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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 حاوي تعداد بسي مادربرداين 
زير را به دقت مطالعه کرده  نكاتپيش از نصب  صدمه ببينند. به همين خاطر لطفاً (ESD)تخليه الكتريسيته ساكن 

 توضيح داده شده را دنبال کنيد:مراحل و 

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

  و يا ديگر قطعات، برق سيستم را به وسيله جداكردن دوشاخه  مادربردهميشه قبل از جدا كردن و يا نصب
 يز ديواري، قطع كنيد.كابل برق منبع تغذيه سيستم از پر

 ها به درستي و  ، دقت كنيد آنمادربردهاي داخلي روي  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 را جابه مادربردهنگامي كه
 نزنيد.

  ه يتجا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه الكتريس به هنگام جابهتر است
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 شود. وسيلهيك 

 آن ها را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن خود باقي بگذاريد.مادربردل از نصب قب ، 

 ًمنبع تغذيه را خاموش كرده باشيد. حتماً مادربرددقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از  لطفا 

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

  و يا ديگر  مادربردها با مدارهاي  ، احتياط كنيد هنگام نصب، پيچمادربردبراي جلوگيري از صدمه ديدن
 د.قطعات موجود روي آن تماس پيدا نكنن

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

 ًرا روي سطوح ناهموار قرار ندهيد. رايانه لطفا 

  نكنيداستفاده  هاي گرم در محيط رايانهاز. 

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

 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 كنيد.أت رايانهيك تکنسين 
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 مشخصات محصول 1-2

 پشتيبانی از پردازنده هایIntel® Core™ i7  پايه سوکتر ب LGA1366  
هاي قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت گيگابايت  اطالع از آخرين ليست پردازنده  (براي

 مراجعه كنيد)
 نهانپشتيباني از حافظهL3هاي متفاوت بسته به نوع پردازندهبا ظرفيت 

 پردازنده

 4.8GT/s  6.4وGT/s  QPI  

  پل شمالی: چيپ ستIntel X58 Express 
  :پل جنوبیIntel ICH10R 

  ست چيپ

 گيگابايت حافظه  24با  قابليت پشتيباني از  اسالت ششDDR3  1(توجه 1.5با ولتاژ( 
 كاناله/سه معماري حافظه دو 
 هاي حافظه  پشتيباني از ماژولDDR3 2200/1333/1066/800 
 هاي حافظه  پشتيباني از ماژولnon-ECC 
 مجهز به فناوري  هاي حافظه پشتيباني از ماژولXMP )EXtreme Memory profile( 

ماژولهای برای کسب اطالعات بيشتر درباره آخرين سرعتهای حافظه پشتيبانی شده و (
 )مراجعه کنيدGIGABYTEحافظه، به وب سايت

 حافظه

 صوتيگشايرمزRealtek ALC892  
 پشتيباني از صداي با وضوح باال 
  كانال 2و  4، 1.5، 1.7پشتيباني از خروجي هاي صداي 
 تیبانی از استاندارد پشDolby Home Theater 
  پشتيبانی از اتصال دهنده های ورودی و خروجیS/PDIF 
  پشتيبانی از اتصال دهنده های ورودی و خروجیCD 

 صدا

  يک چيپ ستRealtek RTL8111E )10/100/1000 كنترل كننده شبكه )بيت بر ثانيهمگا 

 اسالت  دوPCI Express x16در حالت ، فعال x16  
(PCIEX16_1/PCIEX16_2) 2(توجه( 

 PCI Expressبا استانداردهای  PCIEX16_2و  PCIEX16_1(اسالت های 
  سازگار هستند) 2.0

 اسالت  يکPCI Express x16 در حالت فعال x4  
(PCIEX4_1/PCIEX16_3)  3(توجه( 

 اسالت  سهPCI Express x1 
 اسالت توسعهيکPCI 

 هاي توسعه تاسال

 پشتيبانی ازATI CrossFireX™/NVIDIA SLI به صورت دو و سه کاناله  
 )PCIEX16_1و  PCIEX16_2(فقط اسالت 

فناوري تعبيه چند كارت
 گرافيكي

 پل جنوبی ست چيپ: 
پشتيباني از قابليت با  گيگابيت بر ثانيه 3با سرعت  SATAدهنده  اتصالشش  س -

 گيگابيت بر ثانيه 3 عتبا سر SATAابزار  6حداكثر
 SATA RAID 0،RAID 1 ،RAID 5 ، RAID 10پشتيبانی از  -

 سازيهاي ذخيره  رابط
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 :پل جنوبی 

از طريق  درگاه 6، در پانل پشتي درگاه USB2.0/1.1 )6 درگاه 12حداكثر تا  -
 داخلي)  USB اتصال دهنده هایبه  تصلم USBاتصال براكت 

 چيپ ستNEC D720200F1: 

