونگي 

 .نمايش رنگ ها را تنظيم نماييد
با استفاده از اين گزينه مي توانيد : عيب يابي 

تلوزيون متصل شده به كارت گرافيك را كه توسط 
ده است  به راحتي پيدا كرده سيستم شناسايي نش
 .وپيكره بندي نماييد

 

 NV Rotateمشخصه هاي تنظيمات  
 براي چرخاندن تصوير نمايش NV Rotateاز تنظيمات  

اگر مانيتور شما قابليت نصب . داده شده استفاده مي شود
به صورت افقي و يا عمودي را دارا مي باشد مي توانيد 

ه از اين گزينه تنظيم جهت تصوير خروجي را با استفاد
 . كنيد

با چرخش صفر  ((Landscape)حالت منظره  
 )درجه

 ) درجه۹۰با چرخش  ((Portrait)  حالت پرتره 
  (Inverted landscape)حالت منظره برعكس  

 ) درجه۱۸۰با چرخش (
  (Inverted Portrait)حالت پرتره برعكس  

 ) درجه۲۷۰با چرخش (
 

سي
ار
 ف



 

GV-NX73Gکارت گرافیک سری - ٢٦ -

 فارسي

 مشخصه هاي تنظيمات حرارتي
 مي توانند به صورت خودكار درجه NVIDIAرايورهاي د 

با فعال . حرارت پردازنده گرافيك را اندازه گيري كنند
 Notify when GPU coreكردن گزينه 

temperature exceeds threshold)  اخطار دادن در
صورت تجاوز درجه حرارت پردازنده گرافيك از يك حد 

 در ي تنظيم كنيد كهمي توانيد درايور را به گونه ا) معين
صورت افزايش بيش از حد درجه حرارت پردازنده گرافيك 

 .به شما اخطار دهد
 

 

مشخصه هاي تنظيمات مربوط به وضوح  
 و نرخ نوسازي نمايشگر

با استفاده از مشخصه هاي تنظيمات مربوط به وضوح و نرخ  
 رنگ و كيفيت مي توانيد وضوح، نوسازي نمايشگر

را ) نرخ نوسازي نمايشگر( مانيتور تنظيمات مربوط به
 .تغيير دهيد

 

 تنظيمات مربوط به ويرايش منوها 
توانيد  ميتنظيمات مربوط به ويرايش منوها با استفاده از  

گزينه هايي كه كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند را با 
براي بازگرداندن . كشيدن آن ها از منوي اصلي حذف كنيد

نها را از منوي فوق به سمت منوي گزينه ها كافي است آ
 Restoreاصلي بكشيد و يا به سادگي با استفاده از كليد 

Defaults همه تنظيمات را به حالت پيش فرض 
 .بازگردانيد

 
 را انتخاب Enable Menu Editingدر ابتدا بايد گزينه 

براي بازگشت به حالت مكان يابي عادي گزينه فوق   . كنيد
  .را انتخاب نكنيد

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ٢٧ -

سي
ار
 nViewتنظيم مشخصات . ۳,۱,۷ ف

nView شامل مجموعه اي از ابزارها است كه به شما كمك مي كند تا به نحو موثرتري از كارت 
 مي توانيد چندين دسك تاپ را به گونه اي تنظيم nView با استفاده از. گرافيك خود استفاده كنيد

دسك تاپ هاي چند گانه با در . ار شوندكنيد كه به بهترين نحو با نرم افزارهاي كاربردي شما سازگ
اختيار دادن فضاي اضافي به شما امكان مي دهند تا چندين نرم افزار را در دسك تاپ هاي مختلف باز 

 . كرده و با جلوگيري از شلوغي بيش از حد صفحه نمايشگر بتوانيد به راحتي با آنها كار كنيد
 

  nViewفعال كردن امكانات مديريت دسك تاپ 
 \Properties\ Setting  روي دسك تاپ كليك راست كرده و  منوي مديريت دسك تاپ را از مسيربر

Advanced\ Geforce 7300 GS\ desktop Management انتخاب كنيد  . 

