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ی   PROB450-TUFباز

مادربرد
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x 1  ی دفترچه هنما کاربررا

ی ویژگی تابع  DIMM Hyperاز پشتیبانی  * است. CPUهر فیزیکی ها

هد دسترس در  ،x16_2 PCIe M.2_2سوکت در  SSD PCIe M.2نصب هنگام  * بود.نخوا

(1در  Screw M.2 x 1 2)بسته 

ها نصب هنگام  ی در دستگاه ها ت میکند.اجرا را  x2 x16_2 PCIe x1_2، PCIeیا  x1_1 PCIeاسال

ی  ** کنید.مراجعه  www.asus.comبه  AMD CPUپشتیبانی لیست برا

ت  ECCحافظه از پشتیبانی  *** ت  CPUبه بسته  (ECC(حال است.متفاو

x 1  ی/محافظ خروجیورود

 GAMINGTUFبرچسب عدد  1

هی هیچ وقتی  ت در دستگا میکند.اجرا را  x4 x16_2 PCIeنشود، نصب  x1_2 PCIeو  x1_1 PCIeاسال

ت عدد  1 هی کار TUFگوا

مادربرد

DVD x 1 پشتیبانی

ت  جانبیتجهیزا

ی  ** کنید.مراجعه  www.asus.comبه شرایط) واجد فروشندگان (فهرست  QVL Memoryنسخه آخرین از اطالع برا

ی  ی د ی و برنامهد

ثانیهبر گیگابیت  ATA 6.0سریال کابل عدد  2

ت مستندا

ی هسته  ،CPUمحدودیت به توجه با  * ت پردازنده توسط شده پشتیبانی  CPUها است.متفاو

هاکابل 

 GAMINGPRO B450-TUF ASUSمادربرد 

ی را خود مادربرد بسته  کنید.بررسی زیر موارد برا

ت عدد  1 ت (حداکثر  x16 3.0 Express PCIاسال (x16@حال

 60Hz1200 x 1920@وضوح حداکثر با -D DVIخروجی از پشتیبانی  -

ی  کانالهدو حافظه معمار

CPU

چیپست

ی  AM4سوکت   ™VegaRadeonبا  ™Ryzenدوم / نسل  Ryzen™ AMDبرا

حافظه

ت عدد  1 ت (حداکثر  x16 3.0/2.0 Express PCIاسال (x4@حال

ت  3  x12.0 Express PCIاسال

vi

بگیرید.تماس خود فروشنده با است، شده مفقود یا دیده آسیب باال موارد از یک هر اگر 

 B450AMDچیپست 

ی پردازنده با  ™Athlon™ Graphics/ Vega Radeonبا  Ryzen™ AMDدر یکپارچه گرافیک  ها
 ™VegaRadeonگرافیکی 

ت عدد  1 ت (حداکثر  x16 3.0 Express PCIاسال (@x8حال

ی شکاف  ها
توسعه

هسته* 8تا  CPUاز پشتیبانی 

ی پردازنده  : ™Ryzenاول نسل  Ryzen™ / AMDدوم نسل ها

ت عدد  1 ت (حداکثر  x16 2.0 Express PCIاسال *(@x4حال

2666/2400/2133 OC)/ ،هرتز نشدهبافر حافظه مگا

هاپردازنده 

4096x2160@60Hzوضوح حداکثر با  2.0b HDMIخروجی از پشتیبانی  -

Athlon™ AMD  ی پردازنده با  ™Vega:Radeonگرافیکی ها

گرافیک

اولنسل  ™Ryzen™ Graphics / Vega Radeonبا  ™Athlonگرافیک / 

DIMM، x 4  3000)2800گیگابایت،  64حداکثر(OC)/3200(OC)/3466(OC)/3533(OC)/DDR4 

 B450:AMDچیپست 

بعد)ی صفحه در (ادامه 

Ryzen™ AMD  ی با ها  ™Graphics:Vega Radeonپردازنده

ت -VGA: Multiخروجی از پشتیبانی  -DDVIو  HDMIپور

™ Ryzen AMD  دوم / نسلRyzen™  باAthlon™ Graphics / Vega Radeon™  باGraphics / Vega 
Radeon™  ی پردازنده :™Ryzenاول نسل ها

ت  بستهمحتویا

ت خالصه   GAMINGPRO B450-TUFمشخصا
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ی  M.2_1سوکت  * ی با را باند پهنا ها ت  M.2_1دستگاه نصب هنگام بنابراین و میگذارد، اشتراک به  SATA_5/6پور
ی از نمیتوان  ها ت کرد.استفاده  SATA_5/6پور

ی جلویی پنل در  HDصوتی ماژول با شاسی یک از  * ی از پشتیبانی برا کنیداستفاده کانال  8صدا
خروجی

ی  ** ها ت دسترس در  M.2_2سوکت در  SSD PCIe M.2نصب هنگام  x1_2 PCIeو  x1_1، PCIe x16_2، PCIeاسال
نیستند.