  در پانل پشتیUSB 3.0/2.0درگاه2ثرحداك -

USB  

 پين 24دهنده تغذيه اصلي  يك اتصال  
 ولت 12پين  8دهنده تغذيه  يك اتصال 

 دهنده  اتصال ششSATA  گيگابايت بر ثانيه 3با سرعت 

 دهنده فن پردازنده يك اتصال  
 دهنده فن سيستم اتصال سه 

 دهنده فن منبع تغذيه يك اتصال 

 شمالیپل  فن دهنده يك اتصال 

 دهنده پانل جلويي يك اتصال  
 پانل جلويي دهنده صداي يك اتصال 

  يک اتصال دهندهCD-IN 

 ورودیدهنده  يك اتصال S/PDIF  
 دهنده خروجي  يك اتصالS/PDIF  
   دهنده  اتصالسهUSB2.0/1.1  

  جامپر برای پاک کردن يكCMOS 

  يلهاي داخ دهنده اتصال

 درگاه يك PS/2 ليدبراي اتصال صفحه ك 

  يک درگاهPS/2 ماوس برای  
 دهنده خروجي  يك اتصالS/PDIF  كواكسيال 

 درگاه  ششUSB 2.0/1.1 

 درگاه دو USB 3.0/2.0 

 درگاه  يك RJ-45  
 دهنده صدا ( شش اتصالCenter/Subwoofer Speaker Out/Rear 

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

 هاي پانل دهنده اتصال
  پشتي

 ست چيپ  iTE IT8720  ورودي و  كننده كنترل
  خروجي

 نمايشگر ولتاژ سيستم  
 /پل شمالیسيستم/نمايشگر درجه حرارت پردازنده  
 منبع تغذيهنمايشگر سرعت فن پردازنده/ سيستم/  
 دهنده افزايش بيش از اندازه درجه حرارت پردازنده اخطار  
  هفن پردازند مشكلاخطار دهنده  
  4(توجه فن پردازنده/سيستمكنترل سرعت(  

نمايشگر وضعيت سخت 
  افزارها
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 مگابيتي  16 ست دو چيپFlash ROM  
  استفاده ازBIOS  اختصاصيAWARD 

  پشتيباني ازDualBIOS™ 

 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b  

BIOS  

  پشتيباني از@BIOS  
  پشتيباني ازQ-Flash 

  ايوسبازيابي پيشرفته بپشتيباني از (Xpress Bios Rescue) 

  پشتيباني از مركز دانلود  
  پشتيباني ازXpress Install  
  پشتيباني ازXpress Recovery2  
  پشتيباني ازEasyTune  5(توجه(  
 نسخه دوساز پوياي مصرف توان  پشتيباني از بهينه 

  پشتيباني ازSmart 6™ 

  پشتيباني ازAuto Green 

  پشتيباني ازeXtreme Hard Drive 

  پشتيبانی ازON/OFF Charge 

  پشتيباني ازQ-Share  

  مشخصات اختصاصي

 Norton Internet Security  نسخه)OEM( نرم افزارهاي همراه  

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

 ساخت اندازه ATX ساختاستاندارد  سانتي متر 24.4در  30.5 بعادبا ا  

 
 4گيگابايت، اندازه حافظه واقعی، کمتر از  4بيتی، در صورت نصب حافظه فيزيکی بيش از  32) به دليل محدوديتهای سيستم عامل ويندوز 1توجه ( 

 گيگابايت نمايش داده می شود.

 PCIEX16_1شکاف نصب شود، حتماً آن را در  PCI Expressجهت حصول کارآيی بهينه، اگر قرار است فقط يک کارت گرافيک ) 2(توجه 
و  PCIEX16_1نصب کنيد توصيه می شود که آن ها را در شکاف های  PCI Express؛ اگر قصد داريد دو کارت گرافيک نصب کنيد

PCIEX16_2 .نصب کنيد  
ا (ي PCIE x4 با يک کارت PCIEX4_1به اشتراک می گذارد. اگر  PCIEX1_3پهنای باند را با شکاف های  PCIEX4_1شکاف ) 3(توجه 
  .قابل استفاده نخواهد بود PCIEX1_3شکاف  ،اشغال شده باشد باالتر)

    به خنک کننده پردازنده/سيستم نصب شده بستگی دارد. ) پشتيباتی پردازنده/سيستم از قابليت کنترل سرعت فن4(توجه 
  .ممکن است بسته به مدل مادربرد متفاوت باشد. EasyTune) کارکردهای موجود در 5(توجه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

نصب سخت افزار - 7 - 

 

 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 از پردازنده مادربرداطمينان حاصل كنيد كه  

  بايت مراجعه كنيد)هاي قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت گيگا ( براي اطالعات از آخرين ليست پردازنده

  ،را خاموش كرده و كابل برق را از پريز جدا  رايانهبراي جلوگيري از صدمه ديدن پردازنده، هميشه قبل از نصب آن
 كنيد.

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

آن روي سوكت نيز هماهنگ هاي  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  يستم را روشن نكنيد، عدم نصب حرارتايد س گير پردازنده را نصب نكرده اگر حرارت
 حرارت پردازنده و صدمه ديدن آن خواهد شد.

