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 نصب سخت افزار بخش اول
 

 قبل از نصبنكات  1-1

ار زيادي از مدارها و تجهيزات الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است به خاطر رد حاوي تعداد بسيواين مادرب
 زير را به دقت مطالعه کرده نكات پيش از نصب به همين خاطر لطفاً.  صدمه ببينند(ESD)تخليه الكتريسيته ساكن 

 :توضيح داده شده را دنبال کنيدمراحل و 

 يا برچسب گارانتي كه توسط فروشنده روي محصول الصاق رد مانند شماره سريال،وهاي روي مادرب برچسب 
 .ها براي استفاده از خدمات گارانتي الزامي است وجود اين برچسب. است را جدا نكنيد  شده

 رد و يا ديگر قطعات، برق سيستم را به وسيله جداكردن دوشاخه وهميشه قبل از جدا كردن و يا نصب مادرب
 .پريز ديواري، قطع كنيدكابل برق منبع تغذيه سيستم از 

 ها به درستي و  رد، دقت كنيد آنوهاي داخلي روي مادرب دهنده افزاري روي اتصال پس از نصب قطعات سخت
 .محكم در جاي خود قرار گرفته باشند

 هاي فلزي آن دست  ها و ديگر قسمت دهنده كنيد به هيچ يك از اتصال جا مي رد را جابهوهنگامي كه مادرب
 .نزنيد

  ه يتجا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه الكتريس به است هنگام جابهتر
بندي را در اختيار نداريد، دستان خود را خشك كرده و به  در صورتي كه چنين دست .ساكن استفاده كنيد

 . فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساكن موجود در بدن شما تخليه شودوسيلهيك 

 رد، آن ها را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن خود باقي بگذاريدوقبل از نصب مادرب. 

 ًمنبع تغذيه را خاموش كرده باشيدرد حتماًو دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربلطفا . 

 رق محلي قبل از روشن كردن سيستم، بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با ولتاژ شبكه ب
 .منطبق باشد

 ها به درستي در جاي  ها و اتصال دهنده قبل از استفاده از محصول، اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابل
 .خود قرار گرفته باشند

 رد و يا ديگر وها با مدارهاي مادرب رد، احتياط كنيد هنگام نصب، پيچوبراي جلوگيري از صدمه ديدن مادرب
 .يدا نكنندقطعات موجود روي آن تماس پ

 رد و يا درون كيس باقي نمانده باشدواي روي مادرب اطمينان حاصل كنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه. 

 ًكامپيوتر را روي سطوح ناهموار قرار ندهيدلطفا . 

  نكنيد استفاده هاي گرم كامپيوتر در محيطاز. 

 زدن به قطعات مختلف سيستم،  مهافزارها عالوه بر صد كردن كامپيوتر در حين فرايند نصب سخت روشن
 .تواند به كاربر نيز صدمه وارد كند مي

 با ايد، لطفاً اگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شده 
 .ييد شده و با تجربه مشورت كنيدأيك تکنسين كامپيوتر ت
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 مشخصات محصول 1-2

 هاي سري   پشتيباني از پردازندهCore™ i7 و Core™ i5 بر پايه سوكت  LGA 1156   
هاي قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت  براي اطالعات از آخرين ليست پردازنده(

 )گيگابايت مراجعه كنيد
 نهان  پشتيباني از حافظه L3 هاي متفاوت بسته به نوع پردازنده  با ظرفيت 

 :پردازنده
 

 ست  چيپIntel® P55/H55 Express ست چيپ 
 

 گيگابايت حافظه 16با  قابليت پشتيباني از  اسالت چهار DDR3 1توجه( 1.5 با ولتاژ(  
  معماري حافظه دوكاناله  
 هاي حافظه  پشتيباني از ماژولDDR3 2200/1333/1066/800 
 هاي حافظه  پشتيباني از ماژولnon-ECC  
 هاي حافظه مجهز به فناوري  پشتيباني از ماژولXMP) EXtreme Memeory profile (

 قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت هاي حافظهبراي اطالعات از آخرين ليست (
 )گيگابايت مراجعه كنيد

 حافظه
 

 صوتيگشاي رمز Realtek ALC888/892  
 پشتيباني از صداي با وضوح باال  
  2توجه(  كانال 2 و 4/ 1/5،1، 7پشتيباني از خروجي هاي صداي( 
 هاي ورودي و خروجي  دهنده تصالپشتيباني از اS/PDIF  
 دهنده صداي آنالوگ  پشتيباني از اتصالCD 

 صدا
 

  ست   چيپدو RTL8111D) 1000/100/10كنترل كننده شبكه ) مگابيت بر ثانيه 
 

  يك اسالتPCI Express x16در حالت، فعال  x16 (PCIEX16))3توجه( 

 .)کند  پشتيبانی ميPCI Express 2.0 از استاندارد PCIEX16 هاي اسالت(
  يك اسالتPCI Express x16در حالت، فعال  x4 
  يك اسالتPCI Express x16در حالت، فعال  x1 
 اسالت يك PCI Express x1  
 اسالت توسعه چهار PCI 

 هاي توسعه اسالت
 

  پشتیبانی از فناوری نرم افزار ATI CrossFireX™)فناوري تعبيه چند كارت  1)5توجه
 يگرافيك

 چیپ ست 
پشتيباني از قابليت  گيگابيت بر ثانيه با 3 با سرعت  SATAدهنده  شش اتصال -

  )با رنگ آبي ( گيگابيت بر ثانيه3 با سرعت SATA ابزار 6حداكثر 
  SATA RAID0 ، RAID1 ،RAID5 ،RAID10 1پشتيبانی از   -
 ست چيپ  SATA2 GIGABYTE 

 با امكان اتصال ATA-133/100/66/33 با پشتيباني از IDEدهنده  يك اتصال -
   IDE ابزاردوحداكثر 

  ،GSATA2_6 ( گيگابيت بر ثانيه3 با سرعت  SATAدهنده  اتصالدو -
GSATA2_7( قطعه  يكپشتيباني از حداكثر قابليت  با SATA 3 با سرعت 
  گيگابيت بر ثانيه

   JBOD و SATA RAID0 ،RAID1پشتيبانی از   -
 ست چيپ iTE IT8720 :  

  با امكان اتصال يك فالپي درايو(FDD)ه فالپيدهند يك اتصال -

 سازي هاي ذخيره  رابط
 

  
 
 

 P55فقط برای چیپ ست 1 
 H55فقط برای چیپ ست 2 

(PCIEX4_X1))1)4توجه
2(PCIEX4_X1) 
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 چیپ ست 

 پورت از 6 و )6یادداشت( پورت در پانل پشتیUSB2.0/1.1) 8  پورت14حداكثر تا  -
 )های داخلی  دهنده  به اتصالUSBطریق اتصال براكت 

 پورت از 4 و )6یادداشت( پورت در پانل پشتیUSB2.0/1.1) 8  پورت12حداكثر تا  -
  )های داخلی  دهنده  به اتصالUSBطریق اتصال براكت 

  چیپNEC D720200F1: 
  در پانل پشتیUSB 3.0 پورت 2حداکثر تا  -

USB 

 پين24دهنده تغذيه اصلي  يك اتصال   
 ولت 12 پین 4دهنده تغذیه  یك اتصال ATX 
 هنده درايو فالپيد يك اتصال  
 دهنده  يك اتصالIDE  
 دهنده   اتصالهشتSATA گيگابايت بر ثانيه3 با سرعت   
 دهنده فن پردازنده يك اتصال  
 دهنده فن سيستم  اتصالدو 
 دهنده فن منبع تغذيه يك اتصال 
 پانل جلويي دهنده صداي يك اتصال  
 دهنده  يك اتصالCD-IN 
 دهنده ورودي  يك اتصالS/PDIF 
 نده خروجي ده يك اتصالS/PDIF 
 1دهنده  سه اتصالUSB2.0/1.1  
 دهنده  دو اتصالUSB2.0/1.1 2 
 كليد ريست بايوس يك 

