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بخش اول نصب سخت افزار
 1-1نكات قبل از نصب
اين مادربورد حاوي تعداد بسيار زيادي از مدارھا و تجھيزات الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است به
خاطر تخليه الكتريسيته ساكن ) (ESDصدمه ببينند .به ھمين خاطر لطفا ً پيش از نصب نكات زير را به دقت
مطالعه کرده و مراحل توضيح داده شده را دنبال کنيد:

















برچسبھاي روي مادربورد مانند شماره سريال ،يا برچسب گارانتي كه توسط فروشنده روي محصول
الصاق شده است را جدا نكنيد .وجود اين برچسبھا براي استفاده از خدمات گارانتي الزامي است.
ھميشه قبل از جدا كردن و يا نصب مادربورد و يا ديگر قطعات ،برق سيستم را به وسيله جداكردن
دوشاخه كابل برق منبع تغذيه سيستم از پريز ديواري ،قطع كنيد.
پس از نصب قطعات سختافزاري روي اتصالدھندهھاي داخلي روي مادربورد ،دقت كنيد آنھا به
درستي و محكم در جاي خود قرار گرفته باشند.
ھنگامي كه مادربورد را جابهجا ميكنيد به ھيچ يك از اتصالدھندهھا و ديگر قسمتھاي فلزي آن دست
نزنيد.
بھتر است ھنگام جابهجا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه
الكتريسيته ساكن استفاده كنيد .در صورتي كه چنين دستبندي را در اختيار نداريد ،دستان خود را
خشك كرده و به يك وسيله فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساكن موجود در بدن شما تخليه شود.
قبل از نصب مادربورد ،آن ھا را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن خود باقي بگذاريد.
لطفا ً دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربورد حتما ً منبع تغذيه را خاموش كرده باشيد.
قبل از روشن كردن سيستم ،بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با ولتاژ شبكه برق محلي
منطبق باشد.
قبل از استفاده از محصول ،اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابلھا و اتصال دھندهھا به درستي در جاي
خود قرار گرفته باشند.
براي جلوگيري از صدمه ديدن مادربورد ،احتياط كنيد ھنگام نصب ،پيچھا با مدارھاي مادربورد و يا
ديگر قطعات موجود روي آن تماس پيدا نكنند.
اطمينان حاصل كنيد ھيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافهاي روي مادربورد و يا درون كيس باقي نمانده
باشد.
لطفا ً كامپيوتر را روي سطوح ناھموار قرار ندھيد.
از كامپيوتر در محيطھاي گرم استفاده نكنيد.
روشنكردن كامپيوتر در حين فرايند نصب سختافزارھا عالوه بر صدمهزدن به قطعات مختلف
سيستم ،ميتواند به كاربر نيز صدمه وارد كند.
اگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شدهايد،
لطفا ً با يك تکنسين كامپيوتر تأييد شده و با تجربه مشورت كنيد.
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نصب سخت افزار

 1-2مشخصات محصول
پردازنده

®

®

®

 پپشتيبانی از پردازنده ھای Intel /Intel Core™ i5/Intel Core™ i7
 Intel® Celeron®/ Intel® Pentium®/ Core™ i3در بسته LGA1155
)براي اطالعات از آخرين ليست پردازندهھاي قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت
گيگابايت مراجعه كنيد(
 پشتيباني از حافظه نھان  L3با ظرفيتھاي متفاوت بسته به نوع پردازنده

چيپست



چيپ ست Intel® P67①/H67②③ Express

حافظه



چھار اسالت با قابليت پشتيباني از  16گيگابايت حافظه  DDR3با ولتاژ 1.5
* به دليل محدوديتھای سيستم عامل ويندوز  32بيتی ،در صورت نصب حافظه فيزيکی
بيش از  4گيگابايت ،اندازه حافظه واقعی ،کمتر از  4گيگابايت نمايش داده می شود.

صدا

 معماري حافظه دوكاناله
 پشتيباني از ماژولھاي حافظه ①DDR3 2133/1866/1600/1333/1066
 پشتيباني از ماژولھاي حافظه ②③ DDR3 1333/1066/800
 پشتيباني از ماژولھاي حافظه non-ECC
 پشتيباني از ماژولھاي حافظه مجھز به فناوري EXtreme Memory ) XMP
① (profile
)برای کسب اطالعات بيشتر درباره آخرين سرعتھای حافظه پشتيبانی شده و
ماجولھای حافظه ،به وب سايت  GIGABYTEمراجعه کنيد(
 رمزگشاي صوتي Realtek ALC892/889
 پشتيباني از صداي با وضوح باال
 پشتيباني از خروجي ھاي صداي  2/4/5.1/7.1كانال
 پشتيبانی از خروجی S/PDIF

كنترل كننده شبكه



اسالتھاي توسعه



يک چيپ  10/100/1000) Realtek RTL8111Eمگا بيت(
يك اسالت  ،PCI Express x16فعال در حالت (PCIEX16) x16
* جھت حصول کارآيی بھينه ،اگر قرار است فقط يک کارت گرافيک PCI Express
نصب شود ،حتما ً آن را در شکاف  PCIEX16نصب کنيد



يك اسالت  ،PCI Express x16فعال در حالت (PCIEX4) x4
* وقتی که شکاف  PCIEX1_2يا  PCIEX1_3با يک کارت توسعه اشغال شده باشد،
شکاف  PCIEX4حداکثر در حالت  X1عمل خواھد کرد.

فناوري تعبيه چند كارت
گرافيكي
رابطھاي ذخيرهسازي

 سه اسالت PCI Express x1
)تمام شکافھای  PCI Expressاز استاندارد  PCI Express 2.0پيروی می
کنند(.
 دو اسالت توسعه PCI
 پشتيبانی از ™ATI CrossFireX
* در صورت فعال بودن ™ ،ATI CrossFireXشکاف  PCIEX16حداکثر در حالت
 x4عمل خواھد کرد.


چيپست پل جنوبي
 شش اتصالدھنده  SATAبا سرعت  6گيگابيت بر ثانيه با قابليت پشتيباني ازحداكثر  2ابزار  SATAبا سرعت  6گيگابيت بر ثانيه
)(SATA3_0~SATA3_1
 شش اتصالدھنده  SATAبا سرعت  3گيگابيت بر ثانيه با قابليت پشتيباني از حداكثر  4ابزار SATAبا سرعت  3گيگابيت بر ثانيه )(SATA2_2~SATA2_5
 پشتيبانی از RAID 10 ،RAID 5 ، RAID 1 ،SATA RAID 0* وقتی يک مجموعه  RAIDدر مسير کانالھای  SATA 6Gb/sو SATA 3Gb/s
نصب می شود ،کارآيی سيستمی دستگاه  RAIDممکن است بسته به دستگاھھای متصل
شده تغيير کند.