ی  اعتمادقابل پایدار

 B450:AMDچیپست 

ی خازن  - ی ژاپنی: ممتاز صوتی ها ی و وضوح با را جانبه همه و طبیعی گرم، صدا هد.می ارائه العاده فوق وفادار د

Ryzen™ Generation/ 2nd Ryzen™ AMD  باGraphics/Vega Radeon™ 

ی دستگاه از پشتیبانی  ،Mکلید با  M.2_2 3سوکت  - 1 ی ذخیره ها  x4)**2.0 (PCIEنوع ساز
2242/2260/2280 

جهانیکالس در مدار حفاظتی برق طراحی ایسوس: ولتاژ اضافه از حفاظت  -

SafeSlot: ASUS -  ی سرمایه از ت گذار کنیدمحافظت خود گرافیک کار

 B450AMDچیپست 

ت  - 3 ت  2)ثانیه) بر گیگابیت  5(حداکثر  Gen 3.1 USB 1پور ت  1و  Aنوع پور در Cنوع پور

™ Ryzen AMD  دوم / نسلRyzen™  باAthlon™ Graphics / Vega Radeon™  باGraphics / Vega 
Radeon™  ی پردازنده :™Ryzenاول نسل ها

ت  - 6 ت  USB 2.0/1.1 2)پور ت  4پشتی، پنل در پور برد)وسط در پور

ی دستگاه از پشتیبانی  ی*ذخیره ها ساز

 ®S1200ARealtekکاناله  8صوتی کدک 

ی الیه  - ی الیه اختصاصی: صوتی  PCBها ی مجزا ها ی کانال برا ی راست و چپ ها کیفیت از محافظت برا
ی سیگنال  حساسصوتی ها

بعد)ی صفحه در (ادامه 

ی از پشتیبانی  ،Mکلید با  M.2_1 3سوکت  - 1 ها ی دستگاه  2242/2260/2280/22110نوع ذخیرهساز
ی  تها *(SATAو  x4 3.0 PCIE(حال

ت  - 2 ت  2)ثانیه) در گیگابیت  10(تا  Gen 3.1 USB 2پور پشتی)پنل در پور

LAN

ی سیگنال یکپارچگی موثر محافظ صوتی: پوشش  - ی را صوتی ها کندمی حفظ کیفیت بهترین از اطمینان برا

VRM: DIGI+ ASUS -  ی دقیق کنترل ت برا پایدارقدر

 10RAIDو  RAID 0، RAID 1از پشتیبانی با  s Gb/6.0 ATA Serialکانکتور عدد  - 4

سمعی

بیاس یو 

پشتی)پنل 

 10RAIDو  RAID 0، RAID 1از پشتیبانی با  s Gb/6.0 ATA Serialکانکتور عدد  - 2

ی پردازنده  :™Ryzenاول نسل ها

LANGuard: ASUS -  ت برابر در کند!می محافظت ساکن الکتریسیته تخلیه و صاعقه  ،LANنوسانا

ی صوتی: محافظ  - ی حد تا را جانبه چند تداخل و کند می تضمین را دیجیتال آنالوگ/دقیق جداساز هش زیاد کا
هد.می  د

ی از  کندمی پشتیبانی  CrossFireX™ AMDفناور

Ryzen™ AMD  دوم / نسلRyzen™  باAthlon™ Graphics / Vega Radeon™  باGraphics / Vega 
Radeon™  ی پردازنده :™Ryzenاول نسل ها

ایسوس TUFمحافظ 

ی ویژگی  به منحصر ها
ایسوسفرد 

vii

یذخیره  ساز

چند از پشتیبانی 
GPU

ی سفارشی  - ی  DTSانحصار ی هدست برا GAMINGها

O: I/Back Steel Stainless ASUS -  ی  3مقاومت ی خوردگی برابر در برابر بیشتر!دوام برا

جلوییپانل جک تعویض و جک تشخیص از پشتیبانی  -

 ®LANGigabit 8111H Realtekکنترلر 

ت  - 2 ت  2)ثانیه) در گیگابیت  5(حداکثر  Gen 3.1 USB 1پور برد)وسط در پور

Athlon™ AMD  ی با ها نوع  ،Mکلید با  M.2_1 3سوکت  ™Vega Radeon - 1گرافیکی پردازنده
ت  2242/2260/2280/22110 (SATA(حال

ت خالصه   GAMINGPRO B450-TUFمشخصا
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ت خالصه   GAMNGPRO B450-TUFمشخصا

ت 1 پور

Core4 Xpert Fan ASUS 

viii

ASUSکامپیوتر کننده پاک  -

3BIOS CrashFree ASUS - 

ت  1 ت  HDMI 1پور ت  DVI 1پور ت  LAN (RJ-45) 2پور در گیگابیت  10(حداکثر  2نسل  USB 3.1پور
ت  1سبز) آبی  ،A(نوع ثانیه)  (C(نوع ثانیه) در گیگابیت  5(حداکثر  1نسل  USB 3.1پور

بعد)ی صفحه در (ادامه 

M.2_1 x 1  ی  3سوکت ها، دستگاه از پشتیبانی  2242/2260/2280/22110نوع  ،Mکلید برا
M.2_2 x 1  ی  3سوکت می پشتیبانی  COM x 1از ها دستگاه  2242/2260/2280نوع  ،Mکلید برا

کنند

3Suite AI ASUS - 

BIOSUEFI 

آوردمی ارمغان به را شما بیلد  -

دیزاینکیو 

ت   EZBIOS UEFIحال

core4 Xpert Fan ASUS -  حلراه

ت  4از  USB 2.0/1.1کانکتور  2 کندمی پشتیبانی اضافی  USB 2.0/1.1پور

مادربردایمن نصب 

ت  ی پور ی/ها خروجی ورود
عقبپنل 

سریعپاسخگویی زمان با ها گزینه ترین پیشرفته  -

2 PS/x 1  ماوسکلید/صفحه ترکیبی درگاه

ی ویژگی  به منحصر ها
ایسوسفرد 

ی کنترل  - ی مایع و فن پیشرفته ها صدابی و کننده خنک برا

ی  - ی رابط دارا دوستانهگرافیکی کاربر

CPUفن کانکتور عدد  1

حرارتی

ی  ها کانکتور
داخلی

 ASUSAIشارژر  -

ت  - -ASUSQاسال
DIMMQ-ASUS - 

صدابی ایسوس 

ثانیهبر گیگابیت  SATA 6.0کانکتور  6

3Flash EZ ASUS - 

ت  2 ت  2آبی)  ،A(نوع ثانیه) بر گیگابیت  5(حداکثر  1نسل  USB 3.1پور صوتی جک  USB 2.0/1.1 3پور
 Gen3.1 USB 2کند. می پشتیبانی کانال  8صوتی خروجی از 