 

 
 
 
 

 را براي فعال كردن تمامي Enableگزينه 
  انتخاب كنيدnView مشخصات مديريت 

 

 nViewدسترسي به صفحه مشخصات 
 در نوار  NVIDIA مي توانيد بر روي آيكون nViewشخصات سترسي به صفحه مبراي د

 nView Desktop Managerرا از طريق منوي  nView Propertiesوظيفه كليك كرده و گزينه 
 Desktopيا بر روي صفحه دسك تاپ كليك راست كرده و بر روي گزينه ). روش اول(انتخاب كنيد 

Managementكه در مسير Properties\ Setting\ Advanced\ Geforce 7300 GS\ desktop 
Management واقع شده است دوبار كليك كنيد  

 
 :روش دوم :روش اول

 
 واقع در نوار ابزار كليك NVIDIAبر روي آيكون 

 . دسترسي پيدا كنيدnViewكنيد تا به تنظيمات 
بر روي گزينه مديريت دسك تاپ دوبار كليك كنيد تا به 

 . دسترسي پيدا كنيدnViewمات تنظي

سي
ار
 ف



 

 GV-NX73Gکارت گرافیک سری - ٢٨ -

 فارسي

 nViewتنظيمات مديريت دسك تاپ 
 nViewاين صفحه شامل اطالعاتي در مورد مديريت دسك تاپ  

 نيز از طريق nViewمنوي هاي مربوط به پيكره بندي . مي باشد
 .اين صفحه در دسترس قرار مي گيرند

 

 nViewمشخصات پروفايل هاي  
توانيد تنظيمات انجام شده را در با استفاده از اين صفحه مي  

پروفايل هاي جداگانه ذخيره كرده و به آساني تغييرات دلخواه را بر 
 .روي درايور اعمال كنيد

 

 تنظيمات مربوط به مشخصات 
 nView پنجره هاي

با استفاده از تنظيمات اين صفحه مي توانيد محل قرار گيري دسك  
 .كنيدتاپ و پنجره هاي محاوره اي را تنظيم 

 

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ٢٩ -

سي
ار
 ف

 nViewتنظيم كاربردهاي 
 را با توجه به nViewبا استفاده از اين صفحه مي توانيد تنظيمات  

 .نرم افزارهاي مختلف مورد استفاده خود تغيير دهيد

 

 nViewتنظيمات دسك تاپ در  
 دسك تاپ ۳۲با استفاده از اين صفحه مي توانيد تا حداكثر  

 .جداگانه را ايجاد كنيد

 

م اينترفيس كاربري تنظي 
nView 

 را با nViewبا استفاده از اين صفحه مي توانيد اينترفيس كاربري  
 .توجه به نيازهاي خود تغيير داده و تنظيم نماييد

 

 

سي
ار
 ف



 

 GV-NX73Gکارت گرافیک سری - ٣٠ -

 فارسي

  nViewتنظيم افكت هاي 
با استفاده از اين صفحه مي توانيد افكت هاي ويژه را بر روي پنجره  

 . اعمال كنيدWindowsهاي سيستم عامل 

 

 nViewتنظيمات بزرگنمايي  
اين صفحه تنظيمات بزرگنمايي ديناميك را بر روي دسك تاپ در  

همچنين مي توانيد پخش ويديو به صورت . دسترس قرار مي دهد
 video mirroringتمام صفحه را نيز با استفاده از دكمه كنترلي 

 .تنظيم نماييد

 

تنظيم كليدهاي ميانبر براي  
nView 

تفاده از اين صفحه مي توانيد كليدهاي ميانبر دلخواه خود را با اس 
 ايجاد nViewبا تركيب چندين كليد براي كنترل عملكردهاي 

 .كنيد

 

 فارسي



 

نصب نرم افزارها - ٣١ -

سي
ار
 nViewتنظيم موس براي  ف

با استفاده از اين صفحه مي توانيد عملكردهاي موس خود را در  
 . تنظيم كرده و توسعه دهيدnViewهنگام كار با منوي 

 

 nView ابزارهاي تنظيم 
 را nViewبا استفاده از تنظيمات اين صفحه مي توانيد عملكردهاي  