① فقط برای GA-P67A-UD3-B3
② فقط برای GA-PH67A-UD3-B3
③ فقط برای GA-PH67-UD3-B3
تثبيت األجھزة )(Hardware Installation
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USB

اتصالدھندهھاي داخلي

اتصالدھندهھاي پانل
پشتي

كنترلكننده ورودي و
خروجي
نمايشگر وضعيت سخت
افزارھا

 كنترلكننده مجتمع در چيپست پل جنوبي
 حداكثر تا  12پورت  8) USB2.0/1.1پورت در پانل پشتي و  4پورت ازطريق اتصال براكت  USBبه اتصال دھندهھاي داخلي(②①
 حداكثر تا  14پورت  10) USB2.0/1.1پورت در پانل پشتي و  4پورت ازطريق اتصال براكت  USBبه اتصال دھندهھاي داخلي(③
 چيپ ①② :Renesas D720200
 حداكثر تا  2پورت ①② USB 3.0/2.0 يك اتصالدھنده تغذيه اصلي  24پين
 يك اتصالدھنده تغذيه  8پين  12ولت
 دو اتصالدھنده  SATAبا سرعت  6گيگابايت بر ثانيه
 چھار اتصالدھنده  SATAبا سرعت  3گيگابايت بر ثانيه
 يك اتصالدھنده فن پردازنده
 دو اتصالدھنده فن سيستم
 يك اتصالدھنده فن منبع تغذيه
 يك اتصالدھنده پانل جلويي
 يك اتصالدھنده صداي پانل جلويي
 يك اتصالدھنده خروجي S/PDIF
 سه اتصالدھنده USB2.0/1.1
 يك اتصالدھنده درگاه سريال
 يك جامپر تخليهCMOS
 يك پورت  PS/2براي اتصال صفحه كليد و ماوس
 يك اتصالدھنده خروجي  S/PDIFكواكسيال
 يك اتصالدھنده خروجي  S/PDIFاپتيكال
 عددھ شت پورت ①② USB 2.0/1.1
 دو پورت ①② USB 3.0/2.0
 عددھ شت پورت ③ USB 2.0/1.1
 يك پورتRJ-45
 شش اتصالدھنده صدا )Rear /Subwoofer Speaker Out/Center
(Microphone/Line Out/Line In/Side Speaker Out/Speaker Out


چيپست iTE IT8728



نمايشگر ولتاژ سيستم
نمايشگر درجه حرارت پردازنده /سيستم
نمايشگر سرعت فن پردازنده /سيستم /منبع تغذيه
اخطاردھنده افزايش بيش از اندازه درجه حرارت پردازنده
اخطار دھنده مشكل فن پردازنده/سيستم /منبع تغذيه
كنترل سرعت فن پردازنده/سيستم







* پشتيبانی از قابليت کنترل سرعت فن /CPUسيستم ،به نوع فن /CPUسيستم نصب شده بستگی دارد.

①
②
③

فقط برای GA-P67A-UD3-B3
فقط برای GA-PH67A-UD3-B3
فقط برای GA-PH67-UD3-B3
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نصب سخت افزار

BIOS






مشخصات اختصاصي









دو چيپست  32مگابيتي Flash ROM
استفاده از  BIOSاختصاصي ساخت AWARD
پشتيباني از ™DualBIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
پشتيباني از @BIOS
پشتيباني از Q-Flash
پشتيباني از بازيابي پيشرفته بايوس )(Xpress Bios Rescue
پشتيباني از مركز دانلود
پشتيباني از Xpress Install
پشتيباني از Xpress Recovery2
پشتيباني از EasyTune
* عملكرد كنترلكننده سرعت فن خنككننده پردازنده و سيستم با توجه به خنككنندهاي كه
براي پردازنده و سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد متفاوت خواھد بود.



پشتيباني از بھينهساز پوياي مصرف توان نسخه دو
پشتيباني از ™Smart 6
پشتيباني از Auto Green
پشتيباني از eXtreme Hard Drive
پشتيبانی از ON/OFF Charge
پشتيبانی از Cloud OC
پشتيباني از Q-Share

نرم افزارھاي ھمراه



) Norton Internet Securityنسخه (OEM

سيستم عاملھاي قابل
پشتيباني



Microsoft Windows 7/Vista/XP

استاندارد ساخت



استاندارد ساخت  ATXبا اندازه  30.5در 21.5سانتي متر








®

*  GIGABYTEحق ھرگونه اعمال تغيير در ويژگی ھای محصول و اطالعات مربوط به محصول را ،بدون اطالع قبلی ،برای خود محفوظ
می داند.

نصب سخت افزار
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 1-3نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده
لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيد:
 اطمينان حاصل كنيد كه مادربورد از پردازندهاي كه خريداري كردهايد پشتيباني كند.
) براي اطالعات از آخرين ليست پردازندهھاي قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت گيگابايت مراجعه كنيد(
 براي جلوگيري از صدمه ديدن پردازنده ،ھميشه قبل از نصب آن ،كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق را از
پريز جدا كنيد.
 پين يك را روي پردازنده بيابيد .اگر پردازنده را در جھت نادرست نصب كنيد به صورت صحيح در جاي خود
قرار نخواھد گرفت.
)ھمچنين شما ميتوانيد با توجه به فرورفتگيھاي دو سمت پردازنده و برآمدگيھاي ھماھنگ آن روي سوكت
نيز جھت نصب صحيح پردازنده را بيابيد(.
 براي ايجاد ارتباط حرارتي بھتر ميان پردازنده و خنككننده از يك اليه خمير ناقل حرارت استفاده كنيد.
 اگر حرارتگير پردازنده را نصب نكردهايد سيستم را روشن نكنيد ،عدم نصب حرارتگير موجب افزايش
درجه حرارت پردازنده و صدمه ديدن آن خواھد شد.
 فركانس پردازنده را روي مقدار مجاز ذكر شده در راھنماي آن تنظيم كنيد .استفاده از فركانسھاي باالتر از
حدود تعيين شده براي پردازنده و گذرگاه آن ) (FSBبه دليل اينكه با نيازمنديھاي استاندارد در قطعات
ھمخواني ندارد ،به ھيچ وجه توصيه نميشود .اگر قصد افزايش فركانس به بيش از حدود تعيين شده را داريد،
لطفا ً به مشخصات ارايه شده به ھمراه پردازنده ،كارتگرافيك ،حافظه ،ھاردديسك و غيره ،مراجعه كنيد.