هاله

ی اجزاء بدون مناطق  - آسیبخطر رساندن حداقل به برا

س و سینک هیت محلول فن: بدون شیک طراحی  - MOSسینک هیت چیپ

DIYآسان شخصی رایانه 

ی ویژگی  ی ها ایسوسانحصار

ی باز

آرام:حرارتی طراحی 

العادهفوق عملکرد 
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ت خالصه   GAMNGPRO B450-TUFمشخصا

کنیدنصب  ™Ryzenپردازنده اول نسل یا  Ryzen AMDدوم نسل پردازنده یک  *
بیتی 7 64ویندوز عامل سیستم از پشتیبانی 

EATXپین  24برق کانکتور عدد  1

(64 7 Windows® *(بیتی

سیستمپانل کانکتور عدد  1

ی  ها  UtilitiesASUSابزار

متر)سانتی  24.4در متر سانتی  30.5)اینچ  × 9.6اینچ  :ATX 12فرم ضریب 

2 x 1  پینCMOSheader Clear 

رانندگان

/PDIFSخروجی کانکتور عدد  1

ایسوسرسانی روز به 

ت  کند.تغییر قبلی اطالع بدون است ممکن مشخصا

ی  ها داخلیکانکتور

DVDاز پشتیبانی 

AIOپمپ هدر عدد  1

 AUFFRA F4زبانه، چند  BIOS 6.1، ACPI 3.1، BIOS SM PnP، BIOS، AMI UEFIرام، فلش مگابایت  128
PrintScreen، F12 Log، Modified Last Favorite، My F3 3، BIOS CrashFree ASUS 3، Flash EZ 

ASUS  ت و جستجو  Detect).Presence (Serial SPD DRAM ASUSحافظه اطالعا

(64 10 Windows® (بیتی

فرمفاکتور 

ی پین  4شاسی فن کانکتور  3 (PWM(حالت پین  4و  (DC(حالت پین  3کننده خنک کنترل برا

 StripRGB Auraهدر عدد  2

(OEM(نسخه ویروس آنتی افزار نرم 

ix

یمدیریت  پذیر

عاملسیستم از پشتیبانی 

ت  EATX 12پین  8کانکتور عدد  1 برقول

جلوپنل صوتی کانکتور عدد  1

ی ویژگی  بایوسها

WOL  توسطPXEPME، 
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KBMS_USB12

8111H
Realtek®

•

ساکنالکتریسیته به 

•

ی، جسم یک یا شی یک  ی تغذیه، منبع جعبه مانند فلز ی برا آنهابه رساندن آسیب از جلوگیر

ش  کاراین انجام عدم شود. جدا تغذیه منبع از برق سیم یا شود خامو

1-1

است ATXتغذیه منبع که شوید مطمئن قطعه، هر حذف یا نصب از قبل 

•

ی آسیب باعث است ممکن  ت مادربرد، به جد ت یا جانبی تجهیزا شود.قطعا

کاراین انجام عدم بکشید. برق از را برق سیم مادربرد، کردن جدا یا نصب از قبل 

ت، به زدن دست از قبل  س را ایمن بند یا کنید استفاده زمین به متصل بند مچ از قطعا کنیدلم

ی به آسیب و فیزیکی آسیب باعث تواند می  شود.مادربرد اجزا

ی  کنید.اسکن را  QRکد پین، دقیق تعاریف دریافت برا

کنید.جدا پریز از را برق سیم قطعه، هر به زدن دست از قبل 

•

PCIEX1_3

OI/

PCIEX16_1

العادهفوق 

سمعی

PCIEX1_2

PCIEX1_1

PCIEX16_2

1

1

5

7

16

اینچ) 9.6)متر سانتی  3 24.4

5

6

2

15

10

2

42 

7

15

611 12 13 14 8

16

9

GAMINGPRO B450-TUF ASUS 

ی  مادربردکلی نما

BIOS
مگابایت 128

را سمت این 
عقب سمت به 

هیدقرار شاسی  د

محصولمعرفی 

SPDIF_OUT

CLRTC

1

(64 DIMM_B1 DDR4  ،بیت ماژول  پین) 288

سوکت  AM4

RGB_HEADER1

(64 DIMM_A2* DDR4  ،بیت ماژول  پین) 288

(SOCKET3) M.2_2 

DIMM_A1 DDR4  ماژول) بیتی،  64 پین) 288

(SOCKET3) M.2_1 

RGB_HEADER2

SATA6G_5 SATA6G_6 

EATXPWR

(64 DIMM_B2* DDR4  ،بیت ماژول  پین) 288

SATA6G_3SATA6G_4 

SATA6G_1SATA6G_2 

DIGI+
VRM

ی باتر

2260

2280

USB56

CPU_FAN

U31G2_12

22110

USB34

CHA_FAN2

2242

U31G1_12COM پانل

2260

AAFP

DVI

U31G1_C5

CHA_FAN1

2280

HDMI

LAN_U31G1_34

CHA_FAN3

2242

EATX12V

AIO_PUMP

AMD®
B450
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ی با مادربرد این  ها  ™Athlon™ Graphics/Vega Radeonبا  Ryzen Ryzen/AMDدوم نسل پردازنده
میشود.عرضه اول نسل  ™Ryzen™ Graphics/Vega Radeonبا 

ی کابل  ی به را فن ها ها ی فن کانکتور پین با کابل هر سیاه سیم که شوید مطمئن و کنید وصل مادربرد رو
دارد.مطابقت کانکتور زمین 

RGB_HEADER1/2)