 هاي باالتر از حدود  فركانس پردازنده را روي مقدار مجاز ذكر شده در راهنماي آن تنظيم كنيد. استفاده از فركانس
هاي استاندارد در قطعات همخواني  با نيازمنديبه دليل اينكه  (FSB)تعيين شده براي پردازنده و گذرگاه آن 

به  شود. اگر قصد افزايش فركانس به بيش از حدود تعيين شده را داريد، لطفاً ندارد، به هيچ وجه توصيه نمي
 و غيره، مراجعه كنيد. هاردديسكگرافيك، حافظه،  مشخصات ارايه شده به همراه پردازنده، كارت

 
 

 نصب پردازنده 1-3-1

  هاي دو سمت پردازنده را بيابيد. هاي درون سوكت پردازنده و فرورفتگي رآمدگيب الف.
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 صحيح پردازنده در سوکت پردازنده، مراحل زير را رعايت کنيد: نصب برای .ب

د و بعد تغذيه جدا كني را خاموش و كابل برق را از منبع رايانهبراي جلوگيري از آسيب به پردازنده هميشه قبل از نصب آن 
 از آن اقدام به نصب پردازنده نماييد.

 
   

 
  مرحله اول: 

به سمت پايين  دارنده پوشش سوكت را اهرم نگهبه آرامی 
.فشار داده و آن را با استفاده از انگشت از سوکت دور کنيد

  مرحله دوم: 
 .ديصفحه فلزی  روی سوکت پردازنده بردار

  

 
 مرحله سوم: 

مانند ا با استفاده از انگشت اشاره و شست ر وکتمحافظ س
را به صورت عمودی بلند کنيد  داريد و سپس آن شکل نگه

(به اتصاالت سوکت دست نزنيد. برای حفاظت از سوکت 
پردازنده در مدتی که پردازنده نصب شده است همواره 

  . پوشش محافظ سوکت را در محل خود قرار دهيد.)

  مرحله چهارم: 
شست و اشاره خود نگه داريد.  ه را با انگشتانپردازند

عالمت مثلثی شکل طرف پين دار پردازنده را با گوشه پين 
(يا می توانيد شکاف های دار سوکت پردازنده تنظيم کنيد 

 برآمدگی درون سوکت تنظيم کنيد).را با  پردازنده

   

 
 مرحله پنجم:

ت، اهرم نگه پس از نصب صحيح پردازنده، با استفاده از دس
پايين بياوريد و با دست ديگر به آرامی سوكت را به دارنده 

 .پوشش فلزی زوی سوکت را در جای خود قرار دهيد
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 نصب خنك كننده پردازنده 1-3-2

ي آموزش (برانصب كنيد.  مادربردپردازنده را روي كننده  خنكتوانيد  است شما به درستي ميادامه آمده با توجه به مراحلي كه در 
 كننده موجود در جعبه پردازنده اينتل به عنوان نمونه استفاده كرديم)  اين بخش ما از يك خنك

 

 
  مرحله يك: 

برای ايجاد ارتباط حرارتی بهتر ميان پردازنده و خنک 
يك اليه نازك و هموار از خمير ناقل حرارت را روي کننده 

 .بماليدسطح پردازنده 

  مرحله دو:  
حك شده  گير به جهت فلش  ز نصب حرارتقبل ا

روي قسمت نري پين توجه كنيد. چرخاندن پين در جهت 
شود و  مي مادربردفلش سبب جدا شدن خنك كننده از 

 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
به  ،مادربردهاي روي   كننده با سوراخ  هاي خنك هتنظيم پاي

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

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

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

  

 
  مرحله پنج: 

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

  مرحله ششم: 
كننده را به  برق خنك اتصال دهندهدر مرحله پاياني هم 

 كننده كننده برق فن خنك  سوكت چهار پين تامين
)CPU_FAN( است نصب كنيد. مادربردكه روي 

 

كه در بين پردازنده و چسب/نوار حرارتی رايزكننده از پردازنده داشتن خنكبايد دقت خاصي در هنگام جدا كرد
شود كه در اين حالت جدا كردن  مي كننده  اثر گرما باعث چسبيدن پردازنده و  خنك كننده وجود دارد بر خنك
 ن به پردازنده خواهد شد.كننده باعث آسيب رساند خنك
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 نصب حافظه 1-4

 هاي حافظه به نكات زير توجه كنيد: ولاژقبل از نصب م لطفاً

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

حافظه، به وب سايت ژول های مابرای کسب اطالعات بيشتر درباره آخرين سرعتهای حافظه پشتيبانی شده و (
GIGABYTE مراجعه کنيد(   

  هاي حافظه براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها،   اطمينان  ماژولقبل از نصب و يا برداشتن
 خاموش بوده و كابل برق آن جدا شده باشد. رايانهحاصل كنيد كه 

