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  نصب سخت افزارها:بخش اول
 

 مالحظات قبل از نصب  1-1

اين مادربرد حاوي تعداد بسيار زيادي از مدارها و تجهيزات الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است به خاطر 
زير را به دقت مطالعه به همين خاطر لطفا پيش از نصب، راهنمايي هاي . ايجاد تخليه الكتريسيته ساكن صدمه ببينند

 :كنيد
برچسب هاي بر روي مادربرد مانند شماره سريال، يا برچسب گارانتي كه توسط فروشنده بر روي محصول  •

 .وجود اين برچسب ها براي استفاده از خدمات گارانتي الزامي است. است را جدا نكنيد الصاق شده
عات، برق سيستم را به وسيله جداكردن دوشاخه هميشه قبل از جدا كردن و يا نصب مادربرد و يا ديگر قط •

 .كابل برق منبع تغذيه سيستم از پريز ديواري، قطع كنيد
ها به   هاي داخلي بر روي مادربرد، دقت كنيد آن   افزاري بر روي اتصال دهنده پس از نصب قطعات سخت •

 .درستي و محكم در جاي خود قرار گرفته باشند
جا مي كنيد به هيچ يك از اتصال دهنده ها و ديگر قسمت هاي فلزي آن دست هنگامي كه مادربرد را جا به  •

 .نزنيد
بهتر است هنگام جا به جا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه  •

در صورتي كه چنين دستبندي را در اختيار نداريد، دستان خود را خشك  .الكتريسيته ساكن استفاده كنيد
 .رده و به يك شئ فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساكن موجود در بدن شما تخليه شودك

 .قبل از نصب مادربرد، آن را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن خود باقي بگذاريد •
 .لطفا دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربرد حتما منبع تغذيه را خاموش كرده باشيد •
 سيستم، بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با ولتاژ شبكه برق محلي قبل از روشن كردن •

 .منطبق باشد
قبل از استفاده از محصول، اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابل ها و اتصال دهنده ها به درستي در جاي  •

 .خود قرار گرفته باشند
نصب، پيچ ها با مدارهاي مادربرد و يا ديگر براي جلوگيري از صدمه ديدن مادربرد، احتياط كنيد هنگام  •

 .قطعات موجود بر روي آن تماس پيدا نكنند
 .اطمينان حاصل كنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه اي بر روي مادربرد و يا درون كيس باقي نمانده باشد •
 .لطفا كامپيوتر را بر روي سطوح ناهموار قرار ندهيد •
 .درجه حرارت باال مورد استفاده قرار ندهيدسيستم كامپيوتري را در محيط با  •
افزارها، عالوه بر صدمه زدن به قطعات مختلف سيستم،  روشن كردن كامپيوتر در حين فرايند نصب سخت  •

 .تواند به كاربر نيز صدمه بزند مي
لطفا با اگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شده ايد،  •

 .يك متخصص كامپيوتر تاييد شده و با تجربه مشورت كنيد
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 مشخصات محصول 1-2
 :):1نکته (AM3پشتیبانی از پردازنده های دارای سوکت  

 AMD Phenom™ II X3پردازنده /AMD Phenom™ II X4 processorپردازنده 
 GIGABYTEيت برای مشاهده جديدترين فهرست پشتيبانی از پردازنده ها، به وب سا(

  .)مراجعه کنيد

CPU 

 5200 MT/s  باس انتقال سريع  
 North Bridge: AMD 770چیپ  
  South Bridge: AMD SB710چیپ  

  چيپ ست

 گیگابایت از حافظه سیستم را پشتبانی 16تا  ولتی که DDR3 DIMM 1.5سوکت عدد 4 
  )2نکته (می کنند

 ساختار حافظه دو کانالی 
 مگاهرتز1333/1066/(.O.C)1666با سرعت  DDR3هپشتيبانی از مدولهای حافظ 

 .) مراجعه کنيدGIGABYTEبرای مشاهده جديدترين فهرست پشتيبانی از حافظه، به وب سايت (
  )3نکته (ECCپشتیبانی از حافظه 

  حافظه

 Realtek ALC888/892کدخوان  
 صدای با کيفيت 
  کانالی- 2/4/5.1/7.1 
 S/PDIFورودی /پشتیبانی از خروجی 
  CDبانی از ورودی پشتی 

  صدا

 1 x  چيپ Realtek RTL8111C/D(L)/E)10/100/1000مگابيت (  LAN  
 1 x شکاف PCI Express x16 سرعت ،x16 

  .) مطابقت داردPCI Express 2.0 با استاندارد PCI Express x16شیار(
 4 x شیار PCI Express x1  
 2 xشیار PCI   

  شکاف های توسعه

 South Bridgeچیپ  
− 1 x ط رابIDE از ATA-133/100/66/33 دستگاه 2 و تا IDEپشتیبانی می کند  
− 6 x  رابطSATA 3Gb/s دستگاه 6 از حداکثر SATA 3Gb/sپشتیبانی می کند  
  JBOD و SATA RAID 0 ،RAID 1 ،RAID 10پشتيبانی از  −
 iTE IT8720:چيپ  
− 1 x  درایو دیسک فالپی پشتیبانی می کند1رابط درایو دیسک فالپی از   

  ابط ذخيره سازیر

  T.I. TSB43AB23چيپ  
 IEEE عدد از طريق قالبهای 1 عدد روی پانل پشتی، IEEE 1394a (2 پورت 3حداکثر  

1394a متصل به هدرهای داخلی IEEE 1394a( 

IEEE 1394 

 :South Bridgeمجتمع در  
ی  عدد از طريق قالبها4 چهار عدد روی پانل پشتی، USB 2.0/1.1 (8 پورت 12حداکثر  

USB متصل به هدرهای داخلی USB(  

USB 

 
 
 
“*” GA-MA770T-UD3خازن با طرح تمام جامد را می پذیرد  



 

نصب سخت افزارها - 5 -  
 

 1 x رابط برق اصلی ATX ،24پين  
 1 x ولتی 12 رابط برق ATX ،8پين  
 1 xرابط درايو فالپی ديسک   
 1 xرابط IDE   
 6 x رابط SATA 3Gb/s  
 1 x هدر فن CPU 
 2 xهدر فن سيستم   
 1 xبرق هدر فن   
 1 xهدر پانل جلويی  
 1 xهدر صوتی پانل جلويی  
 1 xرابط ورودی CD   
 1 x ورودی هدر S/PDIF 
 1 x خروجی هدر S/PDIF 
 2 x هدر USB 2.0/1.1 
 1 x هدر IEEE 1394a   
 1 xهدر پورت موازی  
 1 xهدر پورت سریال  
 1 x هدر LEDپاور   
 1 xهدر ورودی شاسی  

