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Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series 
  

  درک انفجار
 و دلیل حک شـدن آن روی  Fatal1ty، نشان athan wendel  Johnکنم اکثر افراد با نام فکر می

 یکی از معدود افرادی است که توانست با ارائه          Wendel. برخی محصوالت کامپیوتری آشنا هستند    
بازی را از دیگر محصوالت متمایز کنـد و بـا ایـن روش کـاربران                افزار خاص      سخت Fatal1tyنشان  

در ایـن میـان محـصوالت       . ای را در انتخاب این گونه قطعات راهنمایی کند          مشتاق محصوالت حرفه  
ها   ترین آن   های تجاری دنیا توانستند این نشان را دریافت کنند که یکی از قدیمی              گوناگونی از مارک  

انـد نـشان       تا به حال محـصوالت مختلفـی از ایـن شـرکت توانـسته              . است Creativeمارک تجاری   
Fatalityها کارت صدای   را که یکی از جدیدترین آنCreative X-Fi Titanium Fatal1ty 

Champion Seriesپردازیم  است که در ادامه به بررسی آن می. 
  

  امکانات صوتی
های این کارت صدا بسیار بیـشتر از           قابلیت حتی اگر از لحاظ تئوری به این کارت بنگریم، امکانات و          

. توانـد خریـد چنـین کـاالیی را توجیـه کنـد       یک کارت صدای مجتمع روی مادربورد است کـه مـی       
هـا را   های صوتی و صـدا  افکت) EAX 5.0)Environmental Audio Extensionsاستاندارد 

 و X-Fi CMSS-3Dهای  ویژگی. به بهترین نحو و نزدیک به واقعیت برای شما پخش خواهد کرد
X-Fi Crystalization به شما کمک خواهد کرد تا به کیفیت صدای بهتر و صدایی سه بعدی با 

 Dolby Digital و DTSبـرای دوسـتداران فـیلم، اسـتاندارد     . استفاده از دو بلندگو دست یابیـد 
Live          در این کارت در نظر گرفتـه شـده 

 Dolbyکــه البتــه بــرای فعــال ســازی 
Digital Live باید آن را در وب سایت 

همچنـــین، . شـــرکت ثبـــت نماییـــد  
Creative      قابلیتی با نـام Alchemy  را 

در این کارت گنجانده اسـت کـه ویژگـی          
Direct Sound 3D  و قابلیـت EAX 

ــر در     ــه دیگـ ــدیمی کـ ــای قـ در بازیهـ
Windows Vistaشوند   پشتیبانی نمی

  .را فعال می نماید
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  ساختار کارت صدا
X-Fi Titanium Fatal1ty با استفاده از رابط PCI-Express  با مادربورد در ارتباط است که 

، به علت نـسبتا جدیـد   PCIعالوه بر فراهم آوردن سرعت بیشتر در انتقال اطالعات نسبت به پورت            
و ممکـن اسـت پـورت    (شوند  هایی که در آینده نیز معرفی می توانید در مادربورد  بودن این پورت می   

PCIاز این کارت استفاده کنید)  باشند نداشته .X-Fi Titanium Fatal1ty  از خروجی صـدای 
همچنین روی کارت دو پورت خروجی و ورودی اپتیکـال نیـز            . کند   کاناله پشتیبانی می   7,1حداکثر  

توان بـه ایـن کـارت متـصل کـرد را توسـعه                در نظر گرفته شده که دامنه انواع دستگاههایی که می         
 بـرای پـردازش     Creativeهـای     که جزو آخرین ساخته    EMU20K2ست     چیپ عالوه بر . دهد  می

 را روی آن گذاشته     X-RAM نام   Creative مگابایت حافظه که     64صدا به صورت مستقل است،      
های صدایی کـه نیـاز بـه          با استفاده از این حافظه، فایل     . است، روی بورد کارت صدا نصب شده است       

شوند کـه      و در زمان نیاز به آنها از روی این حافظه خوانده می            پخش شدن دارند، در آن ذخیره شده      
البتـه ایـن    . نتیجه آن سرعت دسترسی باالتر  و در نتیجه عدم اشغال زمان هارددیسک خواهد بـود               

