
ی  TUFباز
PLUSB460M-
ی  ی)(وا فا
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ت  1 ت (از  x16 3.0 PCIeاسال کند)می پشتیبانی  x4حال

ت  ت از (پشتیبانی  2242/2260/2280/22110نوع  ،(M(کلید  M.2_2اسال  x4)3.0حال
PCIe 

کابلیمحلی شبکه 

ی  کانالهدو حافظه معمار

1.4bHDMI™ x 1 

ی شکاف  توسعهها

ی  ی ذخیره فناور کندمی پشتیبانی  Raid 0،1،5،10از اینتل سریع ساز

ی بعد

CPU

ی از  کندمی پشتیبانی  CrossFireX™ Way 2-AMDفناور

بر

ی اینتل  LGA1200سوکت  ی پردازنده برا هم نسل ها *و  ®Gold Pentium® Core™، Intelد
Celeron® 

چیپست

ت  2از توتال  ت  6و  M.2اسال کندمی پشتیبانی ثانیه بر گیگابیت  SATA 6پور

یذخیره  ساز

vi

 Technology Max Boost Turbo**3.0و  Technology Boost Turbo Intel 2.0از پشتیبانی 
Intel 

ت عدد  1 ت از (پشتیبانی  x16 3.0 PCIeاسال (x16حال

2242/2260/2280نوع  ،(M(کلید  M.2_1شکاف 

ت عدد  1  ®1GbV I219-Intelاترن

1.4*DisplayPort x 1 

 2933/2800/2666/2400/2133گیگابایت،  128حداکثر.  ®DIMM، x 4 B460 Intelچیپست 
DDR4  هرتز بافر*بدون حافظه  ،ECCغیر مگا

DDVI-x 1 

ت  1  x13.0 PCIeاسال

ت  6  s6Gb/SATAپور

دارد(ادامه 

گرافیک

GPUچند از پشتیبانی 

 ®Optane™Intelآماده حافظه 

صفحه)

ی ®Intel 14پردازنده از پشتیبانی  نانومتر

حافظه

ی پردازنده  هم نسل ها اینتلد

 ®B460Intelچیپست 

 ®B460Intelچیپست 

ت از (پشتیبانی  ی حال *(SATAو  x4 3.0 PCIeها

LANGuardTUF 

ت خالصه   Fi).(Wi-PLUS B460M-GAMING TUFمشخصا

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

SATA6G_1  هد غیرفعال شد.خوا

ی لطفاً  60Hz. 2304 x 4096@رزولوشن حداکثر. با  DisplayPort 1.4از پشتیبانی  ** به بروزرسانی هرگونه برا
www.intel.com  کنید.مراجعه

ی  ** کنید.مراجعه  www.asus.comبه شرایط) واجد فروشندگان (فهرست  QVLحافظه برا

ت  * ت  CPUانواع بین است ممکن گرافیکی مشخصا باشد.متفاو

دارد.بستگی  CPUانواع به  ®Technology Max Boost Turbo Intel 3.0پشتیبانی  **

ت به  2933/2800/2666/2400/2133 هرتز  DDR4 2666انتقال نرخ حداکثر با بقیه بومی، صور هند اجرا مگا شد.خوا

M.2_1 *  ی ت  M.2_1وقتی گذارد. می اشتراک به  SATA6G_1با را باند پهنا کند،می اجرا را  SATAحال

* OptiMem  ی ی پردازنده برا هم نسل ها ی پردازنده فقط اینتل ، د کنندمی پشتیبانی  ™i7 i9/Coreها
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ی)  ها پین x 2 4شاسی فن هدر(

ی خازن  - ژاپنیممتاز صوتی ها

x 1  ت ™HDMIپور

تبه مربوط  قدر

ی الیه  - اختصاصیصوتی  PCBها

ث  *5.1نسخه بلوتو

ت  هاپور

ت  1  ®1GbV I219-Intelاترنت پور

ت  + 12پین  8کانکتور  1 برقول

2 PS/x 1  ماوسکلید/صفحه ترکیبی درگاه

ت  4 ت  1 4)نسل  USB 3.2پور (Aنوع پور

USB  ت) 6مجموع (در عقب پور

AX2006 Fi Wi-Intel® 

بازپرسیجلویی پنل جک جریانی، چند پخش جک، تشخیص از: پشتیبانی  -

ت  2 ت  USB 2.0 2)پور (Aنوع پور

 S1200A*ALC Realtekکانال  8صوتی کدک 

ی)  ها مربوط پین  x 1 CPU 4فن هدر(

کنندهخنک و فن به 

ی صفحه)بعد

ی ویژگی  صوتیها

ت  2 ت  USB 2.0 2)پور (Aنوع پور

کندمی پشتیبانی را ثانیه بر گیگابیت  2.4تا داده سرعت حداکثر 

ت عدد  1 -DDVIپور

ی  ها ی/کانکتور داخلیخروجی ورود

vii

ی از پشتیبانی  /HT160HT80/HT40/HT20کانال: باند پهنا

بیاس یو 

1 Gen 3.2 USB x 1  ی) هدر ها ی) پشتیبانی ( ها  1Gen 3.2 USB 2اضافی (

کندمی پشتیبانی  PCIEرابط از 

صوتیمحافظ  -

ی ماژول عدد  1 ی وا ایسوسفا

برقاصلی پین  24کانکتور  1

صداجک عدد  3

ثو سیم بی  بلوتو

x 2  2.0هدر USB  ت  4از کندمی پشتیبانی اضافی  USB 2.0پور

دارد(ادامه 

هرتز 192بیت/ 24تا پخش از پشتیبانی  - کیلو

ax) ac/n/g/b/a/(802.11 6 Fi Wi-2x2  از پشتیبانیMIMOMU-OFDMA/1024QAM/

ت  4 ت  1 4)نسل  USB 3.2پور (Aنوع پور

DisplayPortx 1 

ی)  ها  CPUOPTپین  x 1 4پنکه هدر(

بر

2.4/5GHzباند دو از پشتیبانی 

ت  ی پور ی/ها پشتیپنل خروجی ورود

USB  ت) 6مجموع (در جلو پور

سمعی

ت خالصه   Fi).(Wi-PLUS B460M-GAMING TUFمشخصا

هد آماده جدیدتر یا  19041بیلد  10ویندوز در  BT 5.1عملکرد  * بود.خوا

ی جلویی پنل در  HDصوتی ماژول با شاسی یک  * ی خروجی از پشتیبانی برا مورد کانال  8صدا
است.نیاز 
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DIMMQ-ASUS - 