 رابطهای داخلی

 1 x پورت PS/2 کليد صفحه  
 1 x پورت PS/2ماوس   
 1 x رابط کواکسيال خروجی S/PDIF  
 1 x اتصال خروجی نوری S/PDIF 
 8 x پورت USB 2.0/1.1 
 2 x پورت IEEE 1394a  
 1 x پورت RJ-45 
 6 x خروجی بلندگوی /ساب ووفر خروجی بلندگوی پشتی/خروجی بلندگوی مرکزی( جک صوتی

  )میکروفن/خروجی خط/ورودی خط/کناری

  انل پشتیاتصاالت پ

کنترل کننده   iTE IT8720چيپ  
  خروجی/ورودی

 تشخيص ولتاژ سيستم 
 سيستم/CPUتشخيص دمای  
  پاور/سیستم/CPUتشخیص سرعت فن  
  CPUهشدار گرم شدن بیش از حد  
  پاور/سیستم/CPUهشدار خرابی فن  
  )4نکته (سيستم/CPUکنترل سرعت فن  

  نمايشگر سخت افزار

 2 x مگابيت8 فالش   
  مجازAWARD BIOS استفاده از 
 ™DualBIOSپشتيبانی از  
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b  

BIOS  
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 BIOS@پشتيبانی از  
 Q-Flashپشتيبانی از  
 Xpress BIOS Rescueپشتيبانی از  
 Download Centerپشتيبانی از  
 Xpress Installپشتيبانی از  
 Xpress Recovery2پشتيبانی از  
  )5نکته (EasyTuneپشتيبانی از  
 Easy Energy Saverپشتيبانی از  
 Time Repairپشتيبانی از  
  Q-Shareپشتيبانی از  

 قابليت های منحصر به فرد

 Norton Internet Security)  نسخهOEM(  نرم افزار همراه  
  سيستم عامل  Microsoft® Windows® Vista/XPپشتيبانی از  
  امل فرمع  سانتی متر x 21.0 30.5 ؛ ATXعامل فرم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نصب شده است و تنظیم پیشرفته ساعت فعال AMD Black Edition CPUتوصیه می کنیم چنانچه یک  )1نکته (
  . را ارتقا دهیدCPU VRM دفع گرمایی مربوط به منطقه است،

 گیگابایت حافظه 4صب بيش از ، در صورت نXP/ بيتی ويندوز ویستا32به دليل محدوديت های سيستم عامل  )2نکته (
 . گیگابایت نمايش داده می شود4فيزيکی، مقدار واقعی حافظه کمتر از 

 پشتیبانی می کند ضرورت خواهد ECC که از CPUاستفاده از یک  را نصب کنید، ECCچنانچه مایلید حافظه  )3نکته (
  .داشت

 .سیستم نصب شده بستگی دارد/CPUک کننده سیستم به خن/CPUپشتيبانی از قابليت کنترل سرعت فن  )4نکته (

 .، ممکن است در مدل های مختلف مادربورد متفاوت باشدEasyTuneعملکردهای قابل استفاده در  )5نکته (
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 نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده  1-3
  :لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيد

 .كند  پردازنده اي كه خريداري كرده ايد پشتيبانياطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از •
 GIGABYTEبراي مشاهده جدول آخرين پردازنده هاي پشتيباني شده توسط مادربرد خود به وب سايت (

  )مراجعه كنيد
براي جلوگيري از صدمه ديدن پردازنده، هميشه قبل از نصب آن، كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق را از پريز  •

 . جدا كنيدديواري 
.  اگر پردازنده را در جهت نادرست نصب كنيد در جاي خود قرار نخواهد گرفت.پين يك را بر روي پردازنده بيابيد •
  .را روي سطح پردازنده قرار دهيدخمير ناقل حرارت صاف و نازک از يك اليه  •
، چرا که حرارت پردازنده به اگر حرارت گير پردازنده را نصب نکرده ايد به هيچ عنوان سيستم را روشن نکنيد •

 .سرعت باال مي رود و ممکن است صدمات جدي به پردازنده وارد شود
استفاده از فركانس هاي باالتر از . فركانس پردازنده را بر روي مقدار مجاز ذكر شده در راهنماي آن تنظيم كنيد •

اگر قصد افزايش فركانس . ي شود به هيچ وجه توصيه نم(FSB)حدود تعيين شده براي پردازنده و گذرگاه آن 
به بيش از حدود تعيين شده را داريد، لطفا به مشخصات ارايه شده به همراه پردازنده، كارت گرافيك، حافظه، 

 .ديسك سخت و غيره، مراجعه كنيد
  

  نصب پردازنده   1-3-1
A.   ايه پردازنده قرار دهيدرا در قسمت مربوطه روي پ) که با يک مثلث کوچک مشخص شده است(پين يک پردازنده.  

 

 
 
 

چک که عالمت يک مثلث کو
 پايه يپين يک را بر رو

  کنديپردازنده مشخص م

عالمت يک مثلث کوچک که 
 پردازنده يپين يک را رو

  کنديمشخص م

 AM3  پردازندهسوکت

 AM3 پردازنده
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B.  از مراحل زير براي نصب صحيح پردازنده بر روي سوكت پردازنده روي مادربرد پيروي كنيد.  

 

قبل از نصب پردازنده و براي جلوگيري از صدمه ديدن آن، اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر خاموش بوده و كابل برق 
 .آن از پريز ديواري جدا شده باشد

  

 

 

 
     

 :مرحله اول
 .اهرم قفل کننده را به صورت کامل باال بياوريد

  :مرحله دوم 
با مثلث کوچکي مشخص (پين يک بر روي پردازنده 

را با عالمت مثلث بر روي سوکت کامال هم ) شده است
. تراز کنيد و به آرامي پردازنده را داخل سوکت قرار دهيد

ه درستي در سوكت حاصل كنيد كه پردازنده باطمينان 
و پين ها به شكل كامل با سوراخ هاي موجود قرار گرفته 

هنگامي كه پردازنده به . بر روي سوكت هماهنگ باشند
را خود ل سوكت قرار گرفت، يك انگشت خدرستي در دا

در وسط آن قرار داده و سپس اهرم نگه دارنده پردازنده 
 .ل شودرا به صورت كامل پايين ببريد تا در جاي خود قف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

به جاي استفاده از زور و . پردازنده در جهت اشتباه نصب نخواهد شد. هنگام نصب پردازنده نهايت دقت را به كار ببريد
 .وارد آوردن فشار، جهت قرار گيري پردازنده را تغيير دهيد

 

