Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series
درک اﻧﻔﺠﺎر
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺎم  ،Johnathan wendelﻧﺸﺎن  Fatal1tyو دﻟﯿﻞ ﺣﮏ ﺷـﺪن آن روی
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ Wendel .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﻧﺸﺎن  Fatal1tyﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺧﺎص ﺑﺎزی را از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﯾـﻦ روش ﮐـﺎرﺑﺮان
ﻣﺸﺘﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺮﻓﻪای را در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﻣﺤـﺼﻮﻻت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﺎرکﻫﺎی ﺗﺠﺎری دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ
ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری  Creativeاﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪاﻧـﺪ ﻧـﺸﺎن
 Fatalityرا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﮐﺎرت ﺻﺪای Creative X-Fi Titanium Fatal1ty
 Champion Seriesاﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻮﺗﯽ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺻﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿـﺸﺘﺮ از
ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺻﺪای ﻣﺠﺘﻤﻊ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﺮﯾـﺪ ﭼﻨـﯿﻦ ﮐـﺎﻻﯾﯽ را ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮐﻨـﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (Environmental Audio Extensions)EAX 5.0اﻓﮑﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺻـﺪاﻫـﺎ را
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  X-Fi CMSS-3Dو
 X-Fi Crystalizationﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﺑﻬﺘﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿـﺪ .ﺑـﺮای دوﺳـﺘﺪاران ﻓـﯿﻠﻢ ،اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  DTSو Dolby Digital
 Liveدر اﯾﻦ ﮐﺎرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه
ﮐــﻪ اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﺮای ﻓﻌــﺎل ﺳــﺎزی Dolby
 Digital Liveﺑﺎﯾﺪ آن را در وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺷـــﺮﮐﺖ ﺛﺒـــﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿـــﺪ .ﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ،
 Creativeﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧـﺎم  Alchemyرا
در اﯾﻦ ﮐﺎرت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ
 Direct Sound 3Dو ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ EAX
در ﺑﺎزﯾﻬـــﺎی ﻗـــﺪﯾﻤﯽ ﮐـــﻪ دﯾﮕـــﺮ در
 Windows Vistaﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
1

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرت ﺻﺪا
 X-Fi Titanium Fatal1tyﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻂ  PCI-Expressﺑﺎ ﻣﺎدرﺑﻮرد در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮرت  ،PCIﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾـﺪ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﭘـﻮرت
 PCIﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( از اﯾﻦ ﮐﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ X-Fi Titanium Fatal1ty .از ﺧﺮوﺟﯽ ﺻـﺪای
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  7,1ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﮐﺎرت دو ﭘﻮرت ﺧﺮوﺟﯽ و ورودی اﭘﺘﯿﮑـﺎل ﻧﯿـﺰ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ داﻣﻨﻪ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎرت ﻣﺘـﺼﻞ ﮐـﺮد را ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﯿﭗﺳﺖ  EMU20K2ﮐﻪ ﺟﺰو آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫـﺎی  Creativeﺑـﺮای ﭘـﺮدازش
ﺻﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ 64 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻪ  Creativeﻧﺎم  X-RAMرا روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،روی ﺑﻮرد ﮐﺎرت ﺻﺪا ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﺪاﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﭘﺨﺶ ﺷﺪن دارﻧﺪ ،در آن ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از روی اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم اﺷﻐﺎل زﻣﺎن ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣـﻮارد ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﯿـﺴﺖ و در ﺑﺎزﯾﻬـﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ،Unreal Tournament 3
 Quake 4و ﯾﺎ  Battlefield 2در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﯾـﻦ ﮐـﺎرت
ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﮐﯿﺲ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روی ﭘﺎﻧﻞ ،ﭘﯿﭻ ﮐﻨﺘـﺮل ﺻـﺪای
ﺧﺮوﺟﯽ و ﺻﺪای ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،ﺟﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺪﻓﻮن و ورودی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ و ﺳﻪ دﮐﻤـﻪ ﺑـﺮای دﺳﺘﺮﺳـﯽ
آﺳﺎن ﺑﻪ  X-Fi CMSS-3D ،X-Fi Crystalizationو )Game Modeﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﮐـﺎرت
ﺻﺪا ﺑﺮای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎزی را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ دراﯾﻮ ﻓﻼﭘﯽ اﺳﺖ و ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾـﮏ دراﯾـﻮ ﻧـﻮری ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻧﻤـﻮد .روی اﯾـﻦ ﺗﺒـﺪﯾﻞ دو
ورودی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺻﺪا ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ و در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺲﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎرت ﺻﺪا
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮐﺎرت و دراﯾﻮر آن ،ﺳـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ  Entertainment ،Gameو Content Creation
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻟﺖ  Gameﮐﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ اﺳـﺖ و
ﺗﻌﺪادی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎده ﺑﺮای ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ .اﻣﮑﺎﻧـﺎت در دﺳـﺘﺮس در
ﺣﺎﻟﺖ  Entertainmentﮐﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪه و  Dolby Digitalو  DTSرا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ
ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺳﺎزد .در ﺣﺎﻟﺖ  Content Creationﮐﻪ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺻﺪا اﺳﺖ ،اﻧـﻮاع
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ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﺠﻢ ﺻﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﺻـﺪا ﺑـﺮای ورودیﻫـﺎی
اﭘﺘﯿﮑـﺎل و آﻫﻨـﮓﺳـﺎزی را در ﺑـﺮدارد .اﻟﺒﺘـﻪ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان  X-Fi Titanium Fatal1tyرا در رده
ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺻﺪای ﻣﺨﺼﻮص آﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻗـﺮار داد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﭘـﻮرتﻫـﺎی روی ﮐـﺎرت و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﺪای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺻﺪا اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را ﺑـﺮای ﺿـﺒﻂ ﺻـﺪا ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .واﻗﻌﺎً ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺻـﺪا
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﻫﺪﻓﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻣﺪل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺪم .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،در ﺣﺠﻢ ﺻﺪای  %50و ﭘﺨﺶ ﺻﺪاﻫﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی آرام ،ﻣﺸﮑﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﻣـﺎ ﺑـﺎ زﯾـﺎد ﺷـﺪن ﺗﻌـﺪاد ﺻـﺪاﻫﺎی ﺧﺮوﺟـﯽ ،ﻫـﺪﻓﻮن ﺿـﻌﻒ ﺧـﻮد را ﻧـﺸﺎن داد و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺪاﻫﺎ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی  Creative X-Fi Z600ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺮوﺟـﯽ ﺻـﺪای  200watt RMSرا ﺑـﻪ ﮐـﺎرت
ﺻﺪا ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدم و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﮑﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدم .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ X-Fi Crystalizer
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺻـﺪا را ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ﻓﺎﯾـﻞﻫـﺎی  MP3و ﯾـﺎ
 WMAدر اﺛﺮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻢ رﻧﮕﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﺨـﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮐﺮد CMSS-3D .ﺻﺪای دو ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﯿﻄﯽ آن را ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑـﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﺪا را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮ ،از اﻃﺮاﻓﺘﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷـﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ  CMSS-3Dﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟـﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﭼﯿﺪﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ در ﻧﻮع ﺧﻮد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﺪﻓﻮن ،اﺣﺴﺎس ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪا ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﯿﻄﯽ را اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن درﺟـﻪ CMSS-
 3Dﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا را ﺑﻬـﻢ ﺑﺮﯾـﺰدCrysis .
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪا اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺻـﺪا و ﯾـﮏ
ﮐﺎرت ﺻﺪای ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ CPU Test 1 ،اﯾﻦ ﺑﺎزی را اﺟـﺮا ﮐـﺮدم ﺗـﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﺪا ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرت روی ﻣﯿﺰان ﻓﺮﯾﻢ ﺑـﺎزی را ﻧﯿـﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﻨﻢ )ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣـﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﭘﺮدازﻧـﺪه  ،AMD X2 3800دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾـﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ  DDR2-800ﺳـﺎﺧﺖ
ﺷﺮﮐﺖ  ،Patriotﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  9800GTو ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑـﺎﯾﺘﯽ Seagate 7200.11
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ( .اﮔﺮ  Crysisرا ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺻﺪای ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎزی را از دﺳـﺖ
داده اﯾﺪ! ﻗﺪرت ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻫﺮ اﻧﻔﺠـﺎر ﺷـﻤﺎ را در ﺟـﺎی ﺧـﻮد
ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﻮ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻤﺎم ﻣـﺎﺟﺮا ﻧﯿـﺴﺖ.
ﺻﺪای ﺗﮏﺗﮏ ﭼﻮبﻫﺎ و آواری ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن آنﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑـﻪ
زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪن اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺳﯿـﺴﺘﻢ در دﻗـﺖ ﺗـﺼﻮﯾﺮ  1280×1024ﭘﯿﮑـﺴﻞ و
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  ،very highﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  17,68ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ ﺗـﺴﺖ را دوﺑـﺎره ﺑـﺎ
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اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺻﺪای ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎدرﺑﻮرد) (Realtek HD Audioاﻧﺠﺎم دادم .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺪای
اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ در ﺣﺪ ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻗﺒﻞ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗـﺴﺖ ﻫﻤـﺎن
ﻣﯿﺰان ﻓﺮﯾﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎرت ﺻﺪا در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﺮدازش ﺑﺎزی  Crysisاﺳﺖ.
ﻣﺰاﯾﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻮاع ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ و اﻧﻮاع اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﺪا ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﻋـﺎﻟﯽ ،ﺑﻬﺒـﻮد ﺻـﺪا ﺑـﺎ
اﺳــﺘﻔﺎده از  CMSS 3Dو  ،Crystalizerﻧــﺼﺐ ﮐــﺎرت ﺻــﺪای روی راﺑــﻂ  ،PCI-Eوﺟــﻮد 64
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ روی ﺑﺮد .

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ 109 :دﺳﯽﺑﻞ در ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ
ﻣﺤـﺪوده ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ 10 :ﻫﺮﺗــﺰ ﺗـﺎ  46ﮐﯿﻠــﻮﻫﺮﺗـﺰ) 10 - (24bit/96KHzﻫﺮﺗـﺰ ﺗــﺎ  88ﮐﯿﻠـﻮﻫﺮﺗــﺰ
) -24bit/192KHzﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮﯾﻮ(
ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺻﺪای  24ﺑﯿﺘﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ 96 :ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی  7,1ﮐﺎﻧﺎﻟـﻪ آﻧـﺎﻟﻮگ-
 192ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮای ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺘﺮﯾﻮ
راﺑﻂﻫﺎ و ﭘﻮرتﻫﺎ :ﭼﻬﺎر ﺧﺮوﺟﯽ  3,5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ،ﯾﮏ ورودی  3,5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،ﯾـﮏ ورودی
و ﯾــﮏ ﺧﺮوﺟــﯽ اﭘﺘﯿﮑــﺎل ،دو ورودی  ،RCAﯾــﮏ ﺧﺮوﺟــﯽ ﺻــﺪا و ﯾــﮏ ورودی ﻣﯿﮑﺮوﻓــﻮن 3,5
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی روی ﭘﺎﻧﻞ
ﻧﻮع راﺑﻂ و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ 64 ،PCI-E :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
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