، Unreal Tournament 3قابلیت در تمام مـوارد قابـل اسـتفاده نیـست و در بازیهـایی هماننـد       
Quake 4 و یا Battlefield 2تر به امکانـات ایـن کـارت     برای دسترسی راحت. سترس است در د

روی پانل، پیچ کنتـرل صـدای       . شود در نظر گرفته شده است       یک پانل که در جلوی کیس نصب می       
خروجی و صدای میکروفون، جک خروجی هدفون و ورودی میکروفن و سه دکمـه بـرای دسترسـی                  

که تنظیمـات کـارت   (Game Mode و X-Fi Crystalization ،X-Fi CMSS-3Dآسان به 
این پانل به اندازه یک درایو فالپی است و بـا           . اند  قرار گرفته ) کند  صدا برای پروفایل بازی را فعال می      

روی ایـن تبـدیل دو   . توان آن را به اندازه یـک درایـو نـوری تبـدیل نمـود      استفاده از یک تبدیل می  
. وسط آن در نظر گرفتـه شـده اسـت         های ساخت موسیقی و ضبط صدا ت        ورودی برای اتصال دستگاه   

ها مناسـب اسـت و در         طول کابل . شود  این پانل با استفاده از دو دسته سیم به کارت صدا متصل می            
  . های بزرگ با مشکلی روبرو نخواهید شد صورت استفاده از کیس

  
  آزمایش کارت صدا

 Content Creation و Game ،Entertainmentپس از نصب کارت و درایور آن، سـه حالـت   
ترین حالـت اسـت و      که ساده  Gameحالت  . گیرد  برای تنظیم صدای خروجی در اختیارتان قرار می       

امکانـات در دسـترس در      . دهـد   تعدادی تنظیمات ساده برای صدای خروجی در اختیارتان قـرار مـی           
 را برای مشاهده فیلم DTS و Dolby Digitalتر شده و   کمی پیشرفتهEntertainmentحالت 

ترین حالت تنظیمات صدا است، انـواع    که مفصلContent Creationدر حالت . سازد ها فعال می
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هـای    تنظیمات حجم صدا برای هر یک از بلندگوها بصورت جداگانـه، تنظیمـات صـدا بـرای ورودی                 
 را در رده X-Fi Titanium Fatal1tyتـوان   البتـه نمـی  . دارد سـازی را در بـر   اپتیکـال و آهنـگ  

هـای روی کـارت و        کارتهای صدای مخصوص آهنگسازی قـرار داد، امـا بـا توجـه بـه تعـداد پـورت                  
های صدای پشتیبانی شده،  این کارت صدا امکانات مناسـبی را بـرای ضـبط صـدا فـراهم                      استاندارد

ت صـدا   واقعاً حیف است که بخواهید یک بلندگو و یا یک هدفون معمولی را به این کار               .  کرده است 
متاسفانه در زمان تست هدفون مناسبی در اختیار نداشتم و مجبور به استفاده از یک               . متصل نمایید 

های آرام، مشکلی     ها و موسیقی    و پخش صدا  % 50در این حالت، در حجم صدای       . مدل معمولی شدم  
امـا بـا زیـاد شـدن تعـداد صـداهای خروجـی، هـدفون ضـعف خـود را نـشان داد و                         . شد  ایجاد نمی 

برای دستیابی به نتایج بهتر، این بار       . ها را پخش کنند     توانست به خوبی و با تفکیک مناسب صدا         نمی
 را بـه کـارت   200watt RMS با حداکثر خروجـی صـدای   Creative X-Fi Z600بلندگوهای 

 X-Fi Crystalizerقابلیت . های صوتی بلندگو را خاموش نمودم صدا متصل کردم و تمامی افکت
 و یـا    MP3هـای     دهد و جزییات صـدا را کـه ممکـن اسـت در فایـل                کار خود را انجام می    به خوبی   
WMAرنگتر شده باشند، با وضوح بهتری برایتان پخـش خواهـد      در اثر فشرده شدن به نوعی کم