 .براي كاربردهاي دسك تاپ و موبايل تغيير داده و بهينه نماييد

 

 

سي
ار
 ف
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 فارسي

 Windows 2000نصب درايورها در . ۳,۲
 
 

 به كارايي و هنگامي كه از سيستم عامل ويندوز بر روي كامپيوتر خود استفاده مي كنيد براي دستيابي
براي . وضوح باالتر و توانايي هاي كامل كارت گرافيك خود بايد درايورهاي مربوط به آن را نصب نماييد

 نصب درايورها را كه به همراه كارت گرافيك شما عرضه CDاطمينان از نصب آخرين نسخه درايورها، 
 .  خود قرار دهيدCD-ROMشده است در داخل درايور 

 
 

 حاوي CD پس از قرار دادن Windows 2000ورهاي كارت گرافيك در سيستم عامل براي نصب دراي
 درايورها در درايو

CD-ROM و پس از به نمايش درآمدن صفحه نصب درايورها به صورت AUTORUNبر روي گزينه  
Install Display Driver) كليك كرده و مراحل نصب را به ترتيب دنبال كنيد) نصب درايور نمايشگر. 

 
 

 : را نمايش نداد به ترتيب زير عمل كنيدAUTORUN به صورت خودكار صفحه Windowsاگر 
 . كليك كنيدStartدر نوار كنترل بر روي دكمه  .١
 . را انتخاب كنيدRunگزينه  .٢
 . را تايپ كنيد”D:\SETUP.exe“:  عبارتRunدر منوي  .٣

 حرف متناظر با نام  را باD انتخاب نشده است كلمه D شما به عنوان درايو CD-ROMاگر (
 .)درايو خود جايگزين نماييد

 . كليك كنيد”OK“بر روي  .٤
 Install Display“براي آغاز فرايند نصب درايورهاي كارت گرافيك بر روي گزينه  .٥

Drivers”كليك كنيد . 
 . كليك كنيد”Next“بر روي  .٦
كليك  ”Yes“ بر روي گزينه (License agreement)در صفحه موافقتنامه شرايط مجوز  .٧

 .كنيد
 .براي اتمام فرايند نصب از راهنمايي هاي به نمايش درآمده پيروي كنيد .٨

 
 

 Windows 2000لطفا قبل از نصب درايورهاي مربوط به كارت گرافيك در 
 هاي ارايه شده براي آن را Service Pack اطمينان حاصل كنيد كه آخرين

  .نصب كرده باشيد
 اخطار

 فارسي



 

عيب يابي - ٣٣ -

سي
ار
 ف

 عيب يابي. ۴
 

اي ارايه شده در زير ممكن است در هنگام بروز برخي از اشكاالت به شما براي رفع آن ها راهنمايي ه
براي بدست آوردن اطالعات بيشتر در رابطه با عيب يابي كارت گرافيك خود با نزديك . كمك كند

 . تماس حاصل فرماييدGIGABYTEترين فروشنده خود و يا 
 
 

 PCI Expressرستي در داخل اسالت اطمينان حاصل كنيد كه كارت گرافيكي به د 
x16قرار رفته باشد . 
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  

 .شودبرق مورد نياز آنها به درستي تامين 
اگر (در صورت لزوم پردازنده گرافيكي قرار گرفته بر روي مادربرد خود را غير فعال كنيد  

براي كسب اطالعات بيشتر به ). مادربرد شما داراي پردازنده گرافيكي توكار مي باشد
 .دفترچه راهنماي مادربرد خود مراجعه كرده و يا با سازنده آن تماس بگيريد

ها اجازه غير فعال كردن پردازنده گرافيكي توكار  برخي از مادربرد : توجه(
 .)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

 را بر روي صفحه F8سيستم كليد پس از آغاز به كار  .كامپيوتر خود را ريست نماييد 
سپس .  به نمايش درآيدWindowsكليد خود فشار دهيد تا منوي تنظيمات پيشرفته 

پس از ورود به .  را فشار دهيدEnter را انتخاب نموده و كليد Safe Modeگزينه 
Windows در حالت Safe Modeبخش  ، درDevice Manager) مديريت ابزارها (