 كند، به همين خاطر يك  ها جلوگيري مي صحيح آن ب نااند كه از نص اي طراحي شده حافظه به گونه هاي ماژول
حافظه در  ماژولنصب خواهد شد. اگر هنگام نصب متوجه شديد كه  مادربردحافظه تنها در يك جهت روي   ماژول

 گيرد، جهت نصب آن را تغيير دهيد. جاي خود قرار نمي

 

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

كند. پس از  كاناله پشتيباني مي/سه بندي دو و پيكره DDR3شکاف حافظه  ششاز  مادربرداين 
به صورت خودكار مشخصات و ظرفيت آن را تشخيص خواهد داد.  مادربرد بايوس ،نصب حافظه

 برابر شدن پهناي باند اصلي حافظه می شود. كاناله سبب دو بندي حافظه در حالت دو پيكره
 بندي شده است: كانال پيكره سهبه صورت  DDR3سوكت حافظه  چهار

 DDR3_2 ،DDR3_1كانال صفر: 
  DDR3_4 ،DDR3_3، كانال يك: 
  DDR3_5 ،DDR3_6کانال دو: 

 
  د.يينصب کن DDR3_3ا ي DDR3_1د، آن را حتما درينصب می کنDDR3ک ماژول حافظهياگر فقط

  كاناله به نكات زير توجه داشته باشيد. يا سه دو، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت چيپ ستهاي  با توجه به محدوديت
 --حالت دو کاناله 

 توان حالت دوكاناله را فعال كرد. نصب شده باشد نمي DDR3اگر تنها يك ماژول حافظه  1.

ايي ه 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  شود. وقتي حالت دوهاي يكسان استفاده   ست ، سرعت و چيپتجاري نشانبا ظرفيت، 

 .شده باشد نصب DDR3_3و  DDR3_1هاي حافظه روي اسالت  كرديد مطمئن شويد كه ماژول
  --کاناله  سهحالت 

 كاناله را فعال كرد.سه ن حالت توا نصب شده باشد نمي DDR3اگر تنها يك ماژول حافظه  1.

شود از  كاناله را فعال كنيد، توصيه ميسه ماژول حافظه حالت  يا شش چهار سه،هنگامي كه قصد داريد با استفاده از  2.
كاناله با دو ماژول  سه شود. وقتي حالت هاي يكسان استفاده   ست ، سرعت و چيپتجاري نشانهايي با ظرفيت،  حافظه

 .شده باشد نصب DDR3_3و  DDR3_1هاي حافظه روي اسالت  كرديد مطمئن شويد كه ماژول حافظه را فعال
که ماژوال های حافظهروی اسالت های  وقتی حالت سه کاناله با چهار ماژول حافظه را فعال کرديد مطمئن شويد

DDR3_1  وDDR3_3  وDDR3_5 .نصب شده باشد  
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 نصب يك ماژول حافظه 1-4-2

خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد. انجام اين كار سبب  رايانهماژول حافظه،  قبل از نصب يك
هاي  با ماژول DDR2 DIMMو  DDR3 DIMMهاي  شود تا به ماژول حافظه شما صدمه وارد نشود. ماژول مي

DDR DIMM هاي  سازگار نيستند. اطمينان حاصل كنيد كه تنها از حافظهDDR3 DIMM  مادربردبر روي اين 
 كنيد. استفاده مي

 

  
 
 

داراي يك فرورفتگي است و به همين دليل تنها در يك جهت قابل نصب است. با توجه به مراحلي كه در  DDR3يك ماژول حافظه 
 نصب كنيد. اسالت حافظهرا روي  حافظهتوانيد  شما به درستي مي آمدهزير امده 

 
  تصوير يك: 
حافظه توجه كنيد. دو قفل قرار گرفته در دو طرف  ماژولرگيري به جهت قرا

دهيد تا باز شوند. همانطور كه در تصوير  اسالت حافظه را به سمت بيرون فشار
هاي بااليي ماژول حافظه قرار  نشان داده شده است، انگشتان خود را در لبه

ورت عمودي ها را به سمت پايين فشار داده و ماژول حافظه را به ص دهيد، آن
 در داخل سوكت قرار دهيد.

 تصوير دو:

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

 .كنيدموارد  زير را به دقت مطالعه  طفاً، لدهنده قبل از نصب يك كارت توسعه

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

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

 

 
 

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

 را از جاي خود خارج كنيد. دهنده توسعه
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.
 سمت تحتاني كارت به صورت كامل درون اسالت قرار گرفته باشد.هاي فلزي قرار گرفته در ق 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 ببنديد.دهنده هاي توسعه ت پس از نصب تمامي كار 5.
 خود را اعمال كنيد. دهنده و تنظيمات الزم براي كارت كارت توسعه شده بايوسرا روشن كنيد. وارد منوي تنظيمات  رايانه 6.
 عامل نصب كنيد. خود را در سيستم دهنده درايورهاي ارايه شده به همراه كارت توسعه 7.

