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براي كسب اطالعات بيشتر در رابطه با استفاده از اين محصول، لطفا به دفترچه راهنماي ارائه شده به زبان انگليسي در سايت  *
 .گيگابايت مراجعه كنيد
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  نصب سخت افزار بخش اول
 

 نكات قبل از نصب 1-1

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

 :و مراحل توضيح داده شده را دنبال کنيد

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

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

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

 آن دست هاي فلزي ها و ديگر قسمت دهنده كنيد به هيچ يك از اتصال جا مي هنگامي كه مادربورد را جابه 
 .نزنيد

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

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

 .قبل از نصب مادربورد، آن ها را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن خود باقي بگذاريد 

 .لطفاً دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربورد حتماً منبع تغذيه را خاموش كرده باشيد 

 شما با ولتاژ شبكه برق محلي قبل از روشن كردن سيستم، بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده 
 .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

ها با مدارهاي مادربورد و يا ديگر  براي جلوگيري از صدمه ديدن مادربورد، احتياط كنيد هنگام نصب، پيچ 
 . موجود روي آن تماس پيدا نكنندقطعات

 .اي روي مادربورد و يا درون كيس باقي نمانده باشد اطمينان حاصل كنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه 

 .لطفاً كامپيوتر را روي سطوح ناهموار قرار ندهيد 

 .هاي گرم استفاده نكنيد از كامپيوتر در محيط 

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

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

  LGA1156  بر پايه سوكت Core™ i5 و Core™ i7هاي سري   پشتيباني از پردازنده 
هاي قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت گيگابايت  براي اطالعات از آخرين ليست پردازنده(

 )مراجعه كنيد
 هاي متفاوت بسته به نوع پردازنده   با ظرفيتL3نهان  پشتيباني از حافظه 

 پردازنده
 

 ست چيپ Intel® P55 Expressست  چيپ 
 

  )1توجه( 1.5 با ولتاژ DDR3 گيگابايت حافظه 16شش اسالت با  قابليت پشتيباني از  
  معماري حافظه دوكاناله  
 DDR3 2200/1333/1066/800هاي حافظه  پشتيباني از ماژول 
  non-ECCهاي حافظه  پشتيباني از ماژول 
) XMP) EXtreme Memory Profileري هاي حافظه مجهز به فناو پشتيباني از ماژول 

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

 حافظه
 

  Realtek ALC889گشاي صوتي رمز 
  پشتيباني از صداي با وضوح باال 
  كانال 7.1/5.1/4/2پشتيباني از خروجي هاي صداي  
  Dolby® Home Theaterدارد پشتيباني از استان 
  S/PDIFهاي ورودي و خروجي  دهنده پشتيباني از اتصال 
 CDدهنده صداي آنالوگ  پشتيباني از اتصال 

 صدا
 

 ) مگابيت بر ثانيهRTL8111D) 1000/100/10ست   دو  چيپ 
 )براي با يكديگر كار كردن (Teamingپشتيباني از قابليت  
 Smart Dual LANپشتيباني از قابليت  

 كنترل كننده شبكه
 

 )2توجه  (x16 (PCIEX16_1)، فعال در حالت PCI Express x16يك اسالت  
 )3توجه  (x8 (PCIEX8_1)، فعال در حالت PCI Express x16يك اسالت  

 پشتيبانی PCI Express 2.0 از استاندارد PCIEX8_1 و PCIEX16_1هاي  اسالت(
 .)کند مي

 )4توجه  (x4 (PCIEX4_1)ال در حالت ، فعPCI Express x16يك اسالت  
  PCI Express x1دو اسالت  
 PCIدو اسالت توسعه  

 هاي توسعه اسالت
 

  NVIDIA SLI و ™ATI CrossFireXهاي  پشتيباني از  فناوري 
 .)PCIEX8_1 و PCIEX16_1هاي  فقط در اسالت( 

فناوري تعبيه چند كارت 
 گرافيكي

 پل جنوبي ست چيپ 
 6 گيگابيت بر ثانيه با قابليت پشتيباني از حداكثر 3 با سرعت SATA دهنده شش اتصال -

 ,SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2( گيگابيت بر ثانيه 3 با سرعت SATAابزار 
SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5)( 

 SATA RAID 0 ، RAID1 ،RAID5 ، RAID10پشتيبانی از   -
 Marvell 9128 ست چيپ 

) GSATA3_6, GSATA3_7( گيگابيت بر ثانيه 6 با سرعت SATAدهنده  دو اتصال -
  گيگابيت بر ثانيه6 با سرعت SATA ابزار 2با قابليت پشتيباني از حداكثر 

 SATA RAID 0 ،RAID1 از  پشتيبانی -
 JMicron JMB362ست  چيپ 

 و eSATAبه صورت تلفيق (  گيگابيت بر ثانيه 3 با سرعت  eSATAدهنده دو اتصال -
USB  ( ابزار 2قابليت پشتيباني از حداكثر در پانل پشتي با SATA ت  گيگابي3 با سرعت
 بر ثانيه

 RAID 1, RAID 0 ,JBODي از  پشتيبان -
 :iTE IT8213ست  چيپ 

  با امكان پشتيباني از دو قطعه با استانداردهايIDEدهنده  يك اتصال -
ATA-133/100/66/33 

 :iTE IT8720ست  چيپ 
 تصال يك فالپي درايو با امكان ا(FDD)دهنده فالپي يك اتصال -

 سازي هاي ذخيره  رابط
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 پل جنوبي ست كننده مجتمع در چيپ كنترل 
 اتصال دهنده 2، شامل  پورت در پانل پشتيUSB2.0/1.1) 8 پورت 12حداكثر تا  -

 به USB پورت از طريق اتصال براكت 4 و eSATA/USBدو منظوره 
 )هاي داخلي دهنده اتصال

 NECست  چيپ 
  در پانل پشتيUSB 3.0/2.0ه حداكثر دو درگا -

USB 

 T.I TSB43AB23 ست چيپ 
 IEEE پورت 1 پورت در پانل پشتي و IEEE 1394a) 2 پورت3حداكثر تا  -