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

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

 
 

وي تنظيمات مانيتور تغيير در صورت نياز تنظيمات مانيتور خود را از طريق من
براي . (دهيد تا تصوير نمايش داده شده در بهترين حالت ممكن قرار بگيرد

  .)اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي مانيتور خود مراجعه كنيد
 اخطار
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 فارسي

 ضميمه.  ۵
 BIOSچگونگي به روز رساني . ۵,۱

 MS-DOS از طريق BIOSبه روز رساني . ۵,۱,۱
لود شده را بر روي ديسك سخت و يا ديسكت فالپي ذخيره كرده و آن را از حالت فشرده  دانBIOSفايل . ۱

 پيكره بندي Aدر اين راهنما اينگونه فرض شده است كه درايو فالپي شما به صورت درايو . خارج كنيد
 . شده است

 م عامل هايهنگامي كه از سيست. ( شويدMS-DOSكامپيوتر خود را ريست كرده و وارد سيستم عامل . ۲
Windows 2000/XP استفاده مي كنيد براي اجراي سيستم عامل MS-DOS  بايد از يك ديسكت بوت 

 .)استفاده كنيد
 . تغيير دهيد<\:Aخط فرمان را به . ۳
 تايپ DOS موجود بر روي كارت گرافيك فرمان زير را در خط فرمان BIOSبراي تهيه نسخه پشتيبان از . ۴

 gvf18 –p: براي مثال (] BIOS نام فايل BIOS [ -S ]مورد استفاده براي فلش كردن  نام برنامه [ :كنيد
X73G8DR.f1 ( 

 . را فشار دهيدEnterو سپس كليد 
فرمان زير   كارت گرافيك توسط فايل ذخيره شده در ديسكت فالپي نيز از خطBIOSبراي بروزرساني . ۵

: براي مثال (] BIOS نام فايل BIOS [ -p ]فلش كردن  نام برنامه مورد استفاده براي [ : استفاده كنيد
gvf18 –p X73G8DR.f2 ( و سپس كليدEnterرا فشار دهيد . 

تا اتمام فرايند به روز رساني و يا تهيه نسخه پشتيبان صبر كرده و پس از پايان فرايند سيستم را ريست . ۶
 .كنيد
 Windows از درون BIOSبه روز رساني . ۵,۱,۲

  را در سمت چپ پايين نوار  GIGABYTEنصب داريورهاي كارت گرافيك، مي توانيد آيكون پس از . ۱
 را VGA@بر روي آيكون فوق كليك راست كرده و از منوي به نمايش درآمده يوتيليتي . وظايف بيابيد
 .انتخاب كنيد

  
  VGA@یوتیلیتی بایاس فالش

  : از طريق اينترنتBIOSبه روز رساني  .۲
a. ل برنامه در داخ@VGA بر روي گزينه Live Update كليك كرده پس از انتخاب آن دكمه Finish 

 مربوط به BIOS به صورت خودكار آخرين نسخه VGA@پس از انجام ان كار برنامه . را انتخاب كنيد
 دانلود كرده و سپس آن را به روز رساني GIGABYTE @VGAكارت گرافيك شما را از درون سروي 

 باشد نرم افزار BIOSدر صورتي كه كارت گرافيك شما از قبل داراي آخرين نسخه . (خواهد كرد
@VGA پيغامي را نمايش خواهد داد كه اعالم مي كند كارت گرافيك شما داراي آخرين نسخه 

BIOSمي باشد و هيچ به روز رساني جديدي براي آن در دسترس قرار ندارد (. 
 : ذخيره شده در سيستم از طريق فايلBIOSبه روز رساني  .۳

a.  آخرين نسخهBIOS كارت گرافيك خود را از وب سايت GIGABYTE دانلود كرده و آن را از حالت 
 .فشرده خارج كنيد

b.  گزينهFrom Local File را انتخاب كرده و سپس بر روي دكمه Finishكليك كنيد  . 
c.  فايل ذخيره شدهBIOS خاب كنيدانت) و يا ديسكت فالپي( را از روي ديسك سخت.  
d.  با استفاده از دستورالعمل هاي نمايش داده شده فرايند به روز رسانيBIOSرا تكميل كنيد . 