محصولمعرفی  :1فصل 

ی  ی این در را بافر بدون  DIMM DDR4گیگابایتی  16و گیگابایتی  8گیگابایتی،  4گیگابایتی،  MMID2ها کنید.نصب  DIMMسوکتها

ها این  ی هدر هستند. RGB LEDنوار برا

ی  ها (EATX12Vپین  ،EATXPWR 8پین  ATX 24)برق کانکتور

ت   DIMMDDR4اسال

 AM4AMD CPUسوکت 

ها این  ی کانکتور ی دوشاخه برا ی دوشاخه هستند.  ATXتغذیه منبع ها ی تغذیه منبع ها اند شده طراحی طور
ها این که  هند. قرار جهت یک در تنها را کانکتور هید فشار محکم و کنید پیدا را مناسب جهت د ها تا د کانکتور

بیفتند.جا کامالً 

ی  ها پین  ؛CHA_FAN1/2/3 4پین  ،CPU_FAN 4پین  AIO 4)پمپ کانکتور شاسی؛ فن و  CPUکانکتور
AIO_PUMP)

ی  ها پین Strip RGB Aura 4)هدر

ت  12+ GRBول

ی  ی کامالً سیستم یک برا با که کنید استفاده  (PSU)تغذیه منبع یک از کنیم می توصیه شده، پیکربند
ت  ت  350توان حداقل و دارد مطابقت جدیدتر) نسخه (یا  ATX12V 2.0مشخصا هد. می ارائه را وا نوع این د

PSU  ی هاشاخه است. پین  8و پین  24برق دارا

شومارف• ت این غیر در کنید. وصل را  12V EATX+پین  8برق دوشاخه نکنید   ت سیستم صور شود.نمی بو

ی  ت برا ش واحد به بیشتر، جزئیا ی پرداز کنید.مراجعه  (CPU)مرکز

ت• یصو ی هنگام کنیم می  ه کنیداستفاده باالتر خروجی توان با  PSUیک از  aپیکربند

•

ش  ی کابل که نکنید فرامو ی به را فن ها ها است ممکن سیستم داخل در هوا ناکافی جریان کنید. وصل فن کانکتور
ی به  ش نیستند! جامپر اینها برساند. آسیب مادربرد اجزا ی درپو ی را جامپر ها ی رو ها هید! قرار فن کانکتور کانکتور ند

CPU_FAN  فن یک ازCPU  ت حداکثر با ت)  12)آمپر  1فن قدر کند.می پشتیبانی وا

ی از  RGBهدر  ها /B) Rرنگ چند  LEDنوار
G/(12V/RGB 5050  توان حداکثر با(12V) 
3A  کند.می پشتیبانی متر  3حداکثر و

ی  ت برا کنید.مراجعه سیستم حافظه به بیشتر، جزئیا

ی دستگاه با سیستم  ی دستگاه نصب قصد که زمانی یا بیشتر کننده مصرف ها برق اگر دارید. را اضافی ها
ی راه یا شود ناپایدار سیستم است ممکن نباشد، کافی  نشود.انداز

1-2

1پین 

BR
12 G ولت

RGB_HEADER
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Ryzen™ Generation/ 2nd Ryzen™ AMD • با

کند.می کار سیستم که شود می روشن زمانی فقط  LEDنوار  •

Athlon™ AMD •  گرافیک باVegaRadeon™ 

ت، از یک هر حذف یا نصب از قبل  ش  ATXتغذیه منبع که شوید مطمئن قطعا منبع از برق سیم یا است خامو
هید انجام را کار این اگر است. شده جدا تغذیه  ت مادربرد، به است ممکن ند ت یا جانبی تجهیزا ی آسیب قطعا جد
شود.وارد 

• جهت در  RGB LEDنوار و  LED RGBداخلی کابل آیا که کنید بررسی شود، نمی روشن شما  LEDنوار اگر 
ت  12کانکتور و اند، شده وصل صحیح  ت  12هدر با ول ی ول است.شده تراز مادربرد رو

ی  ها  ™Ryzen™: Graphics/Vega Radeonاول نسل پردازنده
ی از  M.2_1سوکت  تها  Mکلید طراحی با  SATAو  x4 3.0 PCIEحال

میکند.پشتیبانی  2242/2260/2280/22110نوع و 

 2242/2260/2280نوع و  Mکلید طراحی با  x4 2.0 PCIEاز  M.2_2سوکت  •
ی دستگاه از پشتیبانی  ی ذخیره ها کند.می پشتیبانی ساز

1-3

•

ی  • ها ت به  LEDنوار ی جداگانه صور شوند.می خریدار

ت از  M.2_1سوکت ها: پردازنده  نوع و  Mکلید طراحی با  SATAحال
ی دستگاه از پشتیبانی  2242/2260/2280/22110 ی ذخیره ها ساز

کند.می پشتیبانی 

ت  LEDنوار با واقعی رنگ و نور  هد متفاو بود.خوا

(F_PANELپین  5-20)سیستم پنل کانکتور 

ها این  ی کابل طریق از کانکتور می متصل  s Gb/6.0 ATA Serialدیسک هارد به  s Gb/6.0 ATA Serialسیگنال ها
شوند.