 1-3-1نصب پردازنده
 .Aبرآمدگيھاي درون سوكت پردازنده و فرورفتگيھاي دو سمت پردازنده را بيابيد.
سوكت پردازنده LGA1155
برآمدگي درون
سوكت

برآمدگي درون
سوكت

پين يك در گوشه سوكت پردازنده
پردازنده LGA1155

فرورفتگي

فرورفتگي

پين يك مثلثي شكل در گوشه پردازنده
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نصب سخت افزار

با

توجه به مراحلي كه در ادامه آمده است به درستي ميتوانيد پردازنده را روي سوكت پردازنده نصب كنيد.
براي جلوگيري از آسيب به پردازنده ھميشه قبل از نصب آن كامپيوتر را خاموش و كابل برق را از منبعتغذيه جدا
كنيد و بعد از آن اقدام به نصب پردازنده نماييد.

مرحله اول:
به آرامي اھرم نگهدارنده پوشش سوكت را به پايين فشار
داده و آن را با استفاده از انگشت از سوكت دور كنيد.
بعد از اين مرحله اھرم نگهدارنده را تا انتھا باال ببريد تا
پوشش فلزي روي سوكت به طور كامل قابل جابهجا
شدن باشد.

مرحله دوم:
پوشش روی سوکت پردازنده را مطابق شکل برداريد .با
انگشت اشاره خود قسمت عقب پوشش را بگيريد و به سمت
پايين فشار دھيد و ھمزمان با انگشت شست خود سمت جلوی
پوشش را به باال بکشيد ) کنار عالمت  ( Removeو سپس
پوشش را برداريد ) .ھيچ گاه پين ھای موجود در سوکت را
لمس نکنيد .برای محافظت بيشتر از پين ھای سوکت  ،پوشش
پالستيکی را در زمانی که پردازنده نصب نيست روی سوکت
قرار دھيد(.

مرحله سوم:
پردازنده را با استفاده از انگشت اشاره و شست نگه
داريد و سپس با تنظيم پين يك مثلثي شكل و دوفرورفتگي
روي آن با سوكت ،پردازنده را به آرامي در جاي خود
قرار دھيد.

مرحله چھارم:
پس از نصب صحيح پردازنده ،با استفاده از دست اھرم
نگهدارنده سوكت را به پايين بياوريد و با دست ديگر
به آرمي پوشش فلزي روي سوكت را در جاي خود
قرار دھيد .زماني كه پوشش فلزي را در جاي خود
قرار داديد از اين موضوع مطمئن شويد كه بخش
فوقاني پوشش فلزي به طور كامل در زير پيچ
نگهدارنده قرار گرفته باشد.

مرحله پنجم:
اھرم نگهدارنده سوكت پردازنده را به حالت اوليه )حالت
قفل شده( بازگردانيد.

اشاره:
در جابهجايي اھرم نگهدارنده دسته آن را بگيريد و از
گرفتن بخش پايه آن خودداري كنيد.

نصب سخت افزار
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 1-3-2نصب خنك كننده پردازنده
با توجه به مراحلي كه در زير امده است شما به درستي ميتوانيد خنككننده پردازنده را روي مادربورد نصب كنيد) .براي
آموزش اين بخش ما از يك خنككننده موجود در جعبه پردازنده اينتل به عنوان نمونه استفاده كرديم(
قسمت نري
پين
بخش بااليي
قسمت مادگي
پين

جھت فلش
نشاندھنده حك شده
روي قسمت نري
پين

قسمت مادگي
پين

مرحله يك:
يك اليه نازك و ھموار از خمير ناقل حرارت را روي
سطح پردازنده بماليد.

مرحله دو:
حك شده
قبل از نصب حرارتگير به جھت فلش
روي قسمت نري پين توجه كنيد .چرخاندن پين در جھت
فلش سبب جدا شدن خنك كننده از مادربورد ميشود و
براي نصب آن بايد پين را در جھت عكس چرخاند.

مرحله سه:
پس از اين خنككننده را روي پردازنده قرار داده و پس
از تنظيم پايهھاي خنككننده با سوراخ ھاي روي
مادربورد به صورت قطري پينھاي خنككننده را به
سمت پايين فشار دھيد.

مرحله چھار:
در زماني كه شما ھر يك از پايهھاي خنككننده را فشار
ميدھيد بايد صداي قفل شدن پينھا را بشنويد .بعد از اين
مرحله اين موضوع را چك كنيد كه پينھاي نري و مادگي
خنككننده در يكديگر قفل شده باشد ) .پيشنھاد ميشود براي
نصب بھتر خنككننده دفترچه راھنماي آن را مطالعه كنيد(.

مرحله پنج:
بعد از نصب خنككننده ،مادربورد را برعكس كرده و
جاي سوراخھاي سوكت پردازنده را چك كنيد در
صورتي كه خنككننده درست نصب شده باشد بايد
تصوير پين زير خنككننده آن به صورت تصوير باال
باشد.

مرحله ششم:
در مرحله پاياني ھم كانكتور برق خنككننده را به
سوكت چھار پين تامينكننده برق فن خنككننده كه روي
مادربورد است نصب كنيد.

بايد دقت خاصي در ھنگام جدا كردن خنككننده از پردازنده داشت چون گريس انتقال دھنده حرارت كه در بين
پردازنده و خنككننده وجود دارد براثر گرما باعث چسبيدن پردازنده و خنككننده ميشود كه در اين حالت جدا
كردن خنككننده باعث آسيب رساندن به پردازنده خواھد شد.
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 1-4نصب حافظه
لطفا ً قبل از نصب ماژولھاي حافظه به نكات زير توجه كنيد:
 اطمينان حاصل كنيد كه مادربورد از حافظهھاي مورد استفاده شما پشتيباني ميكند .توصيه ميشود از
حافظهھاي با حجم ،مشخصات ،ظرفيت و مارك يكسان استفاده كنيد.
)برای کسب اطالعات بيشتر درباره آخرين سرعتھای حافظه پشتيبانی شده و ماجولھای حافظه ،به وب سايت
 GIGABYTEمراجعه کنيد(
 قبل از نصب و يا برداشتن ماژولھاي حافظه براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات به سخت افزارھا،
اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر خاموش بوده و كابل برق آن جدا شده باشد.
 ماژولھاي حافظه به گونهاي طراحي شدهاند كه از نصب ناصحيح آنھا جلوگيري ميكند ،به ھمين خاطر يك
ماژول حافظه تنھا در يك جھت روي مادربورد نصب خواھد شد .اگر ھنگام نصب متوجه شديد كه ماژول
حافظه در جاي خود قرار نميگيرد ،جھت نصب آن را تغيير دھيد.