ی)  - ها پذیرآدرس  Gen RGB 2سرصفحه(

ی ویژگی  خاصها

header(s)2 Gen Addressable AURA x 1 

ایسوسپیشرفته  DRAMاضافه جریان از حفاظت  -

یدر  بعد

x 1  هدرCMOS  کنیدپاک را

viii

ایسوسحرارتی محلول 

x 1  ت هدر COMپور

ت  2حافظه به مربوط   6اسال

M) (Key M.2  ت  SATA 6پور

ثانیهبر گیگابیت 

ایسوسولتاژ اضافه از حفاظت  -

M.2آلومینیومی سینک هیت  -

LANGuardTUF - 

OI/Back Steel Stainless ASUS - 

header 1 Gen 3.2 USB x 1  ت  2از کندمی پشتیبانی اضافی  Gen 3.2 USB 1پور

x 1  هدرOutPDIF S/

SyncAURA 

متفرقه

ایسوس TUFمحافظ 

VRMDIGI+ ASUS - 

ی  ها ی/کانکتور داخلیخروجی ورود

(CPU LED Q-ASUS -  ،[قرمز]DRAM  ،[زرد]VGA  ،[سفید] ت دستگاه زرد])[سبز بو

دارد(ادامه 

ت  - -ASUSQاسال

 RGBAURAهدر عدد  2

ی  - ها ESDایسوس گارد

صفحه)

Core+SafeSlot - 

بیاس یو 

x 1  جلو پنل صوتی هدر(AAFP)

آلومینیومیسینک هیت طراحی  -

ت  4از  USB 2.0هدر  2 کندمی پشتیبانی اضافی  USB 2.0پور

ی)  - ها RGBاستاندارد سرصفحه(

شاسینفوذ عملکرد با پین  x 1 3-20سیستم پانل هدر 

DesignQ-ASUS 

ت خالصه   Fi).(Wi-PLUS B460M-GAMING TUFمشخصا

Machine Translated by Google



 BIOSAMI UEFIرام، فلش مگابایت  128

ت  ی لطفا کند. تغییر قبلی اطالع بدون است ممکن مشخصا ت آخرین از اطالع برا ب به مشخصا کنید.مراجعه ایسوس سایت و

64 - 10 Windows® بیت

EVOTurboV 

ت به رایگان (آزمایشی نورتون ویروس آنتی افزار نرم  روز) 60مد

VRMDigi+ 

متر)سانتی  24.4 ) × 24.4اینچ  × 9.6اینچ  9.6

2+Xpert Fan 

ی افزار نرم  ایسوسانحصار

DIYEZ ASUS 

BIOS

BIOSUEFI 

3Flash EZ ASUS - 

هالهخالق  -

EZرسانی روز به  -

عاملسیستم 

ش مجموعه  3مصنوعی هو

LANTurbo ASUS 

ی  DTSسفارشی  ی هدست برا یها باز

ی مصرف در جویی صرفه ابزار  - عملکردو انرژ

WOL  توسطPXE

ix

-ATXMicroفرم ضریب 

EPU

WinRAR

3BIOS CrashFree ASUS - 

اسلحهجعبه 

ی ویژگی  افزارنرم ها

مدیریتقابلیت 

ی همگام  - هالهساز

فرمفاکتور 

ش شارژر  مصنوعیهو

ت  -  EZBIOS UEFI ASUSحال

ت خالصه   Fi).(Wi-PLUS B460M-GAMING TUFمشخصا
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ب

آ

ب

آ

M.2_1

x16

V  ت (PCIe(حال

PCIEX16_2

V  ت (SATA(حال
SATA_1 -

آ

ب
V

PCIEX16_1
x4

1 2

M.2_1  ی ت  M.2_1وقتی گذارد. می اشتراک به  SATA6G_1با را باند پهنا غیرفعال  SARA6G_1کند، می اجرا را  SATAحال
شود.می 

س ایک

ی پیکربند

ی1 پیکربند

ت  ی با اتصاال مشترکباند پهنا
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ی را خود مادربرد بسته  کنید.بررسی زیر موارد برا

 2x2ASUSبانده دو -Fi Wiمتحرک آنتن عدد  1

مادربرد

متفرقه

 Fi).(Wi-PLUS B460M-GAMING TUFمادربرد عدد  1

نصبرسانه 

هاکابل 

DVD x 1 پشتیبانی

 s6Gb/SATAکابل عدد  2

ت عدد  1 هی کار TUFگوا

x 1  ی/سپر خروجیورود

x 1  ی دفترچه هنما کاربررا

ی)  ها  RubberM.2 x 1بسته(

ت مستندا

(1در  2(بسته  M.2 SSDپیچ بسته  1

 GamingTUFبرچسب عدد  1

ت  بستهمحتویا

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

xi
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DIMMDDR4 

کامپیوترشاسی 

پیچکیسه  1

SATAدیسک هارد 

س گوشتی پیچ  (متقاطع).فیلیپ

ی) SSD M.2ماژول  (اختیار

 ®1200LGA Intelبا سازگار  CPUفن 

ت  ی)گرافیک کار ی دیسک درایو (اختیار ی) SATAنور (اختیار

1200LGA Intel® CPU 

برقتأمین واحد 

ی و ابزار  نصباجزا

ها  ی و ابزار است.نشده گنجانده مادربرد بسته در باال جدول اجزا

xii
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1
هیدادامه اینکه از قبل  1.1 د

فصل 

ی نصب از قبل  ت تغییر یا مادربرد اجزا ت به مادربرد، تنظیما کنید.توجه زیر احتیاطی اقداما

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

محصولمعرفی 

محصولمعرفی  :1فصل 

•

1-1

•

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

ت  س از تا دارید نگه ها لبه کنار را قطعا ی لم ی سی آ ی ها ی آنها رو کنید.جلوگیر

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

• ی جسم یک یا شده زمین ایمن شیء یک یا کنید استفاده زمین به متصل مچ بند یک از اجزاء، به زدن دست از قبل  فلز
س را تغذیه منبع جعبه مانند  ی ساکن الکتریسیته اثر در آنها دیدن آسیب از تا کنید لم کنید.جلوگیر

ی قطعه هرگاه  • ی را آن کردید، نصب حذف را ا ی کیسه در یا زمین ساکن الکتریسیته ضد پد یک رو که ا
هید.قرار است قطعه همراه  د
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1-2 محصولمعرفی  :1فصل 

1.2مادربردچیدمان 
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فصل 

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

1-10

1-17

 2Gen Addressable AURAهدر  .10

1-12

1-19

کنیدپاک را  CMOSهدر  .12

صفحه

1-13

1-20

ت هدر  .13 COMپور

ت   .1چیدمان محتویا
CPUسوکت 

1-14

ت  .2 DIMMاسال

ت  .6 M.2اسال

/PDIFSخروجی سرصفحه  .15

1-7

1-16

1-9

1-17

 2.0USBهدر  .9

1-11

1-18

 RGBAURAهدر  .11

1-4

1-13

ی  .3 ها ش شیار ی  .4گستر ها فن هدر
ی  .5پمپ و  ها برقکانکتور

جلوییپنل صوتی هدر  .14

1-5

1-15

ت  .7  header1 Gen 3.2 USBپور
8. s 6GB/SATA 

 .LEDQ-17سیستم پنل هدر  .16

1-3
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ی مادربرد این  ی که است  LGA1200سوکت یک دارا ی برا ها هم نسل پردازنده  ®Gold Pentiumد
Core™، Intel®  وCeleron®  است.شده طراحی

محصولمعرفی  :1فصل 

CPUسوکت  .1

ی فقط که را درستی  CPUکه کنید حاصل اطمینان   CPUاید. کرده نصب شده طراحی  LGA1200سوکت برا
ی شده طراحی  ی سوکت برا ی را دیگر ها نکنید.نصب  LGA1200سوکت رو