ی را  Gen 3.1 USB 1ماژول یک  ت برا ی پور این کنید. متصل کانکتور این به  Gen 3.1 USB 1عقبی یا جلویی پنل ها
ت با کانکتور  ی انتقال سرعت و دارد مطابقت  Gen 3.1 USB 1مشخصا ها زمان ثانیه، بر گیگابیت  5تا سریعتر داده
ی سریعتر شارژ  ی برا ها ی  ،USBشارژ قابل دستگاه ی بهینه بهرهور ی و انرژ هد.ارائه را  USB 2.0با سازگار مید

ی  ها ی  AMDکانکتور (SATA6G_1~6پین  7)ثانیه بر گیگابیت  ATA 6.0سر

GAMINGPRO B450-TUF ASUS 

(U31G1_12پین  1-20)ثانیه) در گیگابیت  5(حداکثر  Gen 3.1 USB 1کانکتور 

ی ماژول نصب امکان شما به ها سوکت این  M.2_1/2 3سوکت  ها

(NGFF) M.2 SSD  هند.می را د

ی شده نصب عملکرد چندین از کانکتور این  کند.می پشتیبانی شاسی رو

ها این از یک هر به را  USBماژول کابل یک  س کنید، وصل کانکتور سیستم شاسی پشت در شکافی به را ماژول سپ
ی این کنید. نصب  ها ت با  USBکانکتور را ثانیه بر مگابیت  480اتصال سرعت تا و دارند مطابقت  USB 2.0مشخصا

کنند.می پشتیبانی 

ی  ها (USB34,USB56پین  USB 2.0 1-10)کانکتور

22422260 2280 

22422260 2280 22110 

(SOCKET3)M.2_1 

(SOCKET3)M.2_2 
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(SPDIF_OUTپین  1-4)دیجیتال صوتی رابط 

(AAFPپین  1-10)جلو پانل صوتی کانکتور 

ش را کامپیوتر  .1 بکشید.برق از را برق سیم و کنید خامو

ی کانکتور این  ت یک برا ت ماژول کابل است.  (COM)سریال پور کنید، وصل کانکتور این به را سریال پور
س  کنید.نصب سیستم شاسی پشت در شکافی به را ماژول سپ

ی کانکتور این  ی/ماژول یک برا ی جلویی پانل صوتی خروجی ورود  HDصوتی استاندارد از که است شاسی رو
ی/ماژول کابل سر یک کند. می پشتیبانی  ی خروجی ورود کنید.وصل کانکتور این به را جلویی پانل صدا

پین) CLRTC RTC) 2رم کردن پاک 

3.

ت  ت دو از مادربرد این  x16 2.0 3.0 / Express PCIاسال  x16 2.0 3.0 / Express PCIگرافیک کار
ت با که کند می پشتیبانی  دارند.مطابقت  Express PCIمشخصا

ی جسم یک از  .2 ی گوشتی پیچ مانند فلز کنید.استفاده پین دو کردن کوتاه برا

ی کانکتور این  ت یک برا س سونی/پور /Out PDIF Sماژول کابل است. اضافی /PDIF) (Sرابط دیجیتال فیلیپ
س کنید، وصل کانکتور این به را  کنید.نصب سیستم شاسی پشت در شکافی به را ماژول سپ

کنید.روشن را کامپیوتر و کنید وصل را برق سیم 

ت  ی مادربرد این  x1 2.0 Express PCIاسال ت سه دارا ت از که است  x1 2.0 Express PCIاسال ی کار ها
ت  x1، Express PCIشبکه  ی کار ت سایر و  SCSIها ت با که هایی کار مطابقت  Express PCIمشخصا
کند.می پشتیبانی دارند، 

محصولمعرفی  :1فصل 

هد می امکان شما به هدر این  ی داده د ت از را  RTC CMOS RAMها راه اطالعا
ی  ی و زمان تاریخ، مانند سیستم انداز ها کنید.پاک سیستم عبور رمز

4.

ی  :RTCرم کردن پاک برا

ت فرآیند طول در را  <Del>کلید  ی و دارید نگه بو ت وارد ها داده مجدد کردن وارد برا  BIOSتنظیما
شوید.

ت رابط  (COMپین  1-10)سریال پور

ی نکرد، کمکی باال مراحل اگر  ی تا کنید کوتاه را پین دو دوباره و بردارید را آنبرد باتر ها پاک  RTC CMOSرم داده
س شود.  ی  ،CMOSکردن پاک از پ کنید.نصب دوباره را باتر

ی کنیم می توصیه  ی قابلیت از استفاده برا ی کیفیت با صدا با جلویی پنل صوتی ماژول یک مادربرد، باال
کنید.متصل کانکتور این به را باال کیفیت 

1-4

CLRTC

1پین 

SPDIF_OUT
1پین 

GND+5 ولت

+3V_BAT GND
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ی پردازنده  ی پردازنده اول نسل  Ryzen™/ AMDدوم نسل ها Ryzenها

Ryzen™ AMD  ی پردازنده با  ™VegaRadeonگرافیکی ها

ت  ی گرافیک کار بهترحرارتی محیط برا

ت  ی  x16گرافیک کار بهتر.عملکرد داشتن برا

ی فن فن، چندین از استفاده  ماگنه• ی به را شاسی ها ها کنیدوصل مادربرد شاسی فن کانکتور

1-5

ت در  ت تک حال ت از  ،VGAکار ی)  x16_1 3.0/2.0 PCIeاسال ی (خاکستر •کنید.استفاده  Express PCIبرا

ت• یصو ی هنگام کنیم می  ه ت اجرا ت  ™CrossFireXحال کنید.تامین را کافی قدر

ت تک  /x16PCIe VGAکار

x16_22.0 PCIe 

AN/

x16

x16_22.0 PCIe 

x4

ت  /PCIeVGAدوگانه کار

AN/

ت تک  /PCIeVGAکار

ی  VGAپیکربند

PCIeعملکرد حالت 

x4

ت  PCIeعملکرد حال

x8

GAMINGPRO B450-TUF ASUS 

x8

ت  /PCIeVGAدوگانه کار

ی  VGAپیکربند

x16_13.0 PCIe 

x16_13.0 PCIe 
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ی  ها عقبپنل کانکتور

ی هبر ر

ت  LANپور

فعالیتلینک سرعت
ی هبر ر

9 10

1

711

2

8

3 65 4

لینکبدون 

ثانیهبر گیگابیت  1سبز اتصال 

ت از  S5حال

نارنجی

ش خامو

ثابت)

