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 نصب سخت افزارها بخش اول
 

 مالحظات قبل از نصب  1-1

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

 :كنيد
مانند شماره سريال، يا برچسب گرانتي كه توسط فروشنده بر رچسب هاي بر روي مادربرد قبل از نصب، ب •

 برچسب ها براي استفاده از خدمات گارانتي الزامي وجود اين. جدا نكنيداست را  روي محصول الصاق شده 
 .است

هميشه قبل از نصب يا جدا کردن مادربرد يا هر قطعه سخت افزاري ديگر، برق سيستم را به وسيله جدا  •
 .كردن دوشاخه كابل برق منبع تغذيه سيستم از پريز ديواري، قطع كنيد

، اطمينان خروجي روي مادربرد وصل مي کنيدهنگامي که قطعات سخت افزاري را به اتصال دهنده هاي  •
در جاي خود قرار گرفته و با امنيت کامل حاصل كنيد كه تمامي كابل ها و اتصال دهنده ها به درستي 

 .باشند
هنگامي كه مادربرد را جا به جا مي كنيد به هيچ يك از اتصال دهنده ها و ديگر قسمت هاي فلزي آن دست  •

 .نزنيد
 پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه  مادربرد،به جا كردن قطعات الكترونيكي مانندبهتر است هنگام جا  •

در صورتي كه چنين دست بندي را در اختيار نداريد، دستان خود را  .ه ساكن استفاده كنيديتالكتريس
 .خشك كرده و به يك شئ فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساكن موجود در بدن شما تخليه شود

خود و يا هر پوشش مشابه ديگري باقي ، آن را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن مادربردز نصب قبل ا •
 .بگذاريد

 .لطفا دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربرد حتما منبع تغذيه را خاموش كرده باشيد •
لتاژ شبكه برق محلي قبل از روشن كردن سيستم، بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با و •

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

 .وي آن تماس پيدا نكنندقطعات موجود بر ر
 .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 •
 .كامپيوتر را در محيط با درجه حرارت باال مورد استفاده قرار ندهيد •
افزارها، عالوه بر صدمه زدن به قطعات مختلف سيستم،  ين فرآيند نصب سخت روشن كردن كامپيوتر در ح •

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

 .يك متخصص كامپيوتر تاييد شده و با تجربه مشورت كنيد
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 محصول مشخصات  1-2

 : AM3پشتيباني از پردازنده هاي 
 AMD Athlon™ IIپردازنده AMD Phenom™ ll /پردازنده 

  )مراجعه كنيد GIGABYTE براي آگاهي از آخرين پردازنده هاي پشتيباني شده به وب سايت (

  پردازنده
 

  هايپر ترانسپورتگذرگاه    مگا ترانسفر بر ثانيه5200 
 

 AMD 785G: پل شمالي 
  AMD SB710: پل جنوبي 

  چيپ ست
 

 )1توجه(گيگابايت حافظه16  ازبا امكان پشتيباني ولت DDR3 DIMM 1.5 شكاف توسعه چهار 
  پيكره بندي دوكانالهحافظه هاي با 
  مگاهرتزDDR3 1666(O.C.)/1333/1066پشتيباني از مدول هاي حافظه  

 )مراجعه كنيد GIGABYTE يت هاي پشتيباني شده به وب ساحافظهبراي آگاهي از آخرين (

  حافظه
 

  حافظه یکپارچه   مگابایت128 با ظرفیت DDR3حافظه درگاه جانبی  

 :مجتمع در پل شمالي 
 D-Subيک درگاه  −
  )3توجه ) (2توجه ( DVI-Dيک درگاه  −
  )3توجه( HDMIيک درگاه  −

  پردازنده گرافيک داخلي
 

  Realtek ALC889A کد کننده ي صوتي 
 اال صداي با وضوح ب 
  كاناله2 / 4/ 5.1 / 7.1خروجي هاي صداي  
   پشتيباني از سينماي خانگي دالبي 
  S/PDIF خروجي  ورودي وپشتيباني از 
  CD وروديپشتيباني از  

  صدا
 

 RTL8111C )1000/100/10مگابيت بر ثانيه (  LAN 
 

 16xار بر روي ك، PCI Express x16يك اسالت توسعه  
  .)کند  پشتيبانی ميPCI Express 2.0ز استاندارد اPCI Express x16اسالت (
   اسالت توسعه PCI Express x1یک 
  PCI اسالت توسعه دو 

  اسالت هاي توسعه
 

 :پل جنوبي 
 با امکان اتصال ATA-133/100/66/33 با پشتيباني از IDEک اتصال دهنده ي −

 IDE ابزار 2حداکثر 
 ,SATA2_0)  گیگابیت بر ثانیه3 با سرعت SATAپنج اتصال دهنده  −

SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4) ابزار 5 با پشتیبانی از 
SATA گیگابیت بر ثانیه3 با سرعت  

 گیگابیت بر ثانیه در پانل پشتی با پشتیبانی از 3 با سرعت eSATAیک درگاه  −
  گیگابیت بر ثانیه3 با سرعت SATAیک دستگاه 

  .JBOD  وSATA RAID 0, RAID 1, RAID 10پشتيباني از  −
  :iTE IT8718 پيچ 
  يک اتصال دهنده درايو فالپي با قابليت اتصال يک درايو فالپي ديسک −

درگاه براي اتصال ابزارهاي 
  ذخيره سازي

 

 
"*" GA-MA785GPMT-UD2H/GA-MA785GMT-UD2Hاز طراحی خازن تمام جامد استفاده میکند . 

