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 آپي رايت ©
 . محفوظ است.GIG-BYTE TECHNOLOGY CO., LTDتمامي حقوق ابن راهنما براي شرآت 

 .تمامي عالمت هاي تجاري ثبت شده در اين راهنما متعلق به شرآت هاي ثبت آننده آنها است
 
 

 توجه
 . استGigabyteعلق به شرآت تمامي مزامين ارايه شده به همراه اين محصول مت

  و يا دوباره نويسي، ترجمهGigabyteهيچ بخشي از اين راهنما نبايد به هيچ وجه بدون اجازه مستقيم شرآت 
 .مشخصات و خصوصيات ذآر شده ممكن است بدون اطالع قبلي تغيير پيدا آنند. آپي شود

 
 
 
 

 طبقه بندي راهنماي محصول
 را به صورت زير طبقه هاي آاربران راهنماGigabyteتفاده از اين محصول، به منظور راهنمايي و آمك به اس

 :بندي آرده است
 

آه به همراه محصول ارايه شده " راهنماي نصب سخت افزار"براي نصب سريع محصول لطفا به  
 .است مراجعه آنيد

 
 دقت را به" دفترچه راهنماي آاربران" ييات مشخصات محصول لطفا زبراي آگاهي دقيق از ج 

 .مطالعه آنيد
 

، لطفا به بخش Gigabyteبراي آگاهي از اطالعات مربوط به توانايي هاي اختصاصي محصوالت  
در وب سايت اين شرآت مراجعه آرده و اطالعات مورد نياز خود را " راهنماي تكنولوژي"

 .مطالعه آرده و يا دريافت نماييد
 

  واقع در آدرسGigabyteه وب سايت براي آسب اطالعات بيشتر در باره محصوالت لطفا ب
www.gigabyte.com.twمراجعه آنيد . 

 
 



 - ۴ -

 فهرست
 

 ۶.................................................................................بندي محتويات بسته بررسي
 ۶.............................................................................................تجهزات اختياري

 ٧.....................................................................GA-945PLM-S2نمايي آلي مادربرد 
 ٨....................................................................................نمودار تجهيزات مادربرد

 

 ٩..............................................................................بخش اول نصب سخت افزارها
 ٩.........................................................................................مالحضات قبل از نصب ١-١

 ١٠.............................................................................خالصه مشخصات ٢-١

 ١٢........................................................پردازنده و خنك آننده پردازندهنصب  ٣-١

 ١٢.................................................................نصب پردازنده ١-٣-١
 ١٣..................................................نصب حرارت گير پردازنده ٢-٣-١

 ١۴....................................................................................نصب حافظه ۴-١

 ١۶......................................................................نصب آارت هاي توسعه ۵-١

 ١٧.................................................... پشتي(I/O)معرفي پانل ورودي خروجي  ۶-١

 ١٨.........................................................آشنايي با اتصال دهنده هاي مادربرد ٧-١
 

 ٢٩..................................................................................BIOSبخش دوم تنظيمات 
 ٣٠...........................................................)E1 نسخهBIOS: لبراي مثا(منوي اصلي 

 ٣٢.............................. CMOS (Standard CMOS Features)تنظيمات استاندارد  ١-٢

 ٣۴..................................BIOS  (Advanced BIOS Features)تنظيمات پيشرفته  ٢-٢
 ٣۶.................................................(Integrated Peripherals)تجهيزات داخلي  ٣-٢
 ٣٩.................................. (Power Management Setup)تنظيمات مديريت توان  ۴-٢

 PnP/PCI  (PnP/PCI Configurations) .......................................۴١ بندي پيكره ۵-٢

 PC (PC Health Status) ................................................۴٢ سالمت وضعيت ۶-٢

 ۴۴.................................. (Frequency/Voltage Control) ولتاژ و فرآانس تنظيم ٧-٢

٨-٢ Load File-Safe Defaults....................................................................۴۵ 

٩-٢ Load Optimized Defaults..................................................................۴۵ 
 ۴۶......(Set Supervisor/User Password) آاربران / سيتم مدير براي عبور آلمه تنظيم ١٠-٢

 ۴٧.......................................... (Save & Exit Setup) خروج و تنظيمات ذخيره  ١١-٢

 ۴٧.............................(Exit Without Saving) خروج بدون ذخيره سازي تنظيمات  ١٢-٢
 



 - ۵ - 

 

 ۴٩.................................................................................بخش سوم نصب درايورها
 ۴٩..................................................................نصب درايورهاي چيپ ست ١-٣

 ۵٠............................................................... نصب نرم افزارهاي آاربردي ٢-٣

 CD.............................................۵٠اطالعات مربوط به درايورهاي موجود در  ٣-٣

 ۵١..............................................................اطالعات مربوط به سخت افزار ۴-٣

 ۵١..................................................................................... تماس با ما ۵-٣
 

 ۵٣........................................................................................بخش چهارم ضميمه
 ۵٣...................................................... نرم افزارهي آاربردي منحصر به فرد ١-۴

 EasyTune 5.......................................۵٣مقدمه اي بر نرم افزار  ١-١-۴
 Xpress Recovery2...............................۵۴مقدمه اي بر نرم افزار  ٢-١-۴
 BIOS......................۵۶نگاهي به روش هاي گوناگون به روز رساني  ٣-١-۴
 ۶۵........................شش و هشت آاناله/ چهار/ مقدمه اي بر صداي دو ۴-١-۴

 ٧١.......................................................................................عيب يابي ٢-۴
 



 - ۶ -

 بررسي محتويات بسته بندي

 FDD و يك آابل IDEيك آابل  
 SATA 3Gb/sدو آابل  
 I/Oمحافظ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .غيير پيدا آنندقطعات ذآر شده در باال تنها به عنوان مرجع آورده شده اند و ممكن است بدون هيچ گونه اخطاري ت* 
 
 
 
 
 

 تجهيزات اختياري
 

 )12CR1-1UB030-51/R: شماره قطعه( با دو پورت USB2.0اتصال دهنده  
 )12CR1-1UB030-21/R: شماره قطعه( با چهار پورت USB2.0اتصال دهنده  

 )12CR1-1SPINO-11/R: شماره قطعه (SPDIFآابل ورودي خروجي  

 )12CF1-1AU004-01R: شماره قطعه ( آاناله٧٫١ و ۵٫١آابل صداي فراگير  
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درگاه فالپي

 درگاه موازي

درگاه سريال

PS/2موس و صفحه آليد

هشت درگاه
USB2.0

 PCIسه درگاه 

 PCIآالك 
 )اهرتز مگ٣٣(

آد آننده صوتي

 پل جنوبي 
Intel ICH7 

X 1 
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نصب سخت افزارها

 بخش اول نصب سخت افزارها 
 مالحضات قبل از نصب ١-١

 آماده آردن آامپيوتر
مكن است به خاطر اين مادربرد حاوي تعداد بسيار زيادي از مدارها و تجهيزات الكترونيكي بسيار ظريف است آه م

به همين خاطر لطفا پيش از نصب راهنمايي هاي زير را به دقت مطالعه . ايجاد تخليه الكتريسيته ساآن صدمه ببينند
 :آنيد
 .لطفا آامپيوتر را خاموش آرده و آابل برق را از آن جدا آنيد .١
 .و ديگر قسمت هاي فلزي آن دست نزنيدهنگامي آه مادربرد را جا به جا مي آنيد به هيچ يك از اتصال دهنده ها  .٢
بهتر است هنگام جا به جا آردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه الكتريسه ساآن  .٣

 . استفاده آنيد
 .قبل از نصب قطعات الكترونيكي، آن ها را درون پوشش ضد الكتريسيته ساآن قرار دهيد .۴
 .قبل از جدا آردن آابل برق از مادربرد حتما منبع تغذيه را خاموش آرده باشيدلطفا دقت آنيد آه  .۵
 

 اخطارهاي هنگام نصب
وجود اين برچسب ها براي استفاده از خدمات گارانتي . قبل از نصب برچسب هاي بر روي مادربرد را جدا نكنيد .١

 .الزامي است
دا اطالعات ارايه شده در دفترچه راهنماي همراه هر قبل از نصب مادربرد و يا هر سخت افزار ديگري، ابت .٢

 .محصول را به دقت مطالعه آنيد
قبل از استفاده از محصول، اطمينان حاصل آنيد آه تمامي آابل ها و اتصال دهنده ها به درستي در جاي خود  .٣

 .قرار گرفته باشند
پيچ ها با مدارهاي مادربرد و يا ديگر قطعات براي جلوگيري از صدمه ديدن مادربرد، احتياط آنيد هنگام نصب،  .۴

 .موجود بر روي آن تماس پيدا نكنند
 .اطمينان حاصل آنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه اي بر روي مادربرد و يا درون آيس باقي نمانده باشد .۵
 .لطفا آامپيوتر را بر روي سطوح ناهموار قرار ندهيد .۶
فرايند نصب ميتواند باعث صدمه ديدن قطعات مختلف سيستم و يا بروز صدمات روشن آردن آامپيوتر در حين  .٧

 .جاني شود
اگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شده ايد، لطفا با  .٨

 .يك متخصص آامپيوتر تاييد شده و با تجربه مشورت آنيد
 

 ل از گارانتي مي شودمواردي آه باعث خروج محصو
 . صدماتي آه به دليل بروز حوادث طبيع، تصادف و يا اشتباهات انساني ايجاد شده باشند .١
 .صدماتي آه به دليل عدم رعايت هر يك از موارد ذآر شده در اين دفترچه راهنما ايجاد شده باشند .٢
 .صدماتي آه به دليل نصب نا صحيح ايجاد شده باشند .٣
 .ه به دليل استفاده از قطعات غير استاندارد و يا ناسازگار ايجاد شده باشندصدماتي آ .۴
 .صدماتي آه به دليل استفاده از محصول در حالت غير استاندارد و يا تظيمات غير مجاز ايجاد شده باشند .۵
 . نباشندGigabyteمحصوالتي آه جزو توليدات  .۶
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 خالصه مشخصات ٢-١
 / LGA775 Intel® CoreTM 2 Extreme / CoreTM 2 Duoده هاي پشتيباني از پردازن 

Pentium® D /Pentium® 4/ Pentium Processor Extreme Edtion 
  بسته به نوع پردازنده(L2 Cache)اندازه هاي متفاوت حافظه نهان سطح دو  

 :پردازنده

 (FSB)گذرگاه پردازنده   مگاهزتز۵٣٣/٨٠٠ (FSB)پشيباني از گذرگاه پردازنده 
 Intel® 945PL Express Chipset: پل شمالي 
 Intel® ICH7: پل جنوبي 

 چيپ ست

 آنترل آننده شبكه Marvel 8001 (10/100/1000 Mbit) :آنترل آننده  
  Realtek ALC883چيپ پردازنده صوتي 
 پشتيباني از صداي با وضوح باال 
 ) ١(شش و هشت آاناله /چهار/پشتيباني از خروجي هاي صداي دو 
 SPDIFپشتيباني از اتصال دهنده هاي ورودي و خروجي  
 CDپشتيباني از اتصالي دهنده صداي آنالوگ  

 صدا

 ICH7پل جنوبي  
  با امكان اتصال يك درايوFDDيك اتصال دهنده  -
 با UDMA 33/ATA 66/ATA100 با پشتيباني از استاندارد IDEيك اتصال دهنده  -

 IDE ابزار ٢امكان اتصال حداآثر 
 ۴ گيگابيت بر ثانيه با امكان اتصال حداآثر تا ٣ با سرعت SATA2رگاه چهار د -

 3Gb/s ابزار

 درگاه هاي ذخيره سازي

 Microsoft Windows 2000/XP سيستم عامل هاي پشتيباني شده
  گيگابايت حافظه٢ با امكان پشتيباني از حداآثر DDRII DIMMدو شكاف توسعه  
 DDRII 533/400ه و با سرعت هاي پشتيباني از پيكره بندي دوآانال 

  ولتي١٫٨ DIMM DDRIIپشتيباني از حافظه هاي  

 حافظه

 PCI Express x16يك اسالت توسعه  
 PCIسه اسالت توسعه  

 اسالت هاي توسعه

  پين٢۴ ATXيك اتصال دهنده تغذيه  
  ولت ١٢ پين ATX ۴يك اتصال دهنده تغذيه  
 يك اتصال دهنده فالپي 
 IDEيك اتصال دهنده  
  گيگابايت بر ثانيه٣ با سرعت SATA2چهار اتصال دهنده  
 يك اتصال دهنده فن پردازنده 
 يك اتصال دهنده فن سيستم 
 يك اتصال دهنده پانل جلويي 
 يك اتصال دهنده صداي جلويي 
  HDA SURيك اتصال  دهنده 
 CD-INيك اتصال دهنده  
 ستفاده از آابل درگاه با ا۴ براي اضافه آردن USB2.0/1.1دو اتصال دهنده  
 SPDIFخروجي /يك اتصال دهنده ورودي 
  نشان دهنده وضعيت توانLEDيك اتصال دهنده  
 CIيك اتصال دهنده  
 COMBيك اتصال دهنده  

 اتصال دهنده هاي داخلي
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نصب سخت افزارها

 
  براي اتصال صفحه آليدPS/2يك درگاه  
  براي اتصال موسPS/2يك درگاه  
 (COMA)يك درگاه سريال  
 ييك درگاه مواز 
 USB 2.0/1.1چهار درگاه  
 RJ-45يك درگاه  
 )Line In/ Line Out/ MIC In(سه اتصال دهنده صدا  

/ اتصال دهنده هاي ورودي
 (I/O)خروجي پانل پشتي

 I/Oآنترل آننده IT8718چيپ  
 نمايشگر ولتاژ سيستم 
 نمايشگر درجه حرارت پردازنده 
 سيستم/ نمايشگر سرعت فن پردازنده 
 جه حرارت پردازندهاخطار دهنده در 
 سيستم/اخطار دهنده خرابي فن پردازنده 
 آنترل هوشمند سرعت فن پردازنده 

نمايشگر وضعيت سخت
 افزارها

 Flash ROMچيپ چهار مگابيتي  
 AWARD اختصاصي ساخت BIOSاستفاده از  

BIOS 

 BIOS@پشتيباني از  
 Gigabyteپشتيباني از مرآز دانلود  
 Q-Flashپشتيباني از  
 )٢ (EasyTuneني از پشتيبا 
 Xpress Installپشتيباني از  
 Xpress Recovery2پشتيباني از  
 Xpress BIOS Rescueپشتيباني از  

 خصوصيات اضافي

 Norton Internet Security نسخه OEM نرم افزارهاي همراه 
 شكل ساخت  سانتي متر٢۴٫۴ در ٢٢٫٠ با اندازه ATXشكل ساخت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آه به صورت ٥٫١/٧٫١ آاناله بايد از آابل هاي صداي فراگير ٨راي پيكره بندي خروجي هاي صدا به صورت ب )١(

 .جداگانه فروخته مي شوند استفاده آنيد
 . بر روي مادربردهاي مختلف متفاوت خواهد بودEasyTuneعملكرد نرم افزار  )٢(
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فار
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اهرم فلزي

 نصب پردازنده و خنك آننده پردازنده ٣-١
 :غاز نصب پردازنده به نكات زير توجه آنيدلطفا قبل از آ

 .لطفا اطمينان حاصل آنيد آه مادربرد از پردازنده اي آه خريداري آرده ايد پشتيباني مي آند يا خير .١
اگر پردازنده را در . لطفا به جهت قرارگيري فرو رفتگي هاي موجود بر روي لبه هاي پردازنده توجه آنيد .٢

در صورت بروز اين اتفاق .  صورت صحيح در جاي خود قرار نخواهد گرفتجهت نادرست نصب آنيد به
 .جهت نصب پردازنده را تغيير دهيد

 . براي ايجاد ارتباط حرارتي بهتر ميان پردازنده از يك اليه خمير ناقل حرارت استفاده آنيد .٣
.  خود قرار گرفته باشدقبل از روشن آردن سيستم دقت آنيد آه حرارت گير پردازنده به درستي در جاي .۴

عدم نصب صحيح حرارت گير موجب افزايش درجه حرارت پردازنده شده و اين امر ممكن اس باعث وارد 
 .شدن آسيب هاي جدي به آن شود

استفاده از فرآانس هاي . فرآانس پردازنده را بر روي مقدار مجاز ذآر شده در راهنماي آن تنظيم آنيد .۵
اگر قصد .  به هيچ وجه توصيه نمي شود(FSB)ه براي پردازنده و گذرگاه آن باالتر از حدود تعيين شد

افزايش فرآانس به بيش از حدود تعيين شده را داريد، لطفا به مشخصات ارايه شده به همراه پردازنده، 
 .آارت گرافيك، حافظه، ديسك سخت و غيره، مراجعه آنيد

 
 HTموارد مورد نياز براي فعال آردن عملكرد 

 :، سيستم شما بايد داراي تمامي مشخصات زير باشدHyper-Threadingاي فعال آردن عملكرد بر
 HT با پشتيباني از تكنولوژي Intel Pentium4يك پردازنده : پردازنده -
 . را داشته باشدHT آه توانايي پشتيباني از تكنولوژي Intelچيپ ست : چيپ ست -
- BIOS :BIOS ي آه از تكنولوژيHTباني آرده و اين عملكرد در آن فعال شده باشد پشتي. 
 . باشدHTسيستم عاملي آه شامل بهينه سازي هاي مورد نياز براي پشتيباني از تكنولوژي : سيستم عامل -

 
 نصب پردازنده ١-٣-١

 :تصوير دو
پوشش پالستيكي قرار گرفته بر 

روي سوآت پردازنده را از 
  .جاي خود خارج آنيد

 
 

 : تصوير يك
ه آرامي اهرم فلزي قرار ب

گرفته در آنار سوآت      
پردازنده را از جاي خود     
خارج آرده و آن را به سمت     

 .باال حرآت دهيد
 :تصوير چهار

هنگامي آه پردازنده به درستي 
در جاي خود قرار گرفت، 

محافظ فلزي را به جاي خود 
بازگردانده و اهرم فلزي را در 

 محل اوليه خود قرار دهيد

  :تصوير سه
به مثلث طاليي رنگ قرار    
گرفته در لبه پردازنده توجه     

فرورفتگي هاي موجود      . آنيد 
در دو لبه پردازنده را با  
برآمدگي هاي متناطر آن    
روي سوآت منطبق آرده و     

لبه هاي . (به آرامي پردازنده را درون سوآت قرار دهيد
پردازنده را با دو انگشت شصت و اشاره خود گرفته و آن

.   آرامي پايين ببريد تا در داخل سوآت قرار بگيرد         را به
پردازنده را نچرخانيد و يا آن را به صورت آج در سوآت

با اين آار ممكن است در هنگام نصب به       .  قرار ندهيد
 .)پردازنده صدمه وارد آنيد

 
 
 

 اخطار

 توجه
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نصب سخت افزارها

  نصب حرارت گير پردازنده٢-٣-١

 :تصوير دو
ت فلش آن در صورتي آه پين هاي حرارت گير را در جه(

توجه .)بچرخانيد عمل نصب به سادگي انجام خواهد گرفت
روي پين نري قبل از  داشته باشيد آه فلش هاي نشان دهنده

لطفا پيش از نصب آنها را به. نصب به سوي داخل قرار ندارند
 آه سر فلش ها به سمت داخل  طوریجهت داخل بچرخانيد