 دارنده سوكت پردازنده اهرم نگه
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   پردازندهخنك كنندهنصب   1-3-2
در مراحل زير از خنك كننده گيگابايت به عنوان نمونه استفاده . (ر روي پردازنده دنبال كنيدمراحل زير را براي نصب خنك كننده ب

 )شده است

  

 

 
  :مرحله اول

يک اليه صاف و نازک از خمير ناقل حرارت را بر روي سطح 
 .پردازنده نصب شده قرار دهيد

  :مرحله دوم 
 .خنک کننده پردازنده را روي پردازنده قرار دهيد

    

 

 

 
  :مرحله سوم

گيره خنک کننده را داخل پايه موجود بر روي يک طرف 
طرف ديگر گيره خنک کننده . قاب نگه دارنده گير بياندازيد

را  را به صورت عمودي به سمت پايين فشار دهيد و آن
داخل ديگر پايه موجود بر روي قاب نگه دارنده گير 

 .بيندازيد

  :مرحله چهارم 
ت چپ به سمت راست اهرم کناري را از سم

براي . (تا در جاي خود قفل شود) مطابق شکل باال(بچرخانيد
راهنمايي بيشتر درباره خنک کننده پردازنده به راهنماي 

 .)نصب خنک کننده مراجعه کنيد

    

 

  :مرحله پنجم
 که بر CPU_FANدر پايان کابل خنک کننده پردازنده را به اتصال دهنده 

 .ه است متصل کنيدروي مادربرد قرار گرفت

 
 
 
 
 

برخي از مواقع ممكن است خمير ناقل . هنگام جدا كردن حرارت گير از پردازنده و مادربرد نهايت دقت را به كار ببريد
 .اين امر باعث صدمه ديدن پردازنده خواهد شد. حرارت سبب چسبيدن پردازنده و حرارت گير به يكديگر شود
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 نصب حافظه  41-
 :  هاي حافظه لطفا به نكات زير توجه كنيدماژولقبل از نصب 

شود از حافظه هاي  توصيه مي. اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از حافظه هاي مورد استفاده شما پشتيباني مي كند •
 .رفيت و مارك يكسان استفاده كنيدظبا حجم، مشخصات، 

  ) مراجعه كنيدGIGABYTEبراي آگاهي از آخرين حافظه هاي پشتيباني شده لطفا به وب سايت (
 هاي حافظه براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها،   اطمينان ماژولقبل از نصب و يا برداشتن  •

 .حاصل كنيد كه كامپيوتر خاموش بوده و كابل برق آن جدا شده باشد
 كند، به همين خاطر يك  هاي حافظه به گونه اي طراحي شده اند كه از نصب نا صحيح آن ها جلوگيري ميماژول •

 حافظه در ماژولاگر هنگام نصب متوجه شديد كه .  حافظه تنها در يك جهت بر روي مادربرد نصب خواهد شدماژول
 .جاي خود قرار نمي گيرد، جهت نصب آن را تغيير دهيد

 
 پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله 1-4-1

 به طور BIOSبعد از نصب حافظه، .  فناوری کانال دوگانه پشتیبانی می کند دارد و ازDDR3این مادربورد چهار سوکت حافظه 
با فعال کردن حالت حافظه کانال دوگانه، پهنای باند حافظه اولیه را دو . خودکار مشخصات و ظرفیت حافظه را تشخیص می دهد

 .برابر خواهد کرد

 :و ساکت حافظه به شکل زیر است به دو دسته تقسیم می شوند و هر کانال دارای دDDR3چهار ساکت 
 DDR3_1 و DDR3_3 : كانال صفر 
 DDR3_2 و DDR3_4 : كانال يك 
 

DD
R3

_1
DD

R3
_2

DD
R3

_3
DD

R3
_4

  
 
 
  

 .با توجه به محدوديت هاي پردازنده، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوكاناله به نكات زير توجه داشته باشيد
 .ت دوكاناله را فعال كردنصب شده باشد نمي توان حال DDR3اگر تنها يك ماژول حافظه  1.
هنگام فعال سازی حالت کانال دوگانه با دو یا چهار مدول حافظه، توصیه می شود از یک حافظه با همان ظرفیت،   2.

 با همان رنگ و عملکرد بهینه نصب و استفاده DDR3برند، سرعت استفاده کنید و چیپ هایی دارای سوکت های 
 .کنید

 

 جدول تنظیمات حافظه کانال دوگانه 
 DDR3_1 DDR3_2DDR3_3DDR3_4

DS/SS DS/SS----  دو مدول
-- --DS/SSDS/SS

DS/SS DS/SSDS/SSDS/SS چهار مدول

)SS= ،یک طرفهDS= ،بدون حافظه="- -"دوطرفه( 

  

اگر دو مدول حافظه نصب شده باشند، توصیه می شود آنها را در 
  . نصب کنیدDDR3_2 و DDR3_1سوکت های 
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 نصب يک حافظه  1-4-2
انجام اين كار . از نصب يك ماژول حافظه، كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيدقبل 

هاي   با ماژولDDR2 DIMMو  DDR3 DIMMهاي  ماژول. شود تا به ماژول حافظه شما صدمه وارد نشود سبب مي
DDR DIMMهاي  ظهاطمينان حاصل كنيد كه تنها از حاف.  سازگار نيستندDDR3 DIMM مادربرد بر روي اين 

 .كنيد استفاده مي
 

DDR3 DIMM 
 
 

از مراحل زير براي نصب .  داراي يك فرورفتگي است و به همين دليل تنها در يك جهت قابل نصب استDDR3يك ماژول حافظه 
  .ماژول هاي حافظه خود در سوكت هاي حافظه استفاده كنيد

  
  :مرحله اول

دو قفل قرار گرفته در دو . افظه توجه كنيد حماژولبه جهت قرار گيري 
همانطور كه . طرف اسالت حافظه را به سمت بيرون فشار دهيد تا باز شوند

در تصوير نشان داده شده است، انگشتان خود را در لبه هاي بااليي ماژول 
حافظه قرار دهيد، آن ها را به سمت پايين فشار داده و ماژول حافظه را به 

 .داخل سوكت قرار دهيدصورت عمودي در 

  :مرحله دوم
زماني که ماژول حافظه به درستي در جاي خود قرار بگيرد گيره هاي هر دو 

 .طرف سوکت کامال سر جاي خودقفل مي شوند

 
 

ورفتگيفر
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 نصب كارت هاي توسعه  5-1
  .قبل از نصب يك كارت توسعه، لطفا موارد زير را به دقت مورد مطالعه قرار دهيد

براي آگاهي از . كنيد كه مادربرد شما از كارت توسعه اي كه قصد نصب آن را داريد پشتيباني كنداطمينان حاصل  •
 .اين نكته، دفترچه راهنماي ارايه شده همراه كارت توسعه خود را به دقت مطالعه كنيد