 .GA-MA785GPMT-UD2Hفقط برای  
 .GA-MA785GMT-UD2Hفقط برای  
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 مجتمع در پل جنوبي 
 درگاه از طريق 6 درگاه در پانل پشتي، به همراه USB 2.0/1.1 )6تا دوازده درگاه  

  ) به اتصال دهنده هاي داخليUSBاتصال براکت 

USB 

 T.I. TSB43AB23چيپ  
 درگاه از طريق اتصال 1يک درگاه بر روي پانل پشتي،  (IEEE 1394aتا دو درگاه  

  ) داخليIEEE 1394a به اتصال دهنده هاي IEEE 1394aبراکتهاي 

IEEE 1394  

   پينATX 24اصلي يك اتصال دهنده تغذيه  
   ولت 12 پين ATX 8يك اتصال دهنده تغذيه  
  يك اتصال دهنده فالپي 
  IDEيك اتصال دهنده  
   گیگابیت بر ثانیه3 با سرعت SATAپنج اتصال دهنده  
  يك اتصال دهنده فن پردازنده 
 ال دهنده فن سیستمیک اتص 
  یک اتصال دهنده فن پل شمالی 
  يك اتصال دهنده پانل جلويي 
   جلويي پانليك اتصال دهنده صداي 
 CD  ورودييك اتصال دهنده 
 S/PDIFخروجي / اتصال دهنده ورودييك 
  USB 2.0/1.1 اتصال دهنده سه 
 IEEE 1394aيک اتصال دهنده درگاه  
 يک اتصال دهنده درگاه سريال 
 دهنده درگاه موازييک اتصال  
  نشان دهنده وضعيت توانLEDيك اتصال دهنده  
 يک اتصال دهنده باز بودن کيس 
  CMOS جامپر جهت پاک کردن يك 

  اتصال دهنده هاي داخلي
 

   يا موس براي اتصال صفحه كليدPS/2يك درگاه  
 D-Subيک درگاه  
 )3توجه( )2توجه( DVI-Dيک درگاه  
 )2توجه ( HDMIيک درگاه  
  نوريS/PDIFال دهنده خروجي يك اتص 
  گیگابیت بر ثانیه3 با سرعت eSATAیک درگاه  
 IEEE 1394aيک اتصال دهنده درگاه  
  USB 2.0/1.1 درگاه شش 
  RJ-45يك درگاه  
 Center/Subwoofer Speaker Out/Rear)ا  صداتصال دهنده شش 

Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone) 

هنده هاي پانل اتصال د
  پشتي

 

 I/Oكنترل كننده   iTE IT8718چيپ  
 

  نمايشگر ولتاژ سيستم 
  سيستم/ نمايشگر درجه حرارت پردازنده 
   تغذيهسيستم/ نمايشگر سرعت فن پردازنده 
  درجه حرارت پردازندهافزايش بيش از اندازه اخطار دهنده  
  منبع تغذيه/سيستم/اخطار دهنده خرابي فن پردازنده 
  )4توجه (سيستم /رعت فن پردازندهكنترل س 

نمايشگر وضعيت سخت 
 افزارها
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  Flash مگابيتي هشت چيپ دو 
 AWARD اختصاصي ساخت BIOSاستفاده از  
 پشتيباني از بايوس دوگانه 
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b  

BIOS 
 

  BIOS@پشتيباني از  
   Q-Flashپشتيباني از  
  Xpress BIOS Rescueپشتيباني از  
  پشتيباني از مركز دانلود  
  Xpress Installپشتيباني از  
  Xpress Recovery2پشتيباني از  
 )5توجه ( EasyTuneپشتيباني از  
  بهينه ساز ساده انرژيپشتيباني از 
 Time Repair پشتيباني از 
 Q-Share پشتيباني از 

  مشخصات اختصاصي
 

 Norton Internet Security نسخه OEM  فزارهاي همراهنرم ا  
 

  سيستم عامل Microsoft® Windows® 7/Vista/XPپشتيباني از  
 

  شكل ساخت   سانتي متر24.3 در 24.3 با اندازه ATXشكل ساخت  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يزيكي بر  گيگابايت حافظه ف4، هنگامي كه بيش از Windows بيتي سيستم عامل 32هاي نسخه  با توجه به محدوديت  )1توجه (
 .  گيگابايت نمايش داده خواهد شد4شود، ميزان حافظه در دسترس كمتر از  روي سيستم نصب مي

  . پشتيباني نمي کند حتي با تبديل کنندهD-Sub از اتصال دهنده DVI-Dدرگاه  )2توجه (
  . پشتيباني به عمل نمي آيدHDMI و DVI-Dبه صورت هم زمان از خروجي هاي  )3توجه (
عملكرد كنترل سرعت فن پردازنده و سيستم پشتيباني شده، با توجه به نوع پردازنده و سيستم خنک کننده مورد استفاده  )4توجه(

  . متفاوت خواهد بود
  . بر روي مادربردهاي مختلف متفاوت خواهد بودEasyTuneعملكرد نرم افزار  )5توجه (
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 نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده  1-3
  : آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيدلطفا قبل از

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

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

 . ديواري جدا كنيد
.  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  •
اگر حرارت گير پردازنده را نصب نکرده ايد به هيچ عنوان سيستم را روشن نکنيد، چرا که حرارت پردازنده به  •

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

اگر قصد افزايش فركانس .  به هيچ وجه توصيه نمي شود(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.   را در قسمت مربوطه روي پايه پردازنده قرار دهيد) که با يک مثلث کوچک مشخص شده است(پين يک پردازنده.  

 

  
 
 

عالمت يک مثلث کوچک که پين 
 پايه پردازنده ييک را بر رو
  کنديمشخص م

عالمت يک مثلث کوچک که پين 
 ي پردازنده مشخص مييک را رو

 کند

 AM3سوکت 

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

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

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

  
 :مرحله اول

 .اهرم قفل کننده را به صورت کامل باال بياوريد

  

 
 
  

  :مرحله دوم
را با عالمت ) با مثلث کوچکي مشخص شده است(پين يک بر روي پردازنده 

مثلث بر روي سوکت کامال هم تراز کنيد و به آرامي پردازنده را داخل سوکت 
و ار گرفته حاصل كنيد كه پردازنده به درستي در سوكت قراطمينان . قرار دهيد

. پين ها به شكل كامل با سوراخ هاي موجود بر روي سوكت هماهنگ باشند
را خود هنگامي كه پردازنده به درستي در داحل سوكت قرار گرفت، يك انگشت 

در وسط آن قرار داده و سپس اهرم نگه دارنده پردازنده را به صورت كامل پايين 
  .ببريد تا در جاي خود قفل شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

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

 )شده است
 

  

 

 
  :مرحله اول

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

  :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 به صورت عمودي به سمت پايين فشار دهيد و آنرا داخل 
 . بر روي قاب نگه دارنده گير بيندازيدديگر پايه موجود

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

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_FANک کننده پردازنده را به اتصال دهنده در پايان کابل خن

 .روي مادربرد قرار گرفته است متصل کنيد

 
 
 
 
 
 

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-
 : قبل از نصب مدول هاي حافظه لطفا به نكات زير توجه كنيد