   يلهاي داخ دهنده اتصال

  پورتيك PS/2و ماوس براي اتصال صفحه كليد   
 دهنده خروجي  يك اتصالS/PDIF كواكسيال  
 یک پورت موازی 
 یک پورت سری 
  شش  پورتUSB 2.0/1.1 
  دو پورتUSB 3.0/2.0 
 پورت يك RJ-45  
  سه فیش صدا(Line In/Line Out/Microphone)  

هاي پانل  دهنده اتصال
   پشتي

 ست چيپ  iTE IT8720  ورودي و كننده  كنترل 
   خروجي

 نمايشگر ولتاژ سيستم  
 سيستم/ نمايشگر درجه حرارت پردازنده  
 منبع تغذيه/ سيستم/ نمايشگر سرعت فن پردازنده  
 بيش از اندازه درجه حرارت پردازندهدهنده افزايش اخطار   
  منبع تغذيه/سيستم/ فن پردازندهمشكلاخطار دهنده   
 7توجه (سيستم /كنترل سرعت فن پردازنده(  

نمايشگر وضعيت سخت 
   افزارها

 P55فقط برای چیپ ست 1 
 H55فقط برای چیپ ست 2 
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 مگابيتي 16 ست دو چيپ Flash ROM  
  استفاده ازBIOS اختصاصي ساخت AWARD 
 اني از پشتيبDualBIOS™ 
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b  

BIOS  
 

  پشتيباني از@BIOS  

  پشتيباني ازQ-Flash 

  بازيابي پيشرفته بايوسپشتيباني از (Xpress BIOS Rescue) 

  پشتيباني از مركز دانلود  

  پشتيباني ازXpress Install  

  پشتيباني ازXpress Recovery2  

  پشتيباني ازEasyTune ) 7توجه(  

 نسخه دوساز پوياي مصرف توان  پشتيباني از بهينه 

  پشتيباني ازSmart 6™ 

  پشتیبانی ازAuto Green 

  1پشتیبانی از هارد دیسکeXtreme 

  پشتيباني ازQ-Share  

  مشخصات اختصاصي
 

 Norton Internet Security)  نسخهOEM( نرم افزارهاي همراه  
 

 Microsoft® Windows® 7/Vista/XP  
قابل هاي  سيستم عامل

   پشتيباني

 استاندارد ساخت ATX ساختاستاندارد  سانتي متر19.0 در 30.5 با اندازه  
 

 
 
 

 P55فقط برای چیپ ست 1 
 

، هنگامي كه بيش از چهار گيگابايت حافظه روي سيستم Windows 32-bitهاي سيستم عامل  به دليل محدوديت )1توجه (
 .  گيگابايت نمايش داده خواهد شدچهارافظه واقعي نصب شده كمتر از شود، ميزان ح نصب مي

 استفاده نموده و ویژگی صدای HD کانال، باید از یک ماژول صدای پانل جلویی 7.1برای فعال کردن صدای  )2توجه (
  .چندکاناله را از طریق درایور صوتی فعال کنید

ايد، مطمئن شويد كه كارت  گرافيك روي سيستم نصب كرده تي كه يك كارتيابي به حداكثر كارايي در صور براي دست )3توجه (
 . نصب شده باشدPCIEX16گرافيكي روي اسالت 

 x1 در حالت حداکثرPCIEX4_X1 قرار داده میشود، اسالت PCIEX1_2هنگامیکه یک کارت توسعه در اسالت  )4توجه (
 .کار خواهد کرد

 كار x4  به طور خودكار در حالت PCIEX16اسالت   استفاده مي كنيد،™Ati CrossFireXزماني كه از فن اوري  )5توجه (
 .  خواهد كرد

  . بطور مشترک استفاده میکنندUSB 3.0هردو از یک پورت با  )6توجه (
 و سيستم به فن نصب شده و مورد استفاده روي سيستم بستگي CPUپشتيباني از سيستم هوشمند كنترل سرعت فن  )7توجه (

  .دارد
 . بسته به مدل متفاوت خواهد بودEasyTuneقابليت هاي موجود در  )8توجه (
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 نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده 1-3
 :لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيد

 ايد پشتيباني كند اي كه خريداري كرده رد از پردازندهواطمينان حاصل كنيد كه مادرب.  
  )هاي قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت گيگابايت مراجعه كنيد ت از آخرين ليست پردازندهبراي اطالعا(  
  براي جلوگيري از صدمه ديدن پردازنده، هميشه قبل از نصب آن، كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق را از پريز جدا

 .كنيد
 نصب كنيد به صورت صحيح در جاي خود قرار اگر پردازنده را در جهت نادرست. پين يك را روي پردازنده بيابيد 

آن روي هماهنگ هاي  هاي دو سمت پردازنده و برآمدگي توانيد با توجه به فرورفتگي همچنين شما مي. (نخواهد گرفت
 ).سوكت نيز جهت نصب صحيح پردازنده را بيابيد

 ناقل حرارت استفاده كنيدكننده از يك اليه خمير براي ايجاد ارتباط حرارتي بهتر ميان پردازنده و خنك . 
 گير موجب افزايش درجه حرارت  ايد سيستم را روشن نكنيد، عدم نصب حرارت گير پردازنده را نصب نكرده اگر حرارت

 .پردازنده و صدمه ديدن آن خواهد شد
 تر از حدود هاي باال استفاده از فركانس. فركانس پردازنده را روي مقدار مجاز ذكر شده در راهنماي آن تنظيم كنيد

هاي استاندارد در قطعات همخواني ندارد،   به دليل اينكه با نيازمندي(FSB)تعيين شده براي پردازنده و گذرگاه آن 
 به مشخصات ارايه اگر قصد افزايش فركانس به بيش از حدود تعيين شده را داريد، لطفاً. شود به هيچ وجه توصيه نمي

 . و غيره، مراجعه كنيدهاردديسك، حافظه، گرافيك شده به همراه پردازنده، كارت
 
 

 نصب پردازنده 1-3-1

.A هاي دو سمت پردازنده را بيابيد هاي درون سوكت پردازنده و فرورفتگي برآمدگي. 
 

 

برآمدگي درون 
 سوكت

 LGA1156سوكت پردازنده 

 فرورفتگي

 LGA1156پردازنده 

برآمدگي درون 
 سوكت

 پين يك در گوشه سوكت پردازنده

 فرورفتگي

 پين يك مثلثي شكل در گوشه پردازنده
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.B  توانيد پردازنده را روي سوكت پردازنده نصب كنيد مده است به درستي ميآ ادامهبا توجه به مراحلي كه در. 