ت  • ت محصول ضمان ی کنتاکت به وارده صدما دادن قرار یا  ،CPUنادرست حذف نصب/از ناشی سوکت ها
ش نادرست برداشتن رفتن/ بین از نادرست/ هد.نمی پوشش را  PnPدرپو د

ش که کنید حاصل اطمینان مادربرد، خرید هنگام در  • ی  PnPدرپو ی کنتاکت و باشد سوکت رو خم سوکت ها
ش اگر نشوند.  هک/به آسیبی اگر یا است، شده مفقود  PnPدرپو ت /PnPسوکت مخاطبین کال مادربرد قطعا
هده  ش خرده با فوراً کردید، مشا که کند می تقبل را تعمیر هزینه صورتی در تنها ایسوس بگیرید. تماس خود فرو
باشد/نقل و حمل از ناشی آسیب 

CPU •  ی گیرد. می قرار صحیح جهت یک در تنها ی برا ی شدن خم از جلوگیر ها ی کانکتور رساندن آسیب و سوکت رو
نکنید.سوکت وارد فشار با را  ،CPU CPUبه 

نقلو حمل به مربوط 

•

1-4

ش  • ش را بازگشت  ASUSدارید. نگه مادربرد نصب از بعد را درپو هد پرداز کردخوا

ی کابل تمام که شوید مطمئن  CPUنصب از قبل  اند.شده جدا برق از برق ها

ی مادربرد که میکند درخواست صورتی در فقط  (RMA)کاال مجوز  ش دارا باشد. LGA1200سوکت درپو

•
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ی ماژول با  DDR4حافظه ماژول بریدگی  ت  DDR3یا  ،DDR2 DDRها حافظه ماژول است. متفاو
DDR2 DDR،  یاDDR3  ت در را نکنید.نصب  DDR4اسال

1-5

ت  شدهتوصیه حافظه تنظیما

فصل 

ی مادربرد این  ی دارا ها ت ی اسال ها ی که است  (DIMM)دوگانه داخلی حافظه ماژول ی برا ها (میزان  DDR4حافظه ماژول
شدهاند.طراحی  (4داده برابر دو سرعت 

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ت  .2 DIMMاسال
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ی  DIMMتوانید می  ی سوکت در را  DIMM DDR4 ECCغیر و بافر بدون گیگابایتی  32و گیگابایتی  16گیگابایتی،  8گیگابایتی،  4ها کنید.نصب  DIMMها

محصولمعرفی  :1فصل 

ی مدل به ظرفیتی دو  DRAMاز پشتیبانی  دارد.بستگی  DRAMها

1-6

س  • ش که دارد، بستگی آن  (SPD)سریال حضور تشخیص به حافظه عملکرد فرض پیش فرکان استاندارد رو
ت به دسترسی  است.حافظه ماژول یک از اطالعا

•

ی کنید. نصب  CASتأخیر همان با را  DIMMSهمیشه  • ی برا ی ماژول کنیم می توصیه بهینه، سازگار یا مشابه نسخه حافظه ها
ی کنید. نصب فروشنده همان از را /C) (Dداده کد  ی ماژول دریافت برا بگیرید.تماس فروشنده با صحیح حافظه ها

ت در  ی از برخی پیشفرض، حال ها ی حافظه ماژول س با است ممکن اورکالک برا ی فرکان مقدار به نسبت کمتر
ی  کنند.کار فروشنده توسط شده عالمتگذار

ی میتوانید  ها اندازه با کانال کل اندازه سیستم کنید. نصب  Bکانال و  Aکانال در را متفاوتی حافظه اندازه
ی را پایینتر  ی برا س میکند. ترسیم کاناله دو پیکربند ی باالتر اندازه با کانال از اضافی حافظه هر سپ ت برا عملیا

ی نقشه کانال تک  شود.می بردار

•

•

ی  ب از  QVLآخرین دریافت برا کنید.دیدن  ASUSسایت و

ی  ی برا ی کارآمدتر حافظه کننده خنک سیستم یک از سیستم، پایدار شرایط یا حافظه کامل بار از پشتیبانی برا
کنید.استفاده اورکالک 

ت  حافظهتنظیما
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1-7

ت برداشتن یا افزودن از قبل  ی کار هید انجام را کار این اگر بکشید. برق از را برق سیم توسعه، ها باعث است ممکن ند
ی به آسیب و فیزیکی آسیب  شود.مادربرد اجزا

ی شکاف  .3 توسعهها

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ی لطفاً  ی برا کنید.مراجعه زیر جدول به  VGAشده توصیه پیکربند

فصل 

Machine Translated by Google



VGA ت شرح دوگانه x16_2اسال
3.0 PCIe 3. x16_1 3.0 

PCIe 1. x4
x16

 x16VGAتک 

محصولمعرفی  :1فصل 

-

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

ت چند از استفاده هنگام  • ی گرافیک کار ی به را شاسی فن یک بهتر، حرارتی محیط برا ها وصل شاسی فن کانکتور
کنید.

ی هنگام  ت اجرا کنید.وصل را پین  8برق دوشاخه  ،™CrossFireXحال

1-8

ی  شدهتوصیه  VGAپیکربند
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فصل 

ی  ها هد می را امکان این شما به پمپ و فن هدر ی را ها پمپ یا ها فن که د کنید.وصل سیستم کردن خنک برا

CHA_FAN2 1A12 ت وا

تفعلی حداکثر حداکثر  قدر فرضپیش سرعت 

Fan Q- شودمی کنترل

-

1A Fan Q- شودمی کنترل

-

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ت 12 وا
مشترککنترل 

1A
آ

سرتیتر

ت 12 وا آ
CPU_FAN

1A
Fan Q- شودمی کنترل

ت 12 وا
CPU_OPT

Fan Q- شودمی کنترل

ی  .4 ها پمپو فن هدر

CHA_FAN1

است.شده داده قرار هدر در کامل طور به کابل که کنید حاصل اطمینان 

1-9

•

ی کابل اتصال  • ش فن هدر به را فن ها ی به است ممکن سیستم داخل در هوا ناکافی جریان نکنید. فرامو اجزا
ی کاله نیستند! جامپر اینها برساند. آسیب مادربرد  ی را جامپر ها ی رو ها هید!قرار فن هدر ند

Machine Translated by Google



ی این  ها هند می را امکان این شما به برق کانکتور کنید.متصل تغذیه منبع به را خود مادربرد که د

ی  .5 ها برقکانکتور

ی دوشاخه  ی تغذیه منبع ها پیدا را مناسب جهت گیرند، می قرار جهت یک در فقط که اند شده طراحی طور
هید فشار محکم و کرده  ی دوشاخه تا د شوند.وارد کامالً تغذیه منبع ها

محصولمعرفی  :1فصل 

کنید.وصل را پین  8برق دوشاخه حتما 

هید می اگر  ت چند یا دو از خوا ت  1000توان با  PSUیک از کنید، استفاده پیشرفته  x16 PCIeکار تا کنید استفاده باالتر یا وا
ی از  کنید.حاصل اطمینان سیستم پایدار

• ی  ی کامالً سیستم یک برا ت با که کنید استفاده  (PSU)تغذیه منبع یک از کنیم می توصیه شده، پیکربند مشخصا
2.0 V 12 ATX  ت  350توان حداقل و دارد مطابقت جدیدتر) نسخه (یا هد.می ارائه را وا د

•

1-10

ی هنگام کنیم می توصیه  • ی دستگاه با سیستمی پیکربند استفاده باالتر خروجی توان با  PSUیک از تر، پرمصرف ها
ی راه یا شود ناپایدار سیستم است ممکن نباشد، کافی برق اگر کنید.  نشود.انداز

Machine Translated by Google



فصل 

ت  هد می امکان شما به  M.2اسال ی ماژول د کنید.دریافت را  M.2 SSDها

6.