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

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

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

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

 
 حافظه به صورت دو كانالهپيكره بندي  1-4-1

  پس از نصب حافظه،.پشتيباني مي كنددر پيكره بندي دوكاناله  DDR3مدول حافظه چهار اين مادربرد از 
BIOS پيكره بندي حافظه در . مادربرد به صورت خودكار مشخصات و ظرفيت آن را تشخيص خواهد داد

 . خواهد شدحالت دو كاناله سبب دو برابر شدن پهناي باند اصلي حافظه
 

 :به صورت دوكانال پيكره بندي شده و هر کدام از اين پيکره بندي ها با ترتيب زير تشكيل شده اند DDR3چهار سوكت حافظه 
 DDR3_1 , DDR3_3: كانال صفر 
 DDR3_2 , DDR3_4: كانال يك 
 

DD
R3

_1
DD

R3
_2

DD
R3

_3
DD

R3
_4

  
  

 .اناله به نكات زير توجه داشته باشيدبا توجه به محدوديت هاي پردازنده، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوك
 .نصب شده باشد نمي توان حالت دوكاناله را فعال كرد DDR3اگر تنها يك ماژول حافظه  1.
هنگامی که قصد دارید با استفاده از دو یا چهار ماژول حافظه حالت دو کاناله را فعال کنید، توصیه می شود از حافظه   2.

 با رنگ های DDR3 چیپ های یکسان استفاده کرده و آن ها را در سوکت هایی با ظرفیت، مارک، سرعت و 
 .یکسان نصب کنید تا کارآیی سیستم در بهترین حالت ممکن تنظیم شود

 

 جدول پيکره بندي حافظه دو کاناله 

 DDR3_1DDR3_2DDR3_3DDR3_4

DS/SS DS/SS -- -- دو ماژول 
-- -- DS/SS DS/SS 

 DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS چهار ماژول

)SS= ،يک طرفهDS= ،بدون حافظه=“- -“دو طرفه( 

اگر قصد داريد دو حافظه نصب کنيد، پيشنهاد مي شود که 
 نصب DDR3_2 و DDR3_1آنها را در سوکت هاي 

.کنيد



 

نصب سخت افزارها - 11 -  
 

 نصب يک حافظه  1-4-2
ر انجام اين كا. قبل از نصب يك ماژول حافظه، كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد

هاي   با ماژولDDR2 DIMMو  DDR3 DIMMهاي  ماژول. شود تا به ماژول حافظه شما صدمه وارد نشود سبب مي
DDR DIMMهاي  اطمينان حاصل كنيد كه تنها از حافظه.  سازگار نيستندDDR3 DIMMرد و بر روي اين مادرب

 .كنيد استفاده مي
 

 

 DDR3 DIMM  
 
 
 

از مراحل زير براي نصب . ست و به همين دليل تنها در يك جهت قابل نصب است داراي يك فرورفتگي اDDR3يك ماژول حافظه 
  .ماژول هاي حافظه خود در سوكت هاي حافظه استفاده كنيد

  
  :مرحله اول

دو قفل قرار گرفته در دو . به جهت قرار گيري مدول حافظه توجه كنيد
ور كه همانط. 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 

 .صورت عمودي در داخل سوكت قرار دهيد

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

 .طرف سوکت کامال سر جاي خودقفل مي شوند
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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 . اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد شما از كارت توسعه اي كه قصد نصب آن را داريد پشتيباني كند •
 .ترچه راهنماي ارايه شده همراه كارت توسعه خود را به دقت مطالعه كنيداين نكته، دف

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

 

  
 

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

 .توسعه را از جاي خود خارج كنيد
 تا به صورت كامل در جاي خود ر دهيدكارت توسعه را به صورت عمودي بر روي اسالت قرار داده و آن را به سمت پايين فشا .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

 .باشد
 .، آن را با يك پيچ در محل مربوطه ببنديدبر روي پانل پشتي كيسبراي محكم كردن كارت  .4
 .كارت هاي توسعه، دوباره درب كيس را ببنديدپس از نصب تمامي  .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

 
 :PCI Expressب و يا برداشتن كارت گرافيكي نص: مثال

 :نصب يك كارت گرافيك  •
 PCI Expressكارت گرافيك را به آرامي در داخل اسالت

اطمينان حاصل كنيد كه كارت گرافيك توسط قفل . قرار دهيد
قرار گرفته در انتهاي اسالت در جاي خود محكم شده باشد و 

 .تکان نخورد

 
 :PCIEX16_1سالت برداشتن كارت از ا •

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 Exprss x1اسالت توسعه 

 PCI Exprss x16اسالت توسعه 

PCIاسالت توسعه 



 

نصب سخت افزارها - 13 -  
 

 ™ATI Hybrid CrossFireXنصب پيکره بندي  1-6
مي تواند تنظيمات  ATI Hybrid CrossFireX و يک کارت گرافيک خارجي، مجتمعبراي ترکيب کردن پردازنده گرافيکي 

 ATI Hybridاين بخش راهنماي پيکره بندي .  باال ببردAMDالزمه را انجام دهد و کارايي تصويري را در پالتفورم هاي 
CrossFireXبر روي يک سيستم است . 

 
A . سيستم مورد نياز: 

 )1توجه ( XPسيستم عامل ويندوز ويستا يا ويندوز  -
  پشتيباني کند، به همراه درايورهاي صحيحATI Hybrid CrossFireXمادربردي که از  -
 )2توجه (پشتيباني کند  ATI Hybrid CrossFireXکارت گرافيکي که از  -
 
B . نصب کردن کارت هاي گرافيک 

 :1مرحله 
 از مراجعه کنيد و با توجه به آن يک کارت گرافيکي که"  نصب يک کارت توسعه1-5 "به مراحل نصب يک کارت گرافيک در بخش

ATI Hybrid CrossFireX  پشتيباني مي کند را در اسالتPCI Expressنصب کنيد . 
 

 :2مرحله 
 . بر روی پانل پشتي متصل کنيدمجتمعکابل تصوير را به درگاه گرافيک 

 
C . تنِظمات بايوس 

 : موترد زير را انجام دهيدAdvanced BIOS Featuresوارد بخش تنظيمات بايوس شويد و در بخش 
- Internal Graphics Mode  را بر رویUMA+SidePort3 توجه( .  تنظيم کنيد( 

- Internal Graphics Mode  را بر رویUMA3 توجه( . تنظيم کنيد( 
- UMA Frame Buffer Size  3توجه (.  مگا بايت تنظيم کنيد512 يا 256را روي عدد( 
- Surround View را غير فعال (Disabled)کنيد . 
- Init Display First را بر روي OnChipVGAتنظيم کنيد . 
 