رهاي استاندارد اين مساله تنها براي حرارت گي.(قرار بگيرد
 ) صادق استIntelهاي  ارايه شده به همراه پردازنده

 :تصوير يك
پس از نصب پردازنده يك اليه از خمير ناقل حرارت را بر

 .روي آن بماليد

 :تصوير چهار
قسمت هاي نري و مادگي پين نگهدارنده به طور آامل بايد

ه بخشبراي آسب اطالعات بيشتر، ب.( داخل يكديگر شده باشند
نصب حرارت گير در راهنماي ارايه شده به همراه پردازنده 

 )خود مراجعه آنيد
 

 : تصوير سه
حرارت گير را بر روي پردازنده قرار داده و دقت آنيد آه
پين ها به درستي درون سوراخ هاي تعبيه شده بر روي

سپس پين ها را به صورت عمودي به      . مادربرد وارد شوند
 .داخل فشار دهيد

 

 :تصوير شش
در نهايت اتصال دهنده برق فن حرارت گير پردازنده را به 

  .اتصال دهنده مربوطه بر روي مادربرد متصل آنيد
 

 :تصوير پنج
پس از نصب حرارت گير قسمت پشتي مادربرد را بررسي

اگر پين ها مانند شكل درون سوراخ هاي مادربرد    . آنيد
 .ي انجام داده ايدقرار گرفته باشند، عمل نصب را به درست

 
در اين صورت نياز به استفاده از خمير . ممكن است خنك آننده پردازنده از قبل داراي خمير ناقل حرارت باشد

براي جلوگيري از حوادث احتمالي بهتر است هر وقت خنك آننده پردازنده . ناقل حرارت جداگانه نخواهيد داشت
 مجدد آن را داشتيد، خمير ناقل حرارت استفاده شده در دفعه قبل را از جاي خود خارج آرديد و سپس قصد نصب

 .را از روي پردازنده و حرارت گير به طور آامل پاك آرده و دوباره از خمير ناقل حرارت تازه استفاده آنيد
توجه

 پين نري

قسمت بااليي پين مادگي

سي پين مادگي
فار
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 نصب حافظه ۴-١
 .:قبل از نصب مدول هاي حافظه لطفا به نكات زير توجه آنيد

شود از     توصيه مي . دربرد از حافظه هاي مورد استفاده شما پشتيباني مي آنداطمينان حاصل آنيد آه ما .١
 .حافظه هاي با حجم، مشخصات، ظرفيت و مارك يكسان استفاده آنيد

قبل از نصب و يا برداشتن مدول هاي حافظه براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات ناخواسته به سخت  .٢
 .مپيوتر خاموش بوده و آابل برق آن جدا شده باشدافزارها،   اطمينان حاصل آنيد آه آا

مدول هاي حافظه به گونه اي طراحي شده اند آه از نصب نا صحيح آن ها جلوگيري مي آند، به همين  .٣
اگر هنگام نصب متوجه شديد . خاطر يك مدول حافظه تنها در يك جهت بر روي مادربرد نصب خواهد شد

 .مي گيرد، جهت نصب آن را تغيير دهيدآه مدول حافظه در جاي خود قرار ن
 

 مادربرد به صورت خودآار مشخصات حافظه و ظرفيت BIOS.  پشتيباني مي آندDDRIIاين مادربرد از مدول هاي حافظه 
مدول هاي . مدول هاي حافظه به گونه اي طراحي شده اند آه تنها در يك جهت قابل نصب هستند. آن را تشخيص خواهد داد

 .ستفاده در اسالت هاي مختلف مي توانند داراي ظرفيت هاي متفاوتي باشندحافظه مورد ا
 

 

 
 
 
 
 
 

 فرورفتگي
 
 
 
 

DDRII 

 
 : تصوير يك

 داراي يك برآمدگي در داخل خود است، به همين خاطر DIMMاسالت حافظه 
مدول حافظه . مدول هاي حافظه را تنها در يك جهت مي توان نصب نمود

DIMM داخل اسالت  را به صورت عموديDIMMسپس انگشتان .  قرار دهيد
 .خود را در دو سوي آن قرار داده و آن را به سمت پايين فشار دهيد

 
  

 :تصوير دو
براي قفل شدن مدول هاي حافظه، گيره هاي پالستيكي دو سمت اسالت را به 

 . سمت داخل فشار دهيد
بر عكس مراحل هنگامي آه قصد خارج آردن حافظه از جاي خود را داريد، 

 .نصب عمل آنيد

 

 
 

اخطار
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 پيكره بندي حافظه به صورت دو آاناله
پس از پيكره بندي .  از تكنولوژي حافظه دو آاناله پشتيباني مي آندGA-945PLM-S2مادربرد 

 -GAمادربرد . حافظه به صورت دو آاناله، پهناي باند گدرگاه حافظه دوبرابر خواهد شد
 

945PLM-S2 ت  اسال2 دارايDIMMاست  . 
اگر مي خواهيد آه حافظه شما به صورت دو آاناله پيكره بندي شود به توضيحات زير در رابطه با محدوديت هاي چيپ ست 

 : در اين رابطه توجه آنيدIntelهاي 
 .پيكره بندي حافظه دو آاناله هنگامي آه تنها از يك مدول حافظه استفاده آنيد فعال نخواهد شد .١
توصيه مي شود از مدول هاي حافظه با مارك، ( آردن حافظه دو آاناله با دو يا چهار مدول حافظه براي فعال .٢

، بايد آن ها را در اسالت هاي حافظه آه داراي رنگ هاي يكساني )حجم، چيپ و سرعت يكساني استفاده آنيد
 .هستند نصب آنيد

 

سي
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 نصب آارت هاي توسعه ۵-١
 : را با پيروي از مراحل ذآر شده در زير بر روي مادربرد نصب آنيدتوانيد آارت هاي توسعه خود شما مي

 . قبل از نصب، راهنماي ارايه شده به همراه آارت هاي توسعه را به دقت مطالعه آنيد .١
درب آيس را از جاي خود خارج آرده و پيچ هاي نگه دارنده و پوشش دهنده شكاف آيس روبه روي اسالت توسعه را  .٢

 . خارج آنيداز جاي خود 
 .آارت توسعه را به صورت عمودي بر روي اسالت قرار داده و آن را به سمت پايين فشار دهيد .٣
اطمينان حاصل آنيد آه اتصال دهنده هاي فلزي قرار گرفته در قسمت تحتاني آارت به صورت آامل درون اسالت قرار  .۴

 .گرفته باشد
 .با يك پيچ در محل مربوطه ببنديدبراي محكم آردن آارت در جاي خود، آن را  .۵
 .درب آيس خود را ببنديد .۶
 .  تنظيم آنيدBIOSآامپيوتر را روشن آرده و در صورت نياز پيكره بندي هاي مربوط به آارت جديد را از درون  .٧
 .درايورهاي مربوط به آارت را در سيستم عامل نصب آنيد .٨
 

 :PCI Express x16نصب آارت گرافيكي 
 

 

 
 اخطار

 را  PCI Express x16لطفا آارت گرافيك
 PCIبه صورت عمودي بر روي اسالت 

Express x16 مادربر قرار داده و آن را به 
اطمينان حاصل آنيد آه . سمت پايين فشار دهيد

قفل موجود در قسمت انتهايي اسالت در جاي 
هنگامي آه قصد خارج . خود قرار گرفته باشد

د را داريد، مانند شكل آردن آارت از جاي خو
قفل را به يك سو آشيده و آارت را از جاي 

 .خود خارج آنيد

 

 
 

فارسي
 



 

 - ١٧ - 

سي
فار

 

نصب سخت افزارها

  پشتي(I/O)معرفي پانل ورودي خروجي  ۶-١

 
 

 PS/2اتصال دهنده صفحه آليد و موس 
 و صفحه آليد را به اتصال) به رنگ سبز(، موس را به اتصال دهنده بااليي PS/2براي نصب موس و يا صفحه آليد 

 .متصل آنيد) به رنگ ارغواني(دهنده پاييني 
LPT) درگاه موازي( 

 به شما اجازه ميدهد تا تجهيزاتي مانند چاپگرها، اسكنرها و ديگر ابزارهاي جانبي را به آامپيوتر متصل LPTدرگاه 
 .آنيد

 (COMA)درگاه سريال 
 .براي اتصال موس هاي سريال و برخي از ابزارهاي جانبي به آار مي رود

 USBدرگاه 
، موس، USB، لطفا اطمينان حاصل آنيد ابزارهايي مانند صفحه آليد USBقبل از اتصال ابزارهاي خود به درگاه 

همچنين اطمينان حاصل آنيد سيستم عامل .  باشندUSB، بلندگوها و غيره، شامل يك درگاه استاندارد ZIPاسكنر، درايو 
 نيست، براي دريافت وصله USBسيستم عامل شما قادر به پشتيباني از درگاه اگر .  پشتيباني آندUSBشما از ابزارهاي 

براي اطالعات بيشتر لطفا با فروشندگان قطعات و . هاي نرم افزاري و يا درايورهاي مربوط با سازنده آن تماس بگيريد
 .سيستم عامل خود تماس حاصل آنيد

 LANدرگاه شبكه 
/١٠/١٠٠اين درگاه مي تواند با سرعت .  مورد استفاده قرار مي گيردLANمحلي اين درگاه براي ارتباط با شبكه هاي 

 . مگابيت بر ثانيه به تبادل اطالعات با چنين شبكه هايي بپردازد١٠٠٠
   (Line-In)ورودي صدا 

 و يا CD ،Walkmanاين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي ضبط صدا از ابزارهايي مانند پخش آننده هاي 
 .ارهاي مشابه مورد استفاده قرار مي گيردابز

  (line Out)خروجي صدا براي بلندگوهاي جلويي 
اين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال بلندگوهاي استريو، هدفون ها و يا بلندگوهايي جلويي در پيكره 

 .بندي صداي چند آاناله مورد استفاده قرار مي گيرد
 ورودي ميكروفن

 . دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكروفن به سيستم مورد استفاده قرار مي گيرداين اتصال
 
 
 
 

شش و هشت آاناله مي توانيد از نرم افزارهاي مربوط به /چهار/براي پيكره بندي خروجي صدا به صورت دو
 . آنترل آننده صداي مادربرد استفاده آنيد
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 آشنايي با اتصال دهنده هاي مادربرد ٧-١
 
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠( F_PNNEL ١( ATX_12V 
١١( F_AUDIO ٢( ATX (Power Connector) 
١٢( CD_IN ٣( CPU_FAN 
١٣( SPDIF_IO ۴( SYS_FAN 
١۴( HAD_SUR ۵( FDD 
١۵( F_USB1 / F_USB2 ۶( IDE 
١۶( COMB ٧( SATAII0/1/2/3 
١٧( CLR_CMOS ٨( PWR_LED 
١٨( CI ٩( BTTERY 
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  ولت١٢ ATX و ATXه برق اتصال دهند )١/٢
با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغديه مي تواند توان مورد نياز براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته 

قبل از وصل آردن اتصال دهنده برق، لطفا اطمينان حاصل آنيد تمامي قطعات به . بر روي مادربرد را تامين آند
 دهند برق را در جهت صحيح و در باالي درگاه مربوطه قرار داده و آن را به سمت اتصال. درستي نصب شده باشند

 . پايين فشار دهيد
اگر اين اتصال .  ولت عموما براي تامين توان مورد نيز پردازنده مورد استفاده قرار مي گيرد١٢ ATXاتصال دهنده 

 . دهنده به مادربرد متصل نشود سيستم بوت نخواهد شد
 !اخطار
بهتر است از منابع تغذيه .  از منبع تغذيه اي استفاده آنيد آه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشدلطفا

اگر منبع تغذيه اي آه استفاده مي آنيد قادربه . داشته باشد)  وات و بيشتر٣٠٠(اي استفاده آنيد آه توان خروجي بااليي 
 . اهد بروز مشكالتي چون بي ثباتي سيستم و يا عدم آغاز به آار آن خواهيد بودتامين توان مورد نياز سيستم نباشد، ش
 به ATX پين استفاده مي آنيد، قبل از متصل آردن اتصال دهنده ٢۴ ATXاگر از يك منبع تغذيه با اتصال دهنده 

در غير اين . دمادربرد، پوشش آوچك پالستيكي قرار گرفته در يك سمت اتصال دهنده را از جاي خود خارج آني
 . صورت براي جلوگيري از اتصال اشتباه اجازه دهيد پوشش فوق در جاي خود باقي بماند

 
 
 
 

 
 
 
 

 شماره پين عملكرد
GND ١ 
GND ٢ 

 ٣ ولت+ ١٢
 ۴ ولت+ ١٢

 

 شماره پين عملكرد شماره پين عملكرد
 ١  ولت٣٫٣ ١٣  ولت٣٫٣
 ٢  ولت٣٫٣ ١۴  ولت-١٢

GND ١۵ GND ٣ 
PS_ON(soft On/Off) ١۶ ۵ +۴ ولت 

GND ١٧ GND ۵ 
GND ١٨ ۵ +۶ ولت 
GND ١٩ GND ٧ 

 ٨ Power Good ٢٠ ت ول-۵

 ٢١ ولت+ ۵
 SB ولت ۵

(stand by +5V) ٩ 

 ١٠ ولت+ ١٢ ٢٢ ولت+ ۵
 ١١ ) پين٢۴  ATXفقط براي (ولت + ۵ ٢٣ ) پين٢۴  ATXفقط براي (ولت + ١٢

GND)  فقط برايATX  ٢۴فقط براي (ولت + ٣٫٣ ٢۴ ) پينATX  ٢۴١٢ ) پين 

سي
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 (CPU_FAN/SYS_FAN)اتصال دهنده هاي فن خنك آننده سيستم و پردازنده  )۴/٣
تنها براي . (امين مي آند پين ت٤ يا ٣ ولت را توسط يك اتصال دهنده ١٢اتصال دهنده فن خنك آننده پردازنده ولتاژ 

 . اين اتصال دهنده به گونه اي طراحي شده است آه نمي توان آن را در جهت اشتباه نصب آرد) خنك آننده پردازنده
سيم قرمز رنگ در خنك . بيشتر خنك آننده ها از سيم هاي رنگي براي مشخص آردن ولتاژ هر سيم استفاده مي آنند

سيم سياه نيز در حقيقت داراي پالريته .  ولت است١٢ريته سيم بوده و داراي ولتاژ آننده نشان دهنده مثبت بودن پال
 .  ناميده مي شود(GND)منفي است و سيم زمين 

براي جلوگيري از وارد آمدن صدمه و يا هنگ آردن سيستم به دليل گرماي بيش از حد، اطمينان حاصل آنيد آه اتصال 
 .ه بر روي مادربرد متصل آرده باشيددهنده فوق را به درستي به محل مربوط

 

 
 
 
 
 (FDD)  اتصال دهنده فالپي )٥

 :درايوهاي فالپي پشتيباني شده عبارتند از. اين اتصال دهنده براي اتصال آابل مربوط به درايو فالپي استفاده مي شود
هنده فالپي به گونه اي اتصال د.  مگابايت٢٫٨٨ مگابايت و ١٫۴۴ مگابايت، ١٫٢ آيلوبايت، ٧٢٠ آيلوبايت، ٣۶٠

قبل از اتصال آابل  فالپي به مادربرد، . طراحي شده است آه نمي توان آن را در جهت نادرست به مادربرد متصل آرد
 .به جهت نصب صحيح آن توجه آنيد

 

 
 

 شماره پين عملكرد
GND ١ 

آنترل / ولت+ ١٢
 سرعت

٢ 

 ٣ حسگر
 ۴ تآنترل سرع

CPU_FAN

 شماره پين عملكرد
GND ١ 

 ٢ ولت+ ١٢
 ٣ حسگر

SYS_FAN

فارسي
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نصب سخت افزارها

 IDE (IDE1)اتصال دهنده  )٦
 ميتوان يك آابل را متصل IDEهر درگاه به .  به مادربرد متصل مي شودIDE از طريق درگاه IDEيك ابزار استاندارد 

اگر قصد داريد تا دو ). ديسك سخت و يا درايو نوري( نيز توانايي پشتيباني از دو ابزار را دارد IDEهر آابل . آرد
 را به يك آابل متصل آنيد، لطفا با استفاده از جامپرهاي موجود در پشت ابزارها يكي از آنها را به عنوان IDEابزار 
براي آسب اطالعات بيشتر درباره نحوه انجام اين آار لطفا به . ه و ديگري را به عنوان فرمانبر معرفي نماييدفرماند

 به مادربرد، به جهت نصب IDEقبل از اتصال آابل  .  خود مراجعه آنيدIDEراهنماهاي موجود بر روي ابزارهاي 
 .صحيح آن توجه آنيد

 

 
 
 آنترل مي Intel ICH7 گيگابيت بر ثانيه آه توسط چيپ پل جنوبي ٣ با سرعت SATAاتصال دهنده هاي  )٧

 SATAII0\1\2\3  شوند
براي اينكه درگاه .  مگابايت بر ثانيه دست پيدا آند٣٠٠ قادر است تا به نرخ انتقال داده اي تا SATA 3Gb/sدرگاه 
SATA به درستي عمل نمايد بايد تنظيمات مربوط به آن را در BIOS و سپس درايورهاي مربوطه را نصب  تغيير داده
 .آنيد

 
 

 شماره پين عملكرد
GND ١ 
TXP ٢ 
TXN ٣ 
GND ۴ 
RXN ۵ 
RXP ۶ 
GND ٧ 

سي
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 PWR_LED نشان دهنده وضعيت روشن و خاموش بودن سيستم LEDاتصال دهنده  ) ٨

.  براي نشان دادن وضعيت روشن و يا خاموش بودن سيستم مورد استفاده قرار مي گيردPWR_LEDاتصال دهنده 
 .  به صورت چشمك زن در خواهد آمدهنگامي آه سيستم در حالت آماده به آار است، اين چراغ

 

 
 
 باطري )٩
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شماره پين عملكرد
MPD+ ١ 
MPD- ٢ 
MPD- ٣ 

جار آندر صورت نصب باطري به صورت نادرست امكان انف 
 . وجود خواهد داشت

باطري هاي فرسوده را تنها با باطري هاي يكسان و يا مشابه  
 . تاييد شده از سوي سازنده تعويض آنيد

باطري هاي فرسوده را با توجه به راهنمايي هاي ارايه شده از 
 .سوي سازنده معدوم آنيد

 
ت را به حالBIOSاگر قصد داريد تا تنطيمات انجام گرفته بر روي 

 :پيش فرض بازگردانيد
 .سيستم را خاموش آرده و آابل برق را از آن جدا آنيد .١
باطري را از جاي خود خارج آرده و به مدت يك دقيقه صبر  .٢

همچنين ميتوانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين هاي. (آنيد
اين . مثبت و منفي نگه دارنده باطري به يكديگر استفاده آنيد

 ). ثانيه به هم متصل آنيد٥ مدت دو پين را به
 . باطري را دوباره در جاي خود نصب آنيد .۴
آابل برق را به سيستم متصل آرده و آامپيوتر خود را روشن  .۵

 .آنيد

فارسي
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نصب سخت افزارها - ٢٣ -

 (F_PANEL)اتصال دهنده هاي پانل جلويي  )١٠
خاموش و غيره از اين /، آليد ريست، آليد روشنPC نشان دهنده وضعيت توان، بلندگوي آوچك LEDبراي اتصال 