يد تا از بروز هميشه قبل از نصب كارت توسعه كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كن •
 .آسيب هاي احتمالي جلوگيري به عمل آوريد

 

 
 

  .مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد تا کارت توسعه ي خود را به درستي در اسالت توسعه نصب کنيد
روي اسالت  شكاف كيس روبهفلزي پوشش دهنده . اسالت توسعه اي را كه از كارت شما پشتيباني مي كند مشخص كنيد .1

 . را از جاي خود خارج كنيدتوسعه
 تا به صورت كامل در جاي خود كارت توسعه را به صورت عمودي بر روي اسالت قرار داده و آن را به سمت پايين فشار دهيد .2

 .قرار بگيرد
اطمينان حاصل كنيد كه اتصال دهنده هاي فلزي قرار گرفته در قسمت تحتاني كارت به صورت كامل درون اسالت قرار گرفته  .3

 .اشدب
 .، آن را با يك پيچ در محل مربوطه ببنديدبر روي پانل پشتي كيسبراي محكم كردن كارت  .4
 .پس از نصب تمامي كارت هاي توسعه، دوباره درب كيس را ببنديد .5
 شده و تنظيمات الزم براي كارت توسعه خود را اعمال BIOSدر صورت نياز وارد منوي تنظيمات . نيدكامپيوتر را روشن ك .6

 .كنيد
 .درايورهاي ارايه شده به همراه كارت توسعه خود را در سيستم عامل نصب شده بر روي سيستم نصب كنيد .7

 
 : Express x16نصب و جداسازی یک کارت گرافیک : مثال

 :نصب يك كارت گرافيك  •
به آرامی لبه باالیی کارت را به پایین فشار دهید تا به طور 

.  قرار دهیدPCI Express x16کامل در داخل شیار 
اطمینان پیدا کنید کارت به طور محکم در شیار قرار گرفته 

 .و لرزش نداشته باشید

 
  :برداشتن كارت •

به آرامي قفل قرار گرفته بر روي اسالت را به عقب بکشيد و سپس کارت را به صورت مستقيم از 
 .اسالت به سمت بيرون بکشيد

 PCI Express x16اسالت توسعه 

PCIاسالت توسعه 

 PCI Express x1اسالت توسعه 
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  اتصاالت پانل پشتی 6-1

 
 

 PS/2 کلید و ماوس پورت صفحه
استفاده ) ارغوانی( از پورت پایینی PS/2و یک صفحه کلید ) سبز( از پورت باالیی PS/2برای اتصال یک ماوس 

 .کنید

  خروجیS/PDIFرابط خروجی 
این رابط خروجی صوتی دیجیتال به یک سیستم صوتی خارجی فراهم می کند که از صوت نوری دیجیتال پشتیبانی 

 از استفاده از این ویژگی، مطمئن شوید سیستم صوتی شما یک صوت دیجیتال نوری در رابط فراهم می قبل. می کند
 .کند

 کواکسيال  S/PDIFرابط خروجی 
این رابط خروجی صوتی دیجیتال به یک سیستم صوتی دیجیتال که از صوت کواکسیال دیجیتال پشتیبانی می 

ن ویژگی، مطمئن شوید سیستم صوتی شما یک صوت دیجیتال نوری در قبل از استفاده از ای. کند، فراهم می کند
 .رابط فراهم می کند

 USBپورت 
 مانند USBاز این پورت برای اتصال دستگاه های .  پشتیبانی می کندUSB 2.0/1.1 از مشخصات USBپورت 
 . و غیره استفاده کنیدUSB، درایو فلش USB، چاپگر USBصفحه کلید /ماوس

 IEEE 1394a پورت
 پشتیبانی hotplug شامل سرعت باال، پهنای باند باال و قابلیت های IEEE 1394aاز مشخصات  IEEE 1394پورت 

  .می کند

 RJ-45 LANپورت 
وضعیت های .  گیگابایت سرعت دیتا فراهم می کند1 اتصال اینترنت را با حداکثر Gigabit Ethernet LANپورت 
LED هایLAN شده است در زیر تشریح. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

وقتی کابل متصل به یک رابط پانل عقب را باز می کنید، ابتدا کابل را از دستگاه خود باز کنید و سپس آن را از  •
 .مادربورد بیرون بیاورید

برای جلوگیری از اتصالی برق درون رابط کابل، آن را . حین باز کردن کابل، آن را مستقیما از رابط بیرون بکشید •
 .این جهت و آن جهت حرکت ندهیدبه 

 

 نشان دهنده ديود نوري
سرعت/ اتصال  

 نشان نوري ديود
 دهنده فعاليت

 درگاه شبكه

  اتصال نشان دهنده سرعتنوري ديود
 وضعيت شرح

 نارنجي يك گيگابيت در ثانيه
 سبز  مگابايت در ثانيه100

 خاموش  مگابايت در ثانيه10
 

 فعاليت نشان دهنده نوري ديود
 وضعيت شرح
 و يا دريافت اطالعات در حال انجام ارسال
 است

 زن چشمك

 خاموش  است اتصال برقرار نشده
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  )نارنجی(ساب ووفر /جک خروجی بلندگو مرکزی
 . استفاده کنید5.1/7.1-ساب ووفر در یک پیکربندی صوتی کانال /از این جک صوتی برای اتصال بلندگوهای مرکزی

  )سیاه(جک خروجی بلندگو پشتی 
 . استفاده کنید4/5.1/7.1-یکربندی صوتی کانال از این جک صوتی برای وصل کردن بلندگوهای پشتی به یک پ

  )خاکستری(جک خروجی بلندگو کناری 
 . استفاده کنید7.1-از این جک صوتی برای وصل کردن بلندگوهای کناری به یک پیکربندی صوتی کانال 

  )آبی(جک ورودی 
  یک درایو نوری، واکمن و غیرهاز این جک صوتی برای وصل کردن دستگاه های ورودی مانند. جک ورودی پیش فرض

  .استفاده کنید
  )سبز(جک خروجی 

این جک . از این جک صوتی برای وصل کردن یک هدفون یا بلندگوی دو کاناله استفاده کنید. جک خروجی پیش فرض
  .د نیز استفاده کر4/5.1/7.1-صوتی را می توان برای وصل کردن بلندگوهای جلویی به یک پیکربندی صوتی کانال 

  )صورتی(جک ورودی میکروفون 
  .میکروفون را باید به این جک وصل کرد. جک ورودی میکروفون پیش فرض

 
 را می توان برای عملکردهای مختلفی از  ~ عالوه بر تنظیمات بلندگوهای پیش فرض، جک های صوتی 