D . پيکره بندي درايور گرافيکي 

  

 ™ATI Catalystپس از نصب درايور مادربرد در سيستم عامل، به قسمت 
Control Centerدر منوي .  برويدGraphics در سمت چپ باالي 

که  را انتخاب کنيد و اطمينان حاصل کنيد ™CrossFireتصوير قسمت 
  . در اين قسمت فعال است™CrossFire گزينه

 .GA-MA785GPMT-UD2Hفقط برای  
 .GA-MA785GMT-UD2Hفقط برای  
 .GA-MA785GMT-US2Hفقط برای  

  . يا باالتر را نصب کنيد8.51 نسخه AMD، شما بايد درايور چيپ ست XPبراي ويندوز  )1توجه (
  .ده باشد، حتما نياز نيست که درايور کارت گرافيک خود را نصب کنيداگر درايور چيپ ست مادربرد نصب ش )2توجه (
 در بخش تنظيمات UMA Frame Buffer Size يا Internal Graphics Modeبراي تغير دادن تنظيمات  )3توجه (

 . را از داخل سيستم عامل غير فعال کنيدCrossFireبايوس، اطمينان حاصل کنيد که ابتدا 
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   هاي پانل پشتي اتصال دهنده  1-7

 
 

 USB درگاه  
 مانند موس و صفحه کليد USBاين درگاه براي ابزارهاي .  پشتيباني مي کندUSB2.0/1.1 از مشخصه هاي USBدرگاه 
USB پرينتر ، USB درايو فلش ، USBو غيره مورد استفاده قرار مي گيرد . 

 PS/2 يا موس PS/2درگاه صفحه کليد   
 . مورد استفاده قرار مي گيردPS/2 يا موس PS/2صفحه کليد اين درگاه براي اتصال 

 D-Subدرگاه   
 پانزده پايه اي پشتيباني مي کند و مخصوص صفحه نمايش هايي است که اتصال هاي D-Sub از يک اتصال D-Subدرگاه 

 .پانزده پايه دارند
 )2توجه ( )1توجه (DVI-D  درگاه  

 DVI-Dباني مي کند و مخصوص صفحه نمايش هايي است که از اتصال  پشتيDVI-D از مشخصه هاي DVI-Dدرگاه 
 .پشتيباني مي کنند

 )2توجه ( HDMIدرگاه   
 HDMI )ايجاد کننده يک درگاه صدا و تصوير تمام ديجيتال براي فرستادن سيگنال ) درگاه چند رسانه ايي با وضوح باال

.  را به اين درگاه متصل کنيدHDMIابزار صوتي تصويري .  استHDCPهاي صوتي و تصويري متراکم نشده و زير مجموعه 
 پيکسل را دارد اما کيفيت تصوير واقعي 1080x1920 توانايي پشتيباني از کيفيت تصوير حداکثر تا HDMIتکنولوژي 

 .پشتيباني شده به صفحه نمايش مورد استفاده بستگي دارد

اسم .( ابزار پيش فرض باز پخش صدا باشدHDMIبزار  ، اطمينان حاصل کنيد که اHDMIبعد از اتصال ابزار  •
  .) براي جزئيات بيشتر به  شکل هاي زير دقت کنيد. قطعه ممکن است با سيستم عامل اختالف داشته باشد

 دو کاناله LPCM و AC3 , DTS فقط از قالب هاي HDMIبه خاطر داشته باشيد که خروجي صداي  •
 .) گذاري نياز به استفاده از يک کد گذار خارجي دارند براي کدDTS و AC3. (پشتيباني مي کند

 

  

 Start>Control: در ويندوز ويستا به اين ترتيب عمل کنيد 
Panel>Sound سپس ، Realtek HDMI Output را انتخاب 

  . کليک کنيدSet Defaultکنيد و روي 

 
 
 

  .ي با تبديل کننده پشتيباني نمي کند حتD-Sub از اتصال دهنده DVI-Dدرگاه  )1توجه (
. پشتيباني به عمل نمي آيدHDMI و DVI-Iبه صورت هم زمان از خروجي هاي  )2توجه (

 )2توجه ( )1توجه (

)2توجه (
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A .  پيکره بندي تصوير دوگانه: 
در جدول زير پيکره بندي هاي . D-Sub و DVI-D ،HDMI: اين مادربرد ارايه دهنده سه درگاه خروجي براي تصوير است

 .نشان داده شده استتصويرهاي دوگانه پشتيباني شده 

  پشتيباني  ترکيب
DVI-D + D-Sub بلي  
DVI-D + HDMI خير  

 تصوير دوگانه

HDMI + D-Sub بلي  

 
B .  پخش ديسک هايHD DVD و Blu-ray:   

 را پخش مي کنيد، از سيستم مورد نياز Blu-ray و HD DVDبراي پخش با کيفيت باالتر، هنگامي که ديسک هاي 
  .استفاده کنيد) يا بهتر(پيشنهاد شده زير 

  با حالت دو کاناله فعال شدهGB DDR3 1066 1 دو مدول حافظه: حافظه •
، " تنظيمات بايوس"براي اطالعات بيشتر به بخش دوم، ( مگابايت 256 حداقل UMAاندازه فريم بافر : تنظيمات بايوس •

"Advanced BIOS Features"مراجعه کنيد ، ( 
حتما از فعال بودن شتاب دهنده سخت افزاري : توجه( يا باالتر CyberLink PowerDVD 8.0: رم افراز پخش •

 )مطمئن شويد
 HDCPسازگار با نمايشگرهاي پشتيبان از  •

 
 

  نوريS/PDIFاتصال دهنده خروجي   
اين اتصال دهنده ارائه دهنده خروجي صداي ديجيتال به يک سيستم صوتي است که از صداي نوري ديجيتال پشتيباني مي 

قبل از استفاده از اين ترکيب، اطمينان حاصل کنيد که سيستم صوتي شما داراي اتصال دهنده صداي نوري ديجيتال . کند
 .است

 IEEE 1394aدرگاه   
 پشتيباني مي کند، و ارائه دهنده ويژگي هاي سرعت باال، پهناي باند باال IEEE 1394aاز مشخصات   IEEE1394درگاه 