تغذيه جدا كنيد و   جلوگيري از آسيب به پردازنده هميشه قبل از نصب آن كامپيوتر را خاموش و كابل برق را از منبعبراي
 .بعد از آن اقدام به نصب پردازنده نماييد

 
   

    
 

  : مرحله اول
دارنده پوشش سوكت را به پايين فشار  به آرامي اهرم نگه

بعد  .ت از سوكت دور كنيدو آن را با استفاده از انگش داده
تا پوشش  دارنده را تا انتها باال ببريد از اين مرحله اهرم نگه

 .جا شدن باشد فلزي روي سوكت به طور كامل قابل جابه

  : مرحله دوم 
پوشش پالستیکی روی سوکت را مطابق تصویر بردارید، 

انگشت اشاره خود را در قسمت عقب پوشش به سمت 
زمان با انگشت شست خود پایین فشار دهید و هم

کنار عالمت ( سمت جلوی پوشش را به باال بکشید 
Remove ( و پوشش را بردارید ) . هیچ گاه پین های

برای محافظت بیشتر از . موجود در سوکت را لمس نکنید
پین های سوکت ، پوشش پالستیکی را در زمانی که 

 .)پردازنده نصب نیست روی سوکت قرار دهید

   

  
  : رحله سومم

ا با استفاده از انگشت اشاره و شست نگه داريد و پردازنده ر
روي  سپس با تنظيم پين يك مثلثي شكل و دوفرورفتگي

 . آن با سوكت، پردازنده را به آرامي در جاي خود قرار دهيد

  :مرحله چهارم 
پس از نصب صحيح پردازنده، با استفاده از دست اهرم 

ايين بياوريد و با دست ديگر به سوكت را به پ دارنده نگه
روي سوكت را در جاي خود قرار  آرمي پوشش فلزي

زماني كه پوشش فلزي را در جاي خود قرار داديد  .دهيد
مطمئن شويد كه بخش فوقاني پوشش  از اين موضوع

.دارنده قرار گرفته باشد پيچ نگه فلزي به طور كامل در زير

  

  
  :مرحله پنجم

حالت (رنده سوكت پردازنده را به حالت اوليه دا اهرم نگه
 .بازگردانيد) قفل شده

 : اشاره 
دارنده دسته آن را بگيريد و از  جايي اهرم نگه در جابه

 .گرفتن بخش پايه آن خودداري كنيد
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 نصب خنك كننده پردازنده 1-3-2

براي آموزش اين (.  نصب كنيدمادربوردپردازنده را روي  كننده خنكتوانيد  با توجه به مراحلي كه در زير امده است شما به درستي مي
 )كننده موجود در جعبه پردازنده اينتل به عنوان نمونه استفاده كرديم  بخش ما از يك خنك

 

  
  : مرحله يك

يك اليه نازك و هموار از خمير ناقل حرارت را روي سطح 
 .بماليدپردازنده 

  : مرحله دو 
 حك شده  به جهت فلش گير قبل از نصب حرارت

چرخاندن پين در جهت . روي قسمت نري پين توجه كنيد
شود و  رد ميوفلش سبب جدا شدن خنك كننده از مادرب

 .براي نصب آن بايد پين را در جهت عكس چرخاند

  

  
  :مرحله سه

كننده را روي پردازنده قرار داده و پس از  پس از اين خنك
 هاي روي مادربورد به  ده با سوراخكنن  هاي خنك تنظيم پايه

كننده را به سمت پايين فشار  هاي خنك صورت قطري پين
 .دهيد

  :مرحله چهار 
كننده را فشار  هاي خنك در زماني كه شما هر يك از پايه

بعد از اين . ها را بشنويد دهيد بايد صداي قفل شدن پين مي
ي هاي نري و مادگ مرحله اين موضوع را چك كنيد كه پين

شود  پيشنهاد مي. ( كننده در يكديگر قفل شده باشد خنك
كننده دفترچه راهنماي آن را مطالعه  براي نصب بهتر خنك

 ).كنيد

   

  
  : مرحله پنج

كننده، مادربورد را برعكس كرده و جاي  بعد از نصب خنك
هاي سوكت پردازنده را چك كنيد در صورتي كه   سوراخ
ه باشد بايد تصوير پين زير كننده درست نصب شد خنك
 .كننده آن به صورت تصوير باال باشد خنك

  :مرحله ششم 
كننده را به سوكت  در مرحله پاياني هم كانكتور برق خنك

كننده كه روي  كننده برق فن خنك  چهار پين تامين
 . مادربورد است نصب كنيد

 
 كه در بين گريس انتقال دهنده حرارتداشت چون كننده از پردازنده  بايد دقت خاصي در هنگام جدا كردن خنك

شود كه در اين حالت جدا كردن  مي كننده  اثر گرما باعث چسبيدن پردازنده و  خنك كننده وجود دارد بر پردازنده و خنك
 . كننده باعث آسيب رساندن به پردازنده خواهد شد خنك

جهت فلش 
دهنده حك  نشان

شده روي قسمت 
 ي پيننر

قسمت نري 
 پين

بخش بااليي 
قسمت مادگي 

 پين

قسمت مادگي 
 پين



 

 - 10 -  نصب سخت افزار
 

 نصب حافظه 1-4
 :نكات زير توجه كنيدهاي حافظه به  ولاژقبل از نصب م لطفاً
 هاي با  شود از حافظه توصيه مي. كند هاي مورد استفاده شما پشتيباني مي رد از حافظهواطمينان حاصل كنيد كه مادرب

  .حجم، مشخصات، ظرفيت و مارك يكسان استفاده كنيد
  )جعه كنيد قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت گيگابايت مراهاي حافظهبراي اطالعات از آخرين ليست ( 
  هاي حافظه براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها،   اطمينان حاصل  ماژولقبل از نصب و يا برداشتن

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

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

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

رد به صورت و مادرببايوسپس از نصب حافظه . كند ه پشتيباني ميبندي دوكانال  و پيكرهDDR3 شکاف حافظه ششرد از واين مادرب
برابر شدن پهناي باند اصلي  كاناله سبب دو بندي حافظه در حالت دو پيكره. خودكار مشخصات و ظرفيت آن را تشخيص خواهد داد

 .حافظه می شود
 : حافظه با ترتيب زير تشكيل شده استبندي شده و هر كانال از دو سوكت  به صورت دوكانال پيكرهDDR3 سوكت حافظه شش

 DDR3_2 ،DDR3_1:  كانال صفر
 DDR3_4 ،DDR3_3، :  كانال يك

 

 
 

 .، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوكاناله به نكات زير توجه داشته باشيدپردازندههاي  با توجه به محدوديت
 .الت دوكاناله را فعال كردتوان ح  نصب شده باشد نميDDR3اگر تنها يك ماژول حافظه  1.
هايي  شود از حافظه هنگامي كه قصد داريد با استفاده از دو يا چهار ماژول حافظه حالت دوكاناله را فعال كنيد، توصيه مي 2.

كاناله با دو ماژول حافظه را فعال  وقتي حالت دو. شودهاي يكسان استفاده   ست ، سرعت و چيپتجاري نشانبا ظرفيت، 
 . نصب كنيدDDR3_3 و DDR3_1هاي حافظه روي اسالت  ئن شويد كه ماژولكرديد مطم

 
 
 

 و DDR3_1 روي سيستم نصب كرديد مطمئن شويد كه ماژول روي اسالت DDR3اگر تنها يك ماژول حافظه 
DDR3_3نصب شود . 