 جک ورودی میکروفون پیش فقط میکروفون ها باید کماکان به. طریق نرم افزار صوتی مجددا تنظیم کرد
)فرض   در 2/4/5.1/7.1-به دستورالعمل های مربوط به تنظیمات پیکربندی صوتی کانال.  وصل شوند(
 .مراجعه فرمایید" 2/4/5.1/7.1-پیکربندی صوتی کانال" تحت عنوان 5فصل 
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 هاي داخلي اتصال دهنده  7-1
 
 

1

2

34

5

17

6

7

8

9

12

14

15

4

11

16

13

1) ATX_12V_2X4
2) ATX
3) CPU_FAN
4) SYS_FAN1/SYS_FAN2
5) PWR_FAN
6) FDD
7) IDE
8) SATA2_0/1/2/3/4/5
9) PWR_LED

10) BAT
11) F_PANEL

12) F_AUDIO
13) CD_IN
14) SPDIF_IN
15) SPDIF_OUT
16) F_USB1/F_USB2
17) F_1394
18) LPT
19) COMA
20) C I
21) CLR_CMOS

18

10

20

21

19

 
 
 

 

  : هاي زير را به دقت مطالعه كنيد قبل از اتصال ابزارهاي خارجي بر روي مادربرد، راهنمايي
اي كه قصد داريد به همراه آن مورد استفاده قرار دهيد  ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصال دهنده  •

 .سازگار باشد
 كيس را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز صدمات قبل از نصب ابزار كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق •

 .احتمالي جلوگيري به عمل آوريد
پس از نصب ابزار و قبل از روشن كردن كامپيوتر، اطمينان حاصل كنيد كه سيم اتصال دهنده ابزار به شكلي مطمئن  •

 .به اتصال دهنده روي مادربرد متصل شده باشد
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2/1( ATX_12V_2X4/ATX )12*2 و اتصال دهنده توان اصلي 2*4 ولت 12نده توان اتصال ده(  
براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته بر روي را تواند توان مورد نياز  با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغديه مي

تمامي  بوده و كه منبع تغذيه خاموشقبل از وصل كردن اتصال دهنده برق، اطمينان حاصل كنيد . مادربرد تامين كند
اتصال دهنده توان به گونه اي طراحي شده است كه نمي توان آن را در جهت اشتباه . قطعات به درستي نصب شده باشند

 12 اتصال دهنده . به اتصال دهنده متناظر آن بر روي مادربرد متصل كنيداتصال دهند برق را در جهت صحيح. نصب كرد
اگر اين اتصال دهنده به مادربرد متصل نشود . ز پردازنده مورد استفاده قرار مي گيرداولت عموما براي تامين توان مورد ني

  . نخواهد شدرا ه اندازيسيستم 
بهتر است از منابع . لطفا از منبع تغذيه اي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشد

منبع تغذيه اي استفاده از اگر . دنداشته باش)  وات و بيشتر500(بااليي تغذيه اي استفاده كنيد كه توان خروجي 
 عدم آغاز ثباتي سيستم و يا به تامين توان مورد نياز سيستم نباشد، شاهد بروز مشكالتي چون بي قادركه كنيد 

 .به كار آن خواهيد بود
 

 

1

4

5

8

ATX_12V_2X4

131

2412

ATX 

ATX_12V_2X4: 
 عملكرد شماره پين

1 GND)  2فقط برای پینx4 12ولتی (

2  GND)  2فقط برای پینx4 12ولتی (
3 GND 
4 GND 
5  +12V)  2فقط برای پینx4 12ولتی ( 

6  +12V)  2فقط برای پینx4 12ولتی ( 
7  +12V  
8 +12V  

ATX: 
شماره پين عملكرد  شماره پين عملكرد

 1  ولت3.3 13   ولت3.3
  2  ولت3.3 14  ولت- 12

GND 15 GND 3 
PS_ON(soft On/Off)  16 5 +4 ولت 

GND  17 GND 5  
GND  18 5 +6 ولت  
GND  19 GND 7  

  Power Good 8 20   ولت-5
  SB(stand by +5V)  9 ولت 5 21 ولت+ 5
  10 ولت+ 12 22 ولت+ 5
 ATX  12*2فقط براي (ولت + 5

 23  )پين
  ATXفقط براي (ولت + 12
  11  ) پين2*12

GND)  فقط برايATX  12*2 
 24  )پين

  ATXفقط براي ( ولت 3.3
  12  ) پين2*12
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3/4/5( CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN) هدرهای فن(  
 و (SYS_FAN2) پینی 3، یک هدر فن سیستم (CPU_FAN)پینی -CPU 4ورد دارای یک هدر فن مادرب

اغلب هدرهای فن .  است(PWR_FAN)پینی -3 و یک هدر فن پاور (SYS_FAN1) پینی -4یک هدر فن 
وقتی یک کابل فن را وصل می کنید، مطمئن شوید آن را در جهت صحیح . دارای یک طرح جاگذاری نشکن هستند

 که مستلزم استفاده از یک فن CPUمادربورد از کنترل سرعت فن ). سیم رابط سیاه سیم ارت است(ارد می کنید و
CPUبرای دفع گرمایی بهینه، توصیه می شود فن سیستم درون .  با طرح کنترل سرعت فن است، پشتیبانی می کند

 .شاسی قرار داده شود

SYS_FAN1
1

1

CPU_FAN

1

SYS_FAN2 PWR_FAN
1

 
 

 

. نده و سيستم را به اتصال دهنده هاي مربوطه متصل كرده باشيداطمينان حاصل كنيد كه كابل هاي پرداز •
 .افزايش بيش از حد حرارت ممكن است به پردازنده شما آسيب زده و يا سبب اختالل در عملكرد سيستم شود

اتصال دهنده هاي فن جامپرهاي قابل پيكره بندي نيستند به همين خاطر به هيچ وجه جامپر بر روي آن ها  •
 .قرار ندهيد

 
6( FDD) اتصال دهنده فالپي(  

انواع درایوهای دیسک فالپی مورد پشتیبانی عبارتند . از رابط برای وصل کردن یک درایو دیسک فالپی استفاده می شود
قبل از وصل کردن یک درایو .  مگابایت2.88 مگابایت و 1.44 مگابایت، 1.2 کیلوبایت، 720 کیلوبایت، 360: از

 کابل 1پین .  رابط و کابل درایو دیسک فالپی را در جای صحیح قرار می دهد1ید پین دیسک فالپی، مطمئن شو
  .معموال دارای یک نواربندی با رنگ های مختلف است

1

2

33

34

 