 . استفاده کنيدIEEE 1394aاز اين درگاه براي يک ابزار .  استHotplugو قابليت 

  گیگابیت بر ثانیه3 با سرعت eSATAدرگاه  
 گیگابیت بر ثانیه بوده و با 3 با سرعت SATA گیگابیت بر ثانیه مطابق با استاندارد 3 با سرعت eSATAدرگاه 

 خارجی یا یک SATAبرای اتصال یک دستگاه .  گیگابایت بر ثانیه سازگار است1.5 با سرعت SATAاستاندارد 
 . از این درگاه استفاده کنیدSATAافزاینده درگاه 

 RJ-45 LANدرگاه   
جداول . درگاه شبكه اترنت گيگابيت امكان اتصال به شبكه هاي پر سرعت با پهناي باند يك گيگابيت بر ثانيه را فراهم مي آورد

 .نشان مي دهند را LAN درگاه LEDزير وضعيت هاي مختلف 

 
 

 
 
 

هنگام جدا کردن کابل متصل به اتصال دهنده پانل پشتي، ابتدا کابل را از ابزار خود جدا کنيد و سپس آنرا از  •
  .مادربرد جدا کنيد

از حرکت دادن آن به چپ و . هنگامي که کابل را جدا مي کنيد، آنرا به طور مستقيم از اتصال دهنده خارج کنيد •
 .نيد چرا که باعث بوجود آمدن اتصال کوتاه در اتصال دهنده کابل مي شودراست خودداري ک

  درگاه شبكه
  

LEDنشان  
  فعاليتدهنده 

  

LED هنده د نشان
  اتصال/  نشان دهنده سرعتLED  اتصال/ سرعت

  شرح وضعيت
  يك گيگابيت در ثانيه جينارن
 مگابايت در 100 سبز

  ثانيه
  مگابايت در ثانيه10 خاموش

  

LED فعاليت نشان دهنده  
  شرح وضعيت

  ارسال و يا دريافت اطالعات در حال انجام است چشمك زن
 داده اي ارسال يا دريافت نمي شود خاموش
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 )نارنجي(خروجي بلندگوي وسط و ساب ووفر   
 . کاناله استفاده کنيد5.1/7.1از اين اتصال دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي وسط و ساب ووفر در پيکره بندي صداي 

 )مشکي(خروجي بلندگوي جلو   
 . کاناله استفاده کنيد4/5.1/7.1دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي جلو در پيکره بندي صداي از اين اتصال 

 )خاکستري(خروجي بلندگوي کناري   
 .کاناله استفاده کنيد 4/5.1/7.1 از اين اتصال دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي کناري در پيکره بندي صداي

 )آبي(ورودي صدا  
 و غيره استفاده مي Walkmanاز اين ورودي براي اتصال ابزارهايي مانند يک درايو نوري،  .پيش فرضدي  ورواتصال دهنده

 .شود

 )سبز(خروجي صدا  
اين اتصال مي تواند براي .از اين اتصال براي هدفون يا بلندگوهاي دو کاناله استفاده مي شود. اتصال دهنده خروجي پيش فرض

 . کاناله نيز مورد استفاده قرار گيرد5.1/4م صداي اتصال بلندگوهاي جلو با تنظي

 )صورتي(ورودي ميکروفون  
 .ميکروفون ها بايد به اين اتصال وصل شوند. پيش فرض ورودي ميکروفوناتصال دهنده 

 
 مي توانند با کارايي هاي متفاوت از طريق   تا به عالوه تنظيمات بلندگوهاي پيش فرض، خروجي صداهاي 

. متصل شود) (فقط ميکروفون بايد باز هم به اتصال دهنده ميکروفون . ر صدا برنامه ريزي مجدد شوندنرم افزا
، 5 کاناله در بخش 2/4/5.1/7.1براي اصالعات بيشتر به راهنماي تنظيمات پيکره بندي صداي 

“Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio”مراجعه کنيد . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .GA-MA785GPMT-UD2Hقط برای ف 
 .GA-MA785GMT-UD2Hفقط برای  
  .GA-MA785GMT-US2Hفقط برای  
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 هاي داخلي اتصال دهنده   81-
1

3

11

12

17 19 15 20 4 14

8

7

16

2

6

5

13

9

10

18

 
 

 1) ATX_12V_2X4 11) F_AUDIO 
 2) ATX 12) CD_IN 
 3) CPU_FAN 13) SPDIF_IO 
 4) SYS_FAN 14) F_USB1/F_USB2/F_USB3 
 5) NB_FAN 16) F_1394_1 
 6) FDD 17) LPT 
 7) IDE 18) COM 
 8) SATA2_0/1/2/3/4 19) CI 
 9) PWR_LED 20) CLR_CMOS 
10) F_PANEL 10) BATTARY 

 
  
 

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

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

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

 .به اتصال دهنده روي مادربرد متصل شده باشد
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2/1( ATX_12V_2X4/ATX) ولت 12ده توان اتصال دهن x212هنده توان اصلي  و اتصال دx2(  
طلوب تمامي قطعات قرار گرفته بر روي براي عملكرد مرا تواند توان مورد نياز  با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغديه مي

تمامي كه منبع تغذيه خاموش بوده و قبل 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 كنيد دهند برق را در جهت صحيحاتصال. 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 .  استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشدلطفا از منبع تغذيه اي •

منبع تغذيه اي از اگر . دنداشته باش)  وات و بيشتر500(منابع تغذيه اي استفاده كنيد كه توان خروجي بااليي 
ثباتي سيستم و يا  ي چون بيبه تامين توان مورد نياز سيستم نباشد، شاهد بروز مشكالت قادركه استفاده كنيد 

  .عدم آغاز به كار آن خواهيد بود
هنگامي .  پين نيز سازگار است10x2 ولت و 2x2 12اتصال دهنده منبع تغذيه اصلي با اتصال دهنده هاي  •

 پين استفاده مي كنيد، پوشش هاي 12x2 ولت و 2x4 12كه از منبع تغذيه با اتصال دهنده هاي تغذيه 
.  ولت و اتصال دهنده هاي اصلي منبع تغذيه بر روي مادربرد برداريد12تصال دهنده توان محافظ را از روي ا

 پين استفاده مي كنيد، اتصال دهنده ها 10x2 ولت و 2x2 12در صورتي كه از منابع تغذيه با اتصال دهنده 
 .را به بخش هايي كه در زير پوشش محافظ قرار دارند وارد نكنيد