 كانالهبندي حافظه به صورت دوجدول پيكره 
 DDR3_2DDR3_1DDR3_4DDR3_3

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

)SS =ست،  يك سمت چيپDS =بدون حافظه "--" ست، دوسمت چيپ( 
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 نصب يك ماژول حافظه 1-4-2

انجام اين كار . ابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيدقبل از نصب يك ماژول حافظه، كامپيوتر خود را خاموش كرده و ك
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

 

  
 
 

با توجه به مراحلي كه در .  داراي يك فرورفتگي است و به همين دليل تنها در يك جهت قابل نصب استDDR3يك ماژول حافظه 
 . نصب كنيداسالت حافظه را روي حافظهتوانيد  زير امده است شما به درستي مي

 
  : تصوير يك

رفته در دو طرف دو قفل قرار گ.  حافظه توجه كنيدماژولبه جهت قرارگيري 
همانطور كه در تصوير . دهيد تا باز شوند اسالت حافظه را به سمت بيرون فشار

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

 .در داخل سوكت قرار دهيد

  : دوتصوير
 حافظه به درستي در ماژولكه  هاي حافظه، پس از آن ماژولبراي قفل شدن 

هاي پالستيكي دو سمت اسالت را به سمت داخل  جاي خود قرار گرفت، گيره
 .فشار دهيد

 
 
 

 فرورفتگي
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 دهنده نصب يك كارت توسعه 1-5
 .كنيد موارد  زير را به دقت مطالعه ، لطفاًدهنده قبل از نصب يك كارت توسعه

 براي آگاهي از . اي كه قصد نصب آن را داريد پشتيباني كند رد شما از كارت توسعهوينان حاصل كنيد كه مادرباطم
 . خود را به دقت مطالعه كنيددهنده ماي ارايه شده همراه كارت توسعهناين نكته، دفترچه راه

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

 

 
 

 :به موارد زير توجه كنيدرد و روي مادربدهنده هاي توسعه براي نصب كارت
روي اسالت  دهنده شكاف كيس روبه پوششسپس . كند مشخص كنيد اي را كه از كارت شما پشتيباني مي  دهنده اسالت توسعه 1.

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

 .قرار بگيرد
 .سالت قرار گرفته باشدهاي فلزي قرار گرفته در قسمت تحتاني كارت به صورت كامل درون ا دهنده اطمينان حاصل كنيد كه اتصال 3.
 .براي محكم كردن كارت روي پانل پشتي كيس، آن را با يك پيچ در محل مربوطه ببنديد 4.
 .، دوباره درب كيس را ببنديددهنده هاي توسعه ت پس از نصب تمامي كار 5.
 . خود را اعمال كنيددهنده سعه شده و تنظيمات الزم براي كارت كارت توبايوسوارد منوي تنظيمات . كامپيوتر را روشن كنيد 6.
 .عامل نصب كنيد  خود را در سيستمدهنده درايورهاي ارايه شده به همراه كارت كارت توسعه 7.
 
 .PCI Expressنصب و برداشتن كارت گرافيكي : مثال

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

يد كه كارت گرافيك توسط قفل اطمينان حاصل كن. قرار دهيد
 . در انتهاي اسالت در جاي خود محكم شده باشدتعبيه شده

 
 

  گرافيك از روي اسالت برداشتن كارتPCI-Express 
دهيد تا به سمت بيرون فشار  را PCI Expressانتهاي اسالت به آرامي گيره تعبيه شده در 

 .از داخل اسالت به سمت بيرون بكشيدسپس كارت را به صورت مستقيم . كارت را رها كند

PCI Express x16 دهندهاسالت توسعه

PCI دهندهاسالت توسعه

PCI Express x1 دهندهاسالت توسعه
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 هاي پانل پشتي دهنده اتصال 1-6
 

 
 

 USB 2.0, 1.1 پورت
وس و صفحه كليد ا براي اتصال ابزارهايي چون مپورتاز اين . كند  پشتيباني ميUSB2.0/1.1 از مشخصات USB پورت

USB چاپگرهاي ،USB درايوهاي حافظه فلش ،USB گيرد مورد استفاده قرار مي و ديگر ابزارهاي مشابه. 
 PS/2 و موس PS/2درگاه صفحه كليد 

و صفحه كليد را به اتصال دهنده ) به رنگ سبز(، موس را به اتصال دهنده بااليي PS/2براي نصب موس و يا صفحه كليد 
 .متصل كنيد) به رنگ بنفش(پاييني 

 پورت موازی
پورت موازی را پورت چاپگر نیز . نند چاپگر، اسکنر و غیره استفاده کنیداز پورت موازی برای وصل کردن دستگاه هایی ما

 .می نامند
 پورت سری

 .از پورت سری برای وصل کردن دستگاه هایی مانند ماوس، مودم یا سایر وسایل جانبی استفاده کنید
  كواكسيالS/PDIFدهنده خروجي  اتصال

، براي اتصال به يك سيستم صوتي در )هم محور(طريق يك كابل كواكسيال دهنده خروجي صداي ديجيتال را از  اين اتصال
قبل از استفاده از اين مشخصه اطمينان حاصل كنيد كه سيستم صوتي شما داراي ورودي كواكسيال . دهد دسترس قرار مي

 .براي صداي ديجيتال باشد
 LAN RJ-45 شبكه پورت

جداول زير . آورد هاي پر سرعت را با پهناي باند يك گيگابيت بر ثانيه فراهم مي درگاه شبكه گيگابيت امكان اتصال به شبكه
 .دهند  را نشان ميLAN پورت نوري ديودهاي مختلف  وضعيت

 
 
 

 
 
 

  USB 3.0, 2.0درگاه 
را  USB 1.1 و USB 2.0تاندارهاي قديمي تر  و همينطور اسUSB 3.0 توان پشتيباني از اتصال هاي USB 3.0درگاه 

 USB و همينطور درايوهاي فلش USB، چاپگر USBاز اين درگاه مي توان براي اتصال موس و صفحه كليد . دارا است
 .استفاده كرد

  
 
 

 رد وا از مادربكنيد، ابتدا كابل را از ابزار قطع كرده و سپس آن ر هنگامي كه كابل متصل شده به پانل پشتي را جدا مي
 .جدا كنيد

 براي جلوگيري از اتصال . دهنده خارج كنيد كردن كابل را داريد آن را به شكل مستقيم از اتصال هنگامي قصد جدا
 .كوتاه در داخل كابل آن را به اطراف تكان ندهيد

 نشان دهنده ديود نوري
 سرعت/ اتصال

 نشان نوري ديود
 دهنده فعاليت

 پورت شبكه

  اتصال نشان دهنده سرعتنوري ديود
 وضعيت شرح

 نارنجي بيت در ثانيهيك گيگا
 سبز  مگابايت در ثانيه100

 خاموش  مگابايت در ثانيه10
 

 فعاليت نشان دهنده نوري ديود
 وضعيت شرح

 در حال انجام ارسال و يا دريافت اطالعات
 است

 زن چشمك

 خاموش  است اتصال برقرار نشده
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 )آبي(ورودي صدا 
 و يا ابزارهاي مشابه Walkmanابزارهاي نوري، دهنده به صورت پيش فرض براي ضبط صدا از ابزارهايي مانند  اين اتصال

 .مورد استفاده قرار مي گيرد

 )سبز(خروجي صدا 
دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال بلندگوهاي استريو، هدفون ها و يا بلندگوهايي دوكاناله مورد استفاده قرار  اين اتصال

 كاناله نيز مورد استفاده 7.1 و 5.1، 4بندي صداي  جلويي در پيكرهتواند براي اتصال بلندگوهاي  هنده مي اين اتصال. گيرد مي
 .قرار گيرد

 )صورتي(ن وورودي ميكروف
 .گيرد ن به سيستم مورد استفاده قرار ميودهنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكروف اين اتصال

 
 متصل شده و HDستاندارد صدای  کانال، باید از طریق پانل جلویی به پورت ا7.1برای پیکره بندی صدای 