1394a از طريق اتصال براكت IEEE 1394هاي داخلي دهنده  به اتصال( 

IEEE 1394 

   پين24دهنده تغذيه اصلي  يك اتصال 
 لت  و12 پين 8دهنده تغذيه  يك اتصال 
  دهنده درايو فالپي يك اتصال 
  IDEدهنده  يك اتصال 
  گيگابايت بر ثانيه3 با سرعت SATAدهنده   اتصالشش 
   گيگابايت بر ثانيه6 با سرعت SATAدو اتصال دهنده  
  دهنده فن پردازنده يك اتصال 
 دهنده فن سيستم سه اتصال 
 دهنده فن منبع تغذيه يك اتصال 
 ست دهنده فن چيپ يك اتصال 
  دهنده پانل جلويي صاليك ات 
  دهنده صداي پانل جلويي يك اتصال 
 CD-INدهنده  يك اتصال 
 S/PDIFدهنده ورودي  يك اتصال 
  S/PDIFدهنده خروجي  يك اتصال 
  USB2.0/1.1دهنده  دو اتصال 
  IEEE1394aدهنده  يك اتصال 
 دهنده درگاه سريال يك اتصال 
 كليد ريست بايوس يك 
 تغذيه  يك كليد منبع 
 ريستيك كليد  

 هاي داخلي دهنده اتصال
 

   براي اتصال صفحه كليد و ماوسPS/2يك پورت  
  كواكسيال S/PDIFدهنده خروجي  يك اتصال 
  اپتيكال S/PDIFدهنده خروجي  يك اتصال 
 IEEE1394  دو انصال دهنده 
 USB 2.0/1.1 پورت شش 
 USB 3.0/2.0 پورت دو 
   USB و eSATAدو پورت تركيبي  
  RJ-45دو پورت  
 Center/Subwoofer Speaker Out/Rear(دهنده صدا   اتصالشش 

Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone(

هاي پانل  دهنده اتصال
 پشتي

 

كننده ورودي و  كنترل iTE IT8720 ست  چيپ 
 خروجي
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  نمايشگر ولتاژ سيستم 
  سيستم/ نمايشگر درجه حرارت پردازنده 
  منبع تغذيه/ سيستم/  فن پردازندهنمايشگر سرعت 
  دهنده افزايش بيش از اندازه درجه حرارت پردازنده اخطار 
   منبع تغذيه/سيستم/اخطار دهنده مشكل فن پردازنده 
 )5توجه (سيستم /كنترل سرعت فن پردازنده 

نمايشگر وضعيت سخت 
 افزارها

 

  Flash ROM مگابيتي 16ست  دو چيپ 
 AWARDخت  اختصاصي ساBIOSاستفاده از  
 ™DualBIOSپشتيباني از  
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

BIOS  

  BIOS@پشتيباني از  
 Q-Flashپشتيباني از  
 (Xpress BIOS Rescue)پشتيباني از بازيابي پيشرفته بايوس  
  پشتيباني از مركز دانلود  
  Xpress Installپشتيباني از  
  Xpress Recovery2پشتيباني از  
  )6توجه ( EasyTuneشتيباني از پ 
 ساز پوياي مصرف توان نسخه دو پشتيباني از بهينه 
 )7توجه (Smart TPMپشتيباني از  
 ™Smart 6پشتيباني از  
 Auto Green پشتيباني از 
 eXtreme Hard Driveپشتيباني از  
 Q-Shareپشتيباني از  

 مشخصات اختصاصي
 

 Norton Internet Security)  نسخهOEM( م افزارهاي همراهنر  

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

  پشتيباني

  استاندارد ساخت سانتي متر24.4 در 30.5 با اندازه ATXاستاندارد ساخت  
 
 

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

ايد، مطمئن شويد كه كارت  گرافيك روي سيستم نصب كرده يابي به حداكثر كارايي در صورتي كه يك كارت براي دست )2توجه (
  . نصب شده باشدPCIEX16_1گرافيكي روي اسالت 

زماني كه يك كارت گرافيكي را روي اسالت .  مشترك استPCIEX16_1 با اسالت PCIEX8_1الت پهناي باند اس )3توجه (
PCIEX8_1كنيد به طور خودكار اسالت    نصب ميPCIEX16_1 در حالت x8كار خواهد كرد   .  

 x4ه صورت در صورتي پهناي باند اين اسالت ب.  استx1 به صورت PCIEX4_1فرض براي اسالت  پهناي باند پيش )4توجه (
فعال باشد در اين حالت پهناي باند   غيرeSATA و كانكتور PCIEX1_2 و PCIEX1_1هاي   خواهد بود كه اسالت

 به بخش PCIEX4_1براي چگونگي تغيير پهناي باند اسالت ( .يابد  اختصاص ميPCIEX4_1ها به رابط  اين بخش
  )مراجعه شود" وسايل جانبي مجتمع" دوم 

اي كه براي پردازنده و سيستم  كننده كننده پردازنده و سيستم با توجه به خنك كننده سرعت فن خنك كنترلعملكرد  )5توجه (
  . گيرد متفاوت خواهد بود مورد استفاده قرار مي

  . روي مادربوردهاي مختلف متفاوت خواهد بودEasyTuneعملكرد نرم افزار  )6توجه (
 .اي اختياري خواهد كرد اساس قوانين منطقه اين ويژگي بر )7توجه (
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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 اطمينان حاصل كنيد كه مادربورد از پردازنده 
  )ايت رسمي شركت گيگابايت مراجعه كنيدهاي قابل پشتيباني به س براي اطالعات از آخرين ليست پردازنده( 
براي جلوگيري از صدمه ديدن پردازنده، هميشه قبل از نصب آن، كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق را از پريز جدا  

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

 .رفتنخواهد گ
هاي هماهنگ آن روي سوكت نيز  هاي دو سمت پردازنده و برآمدگي توانيد با توجه به فرورفتگي همچنين شما مي(

 ).جهت نصب صحيح پردازنده را بيابيد
 .كننده از يك اليه خمير ناقل حرارت استفاده كنيد براي ايجاد ارتباط حرارتي بهتر ميان پردازنده و خنك 
گير موجب افزايش درجه حرارت  ايد سيستم را روشن نكنيد، عدم نصب حرارت ه را نصب نكردهگير پردازند اگر حرارت 

 .پردازنده و صدمه ديدن آن خواهد شد
هاي باالتر از حدود  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 
اگر قصد افزايش فركانس به بيش از حدود تعيين شده را داريد، لطفاً به مشخصات ارايه . شود به هيچ وجه توصيه نمي

 .گرافيك، حافظه، هاردديسك و غيره، مراجعه كنيد 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

 LGA1156 پردازنده سوكت

 فرورفتگي

 LGA1156پردازنده 

برآمدگي درون 
 سوكت

 پين يك در گوشه سوكت پردازنده

 فرورفتگي

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

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

 
   

    
 

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

بعد  .و آن را با استفاده از انگشت از سوكت دور كنيد داده
تا پوشش  را تا انتها باال ببريددارنده  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 
پایین فشار دهید و همزمان با انگشت شست خود 

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
   

  
  : مرحله سوم
ت نگه داريد و ا با استفاده از انگشت اشاره و شسپردازنده 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 