شدنبیدار آماده 

1-6

ب• ی چیپست طراحی به توجه  ا ی دستگاه تمامی  AMD، AM4سر شوندمی متصل  USBبه  USBها

نارنجی

ش خامو

تسد• ی  هاگ ی فقط  Gen 1/Gen 3.1 USB 2ها ی ذخیره برا هستند.استفاده قابل ها داده ساز

مرتبط

ی دستگاه که کنیم می توصیه قویاً  ام• کنیدمتصل  Gen 3.1 USB 2به را  Gen 3.1 USB 2ها

زند)می (چشمک 

ثانیهبر مگابیت  100نارنجی اتصال 

ت  ی پور شوند.می کنترل  xHCIکنترلر توسط  Gen 1/Gen 3.1 USB 2و  2.0ها

دادهفعالیت 

ثانیهبر مگابیت  10اتصال 

D DVI- سیگنال از خروجی به توان نمی راRGB  بهCRT  باو کرد تبدیل

س  زندمی پلک (سپ

I.DVI-

ت  ی هایی پور ی دستگاه بهتر و سریعتر عملکرد برا شما. Gen 3.1 USB 2ها

نارنجی

LED سرعت

محصولمعرفی  :1فصل 

ی  ی دستگاه برا هستند. Gen 3.1 USB 2ها

ب یک طریق از  شبکهها

ت  .3 ی این ثانیه). بر گیگابیت  10(تا  Gen 3.1 USB 2پور ها ت .(USB)جهانی سریال گذرگاه پین  9پور

ت  LEDنشانگر  LANپور

صوتیمنابع 
5.

وضعیت

ت  ت این روشن). (آبی  In Lineپور ی، سی نوار، به پور ی د ی د ی و شودمی متصل دیگر موارد یا پلیر د

شرح

ت  .1 ت این /PS .2ماوس کلید/صفحه کمبو پور ی پور است./PS 2ماوس یا کیبورد برا

LEDپیوند فعالیت/

ت  هک).  Out Lineپور ت این (آ .4.1،6در شود. می متصل اسپیکر یا هدفون به پور

ت  .4 ت این  LAN .(RJ-45)پور هم را  (LAN)محلی شبکه یک به گیگابیت اتصال امکان پور کند.می فرا

شرح

خارج

ت  .2 ت این -D. DVIپور ی پور است.-D DVIبا سازگار دستگاه هر برا

وضعیت

ت با  ت این عملکرد کانال،  7.1و  5.1تنظیما شود.می جلو اسپیکر به تبدیل پور
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ت  .10 Cنوع  (USB)جهانی سریال گذرگاه این -Type) .(Cثانیه) در گیگابیت  5(حداکثر  Gen 3.1 USB 1پور

ت  .8 (USB)پین  9جهانی سریال گذرگاه دو این ثانیه). در گیگابیت  5(حداکثر  Gen 3.1 USB 1پور

هادستگاه 

محتوا.
هدمی را شده محافظت موارد سایر و  ray، Blu-DVD، HDپخش امکان و است سازگار  HDCPبا و  د

ت  .11 ی پور ی این  USB .2.0ها ها ت ی  (USB)جهانی سریال گذرگاه پین  4پور هستند. USB 2.0/1.1برا

ت  .9 ت این  .HDMIپور ی پور ی چندرسانه رابط رابط یک برا است. (HDMI)باال کیفیت با ا

ت  .7 ت این (صورتی). میکروفون پور شود.می متصل میکروفون به پور

ت  ی دستگاه یا موبایل  Gen 3.1 USB 1پور است.جانبی ها

ت  ی دستگاه به ها پور شوند.می متصل  Gen 3.1 USB 1ها

GAMINGPRO B450-TUF ASUS 

ت  کانال 7.1یا  ،2.1 ،4.1 5.1صوتی تنظیما
 2.1هدست 

کاناله کانال 5.1

مرکزباس / 
-

1-7

کانال-4.1

ی  ی جلویی بلندگو ی جلویی بلندگو بیرونیبلندگو

-

عقب)(پانل روشن آبی 

پشتی)(پانل صورتی 

کانال 7.1

مرکزباس / 

ی  کانال 7.1پیکربند

واردخط 

درمیکروفون 

ی  ت عملکرد برا ی پور ی جدول به یا  ،2.1 ،4.1 5.1در صوتی ها کنید.مراجعه صدا پیکربند

هک  عقب)(پانل آ

هک  جلویی)(پانل آ

درمیکروفون 

-

ی خروجی  ی عقب بلندگو ی خروجی عقب بلندگو عقببلندگو

بندر

بیرونخط 

ی خروجی  جانبیبلندگو
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1

3

2

4

ش واحد  ی پرداز (CPU)مرکز
ی مادربرد این  ی دارا ها  ™Athlonبا  Ryzen™ Ryzen/AMDدوم نسل پردازنده

Graphics/Vega Radeon™  باRyzen™  Graphics/Vega Radeon™ 
ی  ها است.اول نسل پردازنده

محصولمعرفی  :1فصل 

CPUنصب 

1-8

ی  AM4سوکت  ت پین دارا ت او شده طراحی  CPUاز که کنید حاصل اطمینان است. /+FM2 FM2سوکت از متفاو
ی  سوکت وارد زور به را  CPUگیرد. می قرار صحیح جهت یک در فقط  CPUکنید. می استفاده  AM4سوکت برا
ی  CPUبه رساندن آسیب و ها پین شدن خم از تا نکنید  کنید!جلوگیر

ت در فن و سینک هیت نصب از قبل  ی را حرارتی رابط مواد لزوم، صور کنید.اعمال  CPU CPUو سینک هیت رو