 فارسي
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 HDTVاتصال تلوزيون . ۵,۲ ف

 به كارت گرافيك خود بايد از مبدل تركيبي ارايه شده به همراه HDTVبراي اتصال تلويزيون هاي 
 .كارت گرافيك استفاده كنيد

 

 :مرحله اول
 را با توجه به رنگ هاي آن به مبدل HDTVبي كابل تركي

 متصل كنيد
)Y = ،سبزPr = ،قرمزPb =سپس كابل مبدل را به ). آبي

 قرار گرفته در پشت كارت (TV-OUT)خروجي تلوزيون
 .گرافيك متصل كنيد

 

 : مرحله دوم
پس از نصب درايورهاي كارت گرافيك بر روي دسك تاپ 

.  را انتخاب كنيدPropertiesكليك راست كرده و گزينه 
 Display Propertiesپس از به نمايش درآمدن صفحه 

 را انتخاب كرده و بر روي دكمه Settingsگزينه 
Advancedكليك كنيد . 

 

 كليك Geforce 7300 GSبر روي صفحه : مرحله سوم
گزينه. كنيد تا منوي تنظيمات پيشرفته به نمايش درآيد

n-View Display Settingا از منوي كناري انتخاب  ر
 Current display را از ليست HDTVكرده و گزينه 
 . را انتخاب نماييدApplyدر پايان دكمه . انتخاب كنيد

 

ده   كليك راست كرHDTVبر روي آيكون : مرحله چهارم
 HDTVو سپس فرمت تلوزيون خود را با توجه به نوع 

رآيند نصب بر در پايان براي اتمام ف. خود انتخاب كنيد
 .كليك كنيد Applyروي دكمه 
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ار
 ف



 

 GV-NX73Gکارت گرافیک سری -٣٦-

 فارسي

 )Windows XPدر (جدول وضوح و عمق رنگ . ۵,۳
 

  در حالت تك نمايشگريGeforce 7300 GSحالت هاي استاندارد براي 

وضوح صفحه 
 نمايش

 نرخ نوسازي 
 )هرتز(

 ۲۵۶( بيتي ۸عمق رنگ 
 حالت استاندارد) رنگ

  بيتي ۱۶عمق رنگ 
 )  رنگ۶۵۰۰۰(

High mode 

 بيتي 32عمق رنگ 
 )  ميليون رنگ۱۶,۷(

True mode 
320 X 200  60~75    

320 X 200  60~75
320 X 240  60~75
400 X 300  60~75
480 X 360  60~75
512 X 384  60~75
640 X 400  60~75
640 X 480  60~240
720 X 480  60
720 X 576  60
800 X 600  60~240
848 X 480  60~240
1024 X 768  60~240
1088 X 612  

 

60~200 
240

   

1152 X 864  60~200 
240

   

1280 X 720  60~170 
200

   

1280 X 768  60~150 
170

   

1280 X 960  60~150 
170

   

1280 X 1024  60~150 
170

   

1360 X 768  60~150 
170

   

1600 X 900  60~120 
140~150

   

1600 X 1024  60~100 
120
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وضوح صفحه 
 نمايش

 نرخ نوسازي 
 )هرتز(

 ۲۵۶( بيتي ۸عمق رنگ 
 حالت استاندارد) رنگ

  بيتي ۱۶عمق رنگ 
 )  رنگ۶۵۰۰۰(

High mode 

 بيتي 32عمق رنگ 
 )  ميليون رنگ۱۶,۷(

True mode 
1600 X 1200  60~100 

120
   

1920 X 1080  30~85 
100

   

1920 X 1200  60~85 
100

   

1920 X 1440  60~85
2048 X 1536  60~85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وضوح هاي پشتيباني شده واقعي با توجه به نوع مانيتور مورد . جدول فوق تنها به عنوان نمونه ذكر شده است* 

 .استفاده تعيين مي شود
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