سوكت را به پايين بياوريد و با دست ديگر به  دارنده نگه
 را در جاي خود قرار روي سوكت 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 (دارنده سوكت پردازنده را به حالت اوليه  اهرم نگه
 .زگردانيدبا) 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 . (كننده پردازنده را روي مادربورد نصب كنيد توانيد خنك با توجه به مراحلي كه در زير امده است شما به درستي مي
 )كننده موجود در جعبه پردازنده اينتل به عنوان نمونه استفاده كرديم  خش ما از يك خنكب

 

  
  : مرحله يك

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

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

ندن پين در جهت چرخا. روي قسمت نري پين توجه كنيد
شود و  فلش سبب جدا شدن خنك كننده از مادربورد مي
 .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  كننده با سوراخ  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
هاي نري و مادگي  مرحله اين موضوع را چك كنيد كه پين

راي شود ب پيشنهاد مي. ( كننده در يكديگر قفل شده باشد خنك
 ).كننده دفترچه راهنماي آن را مطالعه كنيد نصب بهتر خنك

   

  
  : مرحله پنج

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

 
كننده از پردازنده داشت چون گريس انتقال دهنده حرارت كه در بين  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 نكپردازنده و خ
 .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
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 نصب حافظه 1-4
 :هاي حافظه به نكات زير توجه كنيد لطفاً قبل از نصب ماژول

هاي با  شود از حافظه توصيه مي. كند هاي مورد استفاده شما پشتيباني مي ظهاطمينان حاصل كنيد كه مادربورد از حاف 
  .حجم، مشخصات، ظرفيت و مارك يكسان استفاده كنيد

   )هاي قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت گيگابايت مراجعه كنيد براي اطالعات از آخرين ليست حافظه( 
 جلوگيري از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها،   اطمينان حاصل هاي حافظه براي قبل از نصب و يا برداشتن ماژول 

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

اگر هنگام نصب متوجه شديد كه ماژول حافظه در . خواهد شدحافظه تنها در يك جهت روي مادربورد نصب  ماژول
 .گيرد، جهت نصب آن را تغيير دهيد جاي خود قرار نمي

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

ت پس از نصب حافظه بايوس مادربورد به صور. كند بندي دوكاناله پشتيباني مي  و پيكرهDDR3اين مادربورد از شش شکاف حافظه 
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
 :بندي شده و هر كانال از دو سوكت حافظه با ترتيب زير تشكيل شده است  به صورت دوكانال پيكرهDDR3شش سوكت حافظه 

 DDR3_3 ،DDR3_2 ،DDR3_1:  كانال صفر
 DDR3_6 ،DDR3_5 ،DDR3_4:  كانال يك

 

 DD
R3

_3
DD

R3
_2

DD
R3

_1
DD

R3
_6

DD
R3

_5
DD

R3
_4

 
 

 .هاي پردازنده، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوكاناله به نكات زير توجه داشته باشيد با توجه به محدوديت
 .توان حالت دوكاناله را فعال كرد  نصب شده باشد نميDDR3اگر تنها يك ماژول حافظه  1.
هايي  شود از حافظه د داريد با استفاده از دو يا چهار ماژول حافظه حالت دوكاناله را فعال كنيد، توصيه ميهنگامي كه قص 2.

كاناله با دو ماژول حافظه را فعال  وقتي حالت دو. هاي يكسان استفاده شود  ست تجاري، سرعت و چيپ با ظرفيت، نشان
همچنين وقتي حالت .  نصب كنيدDDR3_4 و DDR3_1هاي حافظه روي اسالت  كرديد مطمئن شويد كه ماژول

، DDR3_3هاي حافظه روي اسالت  كاناله با شش ماژول حافظه را فعال كرديد مطمئن شويد كه ماژول دو
DDR3_2 ،DDR3_6 و DDR3_5ست باشد   از نوع يك سمت چيپ. 

 
 

 و DDR3_1ي اسالت  روي سيستم نصب كرديد مطمئن شويد كه ماژول روDDR3اگر تنها يك ماژول حافظه 
DDR3_4نصب شود . 

 كاناله  بندي حافظه به صورت دو يكرهجدول پ 
 DDR3_3DDR3_2DDR3_1DDR3_6DDR3_5DDR3_4

 DS/SS -- -- DS/SS -- -- دو ماژول

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

 DS -- DS/SS DS -- DS/SS 

 SS SS DS/SS SS SS DS/SS شش 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 . قبل از نصب يك ماژول حافظه، كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد
هاي  ماژول با DDR2 DIMM و 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 DIMM بر روي اين مادربورد 
 .كنيد استفاده مي

 

 DDR3 DIMM 
 
 

با توجه به مراحلي كه در .  داراي يك فرورفتگي است و به همين دليل تنها در يك جهت قابل نصب استDDR3يك ماژول حافظه 
  .توانيد حافظه را روي اسالت حافظه نصب كنيد ه درستي ميزير امده است شما ب

 
  : تصوير يك

دو قفل قرار گرفته در دو طرف . به جهت قرارگيري ماژول حافظه توجه كنيد
همانطور كه در تصوير . دهيد تا باز شوند اسالت حافظه را به سمت بيرون فشار

ي ماژول حافظه قرار هاي باالي 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

 :تصوير دو
كه ماژول حافظه به درستي در  هاي حافظه، پس از آن براي قفل شدن ماژول

هاي پالستيكي دو سمت اسالت را به سمت داخل  جاي خود قرار گرفت، گيره
 .شار دهيدف

 
 
 

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

براي آگاهي از . اي كه قصد نصب آن را داريد پشتيباني كند اطمينان حاصل كنيد كه مادربورد شما از كارت توسعه 
 .دهنده خود را به دقت مطالعه كنيد راه كارت توسعهاين نكته، دفترچه راهنماي ارايه شده هم

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

 

 
 

 : كنيددهنده روي مادربورد به موارد زير توجه هاي توسعه براي نصب كارت
روي اسالت  دهنده شكاف كيس روبه سپس پوشش. كند مشخص كنيد اي را كه از كارت شما پشتيباني مي  دهنده اسالت توسعه 1.

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

 .قرار بگيرد
 .هاي فلزي قرار گرفته در قسمت تحتاني كارت به صورت كامل درون اسالت قرار گرفته باشد 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.
 .هنده، دوباره درب كيس را ببنديدد هاي توسعه ت پس از نصب تمامي كار 5.
 .دهنده خود را اعمال كنيد وارد منوي تنظيمات بايوس شده و تنظيمات الزم براي كارت كارت توسعه. كامپيوتر را روشن كنيد 6.
 .عامل نصب كنيد دهنده خود را در سيستم درايورهاي ارايه شده به همراه كارت كارت توسعه 7.