 

 .PCI Expressمثال: نصب و برداشتن كارت گرافيكي 

 نصب يك كارت گرافيك 

 PCI Expressكارت گرافيك را به آرامي در داخل اسالت 

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

 
  گرافيك:برداشتن كارت 

را فشار داده و سپس کارت را  PCI Express، ضامن انتهای شکاف کارتبرای آزاد کردن 
 از شکاف به طرف باال بکشيد.
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 NVIDIA SLIو  ™ATI CrossFireXبندي  ه پيكر 1-6

Aسيستم مورد نياز . 
 Windowsو  Windows XP ،Windows VISTA حاضر از سيستم های علمل در حال SLIو  CrossFireXپيكره بندي هاي  -

 .کندپشتيباني مي  7
 و درايور مناسب PCI-Express X16دهنده  سه اسالت توسعهدو/با  CrossFireو  SLIبا قابليت پشتيباني از فناوري  مادربرد -
  تجاري يكسان و درايور مناسب. با پردازنده گرافيكي و مارك CrossFireيا  SLIگرافيكي با قابليت پشتيباني از فناوري  دو كارت -
 CrossFire )تذكر (يا SLIيك يا دو پل  -
 اي با توان مناسب به دفترچه كارت گرافيكي مراجعه كنيد) ذيهتغ شود براي انتخاب منبع تغذيه با توان خروجي مناسب (پيشنهاد مي  منبع -

 
Bهاي گرافيك . متصل كردن كارت 

  مرحله اول:
يا  SLIهاي  دهنده" دو يا سه كارت گرافيكي با قابليت پشتيباني از فناوري " نصب يك كارت توسعه5-1با توجه به مراحل موجود در بخش 

CrossFire هاي  را روي اسالتPCI-Express X16 يابي به حداكثر كارايي مطمئن شويد كه دو  نصب كنيد. (در حالت دو كاناله، براي دست
 نصب شده باشند. PCIEX16_2و  PCIEX16_1هاي  كارت گرافيكي در اسالت

 
 مرحله دوم:

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

 مرحله سوم:
 نصب كنيد. PCIEX16_1كابل مانيتور را به رابط خروجي كارت گرافيكي متصل روي اسالت 

 
Cپيكربندي درايور كارت گرافيكي . 

C-1 فعال كردن فناوري .CrossFireX  

 

 :CrossFireXبرای
عه مراج Catalyst Control Centerپس از نصب درايور کارت گرافيک بر روی سيستم عامل، به 

را عالمت بزنيد. برای  Enable CrossFireXرا مرور کرده و کادر  CrossFireXکنيد. منوی 
  کليک کنيد. OKاعمال تغييرات، بر روی 

C-2 فعال كردن فناوري .SLI 

 

  :SLIبرای 
 براي حاالت دو يا سه كاناله، پس از نصب درايور كارت گرافيكي در سيستم عامل، به سراغ بخش 

NVIDIA Control Panel رفته و در اين قسمت بخشSet SLI Configuration  را پيدا
 فعال باشد.  Enable SLI technologyكنيد و مطمئن شويد كه گزينه 

 
  
 

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

گرافيكي تغيير كند. به  براساس نوع كارت CrossFireياSLIهايكردن فناوريه فعالهاي مربوط ببندي گزينهممكن است ساختار
به دفترچه راهنماي  CrossFireيا  SLIشود براي كسب اطالع بيشتر در مورد چگونگي فعال كردن فناوري  همين علت پيشنهاد مي

 كارت گرافيكي مراجعه كنيد.



 

 - 14 -  نصب سخت افزار

 

 هاي پانل پشتي دهنده اتصال 1-7

 

 
 

 PS/2و موسPS/2گاه صفحه کليددر
آن را به اتصال دهنده  PS/2آن را به اتصال دهنده بااليی (به رنگ سبز) و برای اتصال صفحه کليد  PS/2براي نصب موس 

 پايينی (به رنگ بنفش) متصل کنيد.

كواكسيالS/PDIFدهنده خروجي اتصال
كابل كواكسيال (هم محور)، براي اتصال به يك سيستم صوتي در دهنده خروجي صداي ديجيتال را از طريق يك  اين اتصال

دهد. قبل از استفاده از اين مشخصه اطمينان حاصل كنيد كه سيستم صوتي شما داراي ورودي كواكسيال  دسترس قرار مي
 براي صداي ديجيتال باشد.