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ت  M.2اسال

•

•

•

ت  کند.می پشتیبانی  Technology) Storage Rapid (Intel® IRSTاز  M.2_2اسال

M.2_1  ی ت  M.2_1وقتی گذارد. می اشتراک به  SATA6G_1با را باند پهنا  SATA6G_1کند، می اجرا را  SATAحال
شود.می غیرفعال 

•

ت  ی دستگاه نوع و  M Key Design mode x4 3.0 PCIeاز  M.2_2اسال ی ذخیره ها  / 2260 / 2280 22110ساز
کند.می پشتیبانی  / 2242

1-11

ت به  M.2 SSDماژول  ی جداگانه صور شود.می خریدار

ت  ت و  x4 3.0 PCIeطراحی از  M.2_1اسال ی دستگاه و  M Key SATAحال ی ذخیره ها  2280نوع ساز
کند.می پشتیبانی  / 2242 / 2260

Machine Translated by Google



ت  ی پور هد می امکان شما به  s 6Gb/SATAها ی دستگاه د ی مانند  SATAها ها ی دیسک درایو نور
کنید.متصل  SATAکابل طریق از را دیسک هارد و 

محصولمعرفی  :1فصل 

ت  .7  s6Gb/SATAپور

ت  • ی فرض پیش طور به ها اسال ها این از استفاده با دارید قصد اگر اند. شده تنظیم  [AHCI]رو مجموعه یک کانکتور
RAID SATA  مورد کنید، ایجادMode SATA  در راBIOS  ی  Acceleration System Optane Intel with [(RAID)رو

Premium RST [Intel  کنید.تنظیم

1-12

•

SATA6G_1 •  ی ت  M.2_1وقتی گذارد. می اشتراک به  M.2_1با را باند پهنا کند، می اجرا را  SATAحال
SATA6G_1  شود.می غیرفعال

ی اگر  ها ی دستگاه ی میتوانید کردهاید، نصب را  SATAذخیرهساز ی با را  10و  RAID ،0 ،1 ،5پیکربند  Storageفناور
Rapid Intel®  داخلی چیپست طریق ازB460 Intel®  کنید.ایجاد

ی به  ،RAIDمجموعه ایجاد از قبل  هنما ی را ی توانید می کنید. مراجعه  RAIDپیکربند هنما ی را پیکربند
RAID  ب از را کنید.دانلود ایسوس سایت و

Machine Translated by Google



فصل 

 2.0USBهدر  .9

 1Gen 3.2 USBهدر  .8

هد می امکان شما به  USB 2.0هدر  ی را  USBماژول یک د ت برا ی پور متصل اضافی  USB 2.0ها
هم را ثانیه بر مگابیت  480تا داده انتقال سرعت  USB 2.0هدر کنید.  کند.می فرا

هد می امکان شما به  Gen 3.2 USB 1هدر  ی را  Gen 3.2 USB 1ماژول یک د ت برا ی پور  Gen 3.2 1ها
USB  1هدر کنید. متصل اضافی Gen 3.2 USB  هم را ثانیه بر گیگابیت  5تا داده انتقال سرعت کند.می فرا

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ت به  Gen 3.2 USB 1ماژول  ی جداگانه صور شود.می خریدار

ت به  USB 2.0ماژول  ی جداگانه صور شود.می خریدار

1-13

ی به را  1394کابل  ها رساند!می آسیب مادربرد به کار این انجام نکنید. وصل  USBکانکتور
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AURAپذیر آدرس  Gen2هدر  .10

محصولمعرفی  :1فصل 

هد امکان شما به  Gen2 Addressableهدر  ی مید ها ی یا  WS2812B RGB LEDنوار ها  LEDنوار
ت به را  WS2812Bبر مبتنی  کنید.متصل جداگانه صور

وصل صحیح جهت در پذیر آدرس  RGB LEDنوار آیا که کنید بررسی شود، نمی روشن شما  LEDنوار اگر 
ت  5کانکتور و است شده  ت  5هدر با ول ی ول خیر.یا است شده تراز مادربرد رو

ت به  RGBپذیر آدرس  LEDنوار  • ی جداگانه صور شود.می خریدار

•

باشد.روشن سیستم که شود می روشن زمانی تنها پذیر آدرس  RGB LEDنوار  •

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

•

1-14

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

ی از  Gen2 Addressableهدر  ها  5V/WS2812B RGB)پذیر آدرس  LEDنوار
ت)،  5)آمپر  3توان حداکثر با زمین)، داده/ ی و ول ها مدیریت را  LED 500حداکثر توانند می برد این در پذیر آدرس هدر
کنند.
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فصل 

 RGBAURAهدر  .11

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ی اتصال امکان شما به  RGB AURAهدر  ها هد.می را  RGB LEDنوار د

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 از  RGB AURAهدر  ها کند.می پشتیبانی  3A (12V)توان حداکثر با  B) R/G/(12V/RGB 5050رنگ چند  LEDنوار

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

•

باشد.روشن سیستم که شود می روشن زمانی فقط  LEDنوار  •

1-15

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

ت به  LEDنوار  • ی جداگانه صور شود.می خریدار

•
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ش را کامپیوتر  .1 کنید.جدا را برق سیم و کنید خامو

ت فرآیند طول در را  <Del>کلید  .4 ی و دارید نگه بو ت مجدد کردن وارد برا ت وارد اطالعا شوید. BIOSتنظیما

محصولمعرفی  :1فصل 

ی  :RTCرم کردن پاک برا

ی جسم یک با را  2-1پایه  هک یا فلز ی کال کنید.کوتاه اتصال ثانیه  10-5حدود برا

کنیدپاک را  CMOSهدر  .12

کنید.روشن را کامپیوتر و کنید وصل را برق کابل  .3

هد می را امکان این شما به  CMOS Clearهدر  ی که کنید پاک  CMOSدر را  (RTC)واقعی ساعت رم که د حاو
ی زمان، تاریخ،  ها ی و سیستم عبور رمز ها است.سیستم تنظیم پارامتر

2.