CPU_FAN: 
  شماره پين عملكرد

GND 1 
  2 کنترل سرعت/ولت+ 12

 3 حسگر
 4  كنترل سرعت

SYS_FAN1: 
  شماره پين عملكرد
GND  1 
+12V/2  کنترل سرعت  
  3  حسگر
 4 ذخیره

SYS_FAN2/PWR_FAN: 
  شماره پين عملكرد
GND  1 

  2  ولت+ 12
 3 حسگر
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7( IDE)  اتصال دهندهIDE(  
 جهت قرارگيري IDEبل قبل از اتصال كا.  توانايي پشتيباني از دو ابزار مانند ديسك سخت و يا درايو نوري را داردIDEهر اتصال دهنده 

 را به يك اتصال دهنده متصل كنيد، به خاطر داشته باشيد كه جامپرها و کابل IDEاگر قصد داريد تا دو ابزار . صحيح آن را بررسي كنيد
باره چگونگي براي كسب اطالعات بيشتر در). (براي مثال فرمانده يا فرمانبر( ايفا مي کند تنظيم کنيد IDEها را بر اساس نقشي که ابزار 
 .) از راهنمايي هاي ارايه شده به همراه ابزار استفاده كنيدIDEفرمانبر براي ابزارهاي / پيكره بندي ابزارهاي فرمانده

 

2

40

1

39

 
 
8( SATA2_0/1/2/3/4/5)  اتصال دهنده هايSATA 3Gb/sگيگابيت بر ثانيه (  

 SATA پشتيباني كرده و با استاندارد SATA 3Gb/sدارد  ارائه شده توسط اين مادربرد از استانSATAهاي  دهنده  اتصال 
1.5Gb/sهر اتصال دهنده .  نيز سازگار هستندSATA از يك ابزار SATAكننده  كنترل . كند  منفرد پشتيباني ميAMD 
SB710 های  بندی  از پيكره RAID 0 ،RAID 1 ،RAID10 وJBODهايي در  براي كسب راهنمايي. كند  پشتيباني مي 

  .مراجعه كنيد" SATA هاي سخت   بندي ديسك پيكره"  و قسمت 5 به بخش RAIDهاي   بندي آرايه  ه با چگونگي پيكرهرابط
 

17

1 7

SATA2_1

SATA2_0

17

1 7

SATA2_3

SATA2_2

17

1 7

SATA2_5

SATA2_4

 

 

  

اگر از بيش از دو هاردديسك .  حداقل به دو عدد هاردديسك نياز داردRAID1 يا  RAID 0پيکربندی •
 .ها بايد زوج باشد کنيد، مجموع تعداد هاردديسك استفاده می

ها بايد يک عدد   حداقل به چهار عدد هاردديسك نياز دارد و مجموع تعداد هاردديسكRAID10يکربندی پ •
  .زوج باشد

  شماره پين  عملكرد
GND 1 
TXP 2  
TXN  3 
GND  4 
RXN  5  
RXP  6  
GND 7  

 

 را به درايو ديسک SATA شکل کابل Lلطفاً انتهای 
 . متصل کنيدSATAسخت 
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9( PWR_LED)  اتصال دهندهLEDنيروي سيستم (  
 نيروي سيستم بر روي كيس جهت نشان دادن وضعيت نيروي سيستم LEDتواند براي وصل كردن يك  اين اتصال دهنده مي

 S1هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار .  روشن خواهد بودLED كار است اين  هنگامي كه سيستم درحال. استفاده شود
 است و يا خاموش S3/S4هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار .  به صورت چشمك زن درخواهد آمدLEDاست اين 

(S5)باشد، اين چراغ خاموش خواهد بود  مي.  

1

 

 
  )BAT(باطري  )10

 هنگامي كه CMOSدر ) ، تاريخ، زمانBIOS هايي چون  تنظيمات بخش( اطري انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات ب
هنگامي كه ولتاژ باطري به ميزان كمي كاهش پيدا كرد آن را تعويض نماييد به اين . كند كامپيوتر خاموش است را تامين مي 

  . به صورت صحيح نبوده و يا تنظيمات آن از بين بروندCMOSتنظيم شده در داري مقادير  خاطر كه ممكن است قادر به نگه 
 

 

  

  .هميشه قبل از تعويض باطري سيستم را خاموش كرده و كابل برق آن را از دوشاخه ديواري خارج كنيد •
ويض تع. باطري هاي فرسوده را تنها با باطري هاي يكسان و يا مشابه تاييد شده از سوي سازنده تعويض كنيد •

 .هاي مشابه ممكن است سبب انفجار آن شود باطري با مدل 
اي كه مادربرد را از  در صورتي كه قادر به تعويض باطري نيستيد و يا از مدل صحيح آن اطالع نداريد، با مغازه •

  .ايد و يا فروشنده محلي تماس بگيريد آن خريده 
سمت مثبت بايد رو به (  روي آن توجه كنيد حك شده بر) -(و منفي (+) هنگام نصب باطري به جهات مثبت  •

  .)باال قرار بگيرد
 .هاي فرسوده بايد مطابق با قوانين محلي در رابطه با محيط زيست معدوم شوند باطري •

 عملكردشماره پين
1 MPD+ 
2 MPD- 
3 MPD- 

 
 LEDوضعيت سيستم

S0 روشن 

S1 چشمك زن

S3/S4/S5 خاموش 
 

 : را توسط برداشتن باطري پاك كنيدCMOSتوانيد مقادير تنظيم شده در  مي
  .سيستم را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد .1
همچنين مي . (بر كنيدباطري را از جاي خود خارج كرده و به مدت يك دقيقه ص .2

توانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين هاي مثبت و منفي نگه دارنده باطري به 
 ). ثانيه به هم متصل كنيد5اين دو پين را به مدت . يكديگر استفاده كنيد

 .باطري را دوباره در جاي خود نصب كنيد .3
 .كابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را روشن كنيد .4
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11( F_PANEL) هاي پانل جلويي دهنده اتصال(  
این هدر را مطابق با سویچ پاور را وصل کنید، سویچ، بلندگو و شاخص وضعیت سیستم روی پانل جلویی شاسی به 

 .مشخصات پین زیر مجددا راه اندازی کنید
  

HD
+

RE
S- NC

SP
EA

K-MS
G+

PW
+

SP
EA

K+

19
20

HD
-

RE
S+

MS
G-

PW
-

1
2

 

• MSG) LEDخواب، زرد/پاور/ پیام:(  
 LEDوضعيت سيستم

S0 روشن 

S1  زن چشمك 

S3/S4/S5 خاموش 

دهنده  دهنده وضعيت توان سيستم را روي پانل جلويي كيس به اين اتصال نشان
. نوري روشن خواهد بود كار است اين ديود  هنگامي كه سيستم در حال. متصل كنيد