USB درگاه 2.0/1.1
براي اتصال ابزارهايي چون موس و صفحه كليد  درگاهاين كند. از  پشتيباني مي USB2.0/1.1از مشخصات  USB درگاه

USBچاپگرهاي ،USBدرايوهاي حافظه فلش ،USBيد.کناستفاده و ديگر ابزارهاي مشابه 
 USB 3.0/2.0درگاه 
سازگار است. از اين درگاه  USB 2.0/1.1پشتيبانی می کند و با مشخصات  USB 3.0از مشخصات  USB 3.0درگاه 

  و غيره استفاده کنيد. USB، درايو حافظه فلش USB، چاپگر USBمانند صفحه کليد/موس  USBل ابزارهای برای اتصا

 
 LAN RJ-45شبكه درگاه

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

 
 
 

 
 
 

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

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

 

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

 كنيد.
 خروجي بلندگوهاي پشتي (مشكي)

 كاناله استفاده كنيد./4/5.1 7.1بندي صداي  دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي پشتي در پيكره ن اتصالاز اي

 

نشان دهنده اتصال/  وريديود ن
 سرعت

نشان  نوري ديود
 دهنده فعاليت

 شبكهدرگاه

 اتصال نشان دهنده سرعت نوري ديود

 شرح وضعيت

 يك گيگابيت در ثانيه نارنجي

 مگابايت در ثانيه 100 سبز

 مگابايت در ثانيه 10 خاموش

 

 فعاليتنشان دهنده  نوري ديود

 شرح وضعيت

افت اطالعات در حال انجام ارسال و يا دري زن چشمك
 است

 است  اتصال برقرار نشده خاموش
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 (خاکستري) خروجي بلندگوهاي كناري
 كاناله استفاده كنيد. 7.1بندي صداي  دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي كناري در پيكره از اين اتصال

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

 استفاده قرار مي گيرد.

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

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

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

 
فيش های صوتی را نيز می توان از طريق نرم افزار   ~  فرض براي خروجي بلندگوها مات پيشعالوه بر تنظي

دهنده  ) هميشه بايد به اتصالن(و. تنها ميكروفمختلف دوباره پيکرخ بندی کرد صدا برای انجام عملکردهای
ان " پيكره بندي صداي هاي ارايه شده با عنو توانيد با استفاده از راهنمايي فرض خود متصل شود. مي پيش
  بندي كنيد. كاناله را پيكره 7.1/5.1/4/2هاي صداي  كاناله" در بخش پنج، خروجي 7.1/5.1/4/2
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 هاي داخلي دهنده اتصال 1-8

 
 

 1) ATX_12V_2X 9) F_PANEL 

 2) ATX 10) F_AUDIO 

 3) CPU_FAN 11) CD_IN 

 4) SYS_FAN1/2/3 12) SPDIF_I  

 5) PWR_FAN 13) SPDIF_O 

 6) NB_FAN 14) F_USB1/F_USB2 

 7) SATA2_0/1/2/3/4/5 15) CLR-MOS 

 8) BAT   
 
 

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

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

 متصل شده باشد.مادربرددهنده روياتصالبه
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2/1( ATX_12V_2X/ATX اتصال)  پين توان اصلي) 12×2دهنده   ولت و اتصال 12پين  4×2دهنده توان  

تواند توان مورد نياز را براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته روي  تغديه مي دهنده برق، منبع با استفاده از اتصال
دهنده برق، لطفاً اطمينان حاصل كنيد كه منبع تغذيه خاموش بوده و تمامي  تامين كند. قبل از وصل كردن اتصالرا  مادربرد

توان آن را در جهت اشتباه نصب  است كه نمي اي طراحي شده دهنده توان به گونه قطعات به درستي نصب شده باشند. اتصال
ولت عموماً  12دهنده  متصل كنيد. اتصال مادربردنده متناظر آن روي ده دهنده برق را در جهت صحيح به اتصال كرد. اتصال

متصل نشود  مادربردولت به  12دهنده توان  گيرد. اگر اين اتصال براي تامين توان مورد نيز پردازنده مورد استفاده قرار مي
  اندازي نخواهد شد. ه سيستم را

 پين دوازده ولت براي تأمين توان  4×2دهندهلاي استفاده كنيد كه مجهز به يك اتصاتغذيهاز منبع
اي  هاي حرفه دهنده براي تأمين توان پردازنده پردازنده باشد. چون براساس اطالعات ارائه شده اين اتصال

Extreme Edition Intel ) .وات) 130مورد نياز خواهدبود  
 از براي تغذيه سيستم باشد. بهتر است از اي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد ني تغذيه لطفا از منبع

اي كه  تغذيه وات و بيشتر) داشته باشد. اگر منبع 500اي 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

 خواهيد بود.عدم آغاز به كار آن
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5/4/3( PWR_FAN CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/ اتصال) هاي فن) دهنده 
 4دهنده فن سيستم با  ، يك اتصال(CPU_FAN)پين  4دهنده فن پردازنده با  داراي يك اتصال مادربرد

پين  3م با دهنده فن سيست و يك اتصال (SYS_FAN1)پين  3دهنده فن سيستم با  اتصال ک ي، (SYS_FAN2)پين
(PWR_FAN) توان آن را در جهت اشتباه متصل نمود. هنگام  است كه نمي اي طراحي شده دهنده به گونه . هر اتصالاست

اتصال فن پردازنده دقت كنيد كه سيم آن را در جهت درست به مادربرد متصل  مي كنيد(سيم اتصال دهنده مشکي رنگ 
باشد. براي فعال كردن اين قابليت بايد از فني  ر به كنترل سرعت فن پردازنده ميسيم اتصال به زمين است). اين مادربرد قاد

شود كه يك فن نيز در  براي پردازنده استفاده كنيد كه با اين ويژگي سازگار باشد. براي بهترين ميزان دفع حرارت توصيه مي
  داخل كيس نصب گردد.