 1-4-1پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله
اين مادربورد از شش شکاف حافظه  DDR3و پيكرهبندي دوكاناله پشتيباني ميكند .پس از نصب حافظه بايوس مادربورد به
صورت خودكار مشخصات و ظرفيت آن را تشخيص خواھد داد .پيكرهبندي حافظه در حالت دوكاناله سبب دوبرابر شدن پھناي
باند اصلي حافظه می شود.
شش سوكت حافظه  DDR3به صورت دوكانال پيكرهبندي شده و ھر كانال از دو سوكت حافظه با ترتيب زير تشكيل شده
است:
كانال صفرDDR3_1 ،DDR3_2 :
كانال يكDDR3_3 ،DDR3_4 ، :

 جدول پيكرهبندي حافظه به صورت دوكاناله
DDR3_2 DDR3_1
دو ماژول
-DS/SS
DS/SS
-DS/SS
چھار ماژول DS/SS

DDR3_3
DS/SS
-DS/SS

DDR3_4
-DS/SS
DS/SS

) =SSيك سمت چيپست =DS ،دوسمت چيپست *--* ،بدون حافظه(

DDR3_1
DDR3_2
DDR3_3
DDR3_4

با توجه به محدوديتھاي پردازنده ،لطفا در ھنگام نصب حافظه در حالت دوكاناله به نكات زير توجه داشته باشيد.
 .1اگر تنھا يك ماژول حافظه  DDR3نصب شده باشد نميتوان حالت دوكاناله را فعال كرد.
 .2ﻋﻨﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺰدوﺟﺔ اﻟﻘﻨﺎة ﻣﻊ وﺿﻊ وﺣﺪات اﻟﺬاآﺮة اﺛﻨﻴﻦ أو أرﺑﻌﺔ  ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺬاآﺮة ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻘﺪرة  ،واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ،واﻟﺴﺮﻋﺔ  ،ورﻗﺎﺋﻖ اﻷداء اﻷﻣﺜﻞ.

نصب سخت افزار
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 1-4-2نصب يك ماژول حافظه
قبل از نصب يك ماژول حافظه ،كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد .انجام
اين كار سبب ميشود تا به ماژول حافظه شما صدمه وارد نشود .ماژولھاي  DDR3 DIMMو DDR2
 DIMMبا ماژولھاي  DDR DIMMسازگار نيستند .اطمينان حاصل كنيد كه تنھا از حافظهھاي DDR3
 DIMMبر روي اين مادربورد استفاده ميكنيد.

فرورفتگي

DDR3 DIMM

يك ماژول حافظه  DDR3داراي يك فرورفتگي است و به ھمين دليل تنھا در يك جھت قابل نصب است .با توجه به مراحلي
كه در زير امده است شما به درستي ميتوانيد حافظه را روي اسالت حافظه نصب كنيد.
تصوير يك:
به جھت قرارگيري ماژول حافظه توجه كنيد .دو قفل قرار گرفته در دو
طرف اسالت حافظه را به سمت بيرون فشاردھيد تا باز شوند .ھمانطور
كه در تصوير نشان داده شده است ،انگشتان خود را در لبهھاي بااليي
ماژول حافظه قرار دھيد ،آنھا را به سمت پايين فشار داده و ماژول
حافظه را به صورت عمودي در داخل سوكت قرار دھيد.

تصوير دو:
براي قفل شدن ماژولھاي حافظه ،پس از آنكه ماژول حافظه به درستي
در جاي خود قرار گرفت ،گيرهھاي پالستيكي دو سمت اسالت را به سمت
داخل فشار دھيد.
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 1-5نصب يك كارت توسعهدھنده
قبل از نصب يك كارت توسعهدھنده ،لطفا ً موارد زير را به دقت مطالعه كنيد.
 اطمينان حاصل كنيد كه مادربورد شما از كارت توسعهاي كه قصد نصب آن را داريد پشتيباني كند .براي آگاھي
از اين نكته ،دفترچه راھنماي ارايه شده ھمراه كارت توسعهدھنده خود را به دقت مطالعه كنيد.
 ھميشه قبل از نصب كارت توسعه كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد تا از
بروز آسيبھاي احتمالي جلوگيري به عمل آوريد.

اسالت توسعهدھنده
اسالت توسعهدھنده

PCI Express x1

PCI Express x16

اسالت توسعهدھنده

PCI

براي نصب كارتھاي توسعهدھنده روي مادربورد به موارد زير توجه كنيد:
 .1اسالت توسعهدھندهاي را كه از كارت شما پشتيباني ميكند مشخص كنيد .سپس پوششدھنده شكاف كيس روبهروي
اسالت توسعهدھنده را از جاي خود خارج كنيد.
 .2كارت توسعهدھنده را به صورت عمودي روي اسالت قرار داده و آن را به سمت پايين فشار دھيد تا به صور كامل در
جاي خود قرار بگيرد.
 .3اطمينان حاصل كنيد كه اتصالدھندهھاي فلزي قرار گرفته در قسمت تحتاني كارت به صورت كامل درون اسالت قرار گرفته
باشد.
 .4براي محكم كردن كارت روي پانل پشتي كيس ،آن را با يك پيچ در محل مربوطه ببنديد.
 .5پس از نصب تمامي كارتھاي توسعهدھنده ،دوباره درب كيس را ببنديد.
 .6كامپيوتر را روشن كنيد .وارد منوي تنظيمات بايوس شده و تنظيمات الزم براي كارت كارت توسعهدھنده خود را اعمال
كنيد.
 .7درايورھاي ارايه شده به ھمراه كارت كارت توسعهدھنده خود را در سيستمعامل نصب كنيد.
مثال :نصب و برداشتن كارت گرافيكي .PCI Express
 نصب يك كارت گرافيك
كارت گرافيك را به آرامي در داخل اسالت PCI
 Express x16قرار دھيد .اطمينان حاصل كنيد كه كارت
گرافيك توسط قفل تعبيه شده در انتھاي اسالت در جاي خود
محكم شده باشد.

 برداشتن كارت گرافيك از روي اسالت
برای آزاد کردن کارت ،ضامن انتھای شکاف  PCI Expressرا فشار داده و سپس کارت
را از شکاف به طرف باال بکشيد.

نصب سخت افزار
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 1-6اتصالدھندهھاي پانل پشتي

پورت USB 2.0/1.1
پورت  USBاز مشخصات  USB2.0/1.1پشتيباني ميكند .از اين پورت براي اتصال ابزارھايي چون ماوس و
صفحه كليد  ،USBچاپگرھاي  ،USBدرايوھاي حافظه فلش  USBو ديگر ابزارھاي مشابه مورد استفاده قرار
ميگيرد.