های ارایه  توانید با استفاده از راهنمایی می. ویژگی صدای چندکاناله را از طریق درایور صوتی فعال کنید
 7.1/5.1/4/2های صدای  در بخش پنج، خروجی"  كاناله7.1/5.1/4/2پیكره بندی صدای " شده با عنوان 
 .بندی كنید كاناله را پیكره
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 هاي داخلي دهنده اتصال 1-7

 
 
 
 

 1) ATX_12V 10) BAT 
 2) ATX 11) F_PANEL 
 3) CPU_FAN 12) F_AUDIO 
 4) SYS_FAN1/2 13) CD_IN 
 5) PWR_FAN 14) SPDIF_I 
 6) FDD 15) SPDIF_O 
 7) IDE 16) F_USB1/F_USB2/ (F_USB31) 
 8) SATA2_0/1/2/3/4/5 17) CLR_CMOS 
 9) GSATA2_6/7 18) PHASE_LED 

 
 P55فقط برای چیپ ست 1 
 

 : زير را به دقت مطالعه كنيدنكاترد، وقبل از اتصال ابزارهاي خارجي روي مادرب
 اي كه قصد داريد به همراه آن مورد استفاده قرار دهيد سازگار  دهنده ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصال

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

 .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

 . باشدرد متصل شدهودهنده روي مادرب به اتصال
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2/1 (ATX_12V/ATX) توان اصلي پين 12×2دهنده    ولت و اتصال12 پين 2×2 دهنده توان اتصال( 
تواند توان مورد نياز را براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته  تغديه مي دهنده برق، منبع با استفاده از اتصال

 اطمينان حاصل كنيد كه منبع تغذيه خاموش هنده برق، لطفاًد قبل از وصل كردن اتصال.  تامين كند راردوروي مادرب
توان آن را  است كه نمي اي طراحي شده دهنده توان به گونه اتصال. بوده و تمامي قطعات به درستي نصب شده باشند

رد متصل ودهنده متناظر آن روي مادرب  برق را در جهت صحيح به اتصالهدهند اتصال. در جهت اشتباه نصب كرد
اگر اين . گيرد  براي تامين توان مورد نيز پردازنده مورد استفاده قرار مي ولت عموما12ًدهنده  اتصال. يدكن

 .اندازي نخواهد شد ه رد متصل نشود سيستم راو ولت به مادرب12دهنده توان  اتصال

بهتر است از . م باشداي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيست تغذيه لطفا از منبع
اي كه  تغذيه اگر منبع. داشته باشد)  وات و بيشتر500(اي استفاده كنيد كه توان خروجي بااليي  منابع تغذيه
ثباتي سيستم و يا  كنيد قادربه تامين توان مورد نياز سيستم نباشد، شاهد بروز مشكالتي چون بي استفاده مي

 .عدم آغاز به كار آن خواهيد بود
 

 

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 ولت 5 21 ولت+ 5
(Stand by +5V)  

9 

 10 ولت+ 12 22 ولت+ 5
  ولت+ 5
  )ATX  پين12×2  فقط براي(

  ولت+ 12 23
  ))ATX  پين12×2  فقط براي(

11 

GND  
  )ATX  پين12×2  فقط براي(

   ولت3.3 24
   )ATX  پين12×2  فقط براي(

12 

ATX_12V: 
شماره پين عملكرد
GND  1 
GND  2 

 3 ولت+ 12
 4  ولت+ 12
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5/4/3( CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/ PWR_FAN )هاي فن دهنده اتصال( 
 پین  4دهنده فن سیستم با  ، یك اتصال(CPU_FAN) پین 4دهنده فن پردازنده با  مادربورد دارای یك اتصال

(SYS_FAN2)پین 3ا دهنده فن سیستم ب ، یک اتصال (SYS_FAN1)پین 3دهنده فن تغذیه با   و یك اتصال 
(PWR_FAN)هنگام . توان آن را در جهت اشتباه متصل نمود است كه نمی ای طراحی شده هر اتصال دهنده به گونه.  است

سیم اتصال دهنده مشکی (اتصال فن پردازنده دقت كنید كه سیم آن را در جهت درست به مادربرد متصل می كنید 
برای فعال كردن این قابلیت . باشد این مادربرد قادر به كنترل سرعت فن پردازنده می). رنگ سیم اتصال به زمین است

برای بهترین میزان دفع حرارت توصیه . باید از فنی برای پردازنده استفاده كنید كه با این ویژگی سازگار باشد
 .شود كه یك فن نیز در داخل كیس نصب گردد می

 
 ست و  ، چيپاز حد حرارت اطمينان حاصل كنيد كه كابل برق فن پردازنده  ي جلوگيري از افزايش بيشبرا

 افزايش بيش از حد حرارت  چونرد متصل كرده باشيدودهنده مربوطه روي مادرب  را به درستي به اتصالسيستم
 .ستم شودزده و يا سبب اختالل در عملكرد سي  شما آسيبست  و چيپممكن است به پردازنده

 ها قرار ندهيد وجه جامپر روي آن بندي نيستند به همين خاطر به هيچ هاي فن جامپرهاي قابل پيكره دهنده اتصال.
 
6( FDD) دهنده فالپي اتصال( 

  :درايوهاي فالپي پشتيباني شده عبارتند از. دهنده براي اتصال كابل مربوط به درايو فالپي استفاده مي شود اين اتصال
هنگام اتصال يک درايو فالپي اطمينان .  مگابايت2.88 مگابايت و 1.44 مگابايت، 1.2 كيلوبايت، 720كيلوبايت،  360

 کابل معموال با يک رده از 1پين شماره .  درايو فالپي متصل کنيد1دهنده را به پين شماره   اتصال1حاصل کنيد پين شماره 
 .رنگ متفاوتي مشخص شده است

 

 

CPU_FAN: 
شماره پين عملكرد
GND 1 

 2 سرعت كنترل /ولت+ 12
 3 حسگر

 4  كنترل سرعت

SYS_FAN2: 
شماره پين عملكرد
GND 1 

 2  كنترل سرعت/ولت+ 12
 3 حسگر
 4  كمكي

SYS_FAN1/ PWR_FAN: 
شماره پين عملكرد
GND 1 

 2 ولت+ 12
 3 حسگر
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7( IDE) دهنده اتصال IDE( 
 جهت IDEقبل از اتصال كابل .  و يا درايو نوري را داردهاردديسك توانايي پشتيباني از دو ابزار مانند IDEدهنده  هر اتصال

دهنده متصل كنيد، به خاطر داشته باشيد   را به يك اتصالIDEاگر قصد داريد تا دو ابزار . قرارگيري صحيح آن را بررسي كنيد
  يا فرمانبر)Master (براي مثال فرمانده(کند تنظيم کنيد   ايفا ميIDEاساس نقشي که ابزار  ها را بر لكه جامپرها و کاب

)SLAVE() .(فرمانبر براي ابزارهاي / براي كسب اطالعات بيشتر درباره چگونگي پيكره بندي ابزارهاي فرماندهIDE از 
 .) ارائه شده به همراه ابزار استفاده كنيددفترچه راهنماي

 
 
8( SATA2_0/1/2/3/4/5) رنگ   آبيهاي دهنده اتصال SATA مديريت شده  گيگابيت بر ثانيه3 با سرعت ،

 ) P55/H55ست  بوسيله چيپ
 SATA پشتيباني كرده و با استاندارد SATA 3Gb/sرد از استاندارد و ارايه شده توسط اين مادربSATAهاي  دهنده اتصال

1.5Gb/sدهنده  تصالهر ا.  نيز سازگار هستندSATAکننده   کنترل. كند  از يك ابزار منفرد پشتيباني ميP55 از 
RAID0 ،RAID1 ،RAID5 و RAID10برای کسب اطالعات بيشتر در رابطه با چگونگی پيکربندی . کند  پشتيبانی می

 .، مراجعه کنيدSATA"های  ديسکهاردبندی  پيکر"، 5 به بخش RAIDهای  آرايه

 
 
 
 

 پيکربندیRAID0  يا RAID1 هاردديسكاگر از بيش از دو .  نياز داردهاردديسك حداقل به دو عدد 
 .وج باشدز بايد ها هاردديسكکنيد، مجموع تعداد  استفاده می

  پيکربندیRAID5 وج باشدز نبايد ها هاردديسكمجموع تعداد ( نياز دارد هاردديسك سه حداقل به.( 
  پيکربندیRAID10 وج باشدز بايد يک عدد ها هاردديسك نياز دارد و مجموع تعداد ديسكهارد عدد چهار حداقل به. 