 
 .PCI Expressت گرافيكي نصب و برداشتن كار: مثال

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

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

 
 روي از كارت برداشتن 

 :PCIEX16_1درگاه
 انتهاي رنگ مشكي گيره
 و بكشيد عقب را درگاه
 مستقيم بصورت را كارت
 بكشيد باال

برداشتن كارت از روي درگاه  
 و PCIEX8_1 هاي

PCIEX4_1: 
گيره سفيد رنگ انتهاي 

درگاه را فشار دهيد و كارت 
را بصورت مستقيم باال 

 بكشيد

)PCI Express x16 )PCIEX16_1 دهنده اسالت توسعه

)PCI Express x16 )PCI-EX8_1/PCIEX4_1 دهنده اسالت توسعه

PCIدهنده اسالت توسعه

PCI Express x1دهنده اسالت توسعه
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 NVIDIA SLI و ™ATI CrossFireXبندي  پيكر 1-6
A .سيستم مورد نياز 

  Vista/XPيستم عامل ويندوز ويستا يا س -

 و درايور PCI-Expressدهنده   با دو اسالت توسعهCrossFire و SLIمادربورد با قابليت پشتيباني از فناوري  -
 مناسب

تجاري يكسان و   با پردازنده گرافيكي و ماركCrossFire يا SLIگرافيكي با قابليت پشتيباني از فناوري  دو كارت -
 ناسبدرايور م

 CrossFire )تذكر ( ياSLIدو پل  -
اي با توان مناسب به دفترچه كارت گرافيكي  تغذيه شود براي انتخاب منبع پيشنهاد مي(تغذيه با توان خروجي مناسب  منبع -

 )مراجعه كنيد
 
B .هاي گرافيك متصل كردن كارت 

 :مرحله اول
 يا SLIهاي  دو كارت گرافيكي با قابليت پشتيباني از فناوري" دهنده نصب يك كارت توسعه" 5-1با توجه به مراحل موجود در بخش 

CrossFireهاي   را روي اسالتPCI-Express X16يابي به حداكثر كارايي مطمئن شويد كه دو  براي دست.  نصب كنيد
 . نصب شده باشندPCIEX8_1 و PCIEX16_1هاي  كارت گرافيكي در اسالت

 
 :مرحله دوم

 .هاي تعبيه شده در باالي كارت گرافيكي متصل كنيد  را به لبه طاليي دو كانكتورCrossFire يا SLIهاي  پل
 

 :مرحله سوم
 . نصب كنيدPCIEX16_1كابل مانيتور را به رابط خروجي كارت گرافيكي متصل روي اسالت 

 
C .پيكربندي درايور كارت گرافيكي 

C-1 . فعال كردن فناوريCrossFireX 
 ATIرت گرافيكي در سيستم عامل، به سراغ بخشپس از نصب درايور كا

Catalyst Control Center  رفته و در اين قسمت گزينه 
CrossFireXدر اين بخش به سراغ اولين زير منوي برويد و .  را پيدا كنيد

 . فعال باشد™Enable CrossFireXمطمئن شويد كه گزينه 
 
 
 
 

C-2 . فعال كردن فناوريSLI 
  ارت گرافيكي در سيستم عامل، به سراغ بخشپس از نصب درايور ك

 NVIDIA Control Panel رفته و در اين قسمت بخشSet SLI 
Configuration را پيدا كنيد و مطمئن شويد كه گزينه Enable SLI 

technology فعال باشد . 
 
 
 
 
 

 بشد يا خيربسته به نوع و مدل كارت گرافيك ممكن است اتصال دهنده بين دو كارت احتياج  )تذكر(

 براساس نوع CrossFireX يا SLIهاي  كردن فناوري هاي مربوط به فعال بندي گزينه ممكن است ساختار
شود براي كسب اطالع بيشتر در مورد چگونگي فعال كردن فناوري  به همين علت پيشنهاد مي. گرافيكي تغيير كند كارت
SLI يا CrossFireX مراجعه كنيد به دفترچه راهنماي كارت گرافيكي. 
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 SATAنصب براكت  1-7
 

  داخلي به بخش پشتي كيس امكان اتصال قطعات خارجي SATAدهد تا با انتقال پورت   اين امكان را به شما ميSATAبراكت 
 . را به  سيستم خود داشته باشيدSATAمجهز به 

 
كرده و كابل برق آن را از پريز  كامپيوتر را خاموش SATA و كابل برق SATAقبل از نصب و جدا كردن براكت  

 .هاي احتمالي به قطعات جلوگيري به عمل آوريد ديواري جدا كنيد تا از بروز آسيب
هاي   را  به رابطSATAوقتي براكت را در پنل پشتي نصب كرديد، كابل انتقال سيگنال و كابل انتقال برق پورت  

 .هماهنگ نصب كنيد
 

 
 
 

 . را نصب كنيدSATAتوانيد براكت   امده است ميبا توجه به مراحلي كه در زير
 

  : مرحله يك
 را با استفاده از SATAبراكت  

يك پيچ در مقابل يك اسالت 
.آزاد در پشتي كيس نصب كنيد

  : مرحله دو
 براكت را به پورت SATAكابل 

SATAمادربورد متصل كنيد .

    
  : مرحله سوم

 برق كابل برق براكت را به كابل
 .تغذيه متصل كنيد منبع

  : مرحله چهارم
 را SATAكابل انتقال سيگنال 

 SATAدهنده خارجي  به اتصال
روي براكت نصب كرده سپس 

 را SATAكابل برق 
  دهنده اتصال

 . برق براكت متصل كنيد
    

  :مرحله پنجم 
براي .  وصل كنيدSATAز به  را به قطعه مجهSATAسمت ديگر  كابل انتقال سيگنال و كابل برق 

تغذيه مجزا هستند مانند هاردديسك خارجي شما تنها نياز    كه داراي منبعSATAقطعات مجهز به 
 از اين بابت مطمئن شويد SATAقبل از نصب كابل سيگنال .  داريدSATAبه نصب كابل سيگنال  

 .كه كليد برق قطعه خارجي در وضعيت خاموش باشد
 

 SATAبراكت 

دهنده خارجي  اتصال
SATA دهنده برقاتصال 

 SATAدهنده خارجي لاتصا

SATAكابل سيگنال  SATAكابل انتقال برق 

، يك كابل انتقال SATA شامل يك براكت SATAبراكت 
 . و يك كابل انتقال برق استSATAسيگنال  
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 هاي پانل پشتي دهنده اتصال 1-8
 

 
 

 USB 2.0/1.1پورت 
از اين پورت براي اتصال ابزارهايي چون ماوس و صفحه كليد . كند  پشتيباني ميUSB2.0/1.1 از مشخصات USBپورت 
USB چاپگرهاي ،USB درايوهاي حافظه فلش ،USBگيرد  و ديگر ابزارهاي مشابه مورد استفاده قرار مي. 