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

اتصالدھنده خروجي  S/PDIFنوري
اين اتصالدھنده خروجي صداي ديجيتال را از طريق يك كابل فيبر نوري ،براي اتصال به يك سيستم صوتي ايجاد ميكند.
قبل از استفاده از اين مشخصه اطمينان حاصل كنيد كه سيستم صوتي شما داراي ورودي كابل فيبرنوري براي صداي ديجيتال
باشد.

اتصالدھنده خروجي  S/PDIFكواكسيال

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

درگاه USB 3.0, 2.0
درگاه  USB 3.0توان پشتيباني از اتصال ھاي  USB 3.0و ھمينطور استاندارھاي قديمي تر  USB 2.0و USB
1.1را دارا است .از اين درگاه مي توان براي اتصال موس و صفحه كليد  ،USBچاپگر  USBو ھمينطور درايوھاي
فلش  USBاستفاده كرد.

پورت شبكه LAN RJ-45
درگاه شبكه گيگابيت امكان اتصال به شبكهھاي پر سرعت را با پھناي باند يك گيگابيت بر ثانيه فراھم ميآورد .جداول
زير وضعيتھاي مختلف ديودنوري پورت  LANرا نشان ميدھند.
ديودنوري نشان
دھنده فعاليت

ديود نوري نشان دھنده اتصال/
سرعت

پورت شبكه

①
②
③

ديودنوري نشان دھنده سرعت اتصال
شرح
وضعيت
يك گيگابيت در ثانيه
نارنجي
سبز
 100مگابايت در ثانيه
خاموش
 10مگابايت در ثانيه

ديودنوري نشان دھنده فعاليت
شرح
وضعيت
ارسال و يا دريافت اطالعات در حال انجام
چشمكزن
است
اتصال برقرار نشده است
خاموش

فقط برای GA-P67A-UD3-B3
فقط برای GA-PH67A-UD3-B3
فقط برای GA-PH67-UD3-B3
 ھنگامي كه كابل متصل شده به پانل پشتي را جدا ميكنيد ،ابتدا كابل را از ابزار قطع كرده و سپس آن را از
مادربورد جدا كنيد.
 ھنگامي قصد جداكردن كابل را داريد آن را به شكل مستقيم از اتصالدھنده خارج كنيد .براي جلوگيري از
اتصال كوتاه در داخل كابل آن را به اطراف تكان ندھيد.
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خروجي بلندگوھاي ) Center/ Subwooferنارنجي(
از اين اتصالدھنده صدا براي اتصال بلندگوھاي مركزي و سابووفر )صداي بم( در پيكرهبندي صداي  5.1و 7.1
كاناله استفاده كنيد.

خروجي بلندگوھاي پشتي )مشكي(
از اين اتصالدھنده صدا براي اتصال بلندگوھاي پشتي در پيكرهبندي صداي  4/5.1/7.1كاناله استفاده كنيد.

خروجي بلندگوھاي كناري )خاکستري(
از اين اتصالدھنده صدا براي اتصال بلندگوھاي كناري در پيكرهبندي صداي  7.1كاناله استفاده كنيد.

ورودي صدا )آبي(
اين اتصالدھنده به صورت پيش فرض براي ضبط صدا از ابزارھايي مانند ابزارھاي نوري Walkman ،و يا
ابزارھاي مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد.

خروجي صدا )سبز(
اين اتصالدھنده به صورت پيش فرض براي اتصال بلندگوھاي استريو ،ھدفون ھا و يا بلندگوھايي دوكاناله مورد استفاده
قرار ميگيرد .اين اتصالھنده ميتواند براي اتصال بلندگوھاي جلويي در پيكرهبندي صداي  5.1 ،4و  7.1كاناله نيز
مورد استفاده قرار گيرد.

ورودي ميكروفون )صورتي(
اين اتصالدھنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكروفون به سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد.
عالوه بر تنظيمات پيشفرض براي خروجي بلندگوھا ،با استفاده از نرمافزار تنظيم خروجيھاي صوتي قادر
خواھيد بود عملكرد متفاوتي را براي ھريك از خروجيھاي تا تعريف كنيد .تنھا ميكروفون) ( ھميشه
بايد به اتصالدھنده پيشفرض خود متصل شود .ميتوانيد با استفاده از راھنماييھاي ارايه شده با عنوان "
پيكره بندي صداي  2/4/5.1/7.1كاناله" در بخش پنج ،خروجيھاي صداي  2/4/5.1/7.1كاناله را
پيكرهبندي كنيد.

نصب سخت افزار
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 1-7اتصالدھندهھاي داخلي
4

3

1

15

2
6

7
8

11

5
9

F_PANEL
F_AUDIO
SPDIF_O
F_USB1/F_USB2
COMA
CLR_CMOS

14

12

)9
)10
)11
)12
)13
)14

4

13

10

ATX_12V_2X4
ATX
CPU_FAN
SYS_FAN1/SYS_FAN2
PWR_FAN
BAT

15) PHASE LED

)1
)2
)3
)4
)5
)6

7) SATA3_0/1
8) SATA2_2/3/4/5

قبل از اتصال ابزارھاي خارجي روي مادربورد ،نكات زير را به دقت مطالعه كنيد:
 ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصالدھندهاي كه قصد داريد به ھمراه آن مورد استفاده قرار دھيد سازگار
باشد.
 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 دھنده ابزار به شكلي
مطمئن به اتصالدھنده روي مادربورد متصل شده باشد.
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نصب سخت افزار

) ATX_12V_2X4/ATX (1/2اتصالدھنده توان  4×2پين  12ولت و اتصالدھنده  12×2پين توان
اصلي(
با استفاده از اتصالدھنده برق ،منبعتغديه ميتواند توان مورد نياز را براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار
گرفته روي مادربورد را تامين كند .قبل از وصل كردن اتصالدھنده برق ،لطفا ً اطمينان حاصل كنيد كه منبع
تغذيه خاموش بوده و تمامي قطعات به درستي نصب شده باشند .اتصالدھنده توان به گونهاي طراحي شدهاست
كه نميتوان آن را در جھت اشتباه نصب كرد .اتصالدھنده برق را در جھت صحيح به اتصالدھنده متناظر آن
روي مادربورد متصل كنيد .اتصالدھنده  12ولت عموما ً براي تامين توان مورد نيز پردازنده مورد استفاده
قرار ميگيرد .اگر اين اتصالدھنده توان  12ولت به مادربورد متصل نشود سيستم راهاندازي نخواھد شد.
لطفا از منبعتغذيهاي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشد .بھتر است از
منابع تغذيهاي استفاده كنيد كه توان خروجي بااليي ) 500وات و بيشتر( داشته باشد .اگر منبعتغذيهاي كه
استفاده ميكنيد قادربه تامين توان مورد نياز سيستم نباشد ،شاھد بروز مشكالتي چون بيثباتي سيستم و يا
عدم آغاز به كار آن خواھيد بود.
:ATX_12V_2X4
شماره پين عملكرد
)GNDفقط براي  4×2پين دوازده
1
ولت(
)GNDفقط براي  4×2پين دوازده
2
ولت(
GND
3
GND
4
 +12ولت )فقط براي  4×2پين
5
دوازده ولت(
 +12ولت )فقط براي  4×2پين
6
دوازده ولت(
 +12ولت
7
 +12ولت
8