ار گرفته بر روي مادربرد اتصال دهنده هاي مربوط به با توجه به ترتيب پين هاي قر. اتصال دهنده استفاده مي شود
 .پانل جلويي آيس خود را به اين قسمت متصل آنيد

 

 
 

  (+)LEDقطب مثبت : ١پين 
 )- (LEDقطب منفي : ٢پين 

HD) LEDنشان دهنده فعاليت ديسك سخت ( 
 )آبي(

 توان: ١پين 
 NC: ٣ پين -٢پين 
 داده: ۴پين 

SPEAK) واتصال دهنده بلندگ( 
 )آهربايي(

 وضعيت عادي: باز
 ريست سخت افزاري سيستم: بسته

RES) آليد ريست( 
 )سبز(

 وضعيت عادي: باز
 روشن يا خاموش شدن سيستم: بسته

PW) آليد روشن خاموش( 
 )قرمز(

  (+)LEDقطب مثبت : ١پين 
 )- (LEDقطب منفي : ٢پين 

MSG) LEDنشان دهنده وضعيت توان  /Message LED( 
 )زرد(

NC 
NC  

 )ارغواني(
 
 
 

 نشان دهنده وضعيت ديسك سخت

 آليد ريست

LEDنشان دهنده توان  /
Message LED  

 اتصال دهنده بلندگو
 آليد روشن
  خاموش



 

 

فارسي
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 (F_AUDIO)اتصال دهنده صداي پانل جلويي  )١١
اگر قصد .  پشتيباني مي آندAC’97 يا صداي با وضوح باال و صداي HDاين اتصال دهنده از هر دو نوع مدول صداي 

را به اين داريد آه جك ورودي صدا را به قسمت جلوي آيس خود منتقل آنيد، بايد اتصال دهنده هاي مربوط به آن 
قبل از اتصال آابل صداي پانل جلويي ترتيب قرار گيري پين هاي اين اتصال دهنده را به دقت . قسمت متصل آنيد

اتصال نادرست اين اتصال دهنده باعث خواهد شد خروجي هاي صدا آار نكنند يا به آن ها صدمه وارد . بررسي آنيد
ل خروجي هاي صداي جلوي آيس به دفترچه راهنماي آيس براي آسب اطالعات بيشتر در باره نحوه اتصا. شود

 .مراجعه آرده و يا با سازنده آن تماس بگيريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

براي اتصال . درايورهاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح باال پيكره بندي شده اند
ال دهنده، لطفا به راهنمايي هاي ارايه شده در رابطه با  به اين اتصAC’97پانل جلويي پشتيباني آننده از صداي 

 .  مراجعه آنيد٧٠تنظيمات نرم افزاري آنترل آننده صوتي در صفحه 
 
 

 CD-ROM ، (CD_IN)اتصال دهنده ورودي صداي آنالوگ درايو  )١٢
 .  به اين اتصال دهنده متصل مي شوندDVD-ROM يا CD-ROMخروجي صداي آنالوگ درايوهاي 

 

  
 

 شماره پين عملكرد
MIC2_L ١ 

GND ٢ 
MIC2_R ٣ 

-ACZ_DET ۴ 
LINE2_R ۵ 
FSENSE1 ۶ 

FAUDIO_JD ٧ 
 ٨ بدون پين
LINE2_L ٩ 

FSENSE2 ١٠ 

 HDصداي

 شماره پين عملكرد
MIC ١ 
GND ٢ 

MIC Power ٣ 
NC ۴ 

Line Out (R) ۵ 
NC ۶ 
NC ٧ 

 8 بدون پين
Line Out (L) 9 

NC 10 

 AC’97صداي

 شماره پين عملكرد
CD-L ١ 
GND ٢ 
GND ٣ 
CD-R ۴ 

 

توجه
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نصب سخت افزارها

 SPDIF ،(SPDIF_IO)ورودي و خروجي  )١٣
اين خروجي همچنين .  قادر است تا صداي ديجيتال را براي استفاده در بلندگوهاي خارجي ارايه نمايدSPDIFخروجي 

استفاده از امكانات .  را به آد آننده هاي صداي فراگير دالبي ديجيتال ارسال آندAC3قادر است اطالعات فشرده صداي 
.  تنها هنگامي امكان پذير است آه ابزارهاي جانبي شما داراي عملكرد خروجي صداي ديجيتال باشند SPDIFورودي

هنگام اتصال .  توجه آنيدSPDIFخروجي / به جهت قرار گيري اتصال دهنده وروديSPDIFهنگام اتصال ابزارهاي 
زارها، آابل ها و اتصال دهنده ها سبب خواهد اتصال اشتباه اب.  به ترتيب قرار گيري پين ها توجه نماييد SPDIFآابل 

براي آسب اطالعات بيشتر درباره . شد تا اين درگاه به درستي عمل نكرده و به ابزارهاي شما صدمه وارد شود
SPDIFلطفا با فروشنده محلي خود تماس بگيريد . 

 

  
 

 HAD_SURاتصال دهنده هاي صداي فراگير و بلندگوي مرآزي  )١٤
اين مبدل ها به . ( آاناله بايد به اين اتصال دهنده متصل شوند٧٫١ يا ٥٫١ربوط به خروجي هاي صداي مبدل هاي م

 )صورت جداگانه به فروش مي رسند
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 شماره پين عملكرد
LEF_P ١ 

SURR_RR ٢ 
CEN_P ٣ 

SURR_LL ۴ 
CEN_JD ۵ 

SURR_JD ۶ 
GND ٧ 

-SUR_DET ٨ 
GND ٩ 
 ١٠ بدون پين

GND ١١ 
S_SURR_JD ١٢ 
S_SURR_LL ١٣ 
S_SURR_RR ١۴ 

 شماره پين عملكرد
Power ١ 
 ٢ بدون پين
SPDIF ٣ 
SPDIFI ۴ 
GND ۵ 
GND ۶ 

Power ٧ 

سي
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 F_USB1/F_USB2 جلويي USBاتصال دهنده هاي ) ١٥

تصال دهنده ترتيب قرار گيري پين  به اين اUSBهنگام اتصال يك آابل .  جلويي دقت آنيدUSBبه پالريته اتصال دهنده 
اتصال اشتباه آابل به اتصال دهنده باعث خواهد شد آه ابزارها به درستي عمل نكرده و يا . ها را به دقت بررسي آنيد
 . با فروشنده محلي خود تماس بگيريدUSBبراي آسب ازاطالعات بيشت در باره آابل هاي . به آنها صدمه وارد شود

 

        
 
 

 COMBاتصال دهنده  )١٦
 به اين اتصال دهنده ترتيب قرار گيري پين COMBهنگام اتصال يك آابل .  دقت آنيدCOMBبه پالريته اتصال دهنده 

اتصال اشتباه آابل به اتصال دهنده باعث خواهد شد آه ابزارها به درستي عمل نكرده و يا . ها را به دقت بررسي آنيد
 . با نزديك ترين فروشنده خود تماس بگيريدCOMBيه آابل  براي ته.به آنها صدمه وارد شود

 

        
 
 
 
 
 

 شماره پين عملكرد
Power(5V) ١ 
Power(5V) ٢ 
USB DX- ٣ 
USB Dy- ۴ 
USB DX+ ۵ 
USB Dy+ ۶ 

GND ٧ 
GND ٨ 
 ٩ بدون پين

NC ١٠ 

 شماره پين عملكرد
NDCDB- ١ 
NSINB ٢ 

NSOUTB ٣ 
NDTRB- ۴ 

GND ۵ 
NDSRB- ۶ 
NRTSB- ٧ 
NCTSB- ٨ 
NRIB- ٩ 
 ١٠ بدون پين

 نصب سخت افزارها

فارسي
 



 

 - ٢٧ - 

سي
فار

 

نصب سخت افزارها

 CLR_CMOS به حالت اوليه CMOSاتصال دهنده تغيير تنظيمات  )١٧
براي .  توسط آاربر را به حالت اوليه بازگردانيدBIOSبا استفاده از اين اتصال دهنده ميتوانيد تنظيمات اعمال شده در 

براي جلوگيري از اشباه آاربران، اين اتصال . و پين اين اتصال دهنده را به يكديگر متصل آنيداين آار آافي است د
 .دهنده به صورت پيش فرض فاقد جامپر است

 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 CIاتصال دهنده حسگر باز بودن درب آيس  )١٨
براي استفاده .  درب آيس، مادربرد به شما هشدار خواهد داد پين، در صورت باز بودن٢با استفاده از اين اتصال دهنده 

تنظيمات مربوط به اين اتصال دهنده را مي . از اين عملكرد بايد از آيسي استفاده آنيد آه از اين حالت پشتيباني آند
 . بيابيدBIOSتوانيد در منوي تنظيمات 

 

        
 
 
 

 شماره پين عملكرد

Signal ١ 

GND ٢ 

حالت عادي: باز

CMOSپاك شدن محتويات : بسته

سي
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BIOSتنظيمات  - ٢٩ -

 BIOSبخش دوم تنظيمات  
BIOSخروجي پايه داراي يك منو براي اعمال تنظيمات مورد نياز است آه به آاربر اجازه مي دهد براي / يا سيستم ورودي
 از مشخصات سخت افزاري مربوط به ابزارهاي خود را تنظيم نموده خود تعداديگيري از باالترين آارايي در مادربرد  بهره

 . يره نمايدو آن ها را ذخ
 .  بر روي مادربرد ذخيره مي آندCMOS SRAM تنطيمات اعمال شده آاربر را در يك چيپ BIOSمنوي تنظيمات 

هنگامي آه سيستم خاموش است، باطري قرار گرفته بر روي مادربرد توان مورد نياز براي حفظ اطالعات ذخيره شده در 
 . را تامين خواهد نمودCMOS SRAMچيپ 

 <DEL> و با استفاده از آليد POST (Power-On Self Test)سيستم را روشن مي آنيد، مي توانيد در حين فرايند هنگامي آه 
را به روز رساني آنيد مي توانيد با استفاده از  در صورتي آه قصد داريد بايوس مادربرد . وارد شويدBIOSبا منوي تنظيمات 

 و هم با استفاده از نرم BIOS از درون Q-Flashبا استفاده منوي  . شويد واردBIOS به صفحه تنظيمات ”Ctrl+F1“آليدهاي 
 . از درون سيستم عامل مي توانيد بايوس را به روز رساني آنيدBIOS@افزار 
، به BIOS به آاربران اجازه مي دهد تا بدون نياز به وارد شدن به سيستم عامل، از درون منوي تنطيمات Q-Flashمنوي 

 . مادربرد خود را به روز آنندBIOSعت سادگي و با سر
 يك نرم افزار آاربردي تحت سيستم عامل ويندوز است آه به آاربران اجازه مي دهد بدون نياز به وارد BIOS@نرم افزار 

 BIOSعالوه بر اين نرم افزار فوق قادر است با اتصال به اينترنت .  بايوس مادربرد خود را به روز آنندDOSشدن به محيط 
 . را به سادگي به روز نمايدBIOS دريافت نموده و Gigabyteربوط به مادربرد را مستقيما از وب سايت م
 
 

 BIOSآليدهاي آنترلي در منوي تنظيمات 
 <→> <←> <↓> <↑> آليدهاي حرآتي براي انتخاب گزينه هاي مختلف

 <Enter> انتخاب گزينه ها
 بدون BIOSخروج از منوي نطيمات  -خروج از منوي جاري و بازگشت به منوي اصلي

 ذخيره تغييرات اعمال شده توسط آاربر
<Esc> 

 <Page Up> افزايش مقادير هنگام اعمال تغييرات بر روي هر گزينه
 <Page Down> آاهش مقادير هنگام اعمال تغييرات بر روي هر گزينه

اين آليد تنها در . هدمنوي آمكي اصلي، اين منو آليد هاي مربوط به تنظيمات را نشان مي د
 . منوي اصلي فعال است

<F1> 

 <F2> آمك براي تنظيم هر گزينه
 <F5> .اصلي فعال است بازگرداندن تنطيمات به مقادير قبلي، اين آليد تنها در منو

اين آليد تنها در منوي اصلي فعال . file-safe defaultبازگرداندن تمامي تنظيمات به حالت
  .است

<F6> 

 <F7> .اندن تنظيمات به حالت بهينهبازگرد
 <Q-Flash <F8ورود به يوتيليتي 

 <F9> نمايش اطالعات مربوط به سيستم
 <F10> .، اين گزينه تنها در منوي اصلي در دسترس استBIOSذخيره تنظيمات انجام شده در

 
 منوي اصلي

ان به منوي هاي تنظيمات متفاوت دسترسي پيدا  است و توسط آن مي توBIOSاين منو شامل مجموعه گزينه هاي موجود در 
 :منوي اصلي شامل گزينه هاي زير است. آرد

 
 :BIOSمنوي آمكي آليدهاي مورد استفاده در تنظيمات 

 براي BIOS پنجره آمكي باز خواهد شد آه حاوي اطالعات مربوط به آليه آليدهاي مورد استفاده در F1با فشار دادن آليد 
با استفاده از اين منو آاربران از نحوه عملكرد تمامي آليدهاي مورد استفاده براي . ظيمات گوناگون استانتخاب و اعمال تن

 . را فشار دهيد<Esc>براي خروج از اين منو آافي است آليد .  مطلع خواهند شدBIOSتنظيم 
 
 
 

 سبب عدم بوت سيستم شده و  براي اعمال به روز رساني ها ممكن استBIOSبه دليل اينكه دوباره نويسي اشتباه 
اخطار .يا عملكرد آن را با مشكل مواجه سازد، اين آار را با نهايت دقت و در شرايط مناسب انجام دهيد
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<F12>منوي بوت  
مورد استفاده قرار مي ) مانند آارت هاي توسعه(اين منو براي مشخص آردن مسير بوت سيستم از روي ابزارهاي مختلف 

 .گيرد
 

                      
 

 ابزار بوت مورد نظر <↓> يا <↑> و ظاهر شدن منوي بوت، مي توانيد با استفاده از آليد هاي <F12>پس از فشار دادن آليد 
 . را فشار دهيد<Esc>براي خروج از منوي بوت آافي است آليد . خود را انتخاب آنيد

 

 
 

 
 )E1 نسخه BIOSبراي مثال در (منوي اصلي 
 استفاده مي آنند وارد مي شويد، AWARD هاي ساخت BIOS در محصوالتي آه از BIOSي تنطيمات هنگامي آه به منو

با استفاده از آليدهاي جهت دار مي توانيد گزينه مورد . ظاهر خواهد شد) مانند آنچه آه در تصوير زير مي بينيد(منوي اصلي 
 . زير منوها شويد وارد<Enter>نظر خود را انتخاب آرده و سپس با فشار دادن آليد 

 

 
 

 ”Ctrl+F1“اگر نتوانستيد تنظيمات مورد نظر خود را بيابيد، براي نمايش گزينه هاي تنظيم پيشرفته آليدهاي  .١
 . اين گزينه ها در حالت پيش فرض مخفي بوده و به نمايش در نمي آيند. را فشار دهيد

 نيست، براي بازگرداندن تنظيمات به حالت بهينه در مواقعي آه سيستم مانند سابق داراي عملكرد با ثباتي .٢
با انتخاب اين گزينه سيستم به حالت .  را از منوي اصلي انتخاب نماييد”Load Optimized Defaults“ گزينه

 . باثبات قبلي باز خواهد گشت

<F12>: منوي بوت

 توجه 
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 CMOS (Standard CMOS Features)تنظيمات استاندارد  
 . استBIOSبراي اين منو شامل تنظيمات استاندارد اوليه 

 BIOS  (Advanced BIOS Features)تنظيمات پيشرفته  
 . استAward هاي BIOSاين منو شامل تمامي تنطيمات پيشرفته مربوط به مشخصات اختصاصي 

 (Integrated Peripherals)ابزارهاي داخلي  
 .ردبا استفاده از اين منو ميتوان تمامي ابزارهاي موجود بر روي مادربرد را تنظيم آ

 (Power Management Setup)تنظيمات مديريت توان  
 .اين منو شامل تمامي تنظيمات مربوط به مديريت توان مادربرد است

 PnP/PCI (PnP/PCI Configurations)تنظيمات  
 .  مي باشدPCI و ابزارهاي قرار گرفته بر روي اسالت توسعه PnPاين منو شامل تمامي تنظيمات مربوط به ابزارهاي 

 (PC Health Status)ضعيت سالمت سيستم و 
 .در اين منو ميتوانيد اطالعاتي مانند درجه حرارت بخش هاي مختلف سيستم، ولتاژها و سرعت فن ها را مشاهده آنيد

 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) 
 .ير دهيدتوسط تنظيمات ارايه شده در اين منو ميتوانيد فرآانس اصلي و ضريب فرآانسي پردازنده را تغي

 (Load Fail-Safe Defaults)تنظيم پارامترها در حالت با ثبات  
گزينه مادربرد  با انتخاب اين .  را به امن ترين حالت براي آغاز به آار سيستم باز مي گرداندBIOSاين گزينه تنظيمات 

 .در باثبات ترين حالت ممكن راه اندازي خواهد شد
 (Load Optimized Defaults)تنظيم پارامترها در حالت بهينه  

باالترين آارايي  در اين حالت سيستم با .  در حالت بهينه قرار خواهند گرفتBIOSبا انتخاب اين گزينه تمامي تنظيمات 
 .راه اندازي مي شود

 (Set Supervisor Password)تنظيم آلمه عبور براي مدير سيستم  
غير فعال آردن و تغيير آلمه .  تنظيم آنيدBIOSصلي را براي منوي با استفاده از اين گزينه ميتوانيد يك آلمه عبور ا

توانست سطح دسترسي  با تعريف آلمه عبور، مدير سيستم خواهد . عبور فوق نيز از طريق همين گزينه انجام مي گيرد
 . را تنظيم نموده و يا محدود آندBIOSآاربران به قسمت هاي مختلف 

 (Set User Password)تنظيم آلمه عبور براي آاربران  
آن ها به  با استفاده از اين گزينه مي توان يك آلمه عبور را براي آاربران مختلف ايجاد آرد و به اين وسيله دسترسي 

 . را محدود نمودBIOSبخش هاي مختلف 
 BIOS (Save & Exit Setup)ذخيره تنظيمات و خروج از  

 . و خروج از آن استفاده مي شودBIOSاز اين گزينه براي ذخيره تنظيمات انجام شده در 
 (Exit Without Saving) بدون ذخيره تنظيمات BIOSخروج از منوي  

 BIOSصرف نظر از تمامي تنظيمات انجام شده و خروج از منوي 
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 CMOS (Standard CMOS Features)تنظيمات استاندارد  ١-٢

 
 

 تاريخ
 .  نمايش در مي آيد به>سال<، >روز<، >ماه<، >هفته<تاريخ به صورت 

 . تنظيم شده و آاربر قادر به تغيير آن نيستBIOSروزهاي هفته از يك شنبه تا شنبه توسط  :هفته 
 .ماه ها به صورت ميالدي و از ژانويه تا دسامبر به نمايش در مي آيند :ماه 
 .ر مي آيدبه نمايش د) يا حداآثر روز موجود در هر ماه ميالدي (٣١ تا ١به صورت اعداد از  :روز 
 . ميالدي است٢٠٩٨ تا ١٩٩٩ قادر به نمايش سال از BIOS :سال 
 زمان

.  ساعته نمايش داده مي شود٢٤ساعت به صورت .  به نمايش در مي آيد>ثانيه< و >دقيقه<، >ساعت<زمان به صورت 
 . نشان داده مي شود١٣:٠٠:٠٠ بعد از ظهر به صورت ساعت ١براي مثال ساعت 

IDE Channel 0 Master/Slave)  تنطيم مشخصات درايوهاي متصل شده به آانال صفرIDE به صورت 
 )فرمان بر/ فرمانده

براي شناخت خودآار ديسك سخت متصل شده به  IDE (IDE HDD Auto-Detection)انتخاب خودآار ديسك سخت  
 . اين گزينه را انتخاب آنيدEnter توسط آليد IDEدرگاه 

 و IDE متصل شده به درگاه هاي   براي شناسايي ابزارهايIDE Channel 0 Master/Slave IDE/SATAاز گزينه  
SATAمي توانيد اين گرينه ها را در سه وضعيت مخلف مانند زير تنظيم آنيد.  استفاده مي شود: 
• Auto:  انتخاب گزينه[Auto] به BIOS اجازه مي دهد ابزارهاي متصل به درگاه هاي IDE و SATA را 

 . به صورت خودآار شناسايي و پيكره بندي نمايدPOSTايند در حين فر
• None:  انتخاب گزينه[None] باعث خواهد شد تا BIOS درگاه فوق را براي يافتن ابزارها جستجو نكرده 

 . و در نتيجه فرايند راه اندازي سيستم سريع تر انجام پذيرد
• Manual:  با انتخاب حالت[Manual]يمات مربوطه را به صورت دستي انتخاب آند آاربر مي تواند تنظ. 