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

 
 

 SATA 3Gb/s شكل كابل Lدهنده لطفا اتصال
 . خود متصل كنيدهاردديسك را به 
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9( GSATA2_6/7) رنگ  سفيدهاي دهنده اتصال SATA مديريت شده بوسيله  گيگابيت بر ثانيه3 با سرعت ،
 )GIGABYTE SATA2ست  چيپ
 SATAتيباني كرده و با استاندارد  پشSATA 3Gb/sرد از استاندارد و ارايه شده توسط اين مادربSATAهاي  دهنده اتصال

1.5Gb/sدهنده  هر اتصال.  نيز سازگار هستندSATAست   چيپ.كند  از يك ابزار منفرد پشتيباني ميGIGABYTE 
SATA2 از آرايه RAID0 و RAID1برای کسب اطالعات بيشتر در رابطه با چگونگی پيکربندی .كند  پشتيباني مي 

 .، مراجعه کنيدSATA"های  ديسکهاردبندی پيکر"، 5 به بخش RAIDهای  آرايه

 
 
 
 
10 (BAT) باطري( 

 در CMOSدر ) زمان و ، تاريخBIOSهايي چون  تنظيمات بخش(تامين انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات  باطري
 را تعويض نماييد به كه ولتاژ باطري به ميزان كمي كاهش پيدا كرد آن هنگامي. عهده دارد بر راهنگامي كه كامپيوتر خاموش 

 به صورت صحيح نبوده و سبب از بين رفتن CMOSداري مقادير تنظيم شده در  اين خاطر كه ممكن است قادر به نگه
 .تنظيمات آن شود

  

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

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

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

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

 
 

 SATA 3Gb/s شكل كابل Lدهنده لطفا اتصال
 . خود متصل كنيدهاردديسك را به 

 هاردديسك  حداقل به دو عددRAID1 يا  RAID0پيکربندی
کنيد، مجموع   استفاده میهاردديسكاگر از بيش از دو . نياز دارد

 .وج باشدز بايد ها هاردديسكتعداد 

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

 .قرار دهيدباطري را دوباره در جاي خود  3.

 .كرده و كامپيوتر خود را روشن كنيدكابل برق را به سيستم متصل  4.
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 ).قرار بگيرد
 هاي فرسوده بايد مطابق با قوانين محلي در رابطه با محيط زيست معدوم شوند باطري. 
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11( F_PANEL) هاي پانل جلويي دهنده اتصال( 
دهنده وضعيت توان كه روي پانل جلويي كيس قرار دارند با توجه  خاموش، کليد ريست، بلندگو و نشان/صال کليد روشنبراي ات

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

 

 
 

 MSG/PWR ) ارغواني/ كار، زرد حالت آماده به/ وضعيت توان/ ها دهنده پيام نشان نوري ديود:( 

LED  وضعيت سيستم  
 S0 روشن

  S1 زن چشمك
 S3/S4/S5 خاموش

دهنده متصل  دهنده وضعيت توان سيستم را روي پانل جلويي كيس به اين اتصال نشان
هنگامي .  روشن خواهد بودنوري ديودكار است اين  هنگامي كه سيستم در حال. كنيد

زن   به صورت چشمكنوري يودد است اين S1كه سيستم در حالت آماده به كار 
 است و يا خاموش S2/S3هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار . درخواهد آمد

(S5) اين چراغ خاموش خواهد بوداست ،.   
 PW) كليد روشن و خاموش، قرمز:( 

توانيد براي  مي. دهنده متصل كنيد جلويي كيس را به اين اتصال موجود روي پانل خاموش و روشنكليد 
براي كسب اطالعات بيشتر به . (خاموش كردن سيستم خود از اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيد

 )مراجعه كنيد" تنظيمات مديريت توان"، "BIOSتنظيمات "بخش دوم 
 SPEAK) بلندگو، نارنجي:( 

سيستم، وضعيت سالمت . دهنده متصل كنيد  كيس را به اين اتصالبلندگوي موجود روي پانل جلويي
يك بيپ كوتاه به اين مفهوم است . دهد اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي  را در هنگام راهكامپيوتر

 ممكن است BIOSاگر اشكال تشخيص داده شود، . اندازي شده است كه سيستم بدون هيچ مشكلي راه
براي . ون پخش نمايد تا مشكل به وجود آمده را نشان دهدگهاي بلند و كوتاه گونا ا تنهاي متعددي را ب بيپ

 .مراجعه كنيد" يابي عيب "5هاي بيپ به بخش  كسب اطالعات بيشتر در باره كد
 HD) آبيهاردديسكدهنده وضعيت فعاليت   نشاننوري ديود ،:( 

دهنده متصل  لويي كيس را به اين اتصال روي پانل جهاردديسكدهنده وضعيت فعاليت   نشاننوري ديود
 .ها است، اين چراغ روشن خواهد شد  در حال خواندن و يا نوشتن دادههاردديسكهنگامي كه . كنيد

 RES) كليد ريست، سبز:( 
اندازي دوباره  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   است و امكان راه  سيستم متوقف شدهكامپيوتر و هنگامي كه
 .كليد ريست استفاده كنيد

 CI) دهنده سنسور باز بودن درب، خاكستري اتصال:( 
دهنده متصل كنيد تا در  شدن موجود در كيس خود را به اين اتصال دهنده باز سنسور يا سوئيچ تشخيص
اين قابليت زماني قابل استفاده است كه كيس شما .  از اين موضوع مطلع شويدصورت باز شدن درب كيس

 .مجهز به اين سنسور و سوئيچ  باشد
 

هاي پانل جلويي اكثرا شامل كليد پاور، كليد  ماژول. هاي مختلف متفاوت است طراحي پانل جلويي در كيس
. ، بلندگو و غيره هستندهاردديسكه فعاليت  نشان دهندنوري ديود دهنده وضعيت پاور،  نشاننوري ديودريست، 

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

 ديود وضعيت هاردديسك

بلندگو

  ديود نوري تعيين
  وضعيت سيستم

كليد خاموش و 
  كليد ريست روشن

دهنده سنسور باز اتصال
 بودن درب

تغذيهديود نوري منبع
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12 (F_AUDIO) اتصال دهنده صداي پانل جلويي( 
توانيد  شما مي. كند  پشتيباني ميAC’97صداي  و) (Intel HDدهنده صداي پانل جلويي از صداي با وضوح باالي  اتصال

هاي اين  گيري سيم اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرار. دهنده متصل كنيد مدول صداي جلويي كيس خود را به اين اتصال
دهنده  ه با اتصالدهند برقراري اتصال نادرست بين مدول اتصال. رد يكسان باشدوها روي مادرب گيري پين مدول با ترتيب قرار