 PS/2موس  و 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 
  نوريS/PDIFدهنده خروجي  اتصال

قبل . كند به يك سيستم صوتي ايجاد ميدهنده خروجي صداي ديجيتال را از طريق يك كابل فيبر نوري، براي اتصال  اين اتصال
نوري براي صداي ديجيتال  از استفاده از اين مشخصه اطمينان حاصل كنيد كه سيستم صوتي شما داراي ورودي كابل فيبر

 .باشد
  كواكسيالS/PDIFدهنده خروجي  اتصال

 براي اتصال به يك سيستم صوتي در ،)هم محور(دهنده خروجي صداي ديجيتال را از طريق يك كابل كواكسيال  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
 IEEE1394aپورت 
ان به سرعت انتقال تو هاي اين پورت مي از ويژگي. كند  پشتيباني ميIEEE1394a از مشخصات IEEE1394پورت 

اين پورت براي يك قطعه مجهز به . اشاره كرد) Hotplug(پهناي باند بيشتر و قابليت نصب سريع  اطالعات باال،
IEEE1394aرود  به كار مي. 

 eSATA و USBدهنده مجتمع  اتصال
توان براي  ن پورت مياز اي. كند  پشتيباني ميUSB2.0/1.1 و SATA3Gb/sهاي  دهنده از مشخصات پورت اين اتصال

، USB، چاپگرهاي USB و براي اتصال ابزارهايي چون ماوس و صفحه كليد SATAاتصال وسايل خارجي مجهز به پورت 
 . و ديگر ابزارهاي مشابه استفاده كردUSBدرايوهاي حافظه فلش 

 LAN RJ-45پورت شبكه 
جداول زير . آورد  پهناي باند يك گيگابيت بر ثانيه فراهم ميهاي پر سرعت را با درگاه شبكه گيگابيت امكان اتصال به شبكه

 .دهند  را نشان ميLANنوري پورت  هاي مختلف ديود وضعيت
 
 
 

 
 
 

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

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

/  نشان دهنده اتصالديود نوري
 سرعت

 نشان نوري ديود
 دهنده فعاليت

  شبكهپورت

 اتصال  نشان دهنده سرعتنوري ديود
 شرح توضعي

 يك گيگابيت در ثانيه نارنجي
  مگابايت در ثانيه100 سبز

  مگابايت در ثانيه10 خاموش
 

  نشان دهنده فعاليتنوري ديود
 شرح وضعيت
ارسال و يا دريافت اطالعات در حال انجام  زن چشمك

 است
 است اتصال برقرار نشده خاموش
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  USB 3.0, 2.0درگاه 
را  USB 1.1 و USB 2.0 و همينطور استاندارهاي قديمي تر USB 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 . ارا استد
 .استفاده كرد

 )نارنجي (Center/ Subwooferخروجي بلندگوهاي 
 كاناله 7.1 و 5.1بندي صداي  در پيكره) صداي بم(ووفر  دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي مركزي و ساب از اين اتصال
 .استفاده كنيد

 )مشكي(خروجي بلندگوهاي پشتي 
 . كاناله استفاده كنيد7.1بندي صداي  دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي پشتي در پيكره از اين اتصال

 )خاکستري( خروجي بلندگوهاي كناري
 . كاناله استفاده كنيد4/5.1/7.1بندي صداي  دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي كناري در پيكره از اين اتصال

 )آبي(ورودي صدا 
 و يا ابزارهاي مشابه Walkmanدهنده به صورت پيش فرض براي ضبط صدا از ابزارهايي مانند ابزارهاي نوري،  اين اتصال

 .مورد استفاده قرار مي گيرد

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

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

 )صورتي(ورودي ميكروفون 
 .گيرد فون به سيستم مورد استفاده قرار ميدهنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكرو اين اتصال

 
 
 

هاي صوتي قادر خواهيد بود  افزار تنظيم خروجي فرض براي خروجي بلندگوها، با استفاده از نرم عالوه بر تنظيمات پيش
دهنده  هميشه بايد به اتصال) (تنها ميكروفون. تعريف كنيد  تا هاي  عملكرد متفاوتي را براي هريك از خروجي

 7.1/5.1/4/2پيكره بندي صداي " هاي ارايه شده با عنوان  توانيد با استفاده از راهنمايي مي. فرض خود متصل شود پيش
 .بندي كنيد  كاناله را پيكره7.1/5.1/4/2هاي صداي  در بخش پنج، خروجي" كاناله
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 هاي مجتمع روي برد هاي نوري و كليد ديود 1-9

  و حافظهCPU VTTكننده وضعيت  اي مشخص  هاي نوري مرحله ديود

و حافظه است كه به وسيله بايوس سيستم مديريت  CPU VTTاين مادربورد مجهز به چهار ديود نوري براي تعيين وضعيت 
ه كند اما زماني ك هاي سبز رنگ روشن باشد به اين معنا است كه سيستم در شرايط نرمال كار مي اگر در هنگام كار ديود. شود مي

 بوجود Overloading و Overvoltageهاي  دهنده اين موضوع است كه يكي از وضعيت شود نشان هاي زرد رنگ روشن مي ديود
 .آمده باشد

 
 :V_P_LED (CPU VTT) 

:GD1)  فعاليت در حالت استاندارد )  نوري سبز ديود  
:GD2  Overvoltage و Overloading) فعاليت در حالت)  نوري زرد ديود   

 
:M_P_LED (Memory) 

:MD1) فعاليت در حالت استاندارد)  نوري سبز ديود 
:MD2 Overvoltage و Overloading) فعاليت در حالت)  نوري زرد ديود 

 
 
 
 
 ACPIهاي نوري  ديود

آسيب افزاري را از  ، قطعات سخت)S5 و S0 ،S1 ،S3 ،S4(كننده وضعيت توان سيستم   مشخصACPIچهار ديود نوري مجتمع 
 .كند در مقابل نصب و جدا كردن غير منطقي قطعات محافظت مي

 
 ACPI:هاي نوري  ديود 

_S3نوري ديود 
_S0نوري ديود 

_S4_S5نوري ديود 
_S1نوري  ديود 
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 هاي فوري دكمه
وش و روشن دكمه خام. كردن بايوس دكمه خاموش و روشن، دكمه ريست و دكمه پاك: اين مادربورد مجهز به سه دكمه سريع است

كه مادربورد در داخل كيس نصب نشده است و كاربر در حال  دهد كه در زماني و ريست در اين مادربورد اين امكان را به كاربر مي
كردن  دكمه پاك. نصب و تست قطعات مختلف است بتواند در كمترين زمان سيستم را خاموش و روشن كند و آن را ريست كند