هک دادن قرار یا کوتاه اتصال نکنید. کوتاه اتصال کنید، می پاک را  RTCکه زمانی جز به را ها پین  باعث جامپر کال
ت خرابی  شود!می سیستم بو

ی نکرد، کمکی باال مراحل اگر  ی دکمه سلول باتر هید حرکت دوباره را جامپر و بردارید را آنبرد ا ی داده تا د  RTCرم ها
CMOS  س شود. پاک ی  ،CMOSکردن پاک از پ ی دکمه سلول باتر کنید.نصب دوباره را ا

1-16
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فصل 

ت کانکتور  هد می امکان شما به (سریال)  COMپور ت ماژول یک د ت ماژول کابل کنید. متصل را  COMپور را  COMپور
س کنید، متصل کانکتور این به  ی شکافی به را ماژول سپ کنید.نصب سیستم شاسی رو

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

جلوییپنل صوتی هدر  .14

 PortCOMکانکتور  .13

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

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

ت ماژول  ت به  COMپور ی جداگانه صور شود.می خریدار

1-17
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/PDIFSخروجی سرصفحه  .15

هد می امکان شما به /PDIF Sخروجی هدر  را /PDIF) (S/Philips Sonyدیجیتال رابط خروجی ماژول د
کنید.متصل 

محصولمعرفی  :1فصل 

ت به /PDIF Sماژول  ی جداگانه صور شود.می خریدار

1-18
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فصل 

ی شده نصب عملکرد چندین از سیستم پانل هدر  کند.می پشتیبانی شاسی رو

ش دکمه پاور/دکمه کانکتور  (PWRSW)خامو

•

(CHASSIS)شاسی نفوذ کانکتور 

هد می امکان شما به پین  1-3کانکتور  ش روشن/دکمه کنید. وصل را سیستم پاور دکمه د فشار را خامو
هید  ت در را سیستم یا شود روشن سیستم تا د ب حال ش یا خوا هید قرار خامو ت به (بسته د تنظیما

عامل).سیستم 

هد می امکان شما به پین  2کانکتور  ی شده نصب نفوذ تشخیص سوئیچ یا سنسور د کنید. متصل را شاسی رو
یا حذف شاسی جزء یک که کند می ارسال کانکتور به را باال سطح سیگنال یک شاسی نفوذ سوئیچ یا سنسور 
س شود، جایگزین  شود.می تولید شاسی نفوذ رویداد یک عنوان به سیگنال سپ

(PLED)سیستم پاور  LEDکانکتور 

(RESET)مجدد تنظیم دکمه رابط 

•

ی  ها هند می را امکان این شما به پین  1-3یا و/پین  2کانکتور کنید.وصل را سیستم پاور  LEDکه د

هد می امکان شما به پین  2کانکتور  ی مجدد تنظیم دکمه د هید فشار را ریست دکمه کنید. متصل را شاسی رو تا د
ی راه سیستم  شود.مجدد انداز

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

 Power LEDکنید، می روشن را سیستم برق که زمانی یا است، متصل برق منبع به سیستم که هنگامی 
ت در سیستم که زمانی و شود می روشن سیستم  ب حال زند.می چشمک است خوا

•

ی ذخیره دستگاه فعالیت  LEDکانکتور  •(HDD_LED)ساز

هد می امکان شما به پین  2کانکتور  ها که هنگامی کنید. متصل را  Storage Device Activity LEDد دستگاه از داده
ی  ت یا ذخیرهساز ی دستگاه الحاقی کار ی یا میشوند خوانده ذخیرهساز دستگاه فعالیت  LEDمیشوند، نوشته آن رو
ی  میزند.چشمک یا روشن ذخیرهساز

• (SPEAKER)سیستم هشدار بلندگو اتصال 

•

سیستمپنل سرصفحه  .16

هد می امکان شما به پین  4کانکتور  ی د ی شده نصب سیستم هشدار بلندگو بلندگو این کنید. متصل را شاسی رو
هد می امکان شما به  ی د بشنوید.را سیستم اخطار و بوق صدا

1-19
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LED Q- ی ها ی اجزا ی دستگاه و  ،VGA DRAM، (CPUکلید ت) ها ت فرآیند طول در را بو مادربرد شدن بو
میماند.روشن شود حل مشکل که زمانی تا حیاتی قطعه  LEDشود، پیدا خطایی اگر کنند. می بررسی 

LEDQ-17. 

محصولمعرفی  :1فصل 

LED Q- ی شروع نقطه عنوان به را خطا کد علت ترین محتمل ها ت کنند. می ارائه یابی عیب برا عل
ت مورد هر در است ممکن واقعی  باشد.متفاو

1-20
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2

فصل 

اولیهنصب 

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

2.1 شماکامپیوتر سیستم ساختن 

ی  ها ی فقط بخش این نمودار ت ها مدل به توجه با است ممکن مادربرد چیدمان هستند. مرجع برا باشد، متفاو
ی نصب مراحل اما  است.یکسان ها مدل همه برا

ی/جهت  ی گیر ی آسیب سایر یا  CPUنادرست قرارگیر ی سهل از ناشی ها کاربر.انگار

•

2-1

ASUS •  ی هد،پوشش را  CPUنادرست حذف نصب/از ناشی آسیبها نمید

ی فقط که را درستی  CPUکه کنید حاصل اطمینان  اید. کرده نصب شده طراحی  LGA1200سوکت برا
CPU  ی شده طراحی ی سوکت برا ی را  LGA1151و  ،LGA1156 LGA1155ها  LGA1200سوکت رو
نکنید.نصب 

اولیهنصب  :2فصل 

CPUنصب  2.1.1
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2-2اولیهنصب  :2فصل 
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2-3

ت در  خنک سیستم نصب از قبل لزوم، صور
ی را حرارتی رابط مواد کننده،  خنک سیستم رو
کنید.اعمال  CPUو  CPUکننده 

فصل 

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ی  فنمجموعه و  CPUسینک هیت نصب برا

2.1.2کنندهخنک سیستم نصب 
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4-2اولیهنصب  :2فصل 

ی  DIMMیک حذف برا

DIMMنصب  2.1.3
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4

85

8

1

2

4

1

3

7

فصل 

6

ی اختیار

ی  M.2الستیکی پد  • استاختیار

ی  ها دستگاه یک نصب هنگام الستیکی پد
ی ذخیره  .M.2طرفه دو ساز

M.2  ت به ی جداگانه صور شود.می خریدار

2-5

فرض پیش طور به شده نصب الستیکی پد 
ی دستگاه با  ی ذخیره ها  M.2طرفه دو ساز

است.سازگار 

M.2 •  نکنیدنصب را همراه

ی  ی ذخیره دستگاه یک نصب هنگام برا ساز
ذخیره دستگاه نصب از قبل  .M.2طرفه یک 

ی  پد نصب از خود، طرفه یک  M.2ساز
حاصل اطمینان آن همراه به  M.2الستیکی 

کنید.

2.1.4 M.2نصب 

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 
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هید قرار شاسی داخل را مادربرد  ت که شوید مطمئن و د ی پور ی/ها ی/پنل با آن عقب خروجی ورود خروجی ورود
هنگ شاسی پشتی  هستند.هما

1.

اولیهنصب  :2فصل 

2.

ی/محافظ  ی را همراه خروجی ورود ی/پانل رو کنید.نصب شاسی عقب خروجی ورود

2-6

مادربردنصب 2.1.5

Machine Translated by Google



فصل 

ی سوراخ در را  (8)پیچ هشت  هید قرار ها دایره با شده مشخص ها ی را مادربرد تا د محکم شاسی رو
کنید.

3.