نوري به صورت    است اين ديودS1مي كه سيستم در حالت آماده به كار هنگا
 است S2/S3هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار . زن درخواهد آمد چشمك

 . است، اين چراغ خاموش خواهد بود(S5)و يا خاموش 
• PW) كليد روشن و خاموش، قرمز:( 

توانيد براي خاموش كردن  مي. دهنده متصل كنيد موش و روشن موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصالكليد خا
، "BIOSتنظيمات "براي كسب اطالعات بيشتر به بخش دوم . (سيستم خود از اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيد

  )مراجعه كنيد" تنظيمات مديريت توان"
• SPEAK) بلندگو، نارنجي:( 

سيستم، وضعيت سالمت كامپيوتر را در . دهنده متصل كنيد ندگوي موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصالبل
يك بيپ كوتاه به اين مفهوم است كه سيستم بدون هيچ . دهد اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي هنگام راه

هاي بلند و  هاي متعددي را با تن كن است بيپ ممBIOSاگر اشكال تشخيص داده شود، . اندازي شده است مشكلي راه
هاي بيپ به بخش  براي كسب اطالعات بيشتر در باره كد. كوتاه گوناگون پخش نمايد تا مشكل به وجود آمده را نشان دهد

  .مراجعه كنيد" يابي عيب "5
• HD) دهنده وضعيت فعاليت هاردديسك، آبي نوري نشان ديود:( 

هنگامي كه . دهنده متصل كنيد فعاليت هاردديسك روي پانل جلويي كيس را به اين اتصالدهنده وضعيت  نوري نشان ديود
  .ها است، اين چراغ روشن خواهد شد هاردديسك در حال خواندن و يا نوشتن داده

• RES) كليد ريست، سبز:( 
وباره كامپيوتر و هنگامي اندازي د براي راه. دهنده متصل كنيد كليد ريست موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال

 .اندازي مجدد آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد ريست استفاده كنيد است و امكان راه كه سيستم متوقف شده
• NC) ارغوانی:( 

 بدون اتصال

 
 
 

هاي پانل جلويي اكثرا شامل كليد پاور، كليد ريست،  ماژول. هاي مختلف متفاوت است طراحي پانل جلويي در كيس
هنگامي . نوري نشان دهنده فعاليت هاردديسك، بلندگو و غيره هستند ديود دهنده وضعيت پاور، نوري نشان يودد

ها  ها و پين كنيد دقت كنيد كه ترتيب قرارگيري سيم دهنده متصل مي  پانل جلويي كيس را به اين اتصالماژولكه 
 .درست باشد

  كليد 
 ريست

ديود وضعيت هاردديسك

 بلندگو
كليد خاموش 

 و روشن
 ديود نوري تعيين
  وضعيت سيستم
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12( F_AUDIO) اتصال دهنده صداي پانل جلويي( 
 توانيد  شما مي.  پشتيباني مي كندAC’97صداي  و) (Intel HDتصال دهنده صداي پانل جلويي از صداي با وضوح باالي ا

 اين ي ها اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرار گيري سيم.  صداي جلويي كيس خود را به اين اتصال دهنده متصل كنيدماژول
 اتصال دهنده با اتصال ماژولبرقراري اتصال نادرست بين . ربرد يكسان باشد ها بر روي ماد  با ترتيب قرار گيري پينماژول

  ..دهنده مادربرد باعث خواهد شد خروجي هاي صدا كار نكنند يا به آن ها صدمه وارد شود

10 9

2 1

 
 

 

اگر كيس شما . درايورهاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح باال پيكره بندي شده اند •
 AC’97هاي ارايه شده در رابطه با فعال سازي عملكرد   است، به راهنمايي AC’97 صداي ماژولي يك دارا

 .مراجعه كنيد"  كاناله7.1/5.1/4/2بندي صداي پيكره  "5افزار در بخش  از طريق نرم 
صد داريد اگر ق. سيگنال هاي صدا به صورت هم زمان هم در اتصاالت پانل جلويي وجود دارند هم در پانل پشتي •

 پانل جلويي استفاده مي کنيد از HDفقط هنگامي که از يک ماژول صداي (صداي پانل پشتي را قطع کنيد 
 .مراجعه کنيد"  کاناله7.1/5.1/4/2پيکره بندي صداي "، 5، به بخش )اين حالت پشتيباني مي کند

هاي جداگانه در   دهنده  راي اتصال كنند كه دا  ها اتصال دهنده پانل جلويي صدايي را ارايه مي برخي از كيس •
براي كسب اطالعات بيشتر در رابطه با اتصال . باشند ابتداي هر سيم و براي برقرار كردن يك اتصال جداگانه مي

  . هاي متفاوتي است، لطفا با سازنده كيس خود تماس بگيريد  صداي پانل جلويي كه داراي ترتيب پينماژول
 
 
 
13( ) CD_INورودي صداي اتصال دهنده CD( 

  . توانيد كابل صداي ارايه شده به همراه درايو ديسك نوري خود را به اين اتصال دهنده متصل كنيد شما مي

1

 

  شماره پين  عملكرد
CD-L 1 
GND 2  
GND 3 
CD-R 4  

 

 HDبراي اتصال دهنده صداي جلويي 
  شماره پين  عملكرد

MIC2_L 1 
GND 2  

MIC2_R  3 
-ACZ_DET  4 

LINE2_R  5  
GND  6  

FAUDIO_JD 7  
  8 بدون پين

LINE2_L 9  
GND 10  

 
 

 AC’97براي اتصال دهنده صداي جلويي 
  شماره پين  عملكرد
MIC 1 

GND 2  
MIC Power  3 

NC  4 
Line Out (R) 5  

NC  6  
NC 7  

  8 بدون پين
Line Out (L) 9  

NC 10  
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14( SPDIF_IN)  هدر ورودیS/PDIF( 
دیجیتال پشتیبانی می کند و می تواند به یک دستگاه صوتی که از خروجی دیجیتال از  S/PDIFاین هدر از ورودی 

اختیاری  S/PDIFبرای خرید کابل ورودی . اختیاری پشتیبانی می کند، وصل شود S/PDIF کابل ورودی طریق یک
 .لطفا با فروشنده محلی خود تماس بگیرید

  

1

 
 
 
15( SPDIF_OUT)  هدر خروجیS/PDIF( 

ارائه ( S/PDIFدیجیتال پشتیبانی می کند و می تواند یک کابل صوتی دیجیتالی  S/PDIFاین هدر از خروجی 
برای خروجی صوتی دیجیتالی را از مادربورد کارت های توسعه خاصی مانند کارت های ) شده توسط کارت های توسعه