 .دهد فرض كارخانه را به كاربر مي و بازگرداندن تنظيمات بايوس به حالت پيشبايوس هم امكان پاك كردن 
 

 :PW_SWدكمه خاموش و روشن  
:RST_SWدكمه ريست  

:CMOS_SWدكمه پاك كردن بايوس  

 
  . كردن اطالعات بايوس هميشه سيستم خود را خاموش و كابل برق را  از پريز جدا كنيد قبل از پاك 
 Loadگزينه ( فرض در آوريد  را به حالت پيشبايوس، وارد بايوس شويد و تنظيمات پس از ريست كردن  

Optimized Defaultsعه به بخش مراج(يا به صورت دستي اقدام به تغيير تنظيم بايوس نمايد )  را انتخاب كنيد
 ).بندي بايوس براي پيكر"  تنظيمات بايوس" دوم 

 
 
 
 

 ديود نوري فاز
در باالترين مقدار پردازش توسط پردازنده، بيشترين مقدار از . كنند وضعيت پردازشي پردازنده را مشخص مي فاز،هاي نوري  ديود
. ساز پوياي مصرف انرژي نسخه دو را فعال كنيد براي استفاده از  اين قابليت لطفاً در ابتدا فناوري بهينه. هاي نوري روشن است ديود

 . مراجعه كنيد" بهينه ساز پوياي مصرف انرژي نسخه دو" ر همچنين براي اطالعات بيشتر به بخش چها
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 هاي داخلي دهنده اتصال 1-10
4

2

3

11418 177 16

12
6

15

9

8

4

14

2

1

19

13

5

10

 
 
 
 

 1) ATX_12V_2X 11) F_PANEL 
 2) ATX 12) F_AUDIO 
 3) CPU_FAN 13) CD_IN 
 4) SYS_FAN1/2/3 14) SPDIF_I 
 5) PWR_FAN 15) SPDIF_O 
 6) PCH_FAN 16) F_USB1/F_USB2 
 7) FDD 17) F_1394 
 8) IDE 18) COMA 
 9) SATA2_0/1/2/3/4/5 19) BAT 
10) GSATA3_6/7  

 
 
 

 :قبل از اتصال ابزارهاي خارجي روي مادربورد، نكات زير را به دقت مطالعه كنيد
 .ر دهيد سازگار باشداي كه قصد داريد به همراه آن مورد استفاده قرا دهنده ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصال 
قبل از نصب ابزار كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق كيس را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز صدمات  

 .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  
 .دهنده روي مادربورد متصل شده باشد ه اتصالب
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2/1 (ATX_12V_2X/ATX) پين توان اصلي12×2دهنده    ولت و اتصال12 پين 4×2دهنده توان  اتصال ( 
تواند توان مورد نياز را براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته  تغديه مي دهنده برق، منبع با استفاده از اتصال

دهنده برق، لطفاً اطمينان حاصل كنيد كه منبع تغذيه خاموش  قبل از وصل كردن اتصال. ا تامين كندروي مادربورد ر
توان آن را  است كه نمي اي طراحي شده دهنده توان به گونه اتصال. بوده و تمامي قطعات به درستي نصب شده باشند

دهنده متناظر آن روي مادربورد متصل  دهنده برق را در جهت صحيح به اتصال اتصال. در جهت اشتباه نصب كرد
اگر اين . گيرد  ولت عموماً براي تامين توان مورد نيز پردازنده مورد استفاده قرار مي12دهنده  اتصال. كنيد
 .اندازي نخواهد شد ه  ولت به مادربورد متصل نشود سيستم را12دهنده توان  اتصال

.  پين دوازده ولت براي تأمين توان پردازنده باشد4×2دهنده  اتصالاي استفاده كنيد كه مجهز به يك  تغذيه از منبع 
 Extreme Editionاي  هاي حرفه دهنده براي تأمين توان پردازنده چون براساس اطالعات ارائه شده اين اتصال

Intelوات130. ( مورد نياز خواهدبود ( 
بهتر است از منابع . د نياز براي تغذيه سيستم باشداي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مور تغذيه لطفا از منبع 

اي كه استفاده  تغذيه اگر منبع. داشته باشد)  وات و بيشتر500(اي استفاده كنيد كه توان خروجي بااليي  تغذيه
ثباتي سيستم و يا عدم آغاز به  كنيد قادربه تامين توان مورد نياز سيستم نباشد، شاهد بروز مشكالتي چون بي مي
 . آن خواهيد بودكار

   

ATX_12V_2X

5

8

1

4

131

2412

ATX 

ATX_12V_2X: 
 عملكردشماره پين

1 GND)دوازده  پين 4×2  فقط براي
 )ولت

2 GND)دوازده  پين 4×2  فقط براي
 )ولت

3 GND 
4 GND 
دوازده  پين 4×2  فقط براي(ولت + 12 5

 )ولت
دوازده  پين 4×2  فقط براي(ولت + 12 6

 )ولت

 ولت+ 12 7

 ولت+ 12 8
 

ATX: 
 عملكردشماره پين عملكردشماره پين

  ولت3.3 13  ولت3.3 1
  ولت- 12 14  ولت3.3 2
3 GND 15 GND 
 PS_ON(soft On/Off) 16 ولت+ 5 4
5 GND 17 GND 
 GND 18 ولت+ 5 6
7 GND 19 GND 
8 Power Good 20 5-ولت  
  SB ولت 5 9

(Stand by +5V) 
 ولت+ 5 21

 ولت+ 5 22 ولت+ 12 10
  ولت+ 12 11

 ))ATX پين 12×2  فقط براي(
  ولت+ 5 23

 )ATX پين 12×2  فقط براي(
   ولت3.3 12

 ) ATX پين 12×2  فقط براي(
24 GND  

 )ATX پين 12×2  فقط براي(
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5/4/3(PWR_FAN CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3/) هاي فن دهنده اتصال( 
 4دهنده فن سيستم با  ، يك اتصال(CPU_FAN) پين 4دهنده فن پردازنده با  مادربورد داراي يك اتصال

دهنده فن   يك اتصال و(SYS_FAN1/SYS_FAN3) پين 4دهنده فن سيستم با  ، يك اتصال(SYS_FAN1)پين
توان آن را در جهت اشتباه  است كه نمي اي طراحي شده دهنده به گونه هر اتصال.  است(PWR_FAN) پين 3سيستم با 
سيم اتصال (هنگام اتصال فن پردازنده دقت كنيد كه سيم آن را در جهت درست به مادربرد متصل  مي كنيد. متصل نمود