ATX_12V_2X4

4

1

8

5

131

2412

ATX  

ATX_12V_2X4: 
 عملكرد شماره پين

1 GND) 2فقط برايx4 ولت12 پين ( 
2  GND) 2فقط برايx4 ولت12 پين ( 
3 GND 
4 GND 
 ) ولت12 پين 2x4فقط براي ( ولت+12  5

 ) ولت12 پين 2x4فقط براي ( ولت+12  6

   ولت+12  7

   ولت+12  8
 

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( CPU_FAN/SYS_FAN) اتصال دهنده هاي فن(  
 پین 4 و یک اتصال دهنده فن سیستم (CPU_FAN) پین 4مادربورد دارای یک اتصال دهنده فن پردازنده با 

(SYS_FAN) 12+ است که هر اتصال دهنده فن، ولتاژ تغذیهV را ارائه نموده و به گونه ای طراحی شده است که 
هنگام اتصال کابل فن، دقت کنید که سیم آن را در جهت درست به . دنمی توان آن را در جهت اشتباه متصل نمو

سیم اتصال دهنده . اغلب فن ها با سیم های اتصال دهنده تغذیه رنگی طراحی می شوند. مادربورد متصل می کنید
ن سیم اتصال دهنده مشکی، سیم زمی.  است12V+تغذیه قرمزرنگ نشان دهنده اتصال مثبت بوده و نیازمند ولتاژ 

برای فعال کردن این قابلیت باید از فنی برای . این مادربورد قادر به کنترل سرعت فن پردازنده می باشد. است
برای بهترین میزان دفع حرارت توصیه می شود که یک فن . پردازنده استفاده کنید که با این ویژگی سازگار باشد

 .نیز در داخل کیس نصب گردد

 

CPU_FAN

SYS_FAN

1

1

 
 

 
 
 
5( NB_FAN) هنده فن پل شمالیاتصال د(  

توان آن را  اتصال دهنده فن به گونه ای طراحی شده است که نمی. کابل فن پل شمالی را به این اتصال دهنده وصل کنید
. هنگام وصل کردن کابل فن، از درست بودن جهت آن در هنگام اتصال اطمینان حاصل کنید. در جهت اشتباه داخل نمود

سیم اتصال دهنده تغذیه قرمزرنگ نشان دهنده . دهنده تغذیه رنگی طراحی می شونداغلب فن ها با سیم های اتصال 
 .سیم اتصال دهنده مشکی، سیم زمین است.  است12V+اتصال مثبت بوده و نیازمند ولتاژ 

 

1

 
 

برای جلوگیری از افزایش بیش از حد حرارت، اطمینان حاصل کنید که کابل برق فن پردازنده، پل  •
م را به درستی به اتصال دهنده مربوطه روی مادربورد متصل کرده باشید چون افزایش شمالی و سیست

بیش از حد حرارت ممکن است به پردازنده یا پل شمالی شما آسیب زده و یا سبب اختالل در عملکرد 
  .سیستم شود

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

CPU_FAN: 
  شماره پين عملكرد
GND 1 

تکنترل سرع/ ولت+12 2  
 3 حسگر

 4 كنترل سرعت

SYS_FAN: 
  شماره پين عملكرد
GND 1 

کنترل سرعت/ ولت+12 2  
 3 حسگر

 4 جايگزين

  شماره پين عملكرد
GND 1 

  2  ولت+12
NC 3 
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6( FDD) درايواتصال دهنده فالپي (  
 360 :درايوهاي فالپي پشتيباني شده عبارتند از. اين اتصال دهنده براي اتصال كابل مربوط به درايو فالپي استفاده مي شوداز 

فالپي درايو اطمينان حاصل کنيد قبل از نصب يک .  مگابايت2.88 مگابايت و 1.44 مگابايت، 1.2 كيلوبايت، 720كيلوبايت، 
پين شماره يک معموال با يک رده از .  اتصال دهنده و کابل فالپي درايو را به درستي داخل هم قرار داده ايد1که پين شماره 

  .براي خريداري کابل فالپي درايو اختياري، لطفا با فروشنده محلي تماس بگيريد. رنگ متفاوتي طراحي مي شود

12

3334

 

 
 
 
 
7(  IDE)  اتصال دهندهIDE(  

 جهت IDE قبل از اتصال كابل .ديسك سخت و يا درايو نوري را داردمانند  توانايي پشتيباني از دو ابزار IDE اتصال دهندههر 
به خاطر داشته باشيد  متصل كنيد، اتصال دهنده را به يك IDEاگر قصد داريد تا دو ابزار . قرارگيري صحيح آن را بررسي كنيد

براي كسب ). (براي مثال فرمانده يا فرمانبر( ايفا مي کند تنظيم کنيد IDEها و کابل ها را بر اساس نقشي که ابزار كه جامپر
 از راهنمايي هاي ارايه شده به همراه IDEفرمانبر براي ابزارهاي / چگونگي پيكره بندي ابزارهاي فرماندهاطالعات بيشتر درباره 

 .)ابزار استفاده كنيد

2

40

1

39
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8( SATA2_0/1/2/3/4)  اتصال دهنده هايSATA گيگابيت3 با سرعت (  
 SATA پشتيباني كرده و با استاندارد SATA 3Gb/s ارايه شده توسط اين مادربرد از استاندارد SATAاتصال دهنده هاي 

1.5Gb/sهر اتصال دهنده .  نيز سازگار هستندSATAنده چيپ ست کنترل کن.  از يك ابزار منفرد پشتيباني مي كند
AMD SB710 از RAID 0 ،RAID 1 ،RAID10 و JBODبراي اطالعات بيشتر براي تنظيمات .  پشتيباني مي کند

RAID به قسمت پنج بخش تنظيمات درايو سخت SATAمراجعه کنيد .  

 

SATA2_0SATA2_1

SATA2_2SATA2_3

1

1

1

7

7

SATA2_4

  
 
 
  

اگر قصد داريد بيش از دو درايو .  حداقل به دو ديسک سخت نياز داردRAID 1 يا RAID 0پيکره بندي يک  •
  .سخت مورد استفاده قرار دهيد در مجموع تعداد درايوهاي سخت بايد يک عدد زوج باشد

 حداقل به چهار درايو سخت نياز دارد و تعداد درايوهاي سخت بايد يک عدد زوج RAID 10پيکره بندي يک  •
 .باشد

 
9( ) PWR_LED اتصال دهندهLEDنشان دهنده وضعيت روشن و خاموش بودن سيستم (  

هنگام .  براي نشان دادن وضعيت روشن و يا خاموش بودن سيستم مورد استفاده قرار مي گيردPWR_LEDنده اتصال ده
 به LED است اين S1هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار .  نيز روشن خواهد بودLEDروشن بودن سيستم چراغ 

 LED است اين S3/S4ر حالت آماده به كار  و يا د(S5)هنگامي كه سيستم خاموش بوده. صورت چشمك زن درخواهد آمد
  .خاموش خواهد بود

 

1

 

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

 

 SATA شكل كابل L دهنده اتصال لطفا
3Gb/s را به ديسك سخت خود متصل كنيد.