8

5

4

1

ATX_12V_2X4

:ATX
شماره پين
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

عملكرد
 3.3ولت
 3.3ولت
GND
 +5ولت
GND
 +5ولت
GND
Power Good
 5ولت SB
)(Stand by +5V
 +12ولت
 +12ولت
)فقط براي  12×2پين ((ATX
 3.3ولت
)فقط براي  12×2پين (ATX

شماره پين
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

عملكرد
 3.3ولت
 -12ولت
GND
)PS_ON(soft On/Off
GND
GND
GND
 -5ولت

12

24

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

1

13
ATX

نصب سخت افزار
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) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/ PWR_FAN (3/4/5اتصالدھندهھاي فن(

مادربورد داراي يك اتصالدھنده فن پردازنده با  4پين ) ،(CPU_FANيك اتصالدھنده فن سيستم با 4
پين) ،(SYS_FAN2يک اتصالدھنده فن سيستم با  3پين ) (SYS_FAN1و يك اتصالدھنده فن سيستم با  3پين
) (PWR_FANاست .ھر اتصالدھنده به گونهاي طراحي شدهاست كه نميتوان آن را در جھت اشتباه متصل نمود.
ھنگام اتصال فن پردازنده دقت كنيد كه سيم آن را در جھت درست به مادربرد متصل مي كنيد)سيم اتصال دھنده
مشکي رنگ سيم اتصال به زمين است( .اين مادربرد قادر به كنترل سرعت فن پردازنده ميباشد .براي فعال كردن اين
قابليت بايد از فني براي پردازنده استفاده كنيد كه با اين ويژگي سازگار باشد .براي بھترين ميزان دفع حرارت توصيه
ميشود كه يك فن نيز در داخل كيس نصب گردد.

CPU_FAN:
شماره پين عملكرد
GND
1
 +12ولت /كنترل سرعت
2
حسگر
3
كنترل سرعت
4

1
CPU_FAN

SYS_FAN2:
شماره پين عملكرد
GND
1
 +12ولت /كنترل سرعت
2
حسگر
3
كمكي
4

1
SYS_FAN2

SYS_FAN1/ PWR_FAN:
شماره پين عملكرد
GND
1
 +12ولت
2
حسگر
3

1

1
SYS_FAN1

PWR_FAN

 براي جلوگيري از افزايش بيش از حد حرارت اطمينان حاصل كنيد كه كابل برق فن پردازنده ،سيستم
را به درستي به اتصالدھنده مربوطه روي مادربورد متصل كرده باشيد چون افزايش بيش از حد
حرارت ممكن است به پردازنده شما آسيبزده و يا سبب اختالل در عملكرد سيستم شود.
 اتصالدھندهھاي فن جامپرھاي قابل پيكرهبندي نيستند به ھمين خاطر به ھيچوجه جامپر روي آنھا قرار ندھيد.

) BAT (6باطري(

باطري تامين انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات )تنظيمات بخشھايي چون  ،BIOSتاريخ و زمان( در  CMOSدر
ھنگامي كه كامپيوتر خاموش را برعھده دارد .ھنگامي كه ولتاژ باطري به ميزان كمي كاھش پيدا كرد آن را تعويض نماييد به
اين خاطر كه ممكن است قادر به نگهداري مقادير تنظيم شده در  CMOSبه صورت صحيح نبوده و سبب از بين رفتن
تنظيمات آن شود.

مي توانيد مقادير تنظيم شده در  CMOSرا توسط برداشتن باطري پاك كنيد:
 .1سيستم را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد.
 .2باطري را از جاي خود خارج كرده و به مدت يك دقيقه صبر كنيد.
)ھمچنين مي توانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين ھاي مثبت و منفي
نگه دارنده باطري به يكديگر استفاده كنيد .اين دو پين را به مدت  5ثانيه به
ھم متصل كنيد(.
 .3باطري را دوباره در جاي خود قرار دھيد.
 .4كابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را روشن كنيد.






ھميشه قبل از تعويض باطري سيستم را خاموش كرده و كابل برق آن را از دوشاخه ديواري خارج كنيد.
باطريھاي فرسوده را تنھا با باطريھاي يكسان و يا مشابه تاييد شده از سوي سازنده تعويض كنيد .تعويض باطري با مدلھاي
ديگر ممكن است سبب انفجار آن شود.
در صورتي كه قادر به تعويض باطري نيستيد و يا از مدل صحيح آن اطالع نداريد ،با مغازهاي كه مادربورد را از آن خريداري
كردهايد و يا فروشنده محلي تماس بگيريد.
ھنگام نصب باطري به جھات مثبت ) (+و منفي ) (-حك شده روي آن توجه كنيد )سمت مثبت بايد رو به باال قرار بگيرد(.
باطريھاي فرسوده بايد مطابق با قوانين محلي در رابطه با محيط زيست معدوم شوند.
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نصب سخت افزار

) SATA3_0/1 (7رابطھای رابطھای  ،SATA 6Gb/sکنترل شونده با ①(H67②③/P67
ﻣﻮﺻﻼت ﺳﺎﺗﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ SATA 6Gb/sوﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ SATA 3Gb/sﺳﺎﺗﺎ SATA 1.5Gb/sد .آﻞ ﻣﻮﺻﻞ ﺳﺎﺗﺎ
ﺳﺎﺗﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺟﻬﺎز واﺣﺪ .اﻟﻐﺎرة SATA3_0و SATA3_1دﻋﻢ اﻟﺮواﺑﻂ  .RAID 0ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺬ  RAID 10وﻏﺎرة
)ﻻﺣﻆ(
 RAID 5ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﺛﻨﻴﻦ  SATA2_2/3/4واﻟﺮواﺑﻂ SATA
 .ارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ " ، 5ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﺎﺗﺎ اﻟﻘﺮص
اﻟﺼﻠﺐ )ق(  "،ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻮل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮ RAIDاﻟﻐﺎرة
شماره پين
1
2
3
4
5
6
7

عملكرد
GND
TXP
TXN
GND
RXN
RXP
GND

7

1
SATA3_0

SATA3_1

) SATA2_2/3/4/5 (8رابطھای  ،SATA 3Gb/sکنترل شونده با ①(H67②③/P67
اين رابطھای  SATAبا استاندارد  SATA 3Gb/sمطابقت داشته و با استاندارد  SATA 1.5Gb/sسازگار ھستند .ھر
رابط  SATAفقط از يک دستگاه  SATAپشتيبانی می کند .کنترلر ① H67②③/P67از ،RAID 1 ،RAID 0
 RAID5و  RAID 10پشتيبانی می کند .دستورالعملھای مربوط به پيکربندی آرايه ھای  RAIDدر فصل ،5
"پيکربندی ديسک )ھای( سخت  "SATAآمده است.
شماره پين
1
2
3
4
5
6
7

عملكرد
GND
TXP
TXN
GND
RXN
RXP
GND

7

1

SATA2_3

SATA2_2

SATA2_5

SATA2_4

①
②
③

لطفا ً طرف -Lشکل کابل  SATAرا به ديسک
سخت  SATAمتصل کنيد.