براي فعال كردن اين . باشد اين مادربرد قادر به كنترل سرعت فن پردازنده مي). ن استدهنده مشکي رنگ سيم اتصال به زمي
شود  براي بهترين ميزان دفع حرارت توصيه مي. قابليت بايد از فني براي پردازنده استفاده كنيد كه با اين ويژگي سازگار باشد

 .كه يك فن نيز در داخل كيس نصب گردد

1

CPU_FAN

SYS_FAN2

SYS_FAN1/SYS_FAN3
PWR_FAN

1

1

 
 
6( PCH_FAN )ست ه فن چيپدهند اتصال( 

وقتي كابل فن را وصل كرديد، از اين جهت مطمئن شويد كه جهت آن . دهنده نصب كنيد ست را به اين اتصال كابل فن چيپ
هاي آن  اند كه كاربر با كمك رنگ اي طراحي شده هاي موجود در بازار به گونه البته سيم بيشتر فن. ايد را درست نصب كرده

دهنده جريان مثبت يا همان ولتاژ دوازده ولت  ها كابل قرمز رنگ نشان به طور كلي در فن.  كندتواند جهت صحيح را پيدا مي
 .دهنده زمين است مثبت است و سيم مشكي هم نشان

 

1

 
ست و  از حد حرارت اطمينان حاصل كنيد كه كابل برق فن پردازنده، چيپ براي جلوگيري از افزايش بيش  

دهنده مربوطه روي مادربورد متصل كرده باشيد چون افزايش بيش از حد  سيستم را به درستي به اتصال
 .زده و يا سبب اختالل در عملكرد سيستم شود ست شما آسيب حرارت ممكن است به پردازنده و چيپ

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

CPU_FAN: 
 عملكردشماره پين

1 GND 
  كنترل سرعت/ولت+ 12 2
 حسگر 3
 كنترل سرعت 4

SYS_FAN2: 
 عملكردشماره پين

1 GND 
  كنترل سرعت/ولت+ 12 2
 حسگر 3
 كمكي 4

SYS_FAN1/SYS_FAN3/PWR_FAN: 
 عملكردره پينشما

1 GND 
 ولت+ 12 2
 حسگر 3

 عملكردشماره پين
1 GND 
 ولت+ 12 2
3 NC 
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7( 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، 720 كيلوبايت، 360
 کابل معموال با يک رده از 1پين شماره .  درايو فالپي متصل کنيد1دهنده را به پين شماره   اتصال1ره حاصل کنيد پين شما

 .رنگ متفاوتي مشخص شده است
 

1

2

33

34

 
 
 
 
 
8( IDE)  اتصال دهندهIDE( 

 جهت IDEبل قبل از اتصال كا.  توانايي پشتيباني از دو ابزار مانند هاردديسك و يا درايو نوري را داردIDEدهنده  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 كه جامپرها و کابل
)SLAVE) .((فرمانبر براي ابزارهاي /  اطالعات بيشتر درباره چگونگي پيكره بندي ابزارهاي فرماندهبراي كسبIDE از 

 .)دفترچه راهنماي ارائه شده به همراه ابزار استفاده كنيد

 

240

139
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9( SATA2_0/1/2/3/4/5) هاي  دهنده اتصالSATA گيگابيت بر ثانيه، مديريت شده 3 با سرعت 
 ) P55ست  بوسيله چيپ

 SATA پشتيباني كرده و با استاندارد SATA 3Gb/s ارايه شده توسط اين مادربورد از استاندارد SATAهاي  ندهده اتصال
1.5Gb/sدهنده  هر اتصال.  نيز سازگار هستندSATAکننده   کنترل. كند  از يك ابزار منفرد پشتيباني ميP55از RAID 

0 ،RAID1 ،RAID5 و RAID10های  طالعات بيشتر در رابطه با چگونگی پيکربندی آرايهبرای کسب ا. کند  پشتيبانی می
RAID های  بندی هاردديسک پيکر"، 5 به بخش"SATAمراجعه کنيد ،. 

 

 

1

1

7

7

SATA2_0SATA2_2SATA2_4

SATA2_1SATA2_3SATA2_5

 
10( GSATA3_6/7) هاي دهنده اتصال SATA گيگابيت بر ثانيه، مديريت شده بوسيله  6 با سرعت

  )Marvell 9128  ست چيپ
 SATA پشتيباني كرده و با استاندارد SATA 6Gb/sط اين مادربورد از استاندارد  ارايه شده توسSATAهاي  دهنده اتصال

1.5Gb/s 3.0 وGb/sدهنده  هر اتصال.  نيز سازگار هستندSATAكند  از يك ابزار منفرد پشتيباني مي .SATA2 
های  يکربندی آرايهبرای کسب اطالعات بيشتر در رابطه با چگونگی پ. کند وپشتيبانی میRAID1و RAID 0 ازگيگابايت 
RAID های  بندی هاردديسک پيکر"، 5 به بخش"SATAمراجعه کنيد ،. 

7 1

7 1

GSATA3_6

GSATA3_7

 
 
 

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 نبايد زوج باشد مجموع تعداد هاردديسك(اردديسك نياز دارد  حداقل به سه هRAID5پيکربندی  
ها بايد يک عدد   حداقل به چهار عدد هاردديسك نياز دارد و مجموع تعداد هاردديسكRAID10پيکربندی  

 .زوج باشد

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

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

 

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

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

 

1
2

19
20

CI
- CI

+

PW
R-

PW
R+

MS
G-

PW
-

SP
EA

K+

SP
EA

K-MS
G+

PW
+

HD
-

RE
S+

HD
+

RE
S-

 
 

 MSG/PWR ) ارغواني/ كار، زرد حالت آماده به/ وضعيت توان/ ها دهنده پيام نوري نشان 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 . نوري روشن خواهد بود كار است اين ديود هنگامي كه سيستم در حال. كنيد

زن  نوري به صورت چشمك  است اين ديودS1كه سيستم در حالت آماده به كار 
 است و يا خاموش S2/S3هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار . اهد آمددرخو

(S5)است، اين چراغ خاموش خواهد بود . 