  
 

6(  NB_FAN اتصال) ست) دهنده فن چيپ  
دهنده نصب كنيد. وقتي كابل فن را وصل كرديد، از اين جهت مطمئن شويد كه جهت آن را  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 ايد. البته سيم بيشتر فن درست نصب كرده
دهنده جريان مثبت يا همان ولتاژ دوازده ولت  كابل قرمز رنگ نشان ها تواند جهت صحيح را پيدا كند. به طور كلي در فن مي

  دهنده زمين است. مثبت است و سيم مشكي هم نشان

 
 اطمينان حاصل كنيد كه كابل  حرارت پل شمالی، پردازنده و سيستماز حدبراي جلوگيري از افزايش بيش

 .متصل كرده باشيد مادربرددهنده مربوطه روي  ست و سيستم را به درستي به اتصال برق فن پردازنده، چيپ
زده و يا سبب اختالل در  ست شما آسيب افزايش بيش از حد حرارت ممكن است به پردازنده و چيپ زيرا

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

 ندهيد.
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7(  SATA2_0/1/2/3/4/5 اتصال) هاي  دهندهSATA  کنترل توسط گيگابيت بر ثانيه،  3با سرعتICH10R ( 
 SATAپشتيباني كرده و با استاندارد  SATA 3Gb/sاز استاندارد  مادربردارايه شده توسط اين  SATAهاي  دهنده اتصال

1.5Gb/s دهنده  نيز سازگار هستند. هر اتصالSATA کننده   كند. کنترل فرد پشتيباني مياز يك ابزار منICH10R 
کند. برای کسب اطالعات بيشتر در رابطه با چگونگی پيکربندی  پشتيبانی می RAID10و  RAID 0 ،RAID1 ،RAID5از

  ، مراجعه کنيد.SATA"های  بندی هاردديسک ، "پيکر5به بخش  RAIDهای  آرايه

  

اقل دو درایو دیسک سخت است. اگر قرار است بیش از دو نیازمند حد RAID 1با  RAID 0یک پیکره بندی  •
درایو دیسک سخت مورد استفاده قرار بگیرد، تعداد کل درایوهای سخت باید زوج باشد.یک پیکره بندی 

RAID 5  نیازمند حداقل سه درایو دیسک سخت است. (نیازی نیست که تعداد کل درایوهای دیسک سخت
 زوج باشد.)

درایو دیسک سخت است و تعداد کل درایوهای دیسک سخت نیازمند حداقل چهار  RAID 10یک پیکره بندی  •
 باید زوج باشد.

8 (BAT با)ري)ت 
هنگامي كه  در CMOSزمان) در و  ، تاريخBIOSهايي چون  تامين انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات (تنظيمات بخش باتری
به ميزان كمي كاهش پيدا كرد آن را تعويض نماييد به اين خاطر كه ممكن است  باتری كه ولتاژ . هنگاميعهده دارد بر راخاموش  رايانه

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

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

 هاي ديگر ممكن است سبب انفجار آن شود. با مدل باتری
  از  را مادربرداي كه  نيستيد و يا از مدل صحيح آن اطالع نداريد، با مغازه باتریدر صورتي كه قادر به تعويض

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

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

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

مي توانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين هاي مثبت و منفي نگه دارنده 
ثانيه به هم متصل  5به يكديگر استفاده كنيد. اين دو پين را به مدت  باتری

 كنيد).
 .قرار دهيدرا دوباره در جاي خود  باتری 3.
 روشن كنيد. كابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را 4.
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9(  F_PANEL اتصا)هاي پانل جلويي) دهنده ل  

دهنده وضعيت توان كه روي پانل جلويي كيس قرار دارند با توجه  براي اتصال کليد روشن/خاموش، کليد ريست، بلندگو و نشان
دهنده  ها به جهات مثبت و منفي هر اتصال ها كه در شكل زير نشان داده شده اند عمل كنيد. قبل از اتصال كابل به ترتيب پين

 اييد.توجه نم
  

 

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

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

نوري به صورت  است اين ديود S1امي كه سيستم در حالت آماده به كار هنگ
است  S2/S3زن درخواهد آمد. هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار  چشمك

 است، اين چراغ خاموش خواهد بود.(S5)و يا خاموش

S0 روشن 

S1  زنچشمك 

S3/S4/S5 خاموش 

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

"، BIOSسيستم خود از اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيد. (براي كسب اطالعات بيشتر به بخش دوم "تنظيمات 
  "تنظيمات مديريت توان" مراجعه كنيد)

 SPEAK :(بلندگو، نارنجي) 
دهنده متصل كنيد. سيستم، وضعيت سالمت كامپيوتر را در  ندگوي موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصالبل

دهد. يك بيپ كوتاه به اين مفهوم است كه سيستم بدون هيچ  اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي هنگام راه
هاي بلند و  هاي متعددي را با تن كن است بيپمم BIOSاندازي شده است. اگر اشكال تشخيص داده شود،  مشكلي راه

هاي بيپ به بخش  كوتاه گوناگون پخش نمايد تا مشكل به وجود آمده را نشان دهد. براي كسب اطالعات بيشتر در باره كد
  يابي" مراجعه كنيد. "عيب 5
 HD دهنده وضعيت فعاليت هاردديسك، آبي): نوري نشان (ديود 

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

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

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

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

 باشد.