ی کابل همه  CPUنصب از قبل  بکشید.برق از را برق ها
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CPUفن مجموعه و سینک هیت نصب 

GAMINGPRO B450-TUF ASUS 

2نوع 

1نوع 

1-9

ی صفحه بردارید. را نگهدارنده ماژول و ها پیچ فقط  برداریدرا صفحه رو
پایین

1

2

4

2

1

3
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سیستمحافظه 

DIMM_A1

DIMM_B2*

DIMM_A2*

DIMM_B1

اجمالیبررسی 

ی  شدهتوصیه حافظه پیکربند

DIMM_A1  وDIMM_A2*

ی ماژول که کنیم می توصیه  کنید. نصب فروشنده همان از را /C) (Dتاریخ کد یا مشابه نسخه حافظه ها
ی  ی ماژول دریافت برا ش خرده با صحیح حافظه ها ت فرو کنید.مشور

•

DIMM •یمه ش ی کنید. نصب  CASتأخیر همان با را ها  ه ی برا مابهینه، سازگار

1-10

ی  کنید.مراجعه  www.asus.comبه شرایط) واجد فروشندگان (فهرست  QVLحافظه آخرین از اطالع برا

ی را پایین اندازه با کانال کل اندازه  ی برا س کند. می ترسیم کاناله دو پیکربند با کانال از اضافی حافظه هر سپ
ی باالتر اندازه  ت برا ی نقشه کانال تک عملیا شود.می بردار

Bکانال 

•

ی اندازه توانید می  • سیستمکنید. نصب  Bکانال و  Aکانال در را حافظه مختلف ها

Aکانال 

DIMM_B1  وDIMM_B2*

ی  ی برا ی کارآمدتر حافظه کننده خنک سیستم یک از سیستم، پایدار استفاده  DIMM) (4حافظه کامل بار از پشتیبانی برا
کنید.

DIMM_A2*
DIMM_B1
DIMM_A2*DIMM_A2*

DIMM_B2* DIMM_B2*

DIMM_A1

کانالبرقپریز 

محصولمعرفی  :1فصل 

ی مادربرد این   Module Memory Memory Inline Dual (DDR4) 4 (DIMM)سوکت چهار دارا
Rate Data Double  .ی سوکت موقعیت شکل است هد:می نشان را  DIMM DDR4ها د
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 1DIMMنصب 

GAMINGPRO B450-TUF ASUS 

2

ی  DIMMیک حذف برا

آ

ب

آ

1-11

ب

آ
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ت دو در توان می را  BIOSتنظیم برنامه  ت کرد: استفاده حال ت و  EZحال پیشرفته.حال

ی را ریست دکمه  هید.فشار سیستم شاسی رو د

ت به ورود  ی هنگام در  BIOSتنظیما ی راهانداز ت به ورود برا ی: هنگام در  BIOSتنظیما خودکار تست طول در را  <F2>یا  <Delete>راهانداز

هید. فشار  (POST)روشن  هید، فشار را  <F2>یا  <Delete>اگر د هد.می ادامه خود روال به  POSTند د

شوید. Setup BIOSوارد اول گزینه دو از استفاده با 

ی  ت، دو بین تغییر برا هید.فشار را  <F7>حال د

ی  POSTاز بعد  Setup BIOSبه ورود  هید.فشار همزمان طور به را  :Ctrl>+<Alt>+<Del> POST>از بعد  Setup BIOSبه شدن وارد برا د

هید فشار را پاور دکمه  ش سیستم تا د هید انجام صورتی در فقط را گزینه این شود. روشن دوباره و شود خامو نشدیدموفق که د

ی راه برنامه  ی  Setup BIOSبرنامه از  BIOSانداز ی یا بایوس رسانی روز به برا ی پیکربند ها کنید. استفاده آن پارامتر
ی  ها ی شامل  BIOSصفحه ها ی کلید بایوس تنظیم برنامه از استفاده در را شما تا هستند مختصر آنالین کمک و ناوبر
هنمایی  کنند.را

ی صفحه  BIOSمنو

•

• ی  ب به مادربرد این بایوس فایل آخرین دانلود برا کنید.مراجعه  www.asus.comآدرس به ایسوس سایت و

GAMINGPRO B450-TUF ASUS 

•

• در موجود  BIOSفایل نام  BIOS CrashFree ASUS ،3ابزار از استفاده از قبل 
هید.تغییر  TB450PRO.CAPبه را جابجایی قابل دستگاه  د

ی  هحفص• ی راه ها ی فقط بخش این در شده داده نشان  BIOSانداز دقیقاً است ممکن و هستند مرجع مقاصد برا
باشند.نداشته مطابقت بینید می خود صفحه در آنچه با 

س اگر  ت تغییر از پ ت سیستم بایوس تنظیما مقدار به را مادربرد و کنید پاک را  CMOSکنید سعی نشد، بو
ی کنید. بازنشانی فرض پیش  ت برا ی بخش به  RTCرم کردن پاک نحوه مورد در اطالعا مراجعه مادربرد کلی نما
کنید.