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

برساند.آسیب مادربرد به تواند می کار این انجام نکنید! سفت حد از بیش را ها پیچ 

2-7
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یا

اولیهنصب  :2فصل 

کنید.وصل را پین  8برق دوشاخه حتما 

2-8

SATAدستگاه اتصال  2.1.7

ATXبرق اتصال  2.1.6

Machine Translated by Google



ی  جلوییپنل کانکتور نصب برا

ی   1Gen 3.2 USBکانکتور نصب برا

ی  جلوییپنل صوتی کانکتور نصب برا

ی   2.0USBکانکتور نصب برا

فصل 

2-9Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

AAFP

3.2 USB  1نسل

2.0USB 

ی/کانکتور 2.1.8 جلوخروجی ورود

Machine Translated by Google



ی  ت نصب برا ی کار  x1PCIeها

ی  ت نصب برا ی کار  x16PCIeها

10-2اولیهنصب  :2فصل 

2.1.9 ت نصب  توسعهکار

Machine Translated by Google



 2x2ASUSبانده دو -Fi Wآنتن نصب 

فصل 

باشد.داشته فاصله افراد همه از متر سانتی  20حداقل آنتن که کنید حاصل اطمینان 

ی فقط باال تصویر  ی/درگاه طرح است. مرجع برا ت ها مدل به توجه با است ممکن خروجی ورود ش اما باشد، متفاو رو
ی -Fi Wiآنتن نصب  است.یکسان ها مدل همه برا

•

•

2-11

ی ایمن طور به  2x2 ASUSباند دو -Fi Wiآنتن که شوید مطمئن  ت رو ی پور باشد.شده نصب -Fi Wiها

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ی درگاه به را همراه  2x2 ASUSباند دو -Fi Wiآنتن کانکتور  کنید.وصل شاسی پشت در -Fi Wiها

-FiWiآنتن نصب  2.1.10

Machine Translated by Google



2.3.1 عقب/O Iاتصال 

ت  .4 10و  USB 2.0 9پور
5.DisplayPort
ت  .6 ™HDMIپور

ax)، ac/n/g/b/a/(802.11 6 Fi Wi- ث 5.1نسخه بلوتو

ی  ها عقبپنل کانکتور

اولیهنصب  :2فصل 

ت  .1 /2PSکلید صفحه ماوس/ترکیبی پور

ت  .8 4و  Gen 3.2 USB 1 3پور

ت  .2 -DDVIپور

ت  .9 2و  Gen 3.2 USB 1 1پور

7.

3. ت   ®V*I219-Intelگیگابایتی  1اترنت پور

ی جک  .10 **صوتی ها
ی  : **و  * ی  LEDبرا ت ها ت تعاریف و  LANپور کنید.مراجعه بعد صفحه جداول به صوتی پور

ی دستگاه که کنیم می توصیه قویاً ما  • ت به را خود ها کنیدمتصل تطبیق با هایی پور

ی دستگاه تمامی اینتل، چیپست طراحی به توجه با  • ت به متصل  USBها ی پور کنترلر توسط  Gen 3.2 USB 1ها
xHCI  ی دستگاه از برخی شوند. می کنترل ی قدیمی  USBها ی برا کنند.روز به را خود افزار سفت باید بهتر سازگار

ی لطفاً داده انتقال سرعت  ها ی به را خود  Gen 3.2 USB 1دستگاه ها ی و  Gen 3.2 USB 1درگاه ها  2دستگاه
Gen 3.2 USB  ی به را خود ها ی  Gen 3.2 USB 2درگاه ی بهتر و سریعتر عملکرد برا ها کنید.وصل خود دستگاه

2-12

ت  2.3صوتیو مادربرد پشت اتصاال
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ت  LANپور

ی هبر ر
/LINKACTسرعت
ی هبر ر

2-13

فصل 

کاناله 2

صورتیرنگ 
درمیکروفون 

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

مرتبط

ش خامو

کاناله 4

هک ا

مرکزباس / 

دادهفعالیت 

کانال 7.1

ثانیهبر مگابیت  100نارنجی اتصال 

LED  فعالیتلینک LED سرعت

ثانیهبر گیگابیت  1سبز اتصال 

کمرنگآبی  درخط  ی خروجی  ی عقب بلندگو ی خروجی عقب بلندگو عقببلندگو

AN/ AN/

شرح

هک ا بیرونخط 

لینکبدون 

نارنجی

بندر

پشتی)(پنل 
مرکزباس / 

زدنچشمک 

ثانیهبر مگابیت  10اتصال 

کانال 5.1

جلویی)(پانل 
AN/

وضعیت وضعیتشرح 

پشتی)(پنل 

ی  ی جلویی بلندگو ی جلویی بلندگو بیرونیبلندگو

ی خروجی  جانبیبلندگو

ش خامو

هدست

پشتی)(پنل 

درمیکروفون 

ت  LEDنشانگر  *  ®VI219-Intelگیگابایتی  1اترنت پور

ی  ** کانال 7.1یا  ،2 ،4 5.1صوتی پیکربند

Machine Translated by Google



شویدوصل میکروفون و هدفون به 

ی به  ها شویدمتصل کاناله  2بلندگو

ت  ی پور ی/ها صداخروجی ورود

ی به  ها شویدمتصل استریو بلندگو

14-2اولیهنصب  :2فصل 

ت  2.3.2 ی/اتصاال صوتیخروجی ورود

Machine Translated by Google



فصل 

2-15Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ی به  ها شویدمتصل کانالی  4بلندگو

ی به  ها شویدمتصل کانالی  5.1بلندگو

Machine Translated by Google



2-16 اولیهنصب  :2فصل 

ی به  ها شویدمتصل کانالی  7.1بلندگو

Machine Translated by Google



کوتاهبوق یک 

کنید.وصل برق محافظ به مجهز برق پریز به را برق سیم 

س  ی تست سیستم سپ (به میزند بوق  BIOSآزمایشها، انجام حین در کند. می اجرا را  (POST)روشن خودکار ها
ی جدول  ها ی یا کنید) مراجعه بایوس بیپ کد ها ی اضافی پیام هر صفحه رو زمانی از ثانیه  30ظرف اگر میشوند. ظا

ی کردید روشن را برق که  ت باشد. شده رد شدن روشن تست در سیستم است ممکن ندیدید، چیز و تنظیما
ت  ی یا کنید بررسی را جامپر اتصاال هنمایی برا بگیرید.تماس خود فروشنده با را

کوتاهبوق سه آن دنبال به و پیوسته بوق یک 

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

کنید:روشن زیر ترتیب به را ها دستگاه  .5

VGA  نشدشناسایی

بایوسبوق 

س  ت، تمام انجام از پ ش اتصاال س درپو کنید.تعویض را سیستم کی

ت آ.  کنیدنظار

شرح

کوتاهبوق چهار آن دنبال به و مداوم بوق یک 

2.

ت ج  سیستمقدر

ت  ی سریع بو شدتنظیم غیرفعال رو

ت وارد تا دارید نگه را  <Delete>کلید شدن، روشن هنگام  .7 کندنبال شوید.  BIOSتنظیما

3.

6.