 Access Mode: چهار . اين گزينه تنها براي تنظيم حالت دسترسي هنگام اتصال ديسك هاي سخت در دسترس است
حالت پيش  (CHS/LBA/Large/Auto: انتخاب در اين حالت در دسترس آابر قرار خواهد گرفت

 ).فرض
 Capacity: ی نصب شده استظرفيت ديسک سختی که به درست. 

IDE Channel 2,3 Master/Slave)  تنطيم مشخصات درايوهاي متصل به آانال هاي دو و سهIDE به 
 )فرمان بر/ صورت فرمانده

براي شناخت خودآار ديسك سخت متصل شده به  IDE (IDE HDD Auto-Detection)انتخاب خودآار ديسك سخت  
 .نتخاب آنيد اين گزينه را اEnter توسط آليد IDEدرگاه 
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.  استفاده مي شودSATA و IDE توسعه يافته متصل شده به درگاه هاي IDE  از اين گزينه براي شناسايي ابزارهاي 
 :مي توانيد اين گزينه ها را در دو وضعيت مخلف مانند زير تنظيم آنيد

• Auto:  انتخاب گزينه[Auto] به BIOS اجازه مي دهد ابزارهاي متصل به درگاه هاي IDE و SATA را 
 . به صورت خودآار شناسايي و پيكره بندي نمايدPOSTدر حين فرايند 

• None:  انتخاب گزينه[None] باعث خواهد شد تا BIOS درگاه فوق را براي يافتن ابزارها جستجو نكرده 
 . و در نتيجه فرايند راه اندازي سيستم سريع تر انجام پذيرد

 Access Mode: اين گزينه شامل دو .  تعيين نوع دسترسي به ديسك سخت استفاده مي شوداز اسن گزينه براي
 . به صورت پيش فرض انتخاب شده استAutoحالت .( استLarge و Autoحالت 

  Capacity: ظرفيت ديسك سخت متصل شده به سيستم را نشان مي دهد. 
 Cylinder: تعداد سيلندرهاي ديسك سخت را نمايش مي دهد. 
 Head: اي ديسك سخت را نمايش مي دهدتعداد هده. 
 Precomp: Precompرا مي نويسد . 
 Landing Zone: منطقه فرود را نمايش مي دهد. 
 Sector: تعداد سكتورهاي ديسك سخت را نمايش مي دهد. 

Drive A) درايوA(  
 .در اين بخش مي توانيد نوع درايو فالپي متصل به مادربرد را مشاهده آرده و تغيير دهيد

 None: هيچ درايو فالپي به سيستم متصل نشده است. 
 360K, 5.25”: درايو فالپي استانداردPC آيلو بايت به سيستم متصل شده است٣٦٠ اينچي با ظرفيت ٥٫٢٥ . 
 1.2M, 5.25”:  اينچي نوع ٥٫٢٥درايو فالپي AT مگابايت به سيستم متصل ١٫٢ با چگالي باال و ظرفيت 

 ) فعال است٣ي هنگامي آه حالت  اينچ٣٫٥درايو فالپي . (شده است
 720K, 3.5”:  آيلو بايت به سيتم متصل شده است٧٢٠درايو فالپي دو طرفه با ظرفيت . 
 1.44M, 3.5”:  مگابايت به سيتم متصل شده است١٫٤٤درايو فالپي دو طرفه با ظرفيت . 
 2.88M, 3.5”:  ست مگابايت به سيتم متصل شده ا٢٫٨٨درايو فالپي دو طرفه با ظرفيت. 

Floppy 3 Mode Support (For Japan Area))  براي آشور  (٣درايو فالپي با پشتيباني از حالت
 ))ژاپن
 )مقدار پيش فرض(درايو فالپي معمولي  :(Disable)غير فعال  
 .٣درايو فالپي با پشتيباني از حالت  :A (Drive A)درايو  

Halt on) توقف در فرايند بوت( 
 .خطاهاي زير متوقف شود با  تنظيم آند آه هنگام روشن شدن و برخوردطوریتواند سيستم را  يبا اين گزينه آاربر م

 No Errors: سيستم بدون توجه به هيچ يك از خطاهاي ايجاد شده به فرايند بوت ادامه خواهد داد . 
 All Errors: سيستم هنگام بروز هر يك از خطاها متوقف خواهد شد. 
 All But Keyboard: د بوت تنها هنگام بروز خطا در صفحه آليد به آار ادامه داده و در صورت برخورد با فراين

 )حالت پيش فرض. (هر خطاي ديگري متوقف خواهد شد
 All But Diskette:  فرايند بوت تنها هنگام بروز خطا در درايو فالپي به آار ادامه داده و در صورت برخورد با

 .هر خطاي ديگري متوقف خواهد شد
 All But Disk/Key:  فرايند بوت تنها هنگام بروز خطا در درايو فالپي يا صفحه آليد به آار ادامه داده و در

 .صورت برخورد با هر خطاي ديگري متوقف خواهد شد
Memory)  نمايش اطالعات مربوط به حافظه( 

 . را نشان مي دهدPOSTفرايند اين قسمت توسط آاربر قابل تنظيم نبوده و تنها اطالعات در رابطه با حافظه در 
 Base Memory) حافظه پايه( 

 . نصب شده بر روي سيستم را به نمايش در مي آورد) يا سنتي( مقدار حافظه پايه POST ،BIOSدر حين فرايند 
حجم اين حافظه آه اختصاصا براي عملكردهاي پايه سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت پيش فرض براي 

در .  آيلوبايت خواهد بود٥١٢ آيلوبايت حافظه بر روي آن ها نصب شده است برابر با ٥١٢ هايي آه مجموعا سيستم
 .  آيلوبايت از آل حافظه اصلي خواهد بود٦٤٠سيستم هايي داراي مقادير حافظه باالتر، ميزان حافظه فوق 

 Extended Memory) حافظه توسعه يافته( 
BIOS اين ميزان برابر . يافته را آه بر روي سيستم نصب شده است به نمايش در خواهد آورد مجوع حجم حافظه توسعه

 آيلوبايت آن آه به صورت اختصاصي به عملكردهاي پايه ٦٤٠با تمامي حافظه نصب شده بر روي سيستم، به غير از 
 . سيستم اختصاص داده شده است، مي باشد
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 )BIOS ) Advanced BIOS Featuresرفته تنظيمات پيش ٢-٢

 
 

Hard Disk Boot Priority) تنظيم حق تقدم بوت براي ديسك سخت( 
يا آارت هاي (با استفاده از اين گزينه مي توان ترتيب توالي بوت از روي ديسك هاي سخت متصل شده به مادربرد 

 . را مشخص نمود) RAID و SCSIالحاقي 
 توالي <-> و <+> استفاده آرده و سپس با فشردن آليد هاي <↓> و <↑>براي انتخاب ابزار مورد نظر خود از آليد هاي 

 .  استفاده آنيد<Esc>براي خروج از اين منو از آليد . ابزارها را به انتخاب خود تغيير دهيد
First / Second / Third Boot Device) دومين و سومين ابزار بوت/ انتخاب اولين( 

 Floppy:  دومين يا سومين ابزار بوت انتخاب مي آند/ اوليندرايو فالپي را به عنوان. 
 LS120: LS120دومين يا سومين ابزار بوت انتخاب مي آند/  را به عنوان اولين. 
 Hard Disk: دومين يا سومين ابزار بوت انتخاب مي آند/ ديسك سخت را به عنوان اولين. 
 CDROM:  درايوCD-ROMر بوت انتخاب مي آنددومين يا سومين ابزا/  را به عنوان اولين. 
 ZIP:  درايوZIPدومين يا سومين ابزار بوت انتخاب مي آند/  را به عنوان اولين. 
 USB-FDD:  درايو فالپي خارجيUSBدومين يا سومين ابزار بوت انتخاب مي آند/  را به عنوان اولين. 
 USB-CDROM:  درايو خارجيCD-ROM متصل به درگاه USBن يا سومين ابزار بوت دومي/  را به عنوان اولين

 .انتخاب مي آند
 USB-HDD:  ديسك سخت خارجي متصل به درگاهUSBدومين يا سومين ابزار بوت /  را به عنوان اولين

 .انتخاب مي آند
 LAN: دومين يا سومين ابزار بوت انتخاب مي آند/ آنترل آننده شبكه را به عنوان اولين. 
 Disable: اين عملكرد را غير فعال مي آند. 

Password Check) بررسي آلمه عبور( 
 System:  با انتخاب اين گزينه سيستم راه اندازي مي شود اما براي دسترسي به منوي تنظيماتBIOS بايد 

 )حالت پيش فرض. (آلمه عبور صحيح را وارد آرد
 Setup: انچه آلمه چن. با انتخاب اين گزينه در هنگام فرايند بوت آلمه عبور از شما خواسته خواهد شد

 .عبور صحيح وارد نگردد سيستم فرايند بوت را ادامه نخواهد داد
 

 را بر روي Enterدر صورتي آه قصد داريد اين عملكرد را غير فعال نماييد، بدون وارد آردن هيچ آاراآتري تنها آليد 
 .گزينه فوق فشار دهيد

 
 
 
از اين عملكرد پشتيباني مي آند آرده باشيد به نمايش درخواهد اين گزينه هنگامي آه اقدام به نصب پردازنده اي آه  )توجه(

 .آمد

فارسي
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BIOSتنظيمات  - ٣۵ -

CPU Hyper-Threading)  فعال آردن عملكردHyper-Threading٭) در پردازنده 
 Enable:  عملكردHyper Threadingلطفا توجه آنيد اين عملكرد تنها در .  را در پردازنده فعال مي آند

حالت پيش . (پردازنده اي پشتيباني مي آنند عمل خواهد آردسيستم عامل هايي آه از حالت چند 
 )فرض

 Disable:  عملكردHyper Threadingرا در پردازنده غير فعال مي آند  . 
Limit CPUID Max. to 3)  محدود سازي مقاديرCPUID ٭) عدد٣ تا حداآثر 

 Enable:  حداآثر مقاديرCPUIDري مانند  را هنگامي آه از سيستم عامل هاي قديمي تNT4 استفاده مي آنيد 
 . به سه عدد محدود مي آند

 Disable:  محدوديت مقاديرCPUID را هنگامي آه از سيستم عامل Windows XP استفاده مي آنيد حذف مي 
 )حالت پيش فرض. (آند

No-Execute Memory Protect٭ 
 Enable:  عملكردNo-Execute Memory Protectيش فرضحالت پ. ( را فعال مي آند( 
 Disable:  عملكردNo-Execute Memory Protectرا غير فعال مي آند . 

CPU Enhanced Halt (C1E)٭  
 Enable:  عملكردCPU Enhanced Halt (C1E)را فعال مي آند . 
 Disable:  عملكردCPU Enhanced Halt (C1E)را غير فعال مي آند . 

CPU Thermal Monitor 2 (TM2)) ٢ارتي پردازنده نمايشگر حر (TM2) (٭ 
 Enable:  ٢عملكرد نمايشگر حرارتي پردازنده (TM2)حالت پيش فرض. ( را فعال مي آند( 
 Disable:  ٢عملكرد نمايشگر حرارتي پردازنده (TM2)را غير فعال مي آند . 

CPU EIST Function)  عملكردEIST٭) در پردازنده 
 Enable:  عملكردEIST حالت پيش فرض. (مي آند در پردازنده را فعال( 
 Disable:  عملكردEISTدر پردازنده را غير فعال مي آند . 

Virtualization Technology)  تكنولوژيVirtualization(٭ 
 Enable:  تكنولوژيVirtualizationحالت پيش فرض. ( در پردازنده را فعال مي آند( 
 Disable:  تكنولوژيVirtualization فعال مي آند در پردازنده را غير. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٭ گزينه هاي ذآر شده در باال تنها هنگامي به نمايش در خواهند آمد آه پردازنده نصب شده بر روي مادربرد از آنها پشتيباني 
 .آند
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  (Integrated Periphrals)تجهيزات داخلي ٣-٢

 
 

On-Chip Primary PCI IDE) PCI IDEط چيپ ست اوليه تامين شده توس( 
 Enable:  اولين درگاهIDEحالت پيش فرض. ( مادربرد را فعال مي آند( 
 Disable:  اولين درگاهIDEمادربرد را غير فعال مي آند . 

On-Chip SATA Mode)  عملكردSATAتامين شده توسط چيپ ست ( 
 Enable: اين عملكرد را فعال مي آند. 
 Auto: BIOSحالت پيش فرض. (ره بندي خواهد آرد به صورت خودآار ابزارها را پيك( 
 Combined:  اين گزينه آنترل آنندهSATAدر اين حالت مي . را به صورت ترآيبي پيكره بندي مي آند

 و دو ديسك SATAدو ديسك سخت . توانيد تا چهار ديسك سخت را به مادربرد متصل آنيد
 .PATAسخت 

 Enhenced:  درگاه هايSATAا در حالت پيشرفته پيكره بندي مي آند تامين شده توسط چيپ ست ر.        
 و دو ديسك SATAچهار ديسك سخت .  ديسك سخت را به سيستم متصل آنيد٦مي توانيد تا 

 .PATAسخت 
 Non-Combined:  درگاه هايSATAتامين شده توسط چيپ ست را در حالت غير ترآيبي پيكره بندي مي آند  .

با .  شبيه سازي خواهند شدPATA درگاه هاي  به صورتSATAدر اين حالت درگاه هاي 
درگاه هاي .  را به سيستم متصل نمودSATA ابزار ٤انتخاب اين گزينه مي توان حداآثر تا 

PATAدر اين حالت غير فعال خواهند شد  . 
 Disable: اين عملكرد را غير فعال مي آند. 

PATA IDE Set to)  تنظيمPATA IDEبه صورت ( 
 Ch.1 Master/Slave:  درگاهPATA IDE را به صورت Ch.1 Master/Slaveتنطيم مي آند . 
 Ch.0 Master/Slave:  درگاهPATA IDEرا به صورت Ch.0 Master/Slaveپيش فرض( تنظيم مي آند( 

SATA Port 0/2 Set to)  تنظيم درگاه هايSATA 0/2به صورت ( 
 تغيير مي PATA IDE Set to و On-Chip SATA Modeاين گزينه با توجه به تنظيمات اعمال شده در گزينه هاي  

 .آند
  تنظيم شده باشد، اين گزينه به صورت خودآار در حالتCh.1 Master/Slave به صورت PATA IDEدر صورتي آه 

Ch.0 Master/Slaveپيكره بندي خواهد شد . 
SATA Port 1/3 Set to)  تنظيم درگاه هايSATA 1/3به صورت  ( 

 تغيير مي PATA IDE Set to و On-Chip SATA Modeوجه به تنظيمات اعمال شده در گزينه هاي اين گزينه با ت 
 .آند

  تنظيم شده باشد، اين گزينه به صورت خودآار در حالتCh.0 Master/Slave به صورت PATA IDEدر صورتي آه 
Ch.1 Master/Slaveپيكره بندي خواهد شد . 
USB Controller)  آنترل آنندهUSB( 

 Enabled:  آنترل آنندهUSBحالت پيش فرض. ( را فعال مي آند( 
 Disabled:  آنترل آنندهUSBآند  را غير فعال مي. 



 

 

سي
فار

 

BIOSتنظيمات  - ٣٧ -

USB 2.0 Controller)  آنترل آنندهUSB 2.0( 
 . استفاده نمي آنيد اين عملكرد را غير فعال آنيدUSB 2.0اگر از ابزارهاي پشتيباني آننده از درگاه 

 Enabled: ننده آنترل آUSB 2.0پيش فرض. ( را فعال مي آند( 
 Disabled:  آنترل آنندهUSB 2.0را غير فعال مي آند . 

USB Keyboard Support)  پشتيباني از صفحه آليدUSB( 
 Enabled:  پشتيباني از صفحه آليدUSBرا فعال مي آند . 
 Disabled:  پشتيباني از صفحه آليدUSBپيش فرض.( را غير فعال مي آند( 

USB Mouse Support)  پشتيباني از موسUSB( 
 Enabled:  پشتيباني از موسUSBرا فعال مي آند . 
 Disabled:  پشتيباني از موسUSBپيش فرض.( را غير فعال مي آند( 

Legacy USB storage detect)  شناسايي ابزارهاي ذخيره سازيUSB( 
 ابزارهاي ذخيره POSTراه اندازي سيستم و در حين فرآيند فعال آردن اين گزينه به سيستم اجازه مي دهد تا هنگام 

 . را شناسايي آندUSB مانند درايوهاي حافظه فلش و يا درايوهاي ديسك سخت خارجي USBسازي 
 Enabled: BIOS ابزارهاي ذخيره سازي USBپيش . ( متصل به سيستم را بررسي و شناسايي خواهد آرد

 )فرض
 Disabled:  فعال مي آندعملكرد فوق را غير. 

Azalia Codec)  آد آننده صوتيAzalia( 
 Auto:  عملكرد هاي صوتي آد آنندهAzaliaپيش فرض. ( را به صورت خودآار پيكره بندي مي آند( 
 Disabled:  آد آننده صوتيAzaliaرا غير فعال مي آند . 

Onboard H/W LAN) آنترل آننده سخت افزاري شبكه( 
 Enabled: ت افزاري شبكه آنترل آننده سخLANپيش . ( قرار گرفته بر روي مادربرد را فعال مي آند

 )فرض
 Disabled: آنترل آننده فوق را غير فعال مي آند. 