  شماره پين عملكرد
MPD+ 1 
MPD- 2  
MPD- 3 

 

  وضعيت سيستم عملكرد
 S0 روشن

  S1 چشمك زن
 S3/S4/S5 خاموش
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10( F_PANEL) اتصال دهنده هاي پانل جلويي(  
كه بر روي پانل جلويي كيس قرار دارند با  نشان دهنده وضعيت توان خاموش، کليد ريست، بلندگو و/کليد روشناي اتصال بر

قبل از اتصال كابل ها به جهات مثبت و منفي هر اتصال . ده اند عمل كنيدتوجه به ترتيب پين ها كه در شكل زير نشان داده ش
  .دهنده توجه نماييد

 

1
2

19
20

MS
G-

HD
-

PW
-

R E
S +

SP
EA

K+

S P
EA

K -MS
G +

HD
+

PW
+

RE
S - N C

 
 
 
 

• MSG) LEDحالت آماده به كار، زرد / وضعيت توان/  نشان دهنده پيام ها: ( 
 LED وضعيت سيستم

S0 روشن 
S1 زنچشمك  

S3/S4/S5 خاموش 

نشان دهنده وضعيت توان سيستم را بر روي پانل جلويي كيس به اين اتصال دهنده 
.  روشن خواهد بودLEDهنگامي كه سيستم در حال كار است اين . يدمتصل كن

 به صورت چشمك زن LED است اين S1هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار 
 است و يا خاموش S2/S3هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار . درخواهد آمد

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

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

  )مراجعه كنيد" يمات مديريت توانتنظ"
• SPEAK)  بلندگوي كيس، نارنجي: ( 

 را در PCسيستم، وضعيت سالمت . بلندگوي موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد
چ يك بيپ كوتاه به اين مفهوم است كه سيستم بدون هي. هنگام راه اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي دهد

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

  .مراجعه كنيد" عيب يابي "5بخش 
• HD) LED وضعيت فعاليت ديسك سخت، آبي  نشان دهنده: ( 

LEDنشان دهنده وضعيت فعاليت ديسك سخت بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد   .
  .هنگامي كه ديسك سخت در حال خواندن و يا نوشتن داده ها است، اين چراغ روشن خواهد شد

• RES)  كليد ريست، سبز: ( 
براي راه اندازي دوباره كامپيوتر و .  جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيدكليد ريست موجود بر روي پانل

هنگامي كه سيستم متوقف شده است و امكان راه اندازي مجدد آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد ريست استفاده 
  .كنيد

• NC )  بنفش:( 
  بدون اتصال

 
 

ماژول هاي پانل جلويي اكثرا شامل كليد پاور، كليد . ستطراحي پانل جلويي در كيس هاي مختلف متفاوت ا
.  نشان دهنده فعاليت ديسك سخت، بلندگو و غيره هستندLED  نشان دهنده وضعيت پاور،LEDريست، 

هنگامي كه مدول پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل مي كنيد دقت كنيد كه ترتيب قرار گيري سيم 
 .ها و پين ها درست باشد

LEDه نشان دهند  
  Message LED/  توان

 كليد روشن 
خاموش  بلندگو

  نشان دهنده 
  وضعيت ديسك سخت  

 كليد ريست
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12( F_AUDIO) اتصال دهنده صداي پانل جلويي(  
شما مي توانيد .  پشتيباني مي كندAC’97صداي   و)(Intel HD با وضوح باالي  از صداياتصال دهنده صداي پانل جلويي

 اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرار گيري سيم هاي اين .مدول صداي جلويي كيس خود را به اين اتصال دهنده متصل كنيد
بين مدول اتصال دهنده با اتصال دهنده اتصال نادرست برقراري . مدول با ترتيب قرار گيري پين ها بر روي مادربرد يكسان باشد

  .باعث خواهد شد خروجي هاي صدا كار نكنند يا به آن ها صدمه وارد شودمادربرد 

12

910

 
  

اگر كيس شما . اال پيكره بندي شده انددرايورهاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح ب •
 از AC’97 است، به راهنمايي هاي ارايه شده در رابطه با فعال سازي عملكرد AC’97داراي يك مدول صداي 

 .مراجعه كنيد" كاناله 7.1/5.1/4/2پيكر بندي صداي  "5طريق نرم افزار در بخش 
اگر قصد داريد . يي وجود دارند هم در پانل پشتيسيگنال هاي صدا به صورت هم زمان هم در اتصاالت پانل جلو •

 پانل جلويي استفاده مي کنيد از HDفقط هنگامي که از يک ماژول صداي (صداي پانل پشتي را قطع کنيد 
 .مراجعه کنيد" کاناله 2/4/5.1/7.1 پيکره بندي صداي "5، به بخش )اين حالت پشتيباني مي کند

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

.يدمدول صداي پانل جلويي كه داراي ترتيب پين هاي متفاوتي هستند، لطفا با سازنده كيس خود تماس بگير
  
13( ) CD_INي اتصال دهنده ورودي صداCD(  

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

 

1

 

 HDبراي اتصال دهنده صداي جلويي 

  شماره پين عملكرد

MIC2_L 1 
GND 2  

MIC2_R 3 
-ACZ_DET 4 

LINE2_R 5  
FAUDIO_JD 6  

GND 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 نبدون پي
Line Out (L) 9  

NC 10  
 
 

  شماره پين عملكرد
CD-L 1 
GND 2  
GND 3 
CD-R 4  
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13 (SPDIF_IO)  اتصال دهنده هاي ورودي و خروجيS/PDIF(  
بواسطه يک کابل اختياري ورودي و خروجي . ي کند ديجيتال پشتيباني مS/PDIFاين اتصال دهنده از ورودي و خروجي 