برای مثال، در رابطه با برخی کارت های گرافیک چنانچه مایل باشید یک نمایشگر . گرافیک و کارت های صدا وصل کند
HDMIصوتی دیجیتال را از نمایشگر  را به کارت گرافیک وصل کنید و همزمان خروجی HDMI داشته باشید، ممکن 

 برای خروجی صوتی دیجیتال از مادربورد به کارت گرافیک خود S/PDIFاست الزم باشد از یک کابل صوتی دیجیتالی 
، دفترچه راهنمای کارت توسعه S/PDIFجهت کسب اطالعات درباره وصل کردن کابل صوتی دیجیتالی . استفاده کنید

  .ا به دقت مطالعه نماییدخود ر
 

1

  شماره پين  عملكرد
SPDIFO 1 

GND 2  
 

  شماره پين  عملكرد
 1 پاور

SPDIFI 2  
GND 3 
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16( F_USB1/F_USB2)  اتصال دهندهUSB(  
 را از USBتواند دو درگاه   ميUSBهر اتصال دهنده .  سازگار هستندUSB1.1/2.0 ها با مشخصات  اين اتصال دهنده

 .تماس بگيريد به صورت جداگانه، با فروشنده محلي خود USBبراي خريد براكت . طريق يك براكت در دسترس قرار دهد
  

10 9

2 1

 

  

  . متصل نكنيدUSBرا به اتصال دهنده )  پينIEEE 1394 ) 5×2براكت  •
 را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز خود، اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر USBقبل از نصب براكت  •

 جلوگيري به USBت هاي احتمالي وارد آمده به براك به اين وسيله از بروز آسيب .  باشيد ديواري جدا كرده
 .عمل خواهد آمد

 
17( F_1394)  هدرIEEE 1394a(  

 از IEEE 1394a می تواند یک پورت IEEE 1394aهدر .  مطابقت داردIEEE 1394aاین هدر با مشخصات 
 لطفا با فروشنده محلی IEEE 1394aبرای خرید قالب اختیاری . فراهم نماید IEEE 1394aطریق قالب اختیاری 

 .بگیریدخود تماس 

10

9

2

1

 

  

  . خودداری کنیدIEEE 1394a در هدر USBاز وارد کردن کابل قالب  •
، مطمئن شوید کامپیوترتان خاموش است و برای جلوگیری از صدمه IEEE 1394aقبل از نصب قالب  •

 .، سیم دوشاخه را از پریز برق بکشیدIEEE 1394aدیدن قالب 
ل دستگاه را به کامپیوتر خود و سر دیگر آن ، یک سر کابIEEE 1394aبرای وصل کردن یک دستگاه  •

 .مطمئن شوید کابل به طور محکم وصل شده است.  وصل کنیدIEEE 1394aرا به دستگاه 

  شماره پين  عملكرد
Power(5V) 1 
Power(5V) 2  

USB DX- 3 
USB DY- 4  

USB DX+ 5  
USB DY+ 6  

GND 7  
GND 8  
  9 پينبدون 
NC 10  

 

  شماره پين  عملكرد
TPA+ 1 
TPA- 2  
GND 3 
GND 4  

TPB+ 5  
TPB- 6  

Power(12V) 7  
Power(12V) 8  

  9 بدون پين
GND 10  
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18( LPT) هدر پورت موازی( 
برای خريد کابل اختياری پورت .  تامين کندLPT می تواند يک پورت موازی را از طريق کابل اختياری پورت LPTهدر 

LPTماينده محلی فروش تماس بگيريد، با ن.  

1

2

25

26

 

 

 
  
19( COMA )دهنده درگاه سريال اتصال( 

براي خريد كابل . تواند يك درگاه سريال را از طريق يك كابل اختياري سريال در دسترس قرار دهد  ميCOM دهنده اتصال
 . لطفا با فروشنده محلي خود تماس بگيريدCOMاختياري 

 

10 9

2 1

 
 

 
 

 شماره پين عملكرد

NDCD- 1 

NSIN 2 

NSOUT 3 

NDTR- 4 

GND 5 

NDSR- 6 

NRTS- 7 

NCTS- 8 

NRI- 9 
 10  پينبدون

 
 

شماره پين عملكرد شماره پين عملكرد
GND 14 STB- 1 
PD6 15 AFD- 2 
GND 16 PD0  3 
PD7 17 ERR- 4 
GND 18 PD1 5 
ACK- 19 INIT- 6 
GND 20 PD2 7 

BUSY 21 SLIN- 8 
GND 22  PD3 9 

PE 23 GND 10 
 PD4 11 24  بدون پين
SLCT 25 GND  12 
GND  26 PD5  13 
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20( CI) سیهدر ورودی شا( 
این . این مادربورد یک ویژگی تشخیص شاسی فراهم می کند که تشخیص می دهد آیا قاب شاسی برداشته شده است

 .عملکرد یک شاسی با طرح تشخیص ورودی شاسی نیاز دارد
 

1

 
 

 

21( CLR_CMOS)  جامپر پاك كردن تنظيماتBIOS(  
 ها و تنظيمات  مواردي مانند اطالعات داده(  را پاك كرده CMOSتوانيد مقادير ذخيره شده در   با استفاده از اين جامپر مي 

براي پاك كردن مقادير .  را به حالت تنظيمات پيش فرض كارخانه بازگردانيدCMOSو مقادير ) BIOSاعمال شده در 
BIOSهمچنين براي . يدها را اتصال كوتاه كن  يك جامپر را بر روي دو پين اين اتصال دهنده قرار داده و به صورت موقتي آن

  .توانيد از اشيا فلزي مانند پيچ گوشتي نيز براي اتصال دو پين به مدت چند ثانيه استفاده كنيد انجام اين كار مي

  

  

 . كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيدCMOSهميشه قبل از پاك كردن مقادير  •
 و پيش از روشن كردن كامپيوترخود لطفا جامپر را از روي اتصال دهنده CMOSپس از پاك كردن مقادير  •

 . كار ممكن است به مادربرد شما صدمه وارد كند عدم انجام اين. برداريد
فرض  تنظيمات پيشاري ذبارگ رفته و گزينه BIOSپس از ريست شدن سيستم، داخل بخش تنظيمات  •

توانيد به صورت  همچنين شما مي. انتخاب كنيد) Load Optimized Defaultsگزينه (كارخانه 
" BIOSتنظيمات " براي اطالعات بيشتر به بخش دو .  ( دستي نيز تنظيمات دلخواه خود را اعمال كنيد

 )مراجعه كنيد

 حالت عادي: باز

CMOSپاك شدن محتويات : بسته

 شماره پين عملكرد

 1 سیگنال

GND 2 
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