OnBoard LAN Boot ROM  
 . آنترل آننده شبكه مادربرد را فراخواني آند فعال خواهد شدBoot ROMاين عملكرد هنگامي آه آاربر  
 Enabled: ال مي آنداين عملكرد را فع. 
 Disabled: پيش فرض. (آند اين عملكرد را غير فعال مي( 

Onboard Serial Port 1)  ١درگاه سريال شماره( 
 Auto: آدرس هاي مربوط به درگاه سريال شماره يك را به صورت خودآار تنظيم مي آند. 
 3F8/IRQ4:  3 را فعال آرده و آدرس آن را به ١درگاه سريال شمارهF8/IRQ4پيش فرض.(ر مي دهد تغيي( 
 2F8/IRQ3:  2 را فعال آرده و آدرس آن را به ١درگاه سريال شمارهF8/IRQ3تغيير مي دهد. 
 3E8/IRQ4:  3 را فعال آرده و آدرس آن را به ١درگاه سريال شمارهE8/IRQ4تغيير مي دهد . 
 2E8/IRQ3:  2 را فعال آرده و آدرس آن را به ١درگاه سريال شمارهE8/IRQ3 مي دهد تغيير. 
 Disabled:  را غير فعال مي آند١درگاه سريال شماره . 

Onboard Serial Port 2)  2درگاه سريال شماره( 
 Auto: آدرس هاي مربوط به درگاه سريال شماره دو را به صورت خودآار تنظيم مي آند. 
 3F8/IRQ4:  3 را فعال آرده و آدرس آن را به 2درگاه سريال شمارهF8/IRQ4دهد تغيير مي . 
 2F8/IRQ3:  2 را فعال آرده و آدرس آن را به 2درگاه سريال شمارهF8/IRQ3پيش فرض. .( تغيير مي دهد( 
 3E8/IRQ4:  3 را فعال آرده و آدرس آن را به 2درگاه سريال شمارهE8/IRQ4تغيير مي دهد . 
 2E8/IRQ3:  2 را فعال آرده و آدرس آن را به 2درگاه سريال شمارهE8/IRQ3ي دهد تغيير م. 
 Disabled:  را غير فعال مي آند2درگاه سريال شماره . 

Onboard Parallel port) درگاه موازي( 
 Disabled:  درگاه موازي(LPT)را غير فعال مي آند . 
 378/IRQ7:  درگاه موازي(LPT) 378 را فعال آرده و آدرس آن را به/IRQ7حالت پيش . ( تغيير مي دهد

 )فرض
 278/IRQ5: زي درگاه موا(LPT) 278 را فعال آرده و آدرس آن را به/IRQ5تغيير مي دهد . 
 3BC/IRQ7:  درگاه موازي(LPT) 3 را فعال آرده و آدرس آن را بهBC/IRQ7تغيير مي دهد . 
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Parallel Port Mode) پيكره بندي درگاه موازي( 
 SPP: رضحالت پيش ف. (درگاه موازي را در حالت استاندارد پيكره بندي مي آند( 
 EPP: درگاه موازي را در حالت پيشرفته پيكره بندي مي آند. 
 ECP: درگاه موازي را در حالت توسعه يافته پيكره بندي مي آند. 
 ECP+EPP:  درگاه موازي را درECP و EPPپيكره بندي مي آند . 

ECP Mode Use DMA)  استفاده ازDMA در حالت ECP( 
 . پيكره بندي شده است فعال خواهد شدECP+EPP يا ECPزي در حالت اين گزينه تنها هنگامي آه درگاه موا

 3: ECP را در وضعيت DMA 3حالت پيش فرض. ( پيكره بندي مي آند( 
 1: ECP را در حالت DMA 1پيكره بندي مي آند . 
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BIOSتنظيمات  - ٣٩ -

  (Power Management Setup) تنظيمات مديريت توان ۴-٢

 
 

ACPI Suspend Type) ت تعليق حالACPI( 
 S1(POS): تعليق حالت ACPI صورت به را S1/POS (Power On Suspend) حالت.(آند مي بندي پيكره 

 )فرض پيش
 S3(STR): تعليق حالت ACPI صورت به را S3/STR (Suspend To RAM) آند مي بندي پيكره. 

Soft-Off by PWR-BTTN) خاموش/نتنظيم حالت خاموش شدن پس از فشار دادن آليد روش( 
 Instant Of: حالت پيش فرض.(خاموش سيستم بالفاصله خاموش خواهد شد/پس از فشار دادن دآمه روشن( 
 Delay 4 Sec.: خاموش بيش از چهار ثانيه پايين نگه داشته شود سيستم خاموش /در صورتي آه دآمه روشن

ه داشته شود سيستم به خاموش آمتر از چهار ثانيه پايين نگا/در صورتي آه آليد روشن. خواهد شد
 .حالت تعليق خواهد رفت

PME Event Wake Up)  عملكردPMEدر زمان فعال شدن سيستم ( 
 تامين 5VSB آه حداقل يك جريان يك آمپري را براي سيم ATXبراي فعال آردن اين حالت نياز بايد از يك منبع تغذيه 

 .مي آند استفاده آرد
 Disabled:  مي آنداين عملكرد را غير فعال. 
 Enabled:  عملكردPMEحالت پيش فرض. ( را در زمان فعال شدن مورد استفاده قرار مي دهد( 

Power On by Ring) روشن شدن سيستم با زنگ تلفن( 
 Disabled: سيستم با زنگ تلفن روشن نخواهد شد. 
 Enabled: حالت پيش فرض. (سيستم با زنگ تلفن روشن خواهد شد( 

Resume by Alarm) وشن شدن سيستم توسط رAlarm( 
 .به وسيله اين گزينه مي توانيد سيستم را به گونه اي تنطيم آنيد آه در زمان و تاريخ مشخص شده روشن شود

 Disabled: حالت پيش فرض.(اين عملكرد را غير فعال مي آند( 
 Enabled: اين عملكرد را فعال مي آند. 
 : شن باشدرو" Alarmروشن شدن سيستم توسط "اگر عملكرد  
 .هر روز بين يكم تا سي و يكم :Alarm) و ماه(روز  
 )۵٩ تا ٠) : (۵٩ تا ٠) : (٢٣ تا ٠( ):ثانيه:دقيقه: ساعت: (زمان 

Power On By Mouse) روشن شدن سيستم توسط موس( 
 Disabled: حالت پيش فرض. (اين عملكرد را غير فعال مي آند( 
 Enabled: مه سمت چپ موس با دوبار آليك آردن بر روي دآPS/2سيستم روشن خواهد شد . 
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Power On By Keyboard) روشن شدن توسط صفحه آليد( 
 Password:  آاراآتر سيستم روشن خواهد شد٥ تا ١با وارد آردن آلمه عبور از پيش تايين شده اي بين . 
 Disable: حالت پيش فرض. (اين عملكرد را غير فعال مي آند( 
 Keyboard 98:  صفحه آليد شما داراي آليد روشن آردن اگر(Power On) باشد با فشار دادن اين آليد مي توانيد 

 .سيستم را روشن آنيد
KB Power ON Password) وارد آردن آلمه عبور براي روشن شدن سيستم توسط صفحه آليد( 

ي توانيد توسط اين گزينه آلمه  تنظيم شده باشد، مPassword بر روي حالت ”Power On Keyboard“هنگامي آه گزينه 
 .عبور مورد نظر خود را تنظيم آنيد

 Enter:  وارد آرده و سپس آليد ) بين يك تا پنج آاراآتر(آلمه عبور مورد نظر خود راEnter را فشار 
 دهيد تا حالت

”Power On Password”فعال شود . 
AC Back Function)  بازگشت سيستم هنگام اتصال برقAC( 

 Soft-Off:  در اين حالت در صورتي آه برقAC به سيستم متصل شود، سيستم در وضعيت خاموش باقي 
 )حالت پيش فرض. (خواهد ماند

 Full-On:  در اين حالت در صورتي آه برقACبه سيستم متصل شود سيستم هميشه روشن خواهد شد . 
 Memory:  در حالت هنگامي آه برقACپيش از قطع برق باز خواهد  به سيستم متصل شود، سيستم به حالت 

 خاموش مانده و در غير اين صورت ACاگر سيستم خاموش بوده باشد پس از اتصال برق . (گشت
 )روشن خواهد شد
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BIOSتنظيمات  - ۴١ -

 PnP-PCI  (PnP/PCI Configurations)پيكره بندي ۵-٢

 
 

PCI1 IRQ Assignment)  تنظيمIRQ براي اسالت PCI1( 
 Atuo:  IRQ به صورت خودآار براي اسالت  راPCI1حالت پيش فرض. ( تنظيم مي آند( 
 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15: IRQ را به اسالت 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 هاي PCI1اختصاص مي دهد . 

PCI2 IRQ Assignment)  تنظيمIRQ براي اسالت PCI2( 
 Atuo:  IRQ را به صورت خودآار براي اسالت PCI2حالت پيش فرض. (د تنظيم مي آن( 
 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15: IRQ را به اسالت 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 هاي PCI2اختصاص مي دهد . 

PCI3 IRQ Assignment)  تنظيمIRQ براي اسالت PCI3( 
 Atuo:  IRQ را به صورت خودآار براي اسالت PCI3حالت پيش فرض. ( تنظيم مي آند( 
 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15: IRQ را به اسالت 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 هاي PCI3اختصاص مي دهد . 
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 )PC )PC Health Statusوضعيت سالمت ۶-٢

 
 

Reset Case Open Status) وضعيت باز بودن درب آيس( 
 Disabled: حالت پيش فرض. (وضعيت باز بودن درب آيس را ريست نمي آند( 
 Enabled: درب آيس را در فرايند بوت بعدي پاك مي آندوضعيت باز بودن . 

Case Opened) باز بودن درب آيس( 
 .  را نمايش خواهد داد”No“ آلمه ”Case Opened“اگر درب آيس بسته باشد گزينه 
 . را نمايش خواهد داد”Yes“ آلمه ”Case Opened“اگر درب آيس باز باشد، گزينه 
 را ”Reset Case Open Status“ را به حالت اوليه باز گردانيد گزينه ”Case Opened“اگر قصد داريد وضعيت گزينه 

 .  ذخيره آنيد، آامپيوتر شما ريست خواهد شدCMOSقرار داده و تغييرات را در ) فعال (”Enable“در وضعيت 
Current Voltage(V) Vcore / DDR18V / +3.3V / +12V) نمايش ولتاژ هسته پردازنده /DDR18V /

+3.3V /12V( 
 .وضعيت ولتاژ سيستم را بررسي آرده و مقادير آن را به نمايش در مي آورد 

Current CPU Temperature) نمايش درجه حرارت پردازنده( 
 .درجه حرارت پردازنده را بررسي آرده و آن را به نمايش در مي آورد 

Current CPU/SYSTEM FAN Speed (RPM))  دور (و فن سيستم نمايش سرعت چرخش فن پردازنده
 ))در دقيقه

 .سرعت چرخش فن پردازنده و سيستم را بررسي آرده و آن ها را به نمايش در مي آورد 
CPU Warning Temperature) هشدار در صورت افزايش درجه حرارت پردازنده( 

 60°C/140°F:  درجه فارنهايت١۴٠/  درجه سانتي گراد ۶٠در صورتي آه درجه حرارت پردازنده از  
 .بيشتر شود سيستم شروع به هشدار دادن خواهد آرد

 70°C/158°F:  درجه فارنهايت ١۴٨/  درجه سانتي گراد ٧٠در صورتي آه درجه حرارت پردازنده از 
 .بيشتر شود سيستم شروع به هشدار دادن خواهد آرد

 80°C/176°F:  فارنهايت  درجه ١٧۶/  درجه سانتي گراد ٨٠در صورتي آه درجه حرارت پردازنده از
 .بيشتر شود سيستم شروع به هشدار دادن خواهد آرد

 90°C/194°F:  درجه فارنهايت ١٩۴/  درجه سانتي گراد ٩٠در صورتي آه درجه حرارت پردازنده از 
 .بيشتر شود سيستم شروع به هشدار دادن خواهد آرد

 Disabled: حالت پيش فرض. (اين عملكرد را غير فعال مي آند( 
CPU/SYSTEM FAN Fail Warning) سيستم/ هشدار در صورت خرابي فن پردازنده(. 

 Disabled: حالت . (سيستم مادربرد هيچ عكس العملي نشان نخواهد داد/ در صورت خرابي فن پردازنده
 )پيش فرض

 Enabled: سيستم مادربرد شروع به هشدار دادن خواهد آرد/ در صورت خرابي فن پردازنده. 
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BIOSتنظيمات  - ۴٣ -

CPU Smart FAN Control) آنترل هوشمند سرعت فن پردازنده( 
 Disabled: اين عملكرد را غير فعال مي آند. 
 Enabled:  هنگامي آه اين عملكرد فعال است، فن پردازنده با توجه به درجه حرارت آن در سرعت

آاربران مي توانند در صورت نياز اين عملكرد را از طريق . هاي متفاوتي خواهد چرخيد
 )حالت پيش فرض.( و در محيط سيستم عامل ويندوز نيز تنظيم نمايندEasy Tuneنرم افزار 

CPU Smart FAN Mode) حالت آنترل هوشمند سرعت فن پردازنده( 
فعال باشد در ) آنترل هوشمند سرعت فن پردازنده (”CPU Smart Fan Control“اين گزينه تنها در حالتي آه گزينه 

 . دسترس قرار خواهد گرفت
 Auto:  اين حالت درBIOS به صورت خودآار نوع فن پردازنده اي را آه مورد استفاده قرار مي 

حالت . (دهيد شناسايي آرده و بهترين حالت آنترل هوشمند فن را بر روي آن اعمال مي آند
 )پيش فرض

 Voltage:  نده را  سيم استفاده مي آنيد با توجه به ولتاژ دور فن پرداز٣هنگام آه از فن هاي پردازنده با
 . تنظيم مي آند

 PWM:  هنگامي آه از فن هاي پردازنده با چهار سيم استفاده مي آنيد با توجه بهPWM دور فن 
 .پردازنده را تنظيم مي آند

 
در حقيقت، گزينه آنترل از طريق ولتاژ مي تواند براي هر دو نوع فن پردازنده با سه يا چهار سيم مورد استفاده قرار : توجه
آنجايي آه برخي از فن هاي پردازنده با چهار سيم با توجه به مشخصات الزم براي آار تحت مشخصات آنترل دور از . گيرد

 نمي تواند به صورت موثري سرعت PWM ارايه شده است طراحي نشده اند، انتخاب گزينه Intel آه توسط PWMفن توسط 
 .فن را در آن ها تنظيم آند
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 )Frequency/Voltage Control( تنظيم فرآانس و ولتاژ  ٧-٢

 
 

استفاده نادرست از تنظيمات ارايه شده در اين منو مي تواند باعث بي ثبات شدن سيستم شما شده و يا به آن صدمه 
افزايش فرآانس و ولتاژ و انجام اوآالك بر روي پردازنده، چيپ ست يا مدول هاي حافظه ممكن است . وارد آند

 . آمدن صدمه به اين قطعات شده و يا عمر آن ها را آاهش دهدباعث وارد 
 . تنها براي استفاده توسط آاربران با تجربه طراحي شده است.M.I.Tلطفا دقت آنيد آه گزينه هاي منوي 

CPU Clock Ratio) ٭)ضريب فرآانسي پردازنده 
 . نده تنظيم خواهد شد و با توجه به نوع و سرعت پردازBIOSاين گزينه به صورت خودآار توسط 

اين گزينه در صورتي آه ضريب فرآانسي پردازنده از طرف سازنده قفل شده باشد، تنها ضريب فوق را نمايش داده و 
 .قابل تغيير نخواهد بود

System Memory Multiplier) ضريب فرآانس حافظه سيستم( 
: حالت پيش فرض. گاه حافظه سيستم خواهد داشتمحدوده قابل تنظيم در اين گزينه رابطه مستقيمي با فرآانس گذر

اعمال تنظيمات نادرست ممكن است از بوت ). DRAM SPDتنظيم فرآانس حافظه با توجه به اطالعات (انتخاب خودآار 
 . را پاك آنيدCMOSدر صورت بروز چنين اتفاقي تنظيمات . شدن سيستم شما جلوگيري آند

Memory Frequency (Mhz)) مگاهرتز(ظه فرآانس حاف(( 
 .تنظيم مي شود" فرآانس اصلي پردازنده" و " ضريب فرآانس حافظه سيستم"مقادير اين گزينه با توجه به گزينه هاي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزينه هاي زير تنها زماني در دسترس قرار خواهند گرفت آه پردازنده سازگار با آن بر روي سيستم نصب شده  )توجه(

 .باشد

اخطار
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BIOSتنظيمات  - ۴۵ -

٨-٢ Load Fail-Safe Defaults 

 
 

در اين حالت سيستم از . با انتخاب اين گزينه سيستم با حداقل آارايي و استفاده از آمترين تجهيزات راه اندازي مي شود
 .باالترين ثبات برخودار است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٩-٢ Load Optimized Defaults 

 
 

 و چيپ ست آه به صورت BIOSراي مشخصات انتخاب اين گزينه سبب مي شود سيستم با مقادير پيش فرض آارخانه ب
 .خودآار تشخيص داده مي شوند راه اندازي شود

 
 
 

سي
فار

 



 

 - ۴۶ -  GA-945PLM-S2ربرد ماد

 Set Supervisor/User( آاربران/ تنظيم آلمه عبور براي مديرسيتم  ١٠-٢
Password( 

 
 

ما را در ايجاد يك هنگامي آه اين گزينه را انتخاب مي آنيد، پيغامي مانند شكل در وسط نمايشگر به نمايش در مي آيد تا ش
 .آلمه عبور ياري آند

 را فشار <Enter>و سپس آليد )  آاراآتر باشد٨آلمه عبور مي تواند شامل حداآثر (آلمه عبور مورد نظر خود را تايپ آنيد 
 ر <Enter>آلمه عبور را يك بار ديگر تايپ آرده و آليد . از شما خواسته خواهد شد تا آلمه عبور را مجددا وارد آنيد. دهيد

 . را فشار دهيد<Esc> آليد <Enter>براي صرف نظر از ايجاد و يا تغيير آلمه عبور به جاي آليد . فشار دهيد
 را <Enter>براي غير فعال آردن آلمه عبور بدون وارد آردن هيچ آاراآتري و در حالي آه آادر مورد نظر خالي است آليد 

هنگامي . بر روي صفحه به نمايش در خواهد آمد) ه عبور غير فعال شدآلم (”PASSWORD DISABLED“پيغام . فشار دهيد
 BIOSآه آلمه عبور غير فعال است سيستم در حالت عادي راه اندازي شده و خواهيد توانست به راحتي وارد گزينه تنظيمات 

 . شويد
 : م تعريف آنيد به شما اجازه مي دهد تا دو نوع آلمه عبور جداگانه را براي سيستBIOSمنوي تنظيمات 

SUPERVISOR PASSWORD) آلمه عبور مدير سيستم ( وUSER PASSWORD) هنگامي آه آلمه ). آلمه عبور آاربران
اما پس از فعال شدن آلمه عبور براي وارد .  دسترسي پيدا آنندBIOSعبور غير فعال است همه مي توانند به تمامي تنظيمات 

ظيمات بر روي تمامي گزينه ها نياز به آلمه عبور مدير سيستم خواهد بود و  و اعمال تنBIOSشدن به منوي تنظيمات 
 .  وارد شوند تنها امكان تغيير گزينه هاي ابتدايي را خواهند داشتBIOSآاربراني آه با آلمه عبور آاربران به منوي تنظيمات 

 را انتخاب آنيد، هر وقت آه ”Advanced BIOS Features“ و در منوي ”Password Check“ در بخش ”System“اگر گزينه 
 را داريد بايد آلمه عبور را وارد BIOSسيستم را راه اندازي مي آنيد و يا هر زماني آه قصد وارد شدن به منوي تنظيمات 

 .آنيد
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 )Save & Exit Setup (ذخيره تنظيمات و خروج ١١-٢

 
 

 اين گزينه را انتخاب آرده و RTC CMOSت اعمال شده در  و ذخيره تمامي تنظيماBIOSبراي خروج از منوي تنظيمات 
 . را فشار دهيد”N“در صورت انصراف آليد .  را فشار دهيد”Y“سپس آليد 

 
 
 
 
 
 
 

 )Exit Without Saving (خروج بدون ذخيره سازي تنظيمات ١٢-٢

 
 

 را فشار ”Y“نتخاب آرده و سپس آليد  بدون ذخيره تنظيمات اعمال شده اين گزينه را اBIOSبراي خروج از منوي تنظيمات 
 . را فشار دهيد”N“در صورت انصراف از اين آار آليد . دهيد
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نصب درايورها - ۴٩ - 

 بخش سوم نصب درايورها 
 . به نمايش در خواهد آمدWindows Xpتصوير زير در 

CD-ROM قرار دارد در درايو  حاوي درايورهاي را آه در بسته بندي مادربردCD-ROM آامپيوتر خود قرار 
صفحه مربوط به نصب درايورها آه شامل راهنمايي هايي در رابطه با نصب آن ها است به صورت . دهيد

اگر صفحه فوق به صورت خودآار نمايش داده نشد لطفا بر روي آيكون درايو . خودآار به نمايش در خواهد آمد
CD-ROM در My Computerر آليك آرده و سپس فايل  دوباRun.exeرا اجرا آنيد  . 