2-1

ش، روشن/دکمه از استفاده  ی یا بازنشانی دکمه خامو ها ی  <Ctrl>+<Alt>+<Del>کلید ی بازنشانی برا یک از اجبار
به را سیستم همیشه کنیم می توصیه برساند. آسیب شما سیستم یا ها داده به تواند می اجرا حال در عامل سیستم 
ش عامل سیستم از درستی  کنید.خامو

•

س اگر  ت تغییر از پ ت شد، ناپایدار سیستم  ،BIOSتنظیما ی را فرض پیش تنظیما ی از تا کنید بارگیر و سازگار
ی  ی از را  Defaults Optimized Loadمورد کنید. حاصل اطمینان سیستم پایدار ب  Exitمنو یا کنید انتخا

هید.فشار را  F5میانبر کلید  د

ی  هده برا ی مشا هنما کنید.اسکن را  QRکد بایوس، رسانی روز به را
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ت  EZحال

کنیدپیدا را مرتبط مورد لیست تا کنید وارد را مورد نام  ،BIOSمورد نام اساس بر جستجو 

ت  را سیستم و کند می ذخیره را تغییرا
کندمی ریست 

ی گزینه  ت دستگاه ها ت اید کرده نصب سیستم در که هایی دستگاه به بسته بو است.متفاو

ت  :2فصل  بایوساطالعا

ی ویژگی  ب حالت سیستم ها نمایش را شده انتخا
هد. می  ی د ی  Tuning System EZحالت تغییر برا رو

<Enter>  کنیدکلیک

ی دستگاه  ها
ت قابل  را بو
هدمی نشان  د

2-2

LED  شیا روشن خامو

ی  ی ها فن دستی تنظیم برا کنیدکلیک دکمه رو

ی یا  RGB LEDروشنایی  را عملکرد
کندمی روشن 

هدمی نشان را  CPUفن سرعت  د

ت و شاسی /CPUفن سرعت  SATAاطالعا

ها منو

ی نمایش  ،CPUخروجی ولتاژ مادربرد، /CPUدما

ت  بهینه فرض پیش تنظیما

ی را شده  کندمی بارگیر

هدمی نمایش را  د

ت دستگاه اولویت  را بو
ب  کندمی انتخا

ی فرض پیش صفحه  ی راه برنامه به ورود برا است.تغییر قابل بایوس انداز

ی راه برنامه نمایش زبان  انداز
BIOS  ب را کندمی انتخا

ت  پیشرفتهحال

ی در  کنیدجستجو متداول پرسشها

Mode  ی یک ت از کلی نما هد می قرار شما اختیار در را سیستم اولیه اطالعا هد می امکان شما به و د ب را آن د کنیدانتخا

ت در  ی پیشرفته، حال ت رو هید.فشار را  <F7>یا کنید کلیک  (F7)پیشرفته حال د

هر  Mode EZصفحه شوید، می  BIOSتنظیم برنامه وارد که هنگامی فرض، پیش طور به  EZشود. می ظا

ت نمایش، زبان  ت. دستگاه اولویت و فن نمایه سیستم، عملکرد حال ی بو دسترسیبرا
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ت  پیشرفتهحال
ت  ی گزینه پیشرفته حال ی پیشرفته ها ی را ا ی باتجربه نهایی کاربران برا ی برا هم پیکربند کندمی فرا

ت  ی نمونه زیر شکل بایوس تنظیما ت از ا هد. می نشان را پیشرفته حال بهرجوع د
ی بخش  ی زیر ها ت برا دقیق.تنظیما

OFFON/AURA 

ی داده  ت ها ی سخت نظار هدمی نمایش را افزار د

منونوار 

ت  متداولسواال

GAMINGPRO B450-TUF ASUS 

درجستجو 

زبان

کردنجستجو 

2-3

ت آخرین  تنظیما
شدهاصالح 

-FanQکنترل 

عمومیکمک 
ی  ها یفیلد پیکربند

ی  ها داغکلید
بازشوپنجره 

ی آیتم  منوها

منعالقه مورد 

نوارچرخ

 EZحالت به 
گرددبرمی 

منوزیر موارد 

ی  ی  ،EZحالت به دسترسی برا هید.فشار را  <F7>یا کنید کلیک  EzMode(F7)رو د
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Defaults Optimized Load  هد می امکان شما به گزینه این ی را فرض پیش مقادیر د ها از یک هر برا ی در پارامتر ها منو
Setup  ی ب را گزینه این وقتی کنید. بارگذار هید، می فشار را  <F5>یا کنید می انتخا هر تأیید پنجره یک د شود.می ظا

ت ذخیره  ب که هنگامی بازنشانی و تغییرا ی از را گزینه این رساندید، پایان به را خود انتخا ب خروج منو تا کنید انتخا
ب را گزینه این وقتی اند. شده ذخیره شما انتخابی مقادیر شوید مطمئن  هید، می فشار را  <F10>یا کنید می انتخا یک د
هر تأیید پنجره  ی شود. می ظا ت ذخیره برا ب را  OKخروج، و تغییرا کنید.انتخا

Shell EFI  ی از را ها کنیداجرا  USBدرایو

Exit & Changes Discard  هد می امکان شما به گزینه این ت ذخیره بدون د با شوید. خارج  Setupبرنامه از تغییرا
ب  هر تایید پنجره یک  ،<Esc>دادن فشار یا گزینه این انتخا ی شود. می ظا ت حذف برا ب را  OKخروج، و تغییرا کنید.انتخا

ی در  کنیدجستجو متداول پرسشها

ی را خود ماوس  ب صفحه به تا کنید اسکن خود همراه تلفن دستگاه با را  QRکد این شود. داده نشان  QRکد یک تا ببرید دکمه این رو ت و متداول سؤاال
BIOS ASUS  کد توانید می همچنین شوید. متصلQR  کنید.اسکن را زیر

ی  ی برا ب را  OKفرض، پیش مقادیر بارگیر کنید.انتخا

هد می امکان شما به گزینه این  ی دستگاه از یکی از را  Shell EFI (shellx64.efi)برنامه تا د ی راه موجود  USBها کنید.انداز

ی آیتم  ی ها هد می را امکان این شما به  Exitمنو ی را بهینه فرض پیش مقادیر که د ی آیتم برا ی  BIOSها ت و کنید بارگیر بایوس موارد در را خود تغییرا
بگیرید.نادیده یا ذخیره 

2-4 ت  :2فصل  بایوساطالعا

منواز خروج 