فقط برای GA-P67A-UD3-B3
فقط برای GA-PH67A-UD3-B3
فقط برای GA-PH67-UD3-B3

 پيکربندی  RAID 0يا  RAID 1حداقل به دو عدد ھاردديسك نياز دارد .اگر از بيش از دو ھاردديسك
استفاده میکنيد ،مجموع تعداد ھاردديسكھا بايد زوج باشد.
 پيکربندی  RAID 5حداقل به سه ھاردديسك نياز دارد )مجموع تعداد ھاردديسكھا نبايد زوج باشد(.
 برای ديسکھای سخت ،پيکربندی  RAID 10مورد نياز است.
)تذكر( وقتی يک مجموعه  RAIDدر مسير کانالھای  SATA 6Gb/sو  SATA 3Gb/sنصب می شود ،کارآيی سيستمی
دستگاه  RAIDممکن است بسته به دستگاھھای متصل شده تغيير کند.

نصب سخت افزار
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) F_PANEL (9اتصالدھندهھاي پانل جلويي(
براي اتصال کليد روشن/خاموش ،کليد ريست ،بلندگو و نشاندھنده وضعيت توان كه روي پانل جلويي كيس قرار دارند
با توجه به ترتيب پينھا كه در شكل زير نشان داده شده اند عمل كنيد .قبل از اتصال كابلھا به جھات مثبت و منفي ھر
اتصالدھنده توجه نماييد.
ديود نوري تعيين
وضعيت سيستم

كليد خاموش و
روشن

بلندگو

SPEAK-

SPEAK+

MSG+
MSGPW+
PW-

2
1

20
19
PWR-

PWR+

HD+
HDRESRES+
CICI+

ديود نوري منبعتغذيه
اتصالدھنده سنسور باز
بودن درب



 ) MSG/PWRديودنوري نشاندھنده پيامھا /وضعيت توان /حالت آماده بهكار ،زرد /ارغواني(:
وضعيت سيستم
S0
S1
S3/S4/S5










كليد
ريست

ديود وضعيت ھاردديسك

LED
روشن
چشمكزن
خاموش

نشاندھنده وضعيت توان سيستم را روي پانل جلويي كيس به اين اتصالدھنده
متصل كنيد .ھنگامي كه سيستم در حالكار است اين ديودنوري روشن خواھد بود.
ھنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار  S1است اين ديودنوري به صورت
چشمكزن درخواھد آمد .ھنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار  S2/S3است و
يا خاموش ) (S5است ،اين چراغ خاموش خواھد بود.

) PWكليد روشن و خاموش ،قرمز(:
كليد خاموش و روشن موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصالدھنده متصل كنيد .ميتوانيد براي خاموش
كردن سيستم خود از اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيد) .براي كسب اطالعات بيشتر به بخش دوم "تنظيمات
" ،"BIOSتنظيمات مديريت توان" مراجعه كنيد(
) SPEAKبلندگو ،نارنجي(:
بلندگوي موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصالدھنده متصل كنيد .سيستم ،وضعيت سالمت كامپيوتر را در
ھنگام راهاندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان ميدھد .يك بيپ كوتاه به اين مفھوم است كه سيستم بدون ھيچ
مشكلي راهاندازي شده است .اگر اشكال تشخيص داده شود BIOS ،ممكن است بيپھاي متعددي را با تنھاي بلند و
كوتاه گوناگون پخش نمايد تا مشكل به وجود آمده را نشان دھد .براي كسب اطالعات بيشتر در باره كدھاي بيپ به
بخش " 5عيبيابي" مراجعه كنيد.
) HDديودنوري نشاندھنده وضعيت فعاليت ھاردديسك ،آبي(:
ديودنوري نشاندھنده وضعيت فعاليت ھاردديسك روي پانل جلويي كيس را به اين اتصالدھنده متصل كنيد .ھنگامي
كه ھاردديسك در حال خواندن و يا نوشتن دادهھا است ،اين چراغ روشن خواھد شد.
) RESكليد ريست ،سبز(:
كليد ريست موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصالدھنده متصل كنيد .براي راهاندازي دوباره كامپيوتر و
ھنگامي كه سيستم متوقف شده است و امكان راهاندازي مجدد آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد ريست
استفاده كنيد.
) CIاتصالدھنده سنسور باز بودن درب ،خاكستري(:
سنسور يا سوئيچ تشخيصدھنده بازشدن موجود در كيس خود را به اين اتصالدھنده متصل كنيد تا در صورت باز
شدن درب كيس از اين موضوع مطلع شويد .اين قابليت زماني قابل استفاده است كه كيس شما مجھز به اين سنسور
و سوئيچ باشد.
طراحي پانل جلويي در كيسھاي مختلف متفاوت است .ماژولھاي پانل جلويي اكثرا شامل كليد پاور ،كليد
ريست ،ديودنوري نشاندھنده وضعيت پاور ،ديودنوري نشان دھنده فعاليت ھاردديسك ،بلندگو و غيره
ھستند .ھنگامي كه مدول پانل جلويي كيس را به اين اتصالدھنده متصل ميكنيد دقت كنيد كه ترتيب
قرارگيري سيمھا و پينھا درست باشد.
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نصب سخت افزار

) F_AUDIO (10اتصال دھنده صداي پانل جلويي(
اتصالدھنده صداي پانل جلويي از صداي با وضوح باالي  (HD) Intelو صداي  AC’97پشتيباني ميكند .شما
ميتوانيد مدول صداي جلويي كيس خود را به اين اتصالدھنده متصل كنيد .اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرارگيري
سيمھاي اين مدول با ترتيب قرارگيري پينھا روي مادربورد يكسان باشد .برقراري اتصال نادرست بين مدول
اتصالدھنده با اتصالدھنده مادربورد باعث خواھد شد خروجيھاي صدا كار نكنند يا به آن ھا صدمه وارد شود.
براي اتصالدھنده صداي جلويي AC’97
شماره پين عملكرد