 
 نصب درايورهاي مربوط به چيپ ست ١-٣
 

 
 

 به صورت خودآار سيستم را بررسي ”Xpress Install“، نرم افزار CD-ROM حاوي درايورها در CDدادن پس از قرار 
ز خود را انتخاب آرده و مطابق شكل زير آليد لطفا آيتم هاي مورد نيا. آرده و درايورهاي مورد نياز را انتخاب خواهد آرد

Installاگر قصد نصب تمامي درايورهاي مورد نياز را داريد به نرم افزار .  را انتخاب آنيد“Xpress Install” اجازه دهيد تا به 
 . آيتم هاي از پيش از تعيين شده را نصب آندصورت خودآار تمامي

 

 
 

پس از ريست . رها نياز به ريست شدن وجود داشته باشد سيستم باشدممكن است پس از نصب برخي از درايو
پس از نصب تمامي .  فرايند نصب درايورهاي باقي مانده را ادامه خواهد داد”Xpress Install“شدن سيستم

 . درايورها سيستم ريست شده و شما خواهيد توانست نرم افزارهاي آاربردي را نصب نماييد
 
 

 Service يا Service Pack1 لطفا  Windows XP تحت سيستم عامل  USB2.0 درايورهايبراي پشتيباني از 
Pack2پس از نصب .  ارايه شده براي اين سيستم عامل را نصب نماييدService Pack در ”?“ يك آيكون به شكل 

لطفا . د آمد به نمايش در خواه”Device Manager“ در قسمت ”Universal Serial Bus Controller“زير شاخه 
سيستم به صورت خودآار درايورهاي مناسب براي (آيكون فوق را پاك آرده و سيستم را دوباره راه اندازي آنيد 

 ). را نصب خواهد آردUSB2.0آنترل آننده 

 توجه

اخطار

توجه
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 نرم افزارهاي آاربردي ٢-٣
از آن ها مجاني هستند نمايش  را آه برخي Gigabyteاين صفحه تمامي نرم افزاهاي آاربردي و ابزارهاي ارايه شده توسط 

 .شما مي توانيد هر آدام از آن ها را آه مايل بوديد انتخاب آرده و نصب نماييد. مي دهد
 

 
 
 
 

 CDاطالعات مربوط به درايورهاي موجود در  ٣-٣
 . را نمايش مي دهدCDاين صفحه اطالعات مربوط به تمامي نرم افزارها و درايورهاي موجود در 
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نصب درايورها - ۵١ -

 عات مربوط به سخت افزاراطال ۴-٣
 .اين صفحه تمامي ابزارهاي موجود بر روي مادربرد را نمايش مي دهد

 

 
 
 
 

 تماس با ما ۵-٣
 . براي اطالعات بيشتر صفحه آخر را مشاهده آنيد
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ضميمه - ۵٣ -

 بخش چهارم ضميمه
  نرم افزارهاي آاربردي منحصر به فرد١-۴
تمامي مدل هاي مادربرد از اين نرم افزارهاي آاربردي پشتيباني نمي آنند، براي آسب اطالعات بيشتر در اين زمينه لطفا (

 .)مشخصات مادربر خود را بررسي آنيد
 

 EasyTune 5 مقدمه اي بر نرم افزار ١-١-۴
EasyTune 5 آه امكانات بسياري را براي افزايش آارايي  نرم افزاري با استفاده بسيار آسان تحت سيستم عامل ويندوز است

از ابزارهاي پيشرفته اي آه اين نرم افزار با آنترلي آسان . و مديريت سخت افزارهاي سيستم در اختيار آاربران قرار مي دهد
 براي .M.I.B و .C.I.A) ٢امكانات اورآالآينگ براي افزايش آارايي سيستم، ) ١در اختيار آاربران قرار مي دهد مي توان به 

 براي مديريت سرعت فن هاي خنك آننده پردازنده و چيپ Smart-Fan Control) ٣باالبردن توانايي هاي پردازنده و حافظه، 
 ٭. براي نمايش وضعيت آارآرد و سالمت سيستم اشاره نمودPC Health) ٤پل شمالي و 

 نگاهي به اينترفيس آاربري

 
 

  نمايشگر/ دآمه توضيحات
 .١ (Overclocking)اورآالآينگ  راي انجام تنظيمات مربوط به اورآالآينگصفحه اي ب

 صفحه اي براي انجام تنظيمات مربوط به عملكردهاي 
C.I.A/C.I.A.2 و M.I.B./M.I.B. 

C.I.A/C.I.A.2 و M.I.B./M.I.B. ٢. 

صفحه اي براي انجام تنظيمات مربوط به عملكردهاي آنترل 
 هوشمند سرعت فن

 .٣ (Smart-Fan)ند سرعت فن آنترل هوشم

صفحه اي براي انجام تنظيمات مربوط به عملكردهاي سالمت 
 سيستم

 .۴ (PC Health)سالمت سيستم 

 .GO ۵ آليد تاييد و اجراي تنظيمات
 حالت ساده و حالت پيشرفته تغيير حالت نرم افزار بين حالت ساده و حالت پيشرفته

(Easy Mode & Advanced Mode) 
۶. 

 .٧ صفحه نمايش اطالعات حه نمايش دهنده فرآانس پردازندهصف
 چراغ هاي نمايشگر عملكردها وضعيت عملكردهاي جاري را نشان مي دهد

(Function display LEDs) 
٨. 

 .٩ Gigabyteلوگوي  Gigabyteبراي اتصال به وب سايت 
 .١٠ (Help)دآمه آمك  EasyTune 5اطالعات آمكي براي تنظيم نرم افزار 

دآمه خروج از نرم افزار و يا آوچك  EasyTune 5براي خروج و يا آوچك آردن نرم افزار 
 آردن آن

١١. 

 
 
 
 
 
 . ممكن است با توجه به امكانات مادربردهاي مختلف تغيير آندEasyTune 5عملكردهاي نرم افزار  ):توجه(

سي
فار
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 Xpress Rcovery2مقدمه اي بر نرم افزار  ٢-١-۴
 براي سرعت بخشيدن به تهيه نسخه پشتيبان و Xpress Recovery2نرم افزار 

اين نرم افزار توانايي . بازيابي داده ها از روي ديسك سخت طراحي شده است
 را DOS و Microsoft Windows XP/2000/98/MEپشتيباني از سيستم عامل هاي 

نرم .  پشتيباني مي آندNTFS و FAT16,FAT32دارا بوده و از سيستم هاي فايل 
 نسخه پشتيبان تهيه SATA و PATA قادر است تا از اطالعات موجود بر روي ديسك هاي سخت Xpress Recovery2افزار 
 براي اولين بار اين نرم افزار بر روي ديسك سخت متصل شده CD-ROM از روي Xpress Recovery2پس از اجراي . آند

آه نياز به اجراي مجدد اين نرم افزار داشته باشيد به سادگي با فشار در دفعات بعد در صورتي . به سيستم قرار خواهد گرفت
 . آن را اجرا آنيدCD-ROM در هنگام فرايند راه اندازي مي توانيد بدون نياز بهF9دادن آليد 

 
 Xpress Recovery2نيازمندي هاي سيستم براي اجراي 

 Intel x86پالتفورم سازگار با  .١
 RAM مگابايت ٦٤حداقل  .٢
 VESAآارت گرافيك سازگار با استاندارد  .٣
 

  استفاده آنيم؟Xpress Recovery2چگونه از 
 اجرا مي شود اما در دفعات بعد مي توانيد آن را به سادگي و از طريق فشار CD-ROMاين نرم افزار براي اولين از طريق 

 . در هنگام فرايند راه اندازي اجرا آنيدF9دادن آليد 
. را انتخاب آنيدAdvanced BIOS Feature شده و زير منوي BIOSوارد منوي تنظيمات : افزارمراحل اجراي نرم 

CD-ROM را به عنوان اولين ابزار بوت معرفي آرده و پس از ذخيره تغييرات از منوي تنظيمات BIOSشويد  .
CD درايور مادربرد خود را آه در بسته بندي آن ارايه شده است درون درايو CD-ROMدر حين راه . ر دهيد قرا

آليدي را .  در سمت چپ گوشه پايين مانيتور به نمايش در خواهد آمد”:Boot from CD/DVD“اندازي سيستم پيغام 
پس از اينكه مراحل شرح داده شده در باال به پايان رسيد، نرم .  فشار دهيدXpress Recovery2براي ورود به 

 قرار گرفته و براي اجراي دوباره آن در دفعات بعد تنها آافي  بر روي ديسك سختXpress Recovery2افزار 
 . را هنگام روشن شدن سيستم فشار دهيد<F9>است آليد 

 
 

 شده ايد، براي دفعات Xpress Recovery2 وراد برنامه CD-ROMاگر قبال از طريق راه اندازي سيتم توسط  .١
 . ار را انجام دهيد مي توانيد اين آ<F9>بعد تنها با فشار دادن آليد 

نوشتن آن بر روي سرعت ذخيره سازي و يا بازيابي داده ها تاثير مي /ظرفيت ديسك سخت و سرعت خواندن .٢
 .گذارد

 Xpress Recovery2توصيه مي شود بالفاصله پس از نصب سيستم عامل و درايورهاي مورد نياز نرم افزار  .٣
 . را اجرا نماييد

 

 DVD يا CDبوت توسط درايوهاي

Xpress Recovery2براي ورود به
  را فشار دهيد<F9>آليد

توجه

فارسي
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ضميمه - ۵۵ -

 Xpress Recovery2صفحه اصلي نرم افزار 

 
توسط اين گزينه مي توانيد براي آزاد آردن فضاي ديسك سخت، فايل حاوي نسخه پشتيباني را آه قبال تهيه آرده ايد پاك 

در صورتي آه فايل حاوي نسخه پشتيبان بر روي ديسك سخت وجود نداشته باشد اين گزينه به نمايش در نخواهد . (آنيد
 .)آمد

٤. REBOOT) ي مجدد سيستمراه انداز( 
 .براي خروج از منوي اصلي و راه اندازي دوباره سيستم از اين گزينه استفاده آنيد

 
 محدوديت ها

 . سازگار نيستXpress Recoveryاين نرم افزار با نسخه قبلي  .١
 . پارتيشن اوليه بر روي ديسك سخت رزرو خواهد شدXpress Recoveryبراي استفاده از  .٢
٣. Xpress Recovery2براي اين منظور بايد فضاي .  فايل حاوي نسخه پشتيبان را در انتهاي ديسك سخت دخيره مي شود

توصيه مي شود . (خالي مورد نياز براي ذخيره فايل حاوي نسخه پشتيبان را بر روي ديسك سخت از قبل در نظر بگيريد
البته اندازه واقعي فضاي مورد نياز بستگي به . حداقل چهار گيگابايت فضاي خالي براي اين منظور در نظر گرفته شود

 )حجم داده هاي ذخيره شده در پاتيشن اوليه ديسك سخت دارد
۴. Xpress Recovery2قادر است تا از ديسك هاي سختي آه يكي از سيستم عامل هاي Windows XP/2000/NT/9x/Me و 

 . بر روي آن نصب شده باشد نسخه پشتيبان تهيه آندDOSيا 
 .  پشتيباني نمي آندUSB نرم افزار از ديسك هاي سخت اين .۵
 RAID/AHCI (class code 0104/0106) اين نرم افزار از ديسك هاي سخت نصب شده بر روي آنترل آننده هاي .۶

 .پشتيباني نمي آند
يزيكي موجود بر روي سيستم اين نرم افزار تنها قادر به تهيه نسخه پشتيبان از داده هاي قرار گرفته بر روي اولين درايو ف .٧

 .است
 :ترتيب قرار گيري ديسك هاي سخت به شكل زير است

.a  آانال اوليهPATA IDE 
b.  آانال ثانويهPATA IDE 
.c  ١آانال SATA IDE 
.d  2آانال SATA IDE 
.e  3آانال SATA IDE 
.f  4آانال SATA IDE 

 اقدامات احتياطي
 استفاده مي آنيد، قبل از Windows 2000 گيگابايت تحت سيستم عامل ١٢٨از هنگامي آه از ديسك سخت با حجم بيش  .١

 حاوي CD را از روي EnableBigLba.exeتهيه نسخه پشتيبان از روي داده هاي موجود بر روي ديسك سخت حتما فايل 
 .درايورهاي اجرا آنيد

 .زمان بيشتري نياز داردتهيه نسخه پشتيبان در مقايسه با بازيابي داده ها به طور معمول به  .٢
 . سازگار استGPL با مقررات Xpress Recovery2نرم افزا  .٣
 و RAID براي تشخيص صحيح حالت هاي متفاوت nVIDIAدر برخي از مادربردهاي طراحي شده بر پايه چيپ ست هاي  .۴

SATA IDE توسط نرم افزار Xpress Recovery2 بايد BIOSبراي آسب اطالعات . د مادربرد را به روز رساني آني
 . بيشتر در اين زمينه با شرآت سازنده مادربرد خود تماس بگيريد

١. RESTORE )بازيابي( 
 گزينه مي توانيد داده هاي ذخيره شده بر روي توسط اين

ديسك سخت خود را توسط نسخه پشتيبان تهيه شده توسط اين 
در صورتي آه فايل حاوي نسخه . (نرم افزار بازيابي آنيد

پشتيبان بر روي ديسك سخت وجود نداشته باشد اين گزينه به 
 .)نمايش در نخواهد آمد

٢.BACKUP ) تهيه نسخه پشتيبان( 
ط اين گزينه مي توانيد از داده هاي موجود بر روي ديسكتوس

 .سخت خود نسخه پشتيبان تهيه آنيد
٣. REMOVE )پاك آردن نسخه پشتيبان( 
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اخطار

 :BIOS نگاهي به روش هاي گوناگون به روز رساني  ٣-١-۴
 Q-Flashاستفاده ازيوتيليتي : روش اول

Q-Flash يك يوتليليتي به روز رساني BIOS است آه در داخل چيپ Flash ROM قرار 
 مادربرد خود را از طريق BIOSتفاده از اين يوتيليتي آاربران مي توانند با اس. مي گيرد

 به آاربران اجازه مي دهد تا بدون نياز به هرگونه نرم افزار ديگري در Q-Flash.  به روز رساني آنندBIOSمنوي تنظيمات 
 آاربران نيازي به درگير Q-Flash از با استفاده.  مادربرد خود را به راحتي به روز رساني آنندBIOS يا ويندوز DOSمحيط 

 نداشته و حتي آاربران مبتدي نيز به ساده BIOSشدن در فرايندهاي پيچيده و دستورالعمل هاي طوالني براي به روز آردن 
 . مادربرد خود را ارتقا دهندBIOS مي توانند BIOSترين شكل و از طريق منوي تنظيمات 

 
 به صورت بالقوه با مخاطراتي همراه است، سعي آنيد اين آار را با دقت BIOSبه دليل اينكه به روز رساني 

 مسئوليت هيچ يك از صدماتي را آه ممكن است در Gigabyte Technology Co., Ltdشرآت . آامل انجام دهيد
 . طي اين فرايند و به دليل اشتباهات آاربران براي سيستم به وجود بيايد را نخواهد پذيرفت

 

 كه آغاز آنيدقبل از اين
 : مراحل زير را به دقت انجام دهيدQ-Flash توسط نرم افزار آاربردي BIOSقبل از به روز رساني 

 
 . دانلود آنيدGigabyte مادربرد خود را از وب سايت BIOSآخرين نسخه  .١
٢. BIOS دانلود شده را اجرا آرده و فايل BIOSفايلي آه داراي نام . (يد درون آن را بر روي يك ديسكت فالپي دخيره نماي

 ).8KNXPU.Fbaبراي مثال فايل .  استBIOS باشد فايل اصلي Fxxمادربرد بوده و پسوند آن به صورت 
 .  شويدBIOS وارد منوي تنظيمات DELسيستم را ريست آرده و توسط آليد  .٣
 

 . آه در زير آورده شده است از دو بخش تشكيل شده استBIOSراهنماي به روز رساني 
 . است از بخش اول پيروي آنيدBIOS پشتيباني آرده و داراي دو چيپ Dual-BIOSاگر مادربرد شما از تكنولوژي 

 . است از بخش دوم پيروي آنيدBIOSاگر مادربرد شما تنها داراي يك چيپ 
 

 :بخش اول
پشتيباني آرده  Dual BIOS در مادربردهايي آه از تكنولوژي Q-Flash توسط يوتيليتي BIOSبه روز رساني 

 . هستندBIOSو داراي دو چيپ 
 Dual و Q-Flash  اين گونه مادربردها آه ازBIOSمنوي .  مجهز شده اندBIOS با دو چيپ Gigabyteبرخي از مادربردهاي 

BIOSتفاده در اين قسمت ما تنها درباره اس.  پشتيباني مي آنند، منوي هاي اين دو يوتيليتي در يك منوي واحد ترآيب شده اند
 . صحبت خواهيم آردQ-Flashاز گزينه هاي مربوط به يوتيليتي 

 را از نسخه قديمي به نسخه جديد ارتقا خواهيم داد تا به GA-8KNXP Ultra مادربرد BIOSدر ادامه ما به صورت نمونه 
 . ارتقا خواهيم دادFba را به نسخه Fa3 نسخه BIOSبراي مثال ما . شما نشان دهيم اين فرايند چگونه انجام مي گيرد

 

 

 مادربرد قبل ازBIOSنسخه
 . استFa3به روز رساني

فارسي
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 :Q-Flashوارد شدن به يوتيليتي 
 در طي فرايند بوت وارد منوي تنظيمات Del قبل از هر آاري بايد توسط آليد Q-Flashبراي استفاده از يوتيليتي : مرحله اول

BIOSشويد  . 