 .هاي صدا كار نكنند يا به آن ها صدمه وارد شود رد باعث خواهد شد خروجيومادرب
 

 
 

 اگر كيس شما . اند درايورهاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح باال پيكربندي شده
 AC’97سازي عملكرد  طه با فعالهاي ارايه شده در راب دهد، به راهنمايي  ارايه میAC’97يك مدول صداي 

 .مراجعه كنيد"  كاناله2/4/5.1/7.1بندي صداي  پيكر "5افزار در بخش  از طريق نرم
 اگر قصد داريد . زمان هم در اتصاالت پانل جلويي وجود دارند هم در پانل پشتي هاي صدا به صورت هم سيگنال

کنيد از   پانل جلويي استفاده ميHD صداي فقط هنگامي که از يک ماژول(صداي پانل پشتي را قطع کنيد 
 مراجعه کنيد"  کاناله2/4/5.1/7.1پيکره بندي صداي "، 5، به بخش )کند اين حالت پشتيباني مي

 در اي هاي جداگانه دهنده كنند كه داراي اتصال دهنده پانل جلويي صدايي را ارايه مي ها اتصال برخي از كيس 
براي كسب اطالعات بيشتر در رابطه با اتصال . هستنديك اتصال جداگانه ابتداي هر سيم براي برقرار كردن 

.هاي متفاوتي هستند، لطفا با سازنده كيس خود تماس بگيريد مدول صداي پانل جلويي كه داراي ترتيب پين
 
13 () CD_INدهنده ورودي صداي  اتصالCD( 

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

 

شماره پين عملكرد
CD-L 1 

GND 2 

GND 3 

CD-R 4 

 

 HDدهنده صداي جلويي  براي اتصال
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’97دهنده صداي جلويي  براي اتصال
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_I) دهنده ورودي  اتصالS/PDIF( 
توان ابزارهاي صوتي را كه داراي خروجي صداي ديجيتال   ديجيتال پشتيباني كرده و ميS/PDIFدهنده از ورودي  اين اتصال

 لطفا با فروشنده S/PDIFخروجي انتخابي /روديبراي خريد كابل و.  به آن متصل كردS/PDIFهستند از طريق يك كابل 
 .محلي خود تماس بگيريد

 

 
 
 
 
 
15 ( SPDIF_O)دهنده خروجي  اتصالS/PDIF( 

که بوسيله کارت  (S/PDIFکند و يک کابل صداي ديجيتال   ديجيتال پشتيباني ميS/PDIFدهنده از خروجي  اين اتصال
 مانند دهنده هاي توسعه رد شما به کارتوجي صداي ديجيتال، از مادربرا براي داشتن خرو) شود  تامين ميدهنده توسعه
هاي گرافيک الزم است که از يک کابل صداي  براي مثال در برخي از کارت. کند هاي صدا متصل مي هاي گرافيک و کارت کارت

 نمايش صفحهبخواهيد يک گرافيک استفاده شود و اگر  رد به کارتو براي خروجي صداي ديجيتال از مادربS/PDIFديجيتال 
HDMI را به کارت گرافيک متصل کنيد و خروجي صداي ديجيتال از تصوير HDMI را در يک زمان داشته باشيد بايد از اين 

، راهنماي کارت توسعه خود را به S/PDIFبراي اطالعات بيشتر درباره متصل کردن کابل صداي ديجيتال . کابل استفاده کنيد
 .دقت بخوانيد

 

 
 

شماره پين عملكرد

SPDIFO 1 

GND 2 

 

شماره پين عملكرد

 1 توان

SPDIFI 2 

GND 3 
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16 (F_USB1/F_USB2/(F_USB31)) دهنده  اتصالUSB( 
 را از طريق USB پورتتواند دو   ميUSBدهنده  هر اتصال.  سازگار هستندUSB1.1/2.0 هاي ويژگيها با  دهنده اين اتصال

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

 
  براكتIEEE 1394 ) 2×5دهنده  را به اتصال)  پينUSBمتصل نكنيد . 
  قبل از نصب براكتUSB اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر حود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ،

 جلوگيري به USBهاي احتمالي وارد آمده به براكت  به اين وسيله از بروز آسيب.  باشيد ديواري جدا كرده
 . خواهد آمدعمل

 
 
17( CLR_CMOS)  جامپر تخليهCMOS(  

براي مثال اطالعات و تنظيمات . ( استفاده كنيدCMOSاز اين جامژر مي توانيد براي تخليه و پاك كردن اطالعات داخل 
BIOS (جامچر يا براي انجام اين مهم، بوسيله يك . و مقادير آن را به تنظيمات پيش فرض شركت توليد كننده باز گردانيد

  .قطعه فلزي، دو پين مربوطه را براي لحظاتي بهم اتصال دهيد

  
 از تخليه هميشه قبل CMOSسيستم را خاموش كرده و كابل برق را از پريز جدا كنيد .  
  بعد از تخليهCMOSهرگونه سهل .  و قبل از روشن كردن سيستم حتما جامپر را برداشته و اتصال دو پين را قطع كنيد

 . باعث بروز در سيستم خواهد شدانگاري
  بعد از راه اندازي سيستم به داخل بايوس رفته و تنظيمات پيش فرض را بارگزاري كنيد)Load Optimized Defaults (

 )رجوع كنيد به فصل دوم مربوط به تنظيمات بايوس( يا بصورت دستي تنظيم نماييد

 

  P55فقط برای چیپ ست 1 

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  بدون پين

NC 10 
 

 حالت معمولي: باز

 CMOSتخليه : اتصال كوتاه
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18( PHASE LED  
 هاي روشن LEDهر چقدر ميزان بار بيشتر باسد تعداد .  استCPU روشن نشان دهنده ميزان بار LEDاغ هاي تعداد چر

مراجعه كنيد به . براي فعال كردن اين قابليت ابتدا گزينه بهينه ساز پوياي مصرف انرژي نسخه دوم را فعال كنيد. بيشتر است
 .قسمت فصل چهارم
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Regulatory	Statements

Regulatory	Notices
This	 document	must	 not	 be	 copied	without	 our	written	 permission,	 and	 the	 contents	 there	 of	must	 not	 be	
imparted	 to	a	 third	party	nor	be	used	 for	any	unauthorized	purpose.	Contravention	will	be	prosecuted.	We	
believe	that	the	information	contained	herein	was	accurate	in	all	respects	at	the	time	of	printing.	GIGABYTE	
cannot,	however,	assume	any	 responsibility	 for	errors	or	omissions	 in	 this	 text.	Also	note	 that	 the	 informa-
tion	in	this	document	 is	subject	to	change	without	notice	and	should	not	be	construed	as	a	commitment	by	 
GIGABYTE.

Our	Commitment	to	Preserving	the	Environment
In	 addition	 to	 high-efficiency	 performance,	 all	GIGABYTE	motherboards	 fulfill	 European	Union	 regulations	
for	RoHS	(Restriction	of	Certain	Hazardous	Substances	in	Electrical	and	Electronic	Equipment)	and	WEEE	
(Waste	Electrical	and	Electronic	Equipment)	environmental	directives,	as	well	as	most	major	worldwide	safety	
requirements.	To	prevent	 releases	of	harmful	substances	 into	 the	environment	and	 to	maximize	 the	use	of	
our	natural	resources,	GIGABYTE	provides	the	following	information	on	how	you	can	responsibly	recycle	or	
reuse	most	of	the	materials	in	your	"end	of	life"	product.