بـه  .  صدای دو کاناله را توسعه داده و به صورت محیطی آن را پخش خواهد کرد               CMSS-3D. کرد
 بـه هـیچ وجـه     CMSS-3Dالبتـه   . ه بر جلو، از اطرافتان هم خواهید شـنید        طوری که صدا را عالو    

تواند جای چیدمان چند کاناله بلندگو ها را بگیرد، اما در نوع خود و مخصوصا در هنگام استفاده        نمی
-CMSSبعالوه، باال بردن درجـه      . کند  از هدفون، احساس شنیدن صدا بصورت محیطی را القاء می         

3D    همه موارد کارساز نیست و ممکن است خروجی صدا را بهـم بریـزد               تا آخرین حد در  .Crysis 
ها در زمینه صدا است و در اینجاست که به تفاوت اصلی این کارت صـدا و یـک     یکی از بهترین بازی   

 این بازی را اجـرا کـردم تـا    CPU Test 1برای انجام تست، . کارت صدای مجتمع پی خواهید برد
سیـستم مـورد    (تاثیر این کارت روی میزان فریم بـازی را نیـز بررسـی کـنم                عالوه بر آزمایش صدا،     

 سـاخت  DDR2-800، دو گیگابایـت حافظـه   AMD X2 3800آزمایش مـا بـه یـک پردازنـده     
 Seagate 7200.11 و هارددیسک پانصد گیگابـایتی  9800GT، کارت گرافیک Patriotشرکت 

اید، بخش مهمی از بازی را از دسـت           زی کرده  را با کارت صدای مجتمع با      Crysisاگر  ). مجهز است 
هر انفجـار شـما را در جـای خـود           . ها لرزه بر اندام شما خواهد انداخت        قدرت صدای انفجار  ! داده اید 

. اما تنها انفجار تمام مـاجرا نیـست       . میخکوب خواهد کرد و پس از چند ثانیه محو بازی خواهید شد           
ها و برخوردشان بـه       ، پراکنده شدن آن     ها پدید آمده    فجارها و آواری که در اثر ان        تک چوب   صدای تک 

 پیکـسل و    1280×1024در ایـن حالـت سیـستم در دقـت تـصویر             . زمین تماما قابل شنیدن اسـت     
 فریم در ثانیه را ثبت کرد بعـد از ایـن تـست را دوبـاره بـا      17,68، میانگین very highتنظیمات 
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این بار برایم صدای . انجام دادم) Realtek HD Audio(استفاده از کارت صدای مجتمع مادربورد
پس از پایان تـست همـان       . ها در حد ترکیدن بادکنک بود و دیگر تاثیر گذاری قبل را نداشت              انفجار

  .  استCrysisمیزان فریم ثبت شد که نشان از عدم تاثیر کارت صدا در تسهیل پردازش بازی 
  

  مزایا
  

های صدا، کیفیت صدای عـالی، بهبـود صـدا بـا      انواع استانداردپشتیبانی از انواع ورودی و خروجی و     
 64، وجــود PCI-E، نــصب کــارت صــدای روی رابــط Crystalizer و CMSS 3Dاســتفاده از 

  .مگابایت حافظه روی برد 
  
  
  

  مشخصات فنی
  ها بل در تمام کانال  دسی109: نسبت سیگنال به نویز

هرتــز   کیلـو 88 هرتـز تــا  24bit/96KHz (- 10(هرتـز   کیلــو46 هرتــز تـا  10: محـدوده فرکـانس  
)24bit/192KHz-فقط در حالت استریو (  

 - کانالـه آنـالوگ    7,1هرتز برای بلندگوهای       کیلو 96:  بیتی دیجیتال به آنالوگ    24نرخ تبدیل صدای    
  هرتز برای خروجی استریو  کیلو192
ی میکروفون، یـک ورودی   میلیمتر 3,5 میلیمتری، یک ورودی     3,5چهار خروجی   : ها  ها و پورت    رابط

 3,5، یــک خروجــی صــدا و یــک ورودی میکروفــون  RCAو یــک خروجــی اپتیکــال، دو ورودی 
  میلیمتری روی پانل

   مگابایت PCI-E ،  64: نوع رابط و حافظه داخلی
  