 
 

 را انتخاب آنيد Yار داده و سپس آليد  را فشF8 و در صفحه اصلي آن آيلد BIOSپس از ورود به منوي تنظيمات : مرحله دوم
 .  شويدDual BIOS/Q-Flashتا وارد يوتيليتي 

 
  Q-Flash/Dual BIOSبررسي صفحه تنظيمات يوتيليتي 

 : شامل اجزاي اصلي زير استQ-Flash/Dual-BIOSصفحه تنظيمات يوتيليتي 
 

 
  Dual BIOSمنوي وظايف براي يوتيليتي 

براي اجراي هر بخش .  را نمايش مي دهندBIOS ROM دوتاي آن اطالعات مربوط به نوع  بخش است آه٨اين منو شامل 
 . را فشار دهيدEnterتوسط آليد هاي جهت دار آن را انتخاب آرده و براي اجرا آليد 

 

  Q-Flashمنوي وظايف براي يوتيليتي 
ار آن را انتخاب آرده و براي اجرا آليد براي اجراي هر بخش توسط آليد هاي جهت د. اين منو شامل چهار بخش مي باشد

Enterرا فشار دهيد . 
 

 نوار راهنماي آليدها
براي اجراي .  استQ-Flash/Dual BIOSاين منو شامل راهنماي عملكردهاي چهار آليد مورد نياز براي آار با يوتيليتي 

 .يدعملكردهاي مربوط به هر آليد آافي است آن آليد را بر روي صفحه آليد فشار ده

منوي وظايف براي يوتيليتي
Dual BIOS 

نوار نشان دهنده نام
Q-flashيوتيليتي 

نوار راهنماي آليدها

منوي وظايف براي 
  Q-Flashيوتيليتي

نوار نشان دهنده نام
Dual BIOSيوتيليتي 
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 :Q-Flashاستفاده از يوتيليتي 
 به Q-Flash مادربرد خود را با استفاده از يوتيليتي BIOSدر اين قسمت براي شما توضيح خواهيم داد آه چگونه مي توانيد 

 BIOSتوضيح داديم شما بايد يك ديسكت فالپي حاوي فايل " قبل از اينكه آغاز آنيد" طبق آنچه آه در بخش . روز رساني آنيد
اگر قبال ديسكت مورد نظر را تهيه آرده و درون درايو . مادربرد خود را ايجاد آرده و آن را درون درايو فالپي قرار دهيد

 .  مادربرد خود پيروي آنيدBIOSفالپي قرار داده ايد از مراحل زير براي به روز رساني 
 

 : مراحل
  ”Load Main BIOS from Floppy“وشن را بر روي آليد با استفاده از آليدهاي جهت دار صفحه آليد خود نوار ر .١

 . را فشار دهيدEnter قرار داده و آليد Q-Flashدر منوي )  اصلي از روي فالپيBIOSبارگزاري (
 ذخيره شده درون ديسكت فالپي را BIOSنجام اين آار منويي بر روي صفحه به نمايش در خواهد آمد آه فايل اپس از  

 . نشان مي دهد
 

 فعلي مادربرد خود را به عنوان نسخه پشتيبان ذخيره آنيد، مي توانيد به جاي انتخاب گزينه BIOSاگر قصد داريد 
 .را انتخاب آنيد)  اصلي بر روي فالپيBIOSذخيره  (”Save Main BIOS to Floppy“فوق گزينه 

 
 . را فشار دهيدEnter مورد نظر خود را از درون ديسكت فالپي انتخاب آرده و آليد BIOSفايل  .٢

 در ليست 8KNXPU.Fba را درون فالپي ذخيره آرده ايم به همين خاطر تنها فايل BIOSدر اين مثال ما تنها يك فايل  
 .نشان داده شده است

 
 مربوط به مادربرد خود را درون ديسكت BIOSقبل از آغاز فرايند به روز رساني دقت آنيد آه فايل صحيح 

 .اشيدفالپي آپي آرده ب
 

 
 

 . از درون ديسكت فالپي به نمايش درخواهد آمدBIOS روند خواندن فايل Enterپس از فشار دادن آليد 
 

 
 

 از روي فالپي صفحه اي به نمايش در خواهد آمد آه از شما سوال مي آند درباره به روز BIOSپس از خوانده شدن فايل 
 ).”?Are you sure to update BIOS“( مطمئن هستيد يا خير BIOSرساني 

 

توجه

اخطار

 در ديسكت فالپيBIOSفايل 

در اين مرحله سيستم را
خاموش نكرده و يا آن را
ريست نكنيد

اخطار

فارسي
 



 

 

سي
فار

 

ضميمه - ۵٩ -

پس از انجام اين آار فرايند .  را فشار دهيدY آماده هستيد آليد BIOSپس از اطمينان از اين نكته آه براي به روز رساني  .٣
 . آغاز شده و روند آن به نمايش درخواهد آمدBIOSبه روز رساني 

 
 .يو فالپي خارج نكنيد ديسكت را از داخل دراBIOSلطفا در طي فرايند به روز رساني 

 
 
 . فشار دهيدQ-Flashپس از اتمام فرايند به روز رساني آليدي را براي بازگشت به منوي  .۴

 

 
 

-Q پس از خروج از يوتيليتي.  خارج شويدQ-Flash را انتخاب آنيد تا از يوتيليتي Y را فشار داده و سپس آليد Escآليد  .۵
Flashواهد شد سيستم به صورت خودآار ريست خ. 

 

 
 

پس از راه اندازي مجدد سيستم مي توانيد براي اطمينان از انجام صحيح مراحل به روز رساني صفحه بوت سيستم را بررسي 
 . مانند شكل زير به نمايش درخواهد آمدBIOSنسخه جديد . آنيد

 

 

 BIOSبراي به روز رساني 
ار ديگر پشتيبان مي توانيد يك ب

مراحل يك تا چهار را تكرار 
 آنيد

 توجه

بايوس مادربرد پس از به
 Fbaروز رساني به نسخه

 ارتقا يافته است

اخطار

سي
فار
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 هنگامي آه وارد منوي . فشار دهيدBIOS را براي ورود به منوي تنظيمات Delپس از ريست شدن سيستم آليد  .٦
 را فشار دهيد تا Enter را انتخاب آرده و آليد Load Optimized Defaults شديد گزينه BIOSتنظيمات 
 سيستم تمامي BIOSبه طور معمول پس از به روز رساني .  در حالت بهينه قرار بگيرندBIOSتنظيمات 

 با انتخاب گزينه BIOS پس از به روز رساني توصيه مي شود حتما. ابزارها را دوباره شناسايي خواهد آرد
Load Optimized Defaultsتنظيمات آن را در حالت بهينه قرار دهيد . 

 

 
 . را فشار دهيدYبراي بازگشت تمامي گزينه ها به حالت پيش فرض آليد 

 

 ذخيره شوند CMOSه در  را انتخاب آنيد تا تنظيمات اعمال شد)ذخيره تنظيمات و خروج (Save & Exit Setupگزينه  .٧
 سيستم دوباره راه اندازي شده و BIOSپس از خروج از منوي تنظيمات .  خارج شويدBIOSو سپس از منوي تنظيمات 

 .مراحل به روز رساني به پايان خواهند رسيد
 

 
 . را فشار دهيدY آليد BIOSبراي ذخيره تنظيمات و خروج از منوي 

 :بخش دوم
 BIOS در مادربردهاي با يك چيپ Q-Flash يوتيليتي  توسطBIOSبه روز رساني 

 هستند توسط يوتيليتي BIOS مادربردهايي را آه داراي يك چيپ BIOSدر اين بخش توضيح خواهيم داد آه چگونه مي توانيد 
Q-Flashبه روز رساني آنيد  . 

 

 

فارسي
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  Q-Flashبررسي صفحه تنظيمات يوتيليتي 
 :مل اجزاي اصلي زير است شاQ-Flashصفحه تنظيمات يوتيليتي 

 
  Q-Flashمنوي وظايف براي يوتيليتي 

 Enterبراي اجراي هر بخش توسط آليد هاي جهت دار آن را انتخاب آرده و براي اجرا آليد . اين منو شامل سه بخش است
 .را فشار دهيد

 نوار راهنماي آليدها
براي اجراي عملكردهاي .  استQ-Flashآار با يوتيليتي اين منو شامل راهنماي عملكردهاي چهار آليد مورد نياز براي 

 .مربوط به هر آليد آافي است آن آليد را بر روي صفحه آليد فشار دهيد
 Q-Flashاستفاده از يوتيليتي 

  مادربرد خود را با استفاده از يوتيليتيBIOSدر اين قسمت براي شما توضيح خواهيم داد آه چگونه مي توانيد 
Q-Flashتوضيح داديم شما بايد يك ديسكت فالپي حاوي " قبل از اينكه آغاز آنيد" طبق آنچه آه در بخش . ز رساني آنيد به رو

اگر قبال ديسكت مورد نظر را تهيه آرده و .  مادربرد خود را ايجاد آرده و آن را درون درايو فالپي قرار دهيدBIOSفايل 
 . مادربرد خود پيروي آنيدBIOSراي به روز رساني درون درايو فالپي قرار داده ايد از مراحل زير ب

 :مراحل
  ”Load Main BIOS from Floppy“با استفاده از آليدهاي جهت دار صفحه آليد خود نوار روشن را بر روي گزينه  .١

 . را فشار دهيدEnter قرار داده و آليد Q-Flashدر منوي )  اصلي از روي فالپيBIOSبارگزاري (
 ذخيره شده درون ديسكت فالپي را BIOSاين آار منويي بر روي صفحه به نمايش در خواهد آمد آه فايل پس از انجام  

 . نشان مي دهد
 

 فعلي مادربرد خود را به عنوان نسخه پشتيبان ذخيره آنيد، مي توانيد به جاي انتخاب گزينه BIOSاگر قصد داريد 
 .را انتخاب آنيد)  اصلي بر روي فالپيBIOSذخيره  (”Save BIOS to Floppy“فوق گزينه 

 

 . را فشار دهيدEnter مورد نظر خود را از درون ديسكت فالپي انتخاب آرده و آليد BIOSفايل  .٢
 در ليست نشان 8GE800.F4 را درون فالپي ذخيره آرده ايم به همين خاطر تنها فايل BIOSدر اين مثال ما تنها يك فايل  

 .داده شده است
 

 مربوط به مادربرد خود را درون ديسكت BIOSاز آغاز فرايند به روز رساني دقت آنيد آه فايل صحيح قبل 
 .فالپي آپي آرده باشيد

 

 
 . از درون ديسكت فالپي به نمايش درخواهد آمدBIOS روند خواندن فايل Enterپس از فشار دادن آليد 

 

 به نمايش در خواهد آمد آه از شما سوال مي آند درباره  از روي فالپي صفحه ايBIOSپس از خوانده شدن فايل 
 ) ”?Are you sure to update BIOS“( مطمئن هستيد يا خير BIOSبه روز رساني 

 . ديسكت را از داخل درايو فالپي خارج نكنيدBIOSدر طي فرايند به روز رساني 

منوي وظايف براي
 Q-Flashيوتيليتي 

نوار راهنماي
آليدها

نوار نشان دهنده نام
Q-flashيوتيليتي 

 توجه

اخطار

اخطار

 در ديسكت فالپيBIOSفايل 

در اين مرحله سيستم را خاموش
دنكرده و يا آن را ريست نكني

 اخطار
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پس از انجام اين آار فرايند .  را فشار دهيدY هستيد آليد  آمادهBIOSپس از اطمينان از اين نكته آه براي به روز رساني  .٣
 . آغاز شده و روند آن به نمايش درخواهد آمدBIOSبه روز رساني 

 

 
 

 . فشار دهيدQ-Flashپس از اتمام فرايند به روز رساني آليدي را براي بازگشت به منوي  .۴
 

 
 

 پس از خروج از يوتيليتي.  خارج شويدQ-Flashيد تا از يوتيليتي  را انتخاب آنY را فشار داده و سپس آليد Escآليد  .۵
Q-Flashسيستم به صورت خودآار ريست خواهد شد . 

 

 
 

پس از راه اندازي مجدد سيستم مي توانيد براي اطمينان از انجام صحيح مراحل به روز رساني صفحه بوت سيستم را بررسي 
 .ايش درخواهد آمد مانند شكل زير به نمBIOSنسخه جديد . آنيد

 

 
 

 Load Optimized“ فشار داده و گزينهBIOS را براي ورود به منوي تنظيمات Delپس از ريست شدن سيستم آليد  .۶
Defaults”آه در قسمت اول توضيح داده ٧ و ٦براي آگاهي از چگونگي انجام مراحل بعدي به مراحل .  را انتخاب آنيد 

 .شده اند مراجعه آنيد
 

 !! مادربرد خود را با موفقيت به روز رساني آرديدBIOSشما !! ي گوييمتبريك م

بايوس مادربرد پس از به
 F4روز رساني به نسخه

 ارتقا يافته است

در اين مرحله سيستم را
خاموش نكرده و يا آن را

ريست نكنيد

اخطار

فارسي
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 BIOS@استفاده از نرم افزار : روش دوم
 در اختيار نداريد توصيه مي آنيم آه از نرم افزار جديد DOSاگر يك ديسكت بوت 

@BIOS براي به روز رساني BIOSنرم افزار .  مادربرد خود استفاده آنيد@BIOS به 
تنها آافي است سرور .  مادربرد خود را به روز رساني آنندBIOSن اجازه مي دهد تا از طريق سيستم عامل ويندوز آاربرا

@BIOS ي را آه مي خواهيد انتخاب آنيد تا آخرين نسخه BIOSمادربرد شما از اينترنت دانلود  شده و به روز رساني شود . 
 

 BIOS@زار  تكميل شدن فرايند نصب و اجراي نرم اف٢تصوير 

 

 BIOS@نصب نرم افزار  ١تصوير 

 
 

 مورد نظر خود را انتخاب BIOS@ سرور ۴تصوير 
 آنيد

 

 
 BIOS@منوي اصلي نرم افزار  ٣تصوير 

 
 

 روش ها و مراحل. ١
 I .به روز رساني از طريق اينترنت. 

a.  بر روي آيكون“Internet Update”) آنيدآليك) به روز رساني از طريق اينترنت . 
b.  بر روي آيكون“Update New BIOS”)  به روز رسانيBIOSآليك آنيد)  جديد. 
c.  سرور@BIOSمورد نظر خود را انتخاب آنيد . 
d. نام و مدل دقيق مادربرد خود را انتخاب آنيد. 
e.  سيستم به صورت خودآارBIOSمربوط به مادربرد را دانلود آرده و آن را به روز رساني مي آند . 

 II . به روز رساني از طريق فايلBIOSذخيره شده بر روي سيستم  . 
a.  بر روي آيكون“Internet Update”) آليك نكنيد) به روز رساني از طريق اينترنت. 
b.  بر روي آيكون“Update New BIOS”)  به روز رسانيBIOSآليك آنيد)  جديد. 
c.  گزينه“All Files”وي فايل به نمايش درآيد را انتخاب آنيد تا منوي جستج. 
d.  فايلBIOS براي ( را آه از طريق اينترنت و يا هر طريق ديگري دريافت آرده ايد از حالت فشرده خارج آنيد

 ) 945PLS3.F1مثال فايل 
e. فرايند به روز رساني را با توجه به راهنمايي ها ارايه شده آامل آنيد. 

 

  آليك آنيدStart/Programs/Gigabyte/@BIOSبر روي 

 نيد آليك آInstall را انتخاب آرده و بر روي BIOS@نرم افزار

 Internet Updateگزينه 
 را انتخاب آنيد

 آليك آنيدUpdate New BIOSبر روي 

سي
فار
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 III . ذخيره آردنBIOS 
 فعلي مادربرد BIOS مي توانيد BIOSدر منوي اصلي )  جاريBIOSذخيره  (”Save Current BIOS“ با انتخاب گزينه

 .خود را ذخيره نماييد
 
 IV .مادربرد ها و چيپ هاي فلش پشتيباني شده را بررسي آنيد . 

وانيد راهنمايي مي ت) درباره اين برنامه (”About this program“ با انتخاب گزينه BIOS@در منوي اصلي نرم افزار 
 .هايي را درباره انواع مادربرد و چيپ هاي فلش پشتيباني شده توسط اين نرم افزار بيابيد

 
 :توجه. ٢

I.  اگر در هنگام فرايند به روز رساني نام دو يا چند مادربرد به نمايش درآمد، يك بار ديگر مدل مادربرد خود را به
 .ست سبب بوت نشدن مادربرد شما شودانتخاب مدل اشتباه ممكن ا. دقت بررسي آنيد

II.  دقت آنيد آه نام فايلBIOSدر صورت .  آه از حالت فشرده خارج شده است با نام مادربرد شما يكسان باشد
 .استفاده از فايل اشتباه ممكن است سيستم شما بوت نشود

III.  اگرBIOS مادربرد مورد نظر شما در سرور برنامه @BIOSريافت فايل  يافت نشد، براي دBIOS مورد نظر و به 
 .  مراجعه آنيدGigabyteروز رساني آن از طريق روش دوم به وب سايت 

IV.  دقت آنيد، بروز هر وقفه اي در هنگام اجراي فرايند به روز رساني ممكن است سبب بوت نشدن مادربرد شما
 .شود

V.  نرم افزارهاي@BIOS و C.O.M.ستفاده قرار ندهيد را در يك زمان و با هم مورد ا. 
 

فارسي
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ورودي خط 
(Line In) 

 (Line Out)خروجي خط 
خروجي بلندگوهاي (

 )جلويي

اتصال دهنده ميكروفن

خروجي بلندگوي
ساب ووفر/ مرآزي

 خروجي بلندگوهاي
 پشتي

بلندگوهايخروجي 
آناري

اتصال دهنده هاي صداي قرار 
 گرفته بر روي مادربرد

اتصال دهنده هاي صداي ارايه شده توسط
 آاناله٧٫١/۵٫١آابل صداي فراگير 

 شش و هشت آاناله/چهار/مقدمه اي بر صداي دو ۴-١-۴
براي تنظيم خروجي صداي چند . اين مادربرد شامل سه اتصال دهنده در پانل پشتي است

اين آابل به ( آاناله استفاده آرده ٧٫١ يا ٥٫١آاناله ي فراگير بايد از يك آابل اضافي 
 .و اين مشخصه را از طريق درايور صدا فعال آنيد) صورت جداگانه به فروش مي رسد

 
  آاناله۵٫١/٧٫١نصب آابل صداي خروجي 

 )اين آابل به صورت جداگانه فروخته مي شود(
 آاناله اتصال هاي مربوط به خروجي ٧٫١/۵٫١آابل صداي خروجي 

ساب ووفر، بلندگوهاي پشتي و بلنگوهاي آناري را ايجاد /هاي مرآزي
ل آردن خروجي هاي صداي چند آاناله ي فراگير بايد براي فعا. مي آند

 .اين آابل را نصب آنيد
 
 
 

 :مراحل نصب
 آاناله را به اتصال دهنده ٧٫١/۵٫١آابل صداي خروجي  .١

HAD_SURبر روي مادربرد متصل آنيد . 
 