 PW) كليد روشن و خاموش، قرمز:( 
توانيد براي خاموش كردن  مي. دهنده متصل كنيد كليد خاموش و روشن موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال

، "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:( 

وضعيت سالمت كامپيوتر را در سيستم، . دهنده متصل كنيد بلندگوي موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال
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  ممكن است بيپBIOSاگر اشكال تشخيص داده شود، . اندازي شده است مشكلي راه
هاي بيپ به بخش  براي كسب اطالعات بيشتر در باره كد. كل به وجود آمده را نشان دهدكوتاه گوناگون پخش نمايد تا مش

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

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

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

 .آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد ريست استفاده كنيداندازي مجدد  است و امكان راه كه سيستم متوقف شده
 CI) دهنده سنسور باز بودن درب، خاكستري اتصال:( 

دهنده متصل كنيد تا در صورت باز شدن  شدن موجود در كيس خود را به اين اتصال دهنده باز سنسور يا سوئيچ تشخيص
 استفاده است كه كيس شما مجهز به اين سنسور و سوئيچ  اين قابليت زماني قابل. درب كيس از اين موضوع مطلع شويد

 .باشد
 

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

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

 ديود وضعيت هاردديسك

بلندگو
  ديود نوري تعيين

  وضعيت سيستم
كليد خاموش و 

 روشن

  كليد 
 ريست

دهنده سنسور باز  اتصال
  دربنبود

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  دهنده با اتصال برقراري اتصال نادرست بين مدول اتصال. ها روي مادربورد يكسان باشد گيري پين مدول با ترتيب قرار

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

1 2

9 10

 
 

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

 .مراجعه كنيد"  كاناله7.1/5.1/4/2بندي صداي  پيكر "5ار در بخش افز 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 ميHDفقط 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 )کند الت پشتيباني مياين ح

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

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

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

 

1

 

 عملكردشماره پين
1 CD-L 

2 GND 

3 GND 

4 CD-R 
 

 HDدهنده صداي جلويي  براي اتصال
 عملكردشماره پين

1 MIC2_L 

2 GND 

3 MIC2_R 

4 -ACZ_DET 

5 LINE2_R 

6 GND 

7 FAUDIO_JD 

 بدون پين 8
9 LINE2_L 

10 GND 

 

 AC’97دهنده صداي جلويي  براي اتصال
 عملكردشماره پين

1 MIC 

2 GND 

3 MIC Power 

4 NC 

5 Line Out (R) 

6 NC 

7 NC 

 بدون پين 8
9 Line Out (L) 

10 NC 
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14 (SPDIF_I) دهنده ورودي اتصال S/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 /براي خريد كابل ورودي.  به آن متصل كردS/PDIFهستند از طريق يك كابل 
 .ي خود تماس بگيريدمحل

 

 

1

 
 
 
 
 
15 ( SPDIF_O)دهنده خروجي اتصال S/PDIF( 

که بوسيله کارت  (S/PDIFکند و يک کابل صداي ديجيتال   ديجيتال پشتيباني ميS/PDIFدهنده از خروجي  اين اتصال
دهنده مانند   توسعههاي را براي داشتن خروجي صداي ديجيتال، از مادربورد شما به کارت) شود دهنده تامين مي 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  گرافيک استفاده شود و اگر بخواهيد يک صفحه  براي خروجي صداي ديجيتال از مادربورد به کارتS/PDIFديجيتال 
HDMIمتصل کنيد و خروجي صداي ديجيتال از تصوير  را به کارت گرافيک 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

 

 

1

 
 

 عملكردشماره پين
1 SPDIFO 

2 GND 

 

 عملكردشماره پين
 توان 1

2 SPDIFI 

3 GND 
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16 (F_USB1/F_USB2) دهنده  اتصالUSB( 
 را از طريق USBتواند دو پورت   ميUSBدهنده  هر اتصال.  سازگار هستندUSB1.1/2.0هاي  ها با ويژگي دهنده صالاين ات

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

 

10
9

2
1

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

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

 
 
 
17 (F_1394) دهنده اتصال IEEE 1394a( 

 تواند دو پورت   ميIEEE 1394aدهنده  هر اتصال.  سازگار استIEEE 1394aهاي  دهنده با ويژگي اين اتصال
IEEE 1394aبراي خريد براكت .  را از طريق يك براكت در دسترس قرار دهدIEEE 1394a به صورت جداگانه، با 

 .فروشنده محلي خود تماس بگيريد
 

 

10
9

2
1

 
 . متصل نكنيدIEEE1394aده دهن  را به اتصالUSBبراكت  
، اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر حود را خاموش كرده و كابل برق آن IEEE1394aقبل از نصب براكت  

هاي احتمالي وارد آمده به براكت  به اين وسيله از بروز آسيب. باشيد را از پريز ديواري جدا كرده
IEEE1394aجلوگيري به عمل خواهد آمد . 

 كامپيوتر IEEE1394 در ابتدا يك طرف كابل را به پورت IEEE1394aقطعه به پورت براي اتصال يك  
از اين بابت مطمئن شويد كه كابل به درستي . نصب كنيد و بعد از سمت ديگر كابل را به قطعه نصب كنيد

 .متصل شده باشد

 عملكردشماره پين

1 Power(5V) 

2 Power(5V) 

3 USB DX- 

4 USB DY- 

5 USB DX+ 

6 USB DY+ 

7 GND 

8 GND 

 بدون پين 9

10 NC 
 

 عملكردشماره پين

1 TPA+ 

2 TPA- 

3 GND 

4 GND 

5 TPB+ 

6 TPB- 

7 Power (12V) 

8 Power (12V) 

 بدون پين 9

10 GND 
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18 (COMA) دهنده درگاه سريال اتصال( 
براي خريد كابل . ال را از طريق يك كابل اختياري سريال در دسترس قرار دهدتواند يك درگاه سري  ميCOMAدهنده  اتصال

 . لطفا با فروشنده محلي خود تماس بگيريدCOMاختياري 
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19 (BAT) باطري( 

 در CMOSدر ) ، تاريخ و زمانBIOSهايي چون  تنظيمات بخش(باطري تامين انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات 
هنگامي كه ولتاژ باطري به ميزان كمي كاهش پيدا كرد آن را تعويض نماييد به . عهده دارد پيوتر خاموش را برهنگامي كه كام

 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

  

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

 .هاي ديگر ممكن است سبب انفجار آن شود باطري با مدل
اي كه مادربورد را از  يح آن اطالع نداريد، با مغازهدر صورتي كه قادر به تعويض باطري نيستيد و يا از مدل صح 

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

 ).قرار بگيرد
 .ابطه با محيط زيست معدوم شوندهاي فرسوده بايد مطابق با قوانين محلي در ر باطري 

 
 

 عملكردشماره پين

1 NDCD- 

2 NSIN 

3 NSOUT 

4 NDTR- 

5 GND 

6 NDSR- 

7 NRTS- 

8 NCTS- 

9 NRI- 

 بدون پين 10
 

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

توانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين هاي مثبت و منفي نگه دارنده باطري به 
 ).انيه به هم متصل كنيد ث5اين دو پين را به مدت . يكديگر استفاده كنيد

 .باطري را دوباره در جاي خود قرار دهيد 3.

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