کنید.وصل سیستم شاسی پشت در برق کانکتور به را برق سیم 

س  ب در سیستم پاور  LEDبرق، اعمال از پ ی شود. می روشن سیستم جلویی پنل قا ی سیستم برا ی ها منبع دارا
ی با شما نمایشگر اگر شود. می روشن سیستم  ،LED ATXپاور دکمه دادن فشار با  ،ATXتغذیه  ها "سبز" استاندارد

ی یا باشد داشته مطابقت  ی ویژگی دارا س است ممکن باشد، برق" "استاندبا  LEDسیستم،  LEDشدن روشن از پ
کند.تغییر سبز به نارنجی از یا شود روشن مانیتور 

س و کوتاه بوق دو آن دنبال به پیوسته بوق یک  سپ
(تکرار)مکث 

ش روشن/دکمه است، روشن سیستم که هنگامی  ی را خامو هید فشار ثانیه چهار از کمتر برا ت به بسته تا د  ،BIOSتنظیما
ت در سیستم  ب حال ش حالت یا خوا ش روشن/دکمه گیرد. قرار خامو ی را خامو هید فشار ثانیه چهار از بیش برا سیستم تا د
ت به توجه بدون  ت وارد  BIOSتنظیما شود.-off Softحال

4.

ی حافظه هیچ  نشدشناسایی ا

1.

ی دستگاه ب  ی ذخیره ها زنجیره)در دستگاه آخرین با (شروع خارجی ساز

VGA  شدشناسایی

ت خرابی  یسخت قطعا افزار

ها تمام که شوید مطمئن  ش کلید هستند.خامو

ی صفحه هیچ  نشدشناسایی کلید

.3فصل در دستورالعمل 

2-17

فصل 

2.4 ی راه  ی انداز باراولین برا

ش  2.5 کامپیوترکردن خامو
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ت به که اید کرده نصب جدید سیستم جزء یک شما  • ی  BIOSتنظیما یادارد نیاز بیشتر

مادربرد

ی راه حین در خطا پیغام یک  • ی سیستم انداز هر صفحه رو هد می شما از و شود می ظا ت که خوا کنید.اجرا را  BIOSتنظیما

ی  ت برا ت مورد در بیشتر اطالعا /support www.asus.comبه لطفاً  ،BIOSتنظیما
https:// کد اسکن با یا کنید، مراجعهQR،  ی کتابچه هنما کنید.دانلود را  BIOSرا

هید .تغییر  TG460MPW.CAPبه را آن نام  ،BIOSفایل رسانی روز به یا دانلود هنگام  • د

ی  ت برا کنید.مراجعه  BIOSنسخه آخرین به ها گزینه و تنظیما

ت  ت خرابی یا ثباتی بی به منجر است ممکن بایوس نامناسب تنظیما که کنیم می توصیه قویاً ما شود. بو
ت  س یک کمک با فقط را  BIOSتنظیما هنده سروی ش د هید.تغییر دیده آموز د

3-1

ی با که است یکپارچه توسعهپذیر رابط یک  UEFI ASUSجدید بایوس  کاربرپسند رابط یک و دارد مطابقت  UEFIمعمار
هد ارائه  ی فقط سنتی کلید صفحه از فراتر که مید ها ی تا است  BIOSکنترل را راحتتر و انعطافپذیرتر ماوس ورود
اصطالح کنید. پیمایش خود عامل سیستم نرمی همان با را  UEFIجدید بایوس توانید می راحتی به شما کند. فعال 

"BIOS"  ی کتابچه این در هنما ی طور اینکه مگر دارد، اشاره  BIOS" "UEFIبه کاربر را باشد.شده مشخص دیگر

ت  • ی گزینه و تنظیما ی نسخه دلیل به است ممکن  BIOSها ت بایوس انتشار مختلف ها لطفاباشد. متفاو

فصل 

 3RAIDو  BIOSپشتیبانی 
3.1 بایوسبا آشنایی 

BIOS  ی (سیستم ت پایه) خروجی و ورود ی سخت تنظیما ی مانند سیستم افزار ی، ذخیره دستگاه پیکربند ت ساز تنظیما
ی پیشرفته مدیریت اورکالک،  ی و انرژ ت دستگاه پیکربند ی که را بو ی راه برا نیاز مورد مادربرد  CMOSدر سیستم انداز
ی، شرایط در کند. می ذخیره است،  ت عاد بهینه عملکرد از تا میشود اعمال شرایط اکثر در بایوس پیشفرض تنظیما

ت شود. حاصل اطمینان  هید :تغییر زیر شرایط در جز به را  BIOSفرض پیش تنظیما ند

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

رسانی.روز به 

RAIDو بایوس پشتیبانی  :3فصل 

Machine Translated by Google



•

ت از  ی  BIOSتنظیما ی یا بایوس رسانی روز به برا ی پیکربند ها ی شامل  BIOSصفحه کنید. استفاده آن پارامتر ها کلید
ی  هنمایی و ناوبر ی مختصر را ی راه برنامه از استفاده در را شما تا است صفحه رو هنمایی  BIOSانداز کند.را

هید فشار را پاور دکمه  ش سیستم تا د هید انجام صورتی در فقط را گزینه این شود. روشن دوباره و شود خامو با که د
نشدید. Setup BIOSوارد اول گزینه دو از استفاده 

•

ی  ت به ورود برا ی، هنگام در  BIOSتنظیما  (POST)روشن خودکار تست طول در را  <F2>یا  <Delete>راهانداز
هید. فشار  هید، فشار را  <F2>یا  <Delete>اگر د هد.می ادامه خود روال به  POSTند د

س  هید فشار را  <Delete>کلید گزینه، سه از یک هر انجام از پ شوید. BIOSوارد تا د

ت دو در توان می را  Setup BIOSبرنامه  ت کرد: استفاده حال ت و  EZحال پیشرفته.حال

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

ی  :POSTاز بعد  Setup BIOSبه ورود برا

ی در  Mode Setupاز را ها حالت توانید می  هید.تغییر  <F7>میانبر کلید دادن فشار با یا  Bootمنو د

<Ctrl>+<Alt>+<Delete>  هید.فشار همزمان طور به را د

ی را ریست دکمه  هید.فشار سیستم شاسی رو د

Update EZ  ی هد می امکان شما به که است ابزار کنیدروز به  ®Windowsدر را مادربرد  BIOSد

•

محیط.

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

هید.فشار را  <F5>میانبر کلید یا کنید  د

است.موجود مادربرد بسته با همراه پشتیبانی  USBدرایو در ابزار این 

3-2

ی راه برنامه  • ی دستگاه از  BIOSانداز ث ها کند.نمی پشتیبانی بلوتو

Update EZ •  ت اتصال به داردنیاز  ISPیا شبکه طریق از اینترن

•

هنده (ارائه  ت د ت).خدما اینترن

• س اگر  ت تغییر از پ ت سیستم بایوس تنظیما مقدار به را مادربرد و کنید پاک را  CMOSکنید سعی نشد، بو
کنید.بازنشانی فرض پیش 

هید اگر  ی ماوس از میخوا  USBماوس یک که شوید مطمئن کنید، استفاده بایوس تنظیم برنامه کنترل برا
است.متصل شما مادربرد به 

•

•

ی صفحه  BIOSمنو

یراه هنگام  BIOSبه ورود  انداز

شوید Setup BIOSوارد  POSTاز بعد 

3.2 ی راه برنامه  بایوسانداز

EZرسانی روز به  3.3
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هد می را امکان این شما به  Flash EZ ASUS 3ویژگی  کنید.روز به عامل سیستم بر مبتنی ابزار از استفاده بدون را بایوس که د

ی که را  USBدیسک فلش  ت در است بایوس فایل آخرین حاو هید.قرار  USBپور د

ی  ی  BIOSفایل یافتن برا ها هید فشار را پایین باال/دار جهت کلید س و د هید فشار را  <Enter>سپ روز به فرآیند تا د
ی راه مجددا را سیستم شد، انجام رسانی روز به فرآیند که هنگامی شود. انجام  BIOSرسانی  کنید.انداز

ت وارد  ی شوید. بایوس تنظیم برنامه پیشرفته حال ب برا ی به  Utility 3 Flash EZ ASUSانتخا را  <Enter>و بروید ابزار منو
هید.فشار  د

3.