S/PDIF اين اتصال دهنده مي تواند به يک ابزار صوتي که از خروجي صداي ديجيتال پشتيباني مي کند و يا به يک سيستم ،
، S/PDIFبراي خريد کابل اختياري ورودي و خروجي . صوتي که از ورودي صداي ديجيتال پشتيباني می کند متصل شود

 .ا با فروشنده محلي خود تماس بگيريدلطف

 

12

56

 

 
 
 
 
 
 
14 (F_USB1/F_USB2/F_USB3)  اتصال دهنده هايUSB(  

 را از USB مي تواند دو درگاه USBهر اتصال دهنده .  سازگار هستندUSB1.1/2.0اين اتصال دهنده ها با مشخصات 
 .اگانه، با فروشنده محلي خود تماس بگيريد به صورت جدUSBبراي خريد براكت . طريق يك براكت در دسترس قرار دهد

 

109

21

 
  

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

 جلوگيري به USBحتمالي وارد آمده به براكت به اين وسيله از بروز آسيب هاي ا. ديواري جدا كرده باشيد
 .عمل خواهد آمد

  ره پينشما عملكرد
Power(5V) 1 
Power(5V) 2  

USB DX- 3 
USB DY- 4  

USB DX+ 5  
USB DY+ 6  

GND 7  
GND 8  

  9  بدون پين
NC 10  

 

  عملكرد شماره پين
 توان 1
  بدون پين 2
3 SPDIF 
4  SPDIFI 
5  GND 
6  GND 
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15 (F_1394_1)  اتصال دهنده هايIEEE 1394a(  
 مي تواند از طريق براکت IEEE 1394aاتصال دهنده .  استIEEE 1394aاين اتصال دهنده مربوط به مشخصه هاي 

 به صورت IEEE 1394aاي خريد براکت بر.  باشدIEEE 1394a ارائه دهنده يک درگاه IEEE 1394aاختياري 
 .جداگانه، لطفا با فروشنده محلي خود تماس بگيريد

 

10
9

2
1

 

 
 . متصل نکنيدIEEE 1394a را به اتصال دهنده USBکابل براكت  •
، اطمينان حاصل کنيد که کامپيوتر شما خاموش است و منبع توان را از IEEE 1394aقبل از اتصال براکت  •

. جلوگيري مي کنيدIEEE 1394aبا اين کار از ايجاد صدمات احتمالي براي براکت . دپريز برق جدا کرده اي
، يک سر کابل را به کامپيوتر خود وصل کنيد و سپس سر ديگر آن را به IEEE 1394aبراژ اتصال يک ابزار  •

 .اطمينان حاصل کنيد که هر دو سر کابل به درستي متصل شده باشد.  متصل کنيدIEEE 1394aابزار 
 
 
 
16 (LPT )اتصال دهنده درگاه موازي(  

براي خريد کابل . ، ارائه دهنده يک درگاه موازي باشدLPT مي تواند از طريق يک کابل جداگانه درگاه LPTاتصال دهنده 
 .، لطفا با فروشنده محلي خود تماس بگيريدLPTجداگانه درگاه 

 

21

2625

 

  عملكرد شماره پين
1 TPA+ 
2 TPA-  
3 GND 
4  GND 
5  TPB+ 
6  TPB- 
  ) ولت12( توان  7
 ) ولت12( توان  8
 بدون پين  9
10 GND 

 

  عملكرد شماره پين  عملكرد شماره پين
1 STB- 14  GND  
2 AFD- 15 PD6 
3 PD0 16 GND 
4  ERR- 17 PD7  
5  PD1 18 GND  
6  INIT- 19 ACK-  
7  PD2 20 GND  
8  SLIN- 21 BUSY 
9  PD3  22  GND 

10  GND 23 PE 
11  PD4  24 بدون پين
12  GND  25 SLCT  
13 PD5  26 GND 
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17 (COM) اتصال دهنده درگاه سريال(  
براي خريداري کابل .  تامين کندCOM مي تواند يک درگاه سريال را بوسيله ي يک کابل درگاه COM اتصال دهنده ي

   . با فروشنده محلي خود تماس بگيريدCOMدرگاه 

 

10
9

2
1

 

 
 
 
 
 
18( Cl) اتصال دهنده تشخيص باز بودن درب كيس(  

قادر است در صورت باز بودن آن كاربر را مطلع اين مادربرد يك اتصال دهنده تشخيص باز بودن درب كيس را ارايه مي كند كه 
  .براي استفاده از اين اتصال دهنده بايد كيسي را مورد استفاده قرار دهيد كه از اين قابليت پشتيباني كند. نمايد

1

 

 

 

  عملكرد شماره پين
1 NDCD-  
2 NSIN 
3 NSOUT 
4  NDTR- 
5  GND 
6  NDSR- 
7  NRTS- 
8  NCTS- 
9  NRI-  
 بدون پين 10

 

  شماره پين عملكرد
 1 سيگنال
GND 2  
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19( CLR_CMOS)  جامپر پاك كردنCMOS(  
مواردي مانند اطالعات داده ها و تنظيمات (  كرده  را پاكCMOSبا استفاده از اين جامپر مي توانيد مقادير ذخيره شده در 

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

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

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

 .عدم انجام اين كار ممكن است به مادربرد شما صدمه وارد كند. برداريد
 رفته و گزينه بارگزاري BIOS شدن سيستم، داخل بخش تنظيمات شروع به كار مجدد سيستمپس از  •

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

BIOS "مراجعه كنيد.( 
 
20( BATTERY ) باطري(   

 و هنگامي كه CMOSدر ) ، تاريخ، زمانBIOSتنظيمات بخش هايي چون ( باطري انرژي مورد نياز براي حفظ تنظيمات 
هنگامي كه ولتاژ باطري به ميزان كمي كاهش پيدا كرد آن را تعويض نماييد به اين خاطر . مپيوتر خاموش است را تامين مي كندكا

  . به صورت صحيح نبوده و سبب از بين رفتن تنظيمات آن شودCMOSكه ممكن است قادر به نگه داري مقادير تنظيم شده در 

  
 

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

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

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

  ).باال قرار بگيرد
 .حلي در رابطه با محيط زيست معدوم شوندباطري هاي فرسوده بايد مطابق با قوانين م •

 حالت عادي: باز

CMOSپاك شدن محتويات : بسته

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

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

 . باطري را دوباره در جاي خود نصب كنيدب 3.

 .كابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را روشن كنيد 4.
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