 
 
 
براآت فلزي اين آابل را در قسمت پشتي آيس نصب آرده و آن را  .٢

 .با يك پيچ محكم آنيد
 
 
 
 
 

 معرفي اتصال دهنده هاي صدا
 آاناله سه اتصال دهنده ٧٫١/۵٫١فراگير آابل صداي 

جديد را عالوه بر سه اتصال دهنده موجود بر روي 
تصوير سمت چپ تنظيمات . مادربرد ايجاد مي نمايد

 اتصال خروجي صدا ۶پيش فرض بلنگوها را براي 
درايورهاي مربوط به آنترل آننده . نمايش مي دهد

صداي مادربرد آه توانايي پشتباني از صداي با 
 را دارند به آاربر اجازه مي دهند (HD)وضوح باال 

. تا عملكرد هر اتصال را تغيير داده و تنظيم نمايد
براي مثال در صورتي آه بلندگوهاي پشتي به اتصال 

ساب ووفر متصل شود مي / دهنده بلندگوي مرآزي
ونه اي تنظيم آنيد آه به  دهنده را به گتوانيد اين اتصال

 .عنوان خروجي بلندگوهاي پشتي عمل آند
 
 
 

 متصل Line-Inبراي عملكرد صحيح ميكروفن بايد آن را به اتصال دهنده پيش فرض ميكروفن يا به اتصال دهنده 
ور  متصل شود بايد اين اتصال دهنده را از طريق درايLine-Inدر صورتي آه ميكروفن به اتصال دهنده . آنيد

به غير از اين دو (اگر ميروفن به اتصال دهنده ديگري . صوتي به عنوان اتصال دهنده ميكروفن پيكره بندي نماييد
 .متصل شود به درستي عمل نخواهد آرد) اتصال دهنده

اخطار

سي
فار
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 (HD)صداي با وضوح باال 
 بيت و ٢٤/  آيلوهرتز١٩٢ حالت  آه از خروجي هاي صدا در(DACs)با استفاده از مبدل هاي ديجيتال به آنالوگ با آيفيت 

 مي تواند چندين جريان داده صدا را در يك زمان ارسال (HD)آابردهاي چند جرياني پشتيباني مي آنند، صداي با وضوح باال 
 MP3با استفاده از صداي چند جرياني براي مثال مي توانيد هنگامي آه در حال گوش آردن يك موزيك . يا دريافت نمايد

همه اين آارها را مي . ت آردن در اينترنت پرداخته و همزمان تماس هاي تلفني را از طريق اينترنت برقرار آنيدهستيد به چ
 . توان در يك زمان و با هم انجام داد

 

براي اجراي تمامي آاربردهاي باال بايد از سيستم عاملي استفاده آرد آه توانايي مديريت چندين جريان داده صوتي را به (
 .) قادر به انجام چنين آاري مي باشدWindows XPبراي مثال سيستم عامل .  همزمان داشته باشدصورت

 
 پيكره بندي بلنگوهاي استريو

توصيه مي آنيم براي بدست آوردن صداي با بهترين آيفيت 
 . داخلي استفاده آنيد) آمپلي فاير(از بلنگوهايي با تقويت آننده 

 

 :مرحله اول
 

 
 

 :مرحله دوم
در .  را انتخاب آنيدAudio I/O صفحه آنترل صدا، زبانه در

 2CH Speakerقسمت باال و سمت چپ بر روي 
 . آليك آنيد) بلندگوهاي دوآاناله(
 
 
 

 :مرحله سوم
 پشتي Line-Outيك بلندگو يا هدفون را به اتصال دهنده

يك صفحه به صورت خودآار به نمايش درآمده . متصل آنيد
ست تا نوع ابزار متصل شده را و از شما خواهد خوا

با توجه به نوع ابزاري آه به اتصال دهنده . مشخص آنيد
 يا Headphoneفوق متصل آرده ايد يكي از گزينه هاي 

Line Out را انتخاب آرده و بر روي OKبا اين .  آليك آنيد
آار خروجي صداي مادربرد را در حالت دو آاناله تنظيم 

 .خواهيد آرد
 

پس از نصب داريوهاي صدا، خواهيد توانست آيكون 
را در قسمت   مربوط به نرم افزار مديريت صدا

اين آيكون را (  سمت راست نوار ابزار بيابيد پاييني و
براي).  هم مي توانيد پيدا آنيدControl Panelدر قسمت

اجرا شدن صفحه آنترل مربوط به صدا بر روي اين 
 .آيكون دوبار آليك آنيد

فارسي
 



 

 

سي
فار

 

ضميمه - ۶٧ -

 ي بلندگوهاي چهار آانالهپيكره بند
 

 
 
 
 

 :مرحله دوم
در .  را انتخاب آنيدAudio I/Oدر صفحه آنترل صدا، زبانه 

بلندگوهاي  (4CH Speakerقسمت باال و سمت چپ بر روي 
 . آليك آنيد) چهار آاناله

 
 
 
 
 
 
 
 

 : ٣مرحله 
بلندگوهاي چهار آاناله را به اتصال دهنده هاي صداي روي 

يك صفحه به صورت .  صداي فراگير متصل آنيدمادربرد و آابل
خودآار به نمايش درآمده و از شما خواهد خواست تا نوع ابزار 

با توجه به نوع ابزاري آه به . متصل شده را مشخص آنيد
صداي (اتصال دهنده فوق متصل آرده ايد ابزاري را انتخاب آنيد 

خروجي  و (Line Out)چهار آاناله از خروجي بلندگوهاي جلويي 
.  آليك آنيدOKسپس بر روي ). بلندگوهاي پشتي استفاده مي آند

با اين آار خروجي صداي مادربرد را در حالت چهار آاناله 
 .تنظيم خواهيد آرد

 
 
 

 :مرحله اول
پس از نصب داريورهاي صدا، خواهيد توانست آيكون مربوط به 

 را در قسمت پاييني و سمت راست  نرم افزار مديريت صدا
 هم ميControl Panelاين آيكون را در قسمت ( ابيد نوار ابزار بي
براي اجرا شدن صفحه آنترل مربوط به صدا بر ). توانيد پيدا آنيد

 .روي اين آيكون دوبار آليك آنيد

سي
فار

 



 

 - ۶٨ -

فارسي
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 پيكره بندي بلندگوهاي شش آاناله
 

 
 
 

 :مرحله دوم
در .  را انتخاب آنيدAudio I/Oدر صفحه آنترل صدا، زبانه 

بلندگوهاي  (6CH Speaker چپ بر روي قسمت باال و سمت
 . آليك آنيد) شش آاناله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ٣مرحله 
بلندگوهاي شش آاناله را به اتصال دهنده هاي صداي روي 

يك صفحه به . مادربرد و آابل صداي فراگير متصل آنيد
صورت خودآار به نمايش درآمده و از شما خواهد خواست 

با توجه به نوع . ص آنيدتا نوع ابزار متصل شده را مشخ
ابزاري آه به اتصال دهنده فوق متصل آرده ايد ابزاري را 

 صداي شش آاناله از خروجي بلندگوهاي جلويي(انتخاب آنيد 
(Line Out) خروجي بلندگوهاي پشتي و خروجي هاي ،

سپس بر روي ). ساب ووفر استفاده مي آند/بلندگوي مرآزي
OKصداي مادربرد را در با اين آار خروجي .  آليك آنيد

 .حالت شش آاناله تنظيم خواهيد آرد
 
 
 

 :مرحله اول
پس از نصب داريورهاي صدا، خواهيد توانست آيكون مربوط به 

 را در قسمت پاييني و سمت راست  نرم افزار مديريت صدا
 هم ميControl Panelاين آيكون را در قسمت ( نوار ابزار بيابيد
براي اجرا شدن صفحه آنترل مربوط به صدا بر ). توانيد پيدا آنيد

.روي اين آيكون دوبار آليك آنيد

فارسي
 



 

 

سي
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ضميمه - ۶٩ -

 پيكره بندي بلندگوهاي هشت آاناله
 

 
 
 

 :مرحله دوم
.  را انتخاب آنيدAudio I/Oدر صفحه آنترل صدا، زبانه 

 8CH Speakerدر قسمت باال و سمت چپ بر روي 
 .  آليك آنيد)بلندگوهاي هشت آاناله(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ٣مرحله 
ندگوهاي هشت آاناله را به اتصال دهنده هاي صداي بل

يك . روي مادربرد و آابل صداي فراگير متصل آنيد
صفحه به صورت خودآار به نمايش درآمده و از شما 

. خواهد خواست تا نوع ابزار متصل شده را مشخص آنيد
با توجه به نوع ابزاري آه به اتصال دهنده فوق متصل 

صداي هشت آاناله از (اب آنيد آرده ايد ابزاري را انتخ
، خروجي (Line Out)خروجي بلندگوهاي جلويي 

ساب /بلندگوهاي پشتي، خروجي هاي بلندگوي مرآزي
سپس ). ووفر و خروجي بلندگوهاي آناري استفاده مي آند

با اين آار خروجي صداي .  آليك آنيدOKبر روي 
 .مادربرد را در حالت هشت آاناله تنظيم خواهيد آرد

 

 :مرحله اول
پس از نصب داريوهاي صدا، خواهيد توانست آيكون مربوط

 را در قسمت پاييني و سمت ر مديريت صدابه نرم افزا
 Controlاين آيكون را در قسمت ( راست نوار ابزار بيابيد

Panelبراي اجرا شدن صفحه ).  هم مي توانيد پيدا آنيد
ك ل آ ط ل

سي
فار
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 تنظيم افكت هاي صدا
 مي توانند )افكت هاي صدا (Sound Effectآاربران در منوي 

  .صداي خروجي را به گونه اي آه مي خواهند تغيير دهند
 
 
 
 
 
 
 
 

 :AC’97پيكره بندي صداي 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بر روي اتصالAC’97براي فعال آردن پشتيباني از صداي 
دهنده جلويي صدا، پانل آنترل صدا را اجرا آرده و بر 

 ANALOGدر بخش .  آليك آنيدAudio/I/Oنه روي زبا
آليك آرده و سپس )ابزارها (Tool بر روي آيكون )آنالوگ(

 را انتخاب”Disable front panel jack detection“گزينه
انتخاب اين گزينه باعث پيكره بندي خروجي صداي . آنيد

 . خواهد شدAC’97مادربرد به صورت

فارسي
 



 

 

سي
فار

 

ضميمه - ٧١ -

  عيب يابي٤-٢
براي مشاهده . ند را مشاهده آنيددر اين قسمت مي توانيد تعدادي از عمومي ترين سواالتي آه توسط آاربران مطرح مي شو

 . مراجعه آنيدwww.gigabyte.com.twتمامي پرسش و پاسخ هاي عمومي مربوط به مادربرد خود لطفا به وب سايت 
 

.  را پيدا آنمBIOS مادربرد خود نمي توانم برخي از گزينه هاي موجود در نسخه قبلي BIOSپس از به روز رساني : ١سوال 
 چرا؟
براي ديدن اين گزينه ها پس .  مادربرد شما به صورت مخفي هستندBIOSز گزينه هاي پيشرفته در نسخه جديد برخي ا: پاسخ

پس از انجام اين آار خواهيد توانست اين گزينه ها را .  را انتخاب آنيدF1 و Ctrl آليد هاي BIOSاز ورود به منوي تنظيمات 
 .مشاهده آنيد

 
  من حتي پس از خاموش شدن سيستم روشن باقي مي مانند؟USBا موس نوري چرا چراغ هاي صفحه آليد ي: ٢سوال 
در برخي از مادربردها، مقدار اندآي الكتريسيته در حالت آماده به آار و زماني آه سيستم خاموش شده است در اتصال : پاسخ
USBتصل شده اند خاموش نمي شودبه همين دليل چراغ هاي موس و يا صفحه آليدهايي آه به اين درگاه م.  باقي مي ماند. 

 
  را پاك آرده و آن را به حالت اوليه بازگردانم؟BIOSچگونه مي توانم تنظيمات انجام شده در : ٣سوال 
باشد، با توجه به راهنمايي هاي انجام شده در ) CMOSپاك آردن  (Clear CMOSاگر مادربرد شما داراي جامپر : پاسخ

 و در CMOSاما اگر مادربرد شما فاقد اين جامپر است با درآوردن باطري .  را انجام دهيددفترچه راهنماي مادربرد اين آار
 . نتيجه تخليه ولتاژ موجود در مادربرد مي توانيد اين آار را انجام دهيد

 :براي اين آار از مراحل زير پيروي آنيد
 :مراحل

 .آامپيوتر را خاموش آنيد .١
 .دآابل برق را از مادربرد جدا آني .٢
مي توانيد از يك شيئ فلزي براي اتصال قطبهاي مثبت (باطري را از جاي خود خارج آرده و يك دقيقه صبر آنيد  .٣

 ).  پاك خواهد شدCMOS ثانيه محتويات ٥با انجام اين آار براي . و منفي جاي باطري استفاده آنيد
 .باطري را دوباره در جاي خود نصب آنيد .۴
 .  به مادربرد متصل آرده و سيستم را روشن آنيدآابل برق را دوباره .۵
را انتخاب ) Load Optimized Defaultsيا  (Load Fail-Safe Defaults شده و گزينه  BIOSوارد منوي تنظيمات  .۶

 .آنيد
 .تغييرات را ذخيره آرده و سيستم را ريست آنيد .٧

 
را تا انتها زياد آرده ام باز هم صداي بسيار ضعيفي از بلندگو چرا با وجود اينكه پيچ تنظيم صداي بلندگوهاي خود : ٤سوال 

 پخش مي شود؟ 
اگر بلندگوهاي . داخلي باشند) آمپلي فاير(لطفا دقت آنيد بلندگوهايي آه مورد استفاده قرار مي دهيد داراي تقويت آننده : پاسخ

يي آه داراي تقويت آننده هستند تعويض آرده و دوباره شما فاقد تقويت آننده داخلي هستند لطفا بلندگوهاي خود را با بلندگوها
 .خروجي هاي صدا را امتحان آنيد

 
اين بوق ها معموال . برخي اوقات پس از روشن آردن سيستم، مادربرد چندين صداي بيپ متفاوت را پخش مي آند: ٥سوال 

 به چه دليل پخش مي شوند؟
در سيستم پخش شده و مي توانند شما را در يافتن ايرادهاي پيش آمده بوق هاي مختلف به علت بروز مشكالت متفاوت : پاسخ

هرچند موارد زير .در زير تعدادي از انواع مختلف اين بوق ها و داليل بروز هرآدام ذآر شده اند. در آامپيوتر راهنمايي آنند
 .تلف متفاوت باشدتنها به عنوان نمونه ذآر شده اند و تعداد و نوع بوق ها ممكن است در مادربردهاي مخ

 
 AWARD هاي ساخت BIOSآد بوق ها در  ←

 بوت موفقيت آميز سيستم:  بيپ آوتاه١
 CMOSاشكال در تنظيمات :  بيپ آوتاه٢
  يا مادربردDRAMبروز خطا در :  بيپ بلند و يك بيپ آوتاه١
 بروز خطا در مانيتور يا آارت گرافيك:  بيپ بلند و دو بيپ آوتاه١
 خطاي صفحه آليد: يپ آوتاه ب٣ بيپ بلند و ١
 BIOS ROMخطا در :  بيپ آوتاه٩ بيپ بلند و ١

 DRAMخطاي : بيپ هاي بلند پشت سر هم
 اشكال در منبع تغذيه يا مدار توان مادربرد: بيپ هاي آوتاه پشت سر هم

سي
فار
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ضميمه - ٧٩ -

 تماس با ما

 ):اداره مرآزي(ايوان ت 
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.  

 ,No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien, Taipei 231 :آدرس
Taiwan. 

 4888-8912 (2) 886+: تلفن
 4004-8912 (2) 886+: فكس

 ):فروش و بازاريابي(پشتيباني فني و غير فني 
 /http://www.gigabyte.com.tw): انگليسي(آدرس وب سايت 
  http://www.gigabyte.tw ):چيني(آدرس وب سايت 

 : اياالت متحده آمريكا 
U.S.A. G.B.T. INC. 

 9338-854 (626) 1+ :: تلفن
 9339-854 (626) 1+ :: فكس

  :http://rma.gigabyte-usa.com :پشتيباني فني
 http://www.gigabyte.us: آدرس وب سايت

 : مكزيك 
G.B.T Inc (USA) 

 9338x215-854-626-1+ :تلفن
 9339-854-626-1+ :فكس

 soporte@gigabyte-usa.com: پست الكترونيك
 http://rma.gigabyte-usa.com: پشتيباني فني

 http://www.gigabyte-latam.com: آدرس وب سايت
 : سنگاپور 

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE.LTD. 
 http://www.gigabyte.com.sg: آدرس وب سايت

 :چين 
G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD.  

 http://www.gigabyte.cn: آدرس وب سايت
Shanghai 

 63410999-21-86+: تلفن
 63410100-21-86+: فكس

Beijing 
 62102838-10-86+: لفنت

 62102848-10-86+ : فكس
Wuhan 

 62102838-10-86+: تلفن
 62102848-10-86+: فكس

GuangZhou 
 87540700-20-86+: تلفن
 877544306ext.333-20-86+: فكس

Chengdu 
 85236930-28-86+: تلفن
 85256822-28-86+: فكس

Xian 
 85531943-29-86+: تلفن
 85539821-29-86+: فكس

Shenyang 
  23960918-24-86+ :تلفن
 809-23960918-24-86+: فكس

 :هندوستان 
GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED 

 http://www.gigabyte.in: آدرس وب سايت
 :استراليا 

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.  
 /http://www.gigabyte.com. au: آدرس وب سايت
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 :آلمان 

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH 
 http://www.gigabyte.de: آدرس وب سايت

 :انگلستان 
G.B.T. TECH. CO., LTD. 

 http://www.giga-byte.co.uk: آدرس وب سايت
 :ترآيه 

  در ترآيه.GIGA-BYTE Technology Co., Ltdدفتر نمايندگي
 http://www.gigabyte.com.tr: آدرس وب سايت

 :روسيه 
  در مسكو.Giga-Byte Technology Co., Ltdدگي  دفتر نماين

 /http://www.gigabyte.com.ru :آدرس وب سايت
 :لهستان 
  در لهستان.GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltdدفتر

 /http://www.gigabyte.com.pl: آدرس وب سايت
 :روماني 

 GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd در روماني
 دفتر نمايندگي
 /http://www.gigabyte.com.ro : سايتآدرس وب

 :صربستان و مونته نگرو 
 در GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltdدفتر نمايندگي

 صربستان و مونته نگرو
 http://www.gigabyte.com.yu: آدرس وب سايت

 
 
 

 GIGABYTEسيستم سرويس جهاني    

 

 
 :هلند 

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V. 
 http://www.giga-byte.nl: آدرس وب سايت

 :فرانسه 
GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE 

 http://www.gigabyte.fr: آدرس وب سايت
 :ايتاليا 

 http://giga-byte.it: آدرس وب سايت
 :اسپانيا 

GIGA-BYTE SPAIN 
 http://www.giga-byte.es: آدرس وب سايت

 : جمهوري چك 
 در GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd.دفتر نمايندگي
 جمهوري چك

 /http://www.gigabyte.com.cz: آدرس وب سايت
 :ليتواني 

GIGA-BYTE Latvia 
 http://www.gigabyte.com.lv: آدرس وب سايت

 :اوآراين 
 http://www.gigabyte.kiev.ua: آدرس وب سايت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوالت (براي دريافت پاسخ هاي سواالت فني و غير فني 
لطفا به لينك زير مراجعه ) وط به فروش و بازاريابيمرب
 :آنيد

Http://ggts.gigabyte.com.tw 
سپس براي ورود به سيستم پاسخ گويي زبان مورد نظر 

 خود را انتخاب نماييد

فارسي
 