Restriction	of	Hazardous	Substances	(RoHS)	Directive	Statement
GIGABYTE	products	 have	not	 intended	 to	 add	and	 safe	 from	hazardous	 substances	 (Cd,	Pb,	Hg,	Cr+6,	
PBDE	and	PBB).	The	parts	and	components	have	been	carefully	selected	to	meet	RoHS	requirement.	More-
over,	we	at	GIGABYTE	are	continuing	our	efforts	to	develop	products	that	do	not	use	internationally	banned	
toxic chemicals.

Waste	Electrical	&	Electronic	Equipment	(WEEE)	Directive	Statement
GIGABYTE	will	fulfill	the	national	laws	as	interpreted	from	the	2002/96/EC	WEEE	(Waste	Electrical	and	Elec-
tronic	Equipment)	directive.	The	WEEE	Directive	specifies	the	treatment,	collection,	recycling	and	disposal	of	
electric	and	electronic	devices	and	their	components.	Under	the	Directive,	used	equipment	must	be	marked,	
collected	separately,	and	disposed	of	properly.

WEEE	Symbol	Statement
The	symbol	shown	below	is	on	the	product	or	on	its	packaging,	which	indicates	that	this	product	
must	 not	 be	disposed	of	with	 other	waste.	 Instead,	 the	device	 should	be	 taken	 to	 the	waste	 
collection	 centers	 for	 activation	 of	 the	 treatment,	 collection,	 recycling	 and	disposal	 procedure.	
The	separate	collection	and	recycling	of	your	waste	equipment	at	the	time	of	disposal	will	help	to	
conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health 

and	the	environment.	For	more	information	about	where	you	can	drop	off	your	waste	equipment	for	recycling,	
please	contact	your	local	government	office,	your	household	waste	disposal	service	or	where	you	purchased	
the	product	for	details	of	environmentally	safe	recycling.
w	 When	your	 electrical	 or	 electronic	equipment	 is	 no	 longer	 useful	 to	 you,	 "take	 it	 back"	 to	 your	 local	 or	 

regional	waste	collection	administration	for	recycling.
w	 If	you	need	further	assistance	in	recycling,	reusing	in	your	"end	of	life"	product,	you	may	contact	us	at	the	

Customer	Care	number	 listed	 in	your	product's	user's	manual	and	we	will	be	glad	to	help	you	with	your	 
effort.



Finally,	we	suggest	 that	you	practice	other	environmentally	 friendly	actions	by	understanding	and	using	the	
energy-saving	features	of	this	product	(where	applicable),	recycling	the	inner	and	outer	packaging	(including	
shipping	containers)	this	product	was	delivered	in,	and	by	disposing	of	or	recycling	used	batteries	properly.	
With	your	help,	we	can	reduce	the	amount	of	natural	resources	needed	to	produce	electrical	and	electronic	
equipment,	minimize	the	use	of	landfills	for	the	disposal	of	"end	of	life"	products,	and	generally	improve	our	
quality	of	 life	by	ensuring	 that	potentially	hazardous	substances	are	not	 released	 into	 the	environment	and	
are	disposed	of	properly.

China	Restriction	of	Hazardous	Substances	Table
The	 following	 table	 is	 supplied	 in	 compliance	with	China's	Restriction	of	Hazardous	Substances	 (China	
RoHS)	requirements:



Contact	Us

•	 GIGA-BYTE	TECHNOLOGY	CO.,	LTD.
Address:	No.6,	Bau	Chiang	Road,	Hsin-Tien,	
Taipei	231,	Taiwan
	TEL:	+886-2-8912-4000
	FAX:	+886-2-8912-4003
Tech.	and	Non-Tech.	Support	(Sales/Marketing)	:
http://ggts.gigabyte.com.tw
WEB	address	(English):	http://www.gigabyte.com.tw
WEB	address	(Chinese):	http://www.gigabyte.tw
•	 G.B.T.	INC.	-	U.S.A.
TEL:	+1-626-854-9338
FAX:	+1-626-854-9339
Tech.	Support:
http://rma.gigabyte.us
Web	address:	http://www.gigabyte.us
•	 G.B.T.	INC	(USA)	-	Mexico
Tel:	+1-626-854-9338	x	215	(Soporte	de	habla	hispano)
FAX:	+1-626-854-9339
Correo:	soporte@gigabyte-usa.com
Tech.	Support:
http://rma.gigabyte.us
Web	address:	http://latam.giga-byte.com
•	 Giga-Byte	SINGAPORE	PTE.	LTD.	-	Singapore
WEB	address	:	http://www.gigabyte.sg
•	 Thailand
WEB	address	:	http://th.giga-byte.com
•	 Vietnam
WEB	address	:	http://www.gigabyte.vn

•	 NINGBO	G.B.T.	TECH.	TRADING	CO.,	LTD.	-	China
WEB	address	:	http://www.gigabyte.cn
Shanghai
TEL:	+86-21-63410999
FAX:	+86-21-63410100
Beijing
TEL:	+86-10-62102838
FAX:	+86-10-62102848
Wuhan
TEL:	+86-27-87851061
FAX:	+86-27-87851330
GuangZhou
TEL:	+86-20-87540700
FAX:	+86-20-87544306
Chengdu
TEL:	+86-28-85236930
FAX:	+86-28-85256822	
Xian
TEL:	+86-29-85531943
FAX:	+86-29-85510930
Shenyang
TEL:	+86-24-83992901
FAX:	+86-24-83992909
•	 GIGABYTE	TECHNOLOGY	(INDIA)	LIMITED	-	India
WEB	address	:	http://www.gigabyte.in
•	 Saudi	Arabia
WEB	address	:	http://www.gigabyte.com.sa
•	 Gigabyte	Technology	Pty.	Ltd.	-	Australia
WEB	address	:	http://www.gigabyte.com.au	



•	 G.B.T.	TECHNOLOGY	TRADING	GMBH	-	Germany
WEB	address	:	http://www.gigabyte.de
•	 G.B.T.	TECH.	CO.,	LTD.	-	U.K.
WEB	address	:	http://www.giga-byte.co.uk
•	 Giga-Byte	Technology	B.V.	-	The	Netherlands
WEB	address	:	http://www.giga-byte.nl
•	 GIGABYTE	TECHNOLOGY	FRANCE	-	France
WEB	address	:	http://www.gigabyte.fr
•	 Sweden
WEB	address	:	http://www.gigabyte.se
•	 Italy
WEB	address	:	http://www.giga-byte.it
•	 Spain
WEB	address	:	http://www.giga-byte.es
•	 Greece
WEB	address	:	http://www.gigabyte.com.gr
•	 Czech	Republic
WEB	address	:	http://www.gigabyte.cz

•	 Hungary
WEB	address	:	http://www.giga-byte.hu
•	 Turkey
WEB	address	:	http://www.gigabyte.com.tr
•	 Russia
WEB	address	:	http://www.gigabyte.ru
•	 Poland
WEB	address	:	http://www.gigabyte.pl
•	 Ukraine
WEB	address	:	http://www.gigabyte.ua
•	 Romania
WEB	address	:	http://www.gigabyte.com.ro
•	 Serbia
WEB	address	:	http://www.gigabyte.co.rs
•	 Kazakhstan
WEB	address	:	http://www.gigabyte.kz

You	may	go	to	the	GIGABYTE	website,	select	your	language	
in	the	language	list	on	the	top	right	corner	of	the	website.

•	 GIGABYTE	Global	Service	System

To	submit	 a	 technical	 or	 non-technical	 (Sales/Market-
ing)	question,	please	link	to:
http://ggts.gigabyte.com.tw
Then	select	your	language	to	enter	the	system.