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

ی  بایوس:رسانی روز به برا

4.

<Tab>  هید فشار را بروید . Driveقسمت به تا د

ی  ها هید فشار را پایین باال/دار جهت کلید ی  USBدیسک فلش تا د س و کنید پیدا را  BIOSآخرین حاو را  <Enter>سپ
هید.فشار  د

5.

6.

1.

2.

<Tab>  هید فشار را بروید . Folderقسمت به تا د

فصل 

ی  ی از اطمینان برا ت و سازگار ت سیستم، ثبا ی را  BIOSفرض پیش تنظیما کنید.بارگیر

3-3

• تک پارتیشن تنها و  FAT 32/16فرمت با  USBدیسک فلش مانند هایی دستگاه از تواند می عملکرد این 
کند.پشتیبانی 

ی از را  Defaults Optimized Loadمورد  ب  Exitمنو هید.فشار را  <F5>میانبر کلید یا کنید انتخا د

ش را سیستم بایوس، رسانی روز به هنگام  • ت خرابی از تا بردارید را  USBدیسک فلش یا نکنید ریست را سیستم نکنید، خامو بو
ی بایوس رسانی روز به خرابی یا سیستم  کنید!جلوگیر

3Flash EZ ASUS 3.4 
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ی را ها دستگاه خودکار طور به ابزار  .3 به و خواند می را  BIOSفایل شد، پیدا ابزار که هنگامی کند. می بررسی  BIOSفایل برا
کند.می وارد را  Flash EZ ASUS 3خودکار طور 

DVD  ی درایو در را مادربرد پشتیبانی ی  USBفلش یا نور هید.قرار  USBدرگاه در را  BIOSفایل حاو د

هد امکان شما به که است خودکار بازیابی ابزار یک  BIOS CrashFree ASUS 3ابزار  ت در را بایوس فایل مید یا خرابی صور
ب  ب بایوس فایل یک میتوانید کنید. بازیابی بهروزرسانی فرآیند طی در شدن خرا مادربرد پشتیبانی  DVDاز استفاده با را خرا

ی که  USBفلش درایو یک یا  کنید.بازیابی است بایوس فایل حاو

کنید.روشن را سیستم  .1

2.

هد می شما از سیستم  .4 ی که خوا ت بازیابی برا ی شوید.  Setup BIOSوارد  BIOSتنظیما ی از اطمینان برا ی و سازگار پایدار
ی کنیم می توصیه سیستم،  ی برا هید.فشار را  ،F5> BIOS>فرض پیش مقادیر بارگذار د

ی  بایوس:بازیابی برا

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

بایوسبازیابی 

ش را سیستم بایوس رسانی روز به هنگام  ت خرابی باعث تواند می کار این انجام نکنید! ریست یا خامو شود!سیستم بو

بسایت در شده منتشر بایوس فایل از قدیمیتر مادربرد پشتیبانی  DVDدر موجود بایوس فایل است ممکن  ایسوس رسمی و
هید اگر باشد.  کرده دانلود //:support/ www.asus.com/httpsآدرس از را فایل کنید، استفاده جدیدتر بایوس فایل از میخوا

کنید.ذخیره  USBفلش درایو یک در و 
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ی جدید درایو یک و موجود درایو یک از یا کنید استفاده جدید درایو دو از  ت این برا هم باید جدید درایو کنید. استفاده تنظیما
باشد.موجود درایو از بزرگتر یا اندازه 

10 RAID  ت ی از است عبار ها انعکاس و داده خطبند ی بدون داده ی برابر ها شوند. نوشته و محاسبه باید که افزونگی) (داده
ی با  ی تمام از شما  RAID 10پیکربند ی مزایا سخت دیسک درایو چهار از شوید. می مند بهره  RAID 1و  RAID 0پیکربند

ی جدید درایو سه و موجود درایو یک از یا کنید استفاده جدید  ت این برا کنید.استفاده تنظیما

Mirroring) (Data 1 RAID  یکی اگر کند. می حفظ و کند می کپی دوم درایو به درایو یک از را ها داده از یکسان تصویر یک
ها از  ی زیرا کند می هدایت مانده باقی درایو به را ها برنامه همه دیسک آرایه مدیریت افزار نرم بیفتد، کار از درایو یک حاو

ی این است. دیگر درایو در ها داده از کامل کپی  هم را ها داده از حفاظت  RAIDپیکربند ی را خطا تحمل و کند می فرا کل برا
هد.می افزایش سیستم  د

striping) (Data 0 RAID  ی را یکسان دیسک هارد درایو دو ی پشته در ها داده نوشتن و خواندن برا ی ها به هم در و مواز
به دیسک یک برابر دو پایدار، داده انتقال سرعت با اما کنند می کار درایو یک همانند سخت دیسک دو کند. می بهینه هم 

ی ذخیره و دسترسی بنابراین تنهایی،  ی یکسان جدید سخت دیسک درایو دو از استفاده بخشند. می بهبود را ها داده ساز برا
است.نیاز مورد تنظیم این 

ی جمله از  ی مزایا ی ذخیره ظرفیت و خطا تحمل  ،HDDبهتر عملکرد به توان می  RAID 5پیکربند کرد. اشاره باالتر ساز
ی  ی  RAID 5پیکربند ش برا ی برنامه تراکنش، پرداز ی ها ی، رابطه داده پایگاه کاربرد ی برنامه ا سایر و سازمانی منابع ریز
ی سیستم  ی ها ی است. مناسب تجار کنید.استفاده یکسان دیسک هارد سه حداقل از تنظیم این برا

Fi)(Wi-PLUS B460M-GAMING TUF 

5 RAID  ت هم و ها داده هم ی اطالعا کند.می راه راه سخت دیسک درایو چند یا سه در را برابر

ی مادربرد  3.6 ی دارا ی ذخیره فناور ی از که است  ®Intelسریع ساز  RAID 10و  RAID 1، RAID 0، RAID 5پیکربند

کند.می پشتیبانی 

ی  ت برا ی مورد در بیشتر اطالعا ی پیکربند ها ی به لطفاً خود،  RAIDمجموعه هنما ی را که  RAIDپیکربند
کنید.مراجعه بیابید،  QRکد اسکن با یا //:support www.asus.com/httpsدر میتوانید 
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