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

ها  ها و پين كنيد دقت كنيد كه ترتيب قرارگيري سيم دهنده متصل مي كه مدول پانل جلويي كيس را به اين اتصال
درست باشد.
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10(  F_AUDIO (اتصال دهنده صداي پانل جلويي) 

توانيد  كند. شما مي پشتيباني مي AC’97صداي  ) و(Intel HDاز صداي با وضوح باالي  دهنده صداي پانل جلويي اتصال
هاي اين  گيري سيم دهنده متصل كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرار مدول صداي جلويي كيس خود را به اين اتصال

دهنده  دهنده با اتصال رست بين مدول اتصاليكسان باشد. برقراري اتصال ناد مادربردها روي  گيري پين مدول با ترتيب قرار
  هاي صدا كار نكنند يا به آن ها صدمه وارد شود. باعث خواهد شد خروجي مادربرد

  
  

 اند. اگر كيس شما 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 ييدهد، به راهنما ارايه می AC’97يك مدول صداي 

 كاناله" مراجعه كنيد. 7.1/5.1/4/2بندي صداي  "پيكر 5افزار در بخش  از طريق نرم
 زمان هم در اتصاالت پانل جلويي وجود دارند هم در پانل پشتي. اگر قصد  هاي صدا به صورت هم سيگنال

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

 کنيد
 اي در  هاي جداگانه دهنده كنند كه داراي اتصال دهنده پانل جلويي صدايي را ارايه مي ها اتصال برخي از كيس

ر سيم براي برقرار كردن يك اتصال جداگانه هستند. براي كسب اطالعات بيشتر در رابطه با اتصال ابتداي ه
 هاي متفاوتي هستند، لطفا با سازنده كيس خود تماس بگيريد.مدول صداي پانل جلويي كه داراي ترتيب پين

  
 
11(  ) CD_INدهنده ورودي صداي  اتصالCD(   

  دهنده متصل كنيد. نوري خود را به اين اتصال ده به همراه درايو ديسكتوانيد كابل صداي ارايه ش شما مي
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12(  SPDIF_I اتصال)  دهنده وروديS/PDIF(  

توان ابزارهاي صوتي را كه داراي خروجي صداي ديجيتال  ديجيتال پشتيباني كرده و مي S/PDIFدهنده از ورودي  اين اتصال
لطفا با فروشنده  S/PDIFكرد. براي خريد كابل ورودي/خروجي انتخابي  به آن متصل S/PDIFهستند از طريق يك كابل 
  محلي خود تماس بگيريد.

  
  
 
13(   SPDIF_Oاتصال)  دهنده خروجيS/PDIF(  

(که بوسيله کارت  S/PDIFکند و يک کابل صداي ديجيتال  ديجيتال پشتيباني مي S/PDIFدهنده از خروجي  اين اتصال
هاي  دهنده مانند کارت هاي توسعه شما به کارت مادربرد) را براي داشتن خروجي صداي ديجيتال، از شود دهنده تامين مي توسعه

هاي گرافيک الزم است که از يک کابل صداي ديجيتال  کند. براي مثال در برخي از کارت هاي صدا متصل مي گرافيک و کارت
S/PDIF  نمايش  ستفاده شود و اگر بخواهيد يک صفحهگرافيک ا به کارت مادربردبراي خروجي صداي ديجيتال ازHDMI  را

را در يک زمان داشته باشيد بايد از اين کابل  HDMIبه کارت گرافيک متصل کنيد و خروجي صداي ديجيتال از تصوير 
قت ، راهنماي کارت توسعه خود را به دS/PDIFاستفاده کنيد. براي اطالعات بيشتر درباره متصل کردن کابل صداي ديجيتال 

  بخوانيد.
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14(  F_USB1/F_USB2/FUSB3 اتصال)  دهندهUSB(   
را از طريق  USB درگاهتواند دو  مي USBدهنده  سازگار هستند. هر اتصال USB1.1/2.0هاي  ها با ويژگي دهنده اين اتصال

 اس بگيريد.به صورت جداگانه، با فروشنده محلي خود تم USBيك براكت در دسترس قرار دهد. براي خريد براكت 

 
می توانند از F_USB1متصل به اتصال دهنده USBباشد. فقط درگاه هایS4/S5اگر سيستم در حالت

  عملکرد شارژ روشن/خاموش پشتيبانی کنند.

 

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

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