براي اتصالدھنده صداي جلويي HD
شماره پين عملكرد

1

MIC

1

MIC2_L

2

GND

2

GND

3

MIC Power

3

MIC2_R

4

NC

4

-ACZ_DET

5

)Line Out (R

5

LINE2_R

6

NC

6

GND

7

NC

7

FAUDIO_JD

8

بدون پين

8

بدون پين

9

)Line Out (L

9

LINE2_L

10

NC

10

GND

1

2

9

10

 درايورھاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح باال پيكربندي شدهاند .اگر
كيس شما يك مدول صداي  AC’97ارايه میدھد ،به راھنماييھاي ارايه شده در رابطه با فعالسازي
عملكرد  AC’97از طريق نرمافزار در بخش " 5پيكربندي صداي  2/4/5.1/7.1كاناله" مراجعه كنيد.
 سيگنالھاي صدا به صورت ھمزمان ھم در اتصاالت پانل جلويي وجود دارند ھم در پانل پشتي .اگر قصد
داريد صداي پانل پشتي را قطع کنيد )فقط ھنگامي که از يک ماژول صداي  HDپانل جلويي استفاده
ميکنيد از اين حالت پشتيباني ميکند( ،به بخش " ،5پيکره بندي صداي  7.1/5.1/4/2کاناله" مراجعه
کنيد
 برخي از كيسھا اتصالدھنده پانل جلويي صدايي را ارايه ميكنند كه داراي اتصالدھندهھاي جداگانهاي
در ابتداي ھر سيم براي برقرار كردن يك اتصال جداگانه ھستند .براي كسب اطالعات بيشتر در رابطه
با اتصال مدول صداي پانل جلويي كه داراي ترتيب پينھاي متفاوتي ھستند ،لطفا با سازنده كيس خود
تماس بگيريد.

) SPDIF_O (11اتصالدھنده خروجي (S/PDIF
اين اتصالدھنده از خروجي  S/PDIFديجيتال پشتيباني ميکند و يک کابل صداي ديجيتال ) S/PDIFکه بوسيله کارت
توسعهدھنده تامين ميشود( را براي داشتن خروجي صداي ديجيتال ،از مادربورد شما به کارتھاي توسعهدھنده مانند
کارتھاي گرافيک و کارتھاي صدا متصل ميکند .براي مثال در برخي از کارتھاي گرافيک الزم است که از يک کابل
صداي ديجيتال  S/PDIFبراي خروجي صداي ديجيتال از مادربورد به کارتگرافيک استفاده شود و اگر بخواھيد يک
صفحهنمايش  HDMIرا به کارت گرافيک متصل کنيد و خروجي صداي ديجيتال از تصوير  HDMIرا در يک زمان داشته
باشيد بايد از اين کابل استفاده کنيد .براي اطالعات بيشتر درباره متصل کردن کابل صداي ديجيتال  ،S/PDIFراھنماي
کارت توسعه خود را به دقت بخوانيد.

شماره پين

عملكرد

1

SPDIFO

2

GND
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) F_USB1/F_USB2 (12اتصالدھنده (USB
اين ھدر با ويژگی  2.0/1.1مطابقت دارد .ھر ھدر  USBمی تواند دو پورت  USBرا از طريق يک بست اختياری
 USBتامين کند .برای خريد بست اختياری  ،USBبه نماينده محلی مراجعه کنيد.
شماره پين

عملكرد

1

)Power(5V

2

)Power(5V

3

USB DX-

4

USB DY-

5

USB DX+

6

USB DY+

7

GND

8

GND

9

بدون پين

10

NC

9
10

1
2

ھنگامی که سيستم در حالت  S4/S5قرار دارد ،تنھا آن دسته از پورتھای  USBکه به سمت ھدر
 F_USB1مسيريابی می شوند می توانند از عملکرد شارژ  ON/OFFپشتيبانی کنند.
 براكت  5×2 ) IEEE 1394پين( را به اتصالدھنده  USBمتصل نكنيد.
 قبل از نصب براكت  ،USBاطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر حود را خاموش كرده و كابل برق آن را از
پريز ديواري جدا كرده باشيد .به اين وسيله از بروز آسيبھاي احتمالي وارد آمده به براكت USB
جلوگيري به عمل خواھد آمد.

) COMA (13اتصالدھنده درگاه سريال(
اتصالدھنده  COMميتواند يك درگاه سريال را از طريق يك كابل اختياري سريال در دسترس قرار دھد .براي خريد
كابل اختياري  COMلطفا با فروشنده محلي خود تماس بگيريد.

شماره پين

عملكرد

1

NDCD-

2

NSIN

3

NSOUT

4

NDTR-

5

GND

6

NDSR-

7

NRTS-

8

NCTS-

10

NRIبدون پين

9

9
10

1
2
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) CLR_CMOS (14جامپر تخليه (CMOS
از اين جامپر مي توانيد براي تخليه و پاك كردن اطالعات داخل  CMOSاستفاده كنيد) .براي مثال اطالعات و تنظيمات
 (BIOSو مقادير آن را به تنظيمات پيش فرض شركت توليد كننده باز گردانيد .براي انجام اين مھم ،بوسيله يك جامپر يا
قطعه فلزي ،دو پين مربوطه را براي لحظاتي بھم اتصال دھيد.

باز :حالت معمولي

اتصال كوتاه :تخليه CMOS

 ھميشه قبل از تخليه  CMOSسيستم را خاموش كرده و كابل برق را از پريز جدا كنيد.
 بعد از تخليه  CMOSو قبل از روشن كردن سيستم حتما جامپر را برداشته و اتصال دو پين را قطع كنيد .ھرگونه سھل
انگاري باعث بروز در سيستم خواھد شد.
 بعد از راه اندازي سيستم به داخل بايوس رفته و تنظيمات پيش فرض را بارگزاري كنيد ) Load Optimized
 (Defaultsيا بصورت دستي تنظيم نماييد) رجوع كنيد به فصل دوم مربوط به تنظيمات بايوس(

PHASE LED (15
ﺗﻌﺪاد  LEDsروﺷﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﺑﺎرﮔﺬارﯼ ﭘﺮدازﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎرﮔﺬارﯼ ﭘﺮدازﻧﺪﻩ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد LEDs
روﺷﻦ .ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﭼﺮاغ ﻓﺎز ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﺶ  ،ﻟﻄﻔﺎ اول ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﭘﻮﻳﺎﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ™ .2
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