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 ®X299Intelچیپست 

حافظه
ی پردازنده  ی ها ی)هسته  Core™ Intel® X 4)سر ا

ix

 ®Profile Memory Extreme Intel(XMP)از پشتیبانی 

بر

الین 28یو پی سی 

ی از پشتیبانی  ت  2(با  ®SLI™ GPU Quad-Way/2-NVIDIAفناور  / (PCIex16گرافیک کار
ی  -SLI™*Way 3فناور

ی پردازنده  ی ها ی هسته  Core™ Intel® X 6)سر باالتر)یا ا

چیپست

چند از پشتیبانی 
GPU

ی 14پردازنده از پشتیبانی  نانومتر

ی  - کانالچهار حافظه معمار

ی شکاف  توسعهها

الین 16یو پی سی 

ی پردازنده خانواده  ی ها  LGA*2066سوکت در  Core™ Intel® Xسر

 / *2800 (OC)* / 3000 (OC)* / 3200 (OC) / *(OC) 2666گیگابایت  DIMM x 8 128حداکثر  -
3300 (OC)* / 3333 (OC)* / 3400 (OC)* / 3600 (OC) / 4133+ DDR4  ،هرتز  ،ECCغیر مگا
نشدهبافر حافظه 

الین 44یو پی سی 

ی  - کانالهدو حافظه معمار

DIMM، x 4 -  2666گیگابایت،  64حداکثر (OC)* / 2800 (OC)* / 3000 (OC)* / 3200 (OC)* / 
3300 (OC)* / 3333 (OC)* / 3400 (OC)* / 3600 (OC) / 4133+ DDR4  ،هرتز  ،ECCغیر مگا
نشدهبافر حافظه 

ی از  کندمی پشتیبانی  ®CrossFireX™ GPU Quad-Way/3-AMDفناور

بعد)صفحه در (ادامه 

CPU  ®Technology Max Boost Turbo Intel**3.0از پشتیبانی 

ت خالصه   1MARK X299 TUFمشخصا

ت عدد  1 ت در  PCIEX16_3(حداکثر  x16 3.0/2.0 Express PCIاسال **(x1حال

ت  2 ت در  PCIEX4_1(حداکثر  x4 3.0/2.0 Express PCIاسال در PCIEX4_2حداکثر  ،x1حال

PCIEX4_2 *  ی گذارد.می اشتراک به  SATA6G_5/6/7/8با را باند پهنا

ت  *(x4حال

دارد.بستگی  CPUانواع به ها ویژگی این از پشتیبانی  **

ت  2  mode)x8 dual@x16/(single@x16، x16 3.0/2.0 Express PCIاسال

ت و  CPUانواع به پشتیبانی  * ی کار دارد.بستگی  VGAها

ت  2 ت در  PCIEX4_1(حداکثر  x4 3.0/2.0 Express PCIاسال در PCIEX4_2حداکثر  ،x1حال

ت  *(x4حال

ی لطفاً  ت برا کنید.مراجعه شرایط) واجد فروشندگان (فهرست  QVL Memoryبه جزئیا

ت  2 ت در  PCIEX4_1(حداکثر  x4 3.0/2.0 Express PCIاسال در PCIEX4_2حداکثر  ،x1حال

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

PCIEX16_3 **  ی گذاردمی اشتراک به  PCIEX4_1با را باند پهنا

ت  3 ت) x8 x16/triple@x16/x16، dual@x16/(single@x16، x16 3.0/2.0 Express PCIاسال حال

ی  * کنید .مراجعه  www.asus.comبه  Intel® CPUاز پشتیبانی لیست برا

ت عدد  1 ت در  PCIEX16_3(حداکثر  x16 3.0/2.0 Express PCIاسال **(x1حال

ت  *(x4حال

ت  2  mode)x8 dual@x8/(single@x16، x16 3.0/2.0 Express PCIاسال
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ت  1 (Aنوع سبز، (آبی  Gen 3.1 USB 2پور

ت  - 8 ثانیه**بر گیگابیت  SATA 6.0پور

ت، کننده تنظیم پیش  - ی نویز قدر هش را برق ورود هد می کا ی از تا د شودحاصل اطمینان سازگار

ی مجزا الیه  - هستندبرابر صدا دو هر که کند می تضمین راست، و چپ مسیر برا

سمعی

113dBو -out@back) (Lineباال کیفیت با  120dB SNRاستریو پخش خروجی  -

ت  4 ت  1 4نسل  USB 3.1پور  Flashback BIOSاز یکی (مشکی،  USB 2.0/1.1پور

USB  کند)می پشتیبانی

س  - س ح ی امپدان عقبو جلو هدفون خروجی برا

هرتز* 192بیت/ 32تا پخش از پشتیبانی  - کیلو

بر

ت عدد  1  USBDetective TUFپور

ی و  RAID ،0 ،1 ،5 10از پشتیبانی با  ®X299 Intelچیپست   15Storage Rapid Intelفناور

ی/درگاه  صوتیکاناله  8خروجی ورود

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

 : ®XDTSهدفون  -

یذخیره  ساز

ی/ پشتیپنل خروجی ورود

ث بلوتو

x 1  خروجیPDIF S/ی نور

M.2_2 x 1 -  کلید با  3سوکتM  ،ی 2242/2260/2280/22110نوع عمود

پ مدار  - ی فرد به منحصر دپا هش برا ی خروجی در صدا به شروع نویز کا صوتیها

ی  ی و وضوح با فراگیر صدا استثناییوفادار

(MIC)جلویی پنل مجدد جک جریان، چند جک، تشخیص از پشتیبانی  -

بعد)صفحه در (ادامه 

ی آماده  -  ®Optane™Intelحافظه برا

ت  هاپور

کارایی

ت  1 (C(نوع  Gen 3.1 USB 2پور

ی از  - کندمی پشتیبانی  ®Response Smart Intelفناور

کیفیت

ی دستگاه از پشتیبانی  ،Mکلید با  M.2_1 3سوکت  - 1 ی ذخیره ها  2242/2260/2280نوع ساز
هر  ت دو (  x 3.0 PCIE(4و  SATAحال

ش دکمه عدد  1 USBبایوس بک فال

ث   LE4.0نسخه بلوتو

ی کننده تقویت  - ی داخلی صدا ی صدا کیفیت باالترین افزایش برا بلندگوو هدفون برا

ی از پشتیبانی   in).(Line-SNRضبط ورود

®DTSاتصال  -

س ایک

 ®S1220ARealtekکاناله  8صوتی کدک 

ت  2  LAN.(RJ45)پور

ی خازن  - وطبیعی گرم، ژاپن ساخت ممتاز صوتی ها

ت  - ی خروجی پور ی/در /PDIF Sنور عقبخروجی ورود

ی ذخیره دستگاه از (فقط  کنید)پشتیبانی  PCIeساز

ت خالصه   1MARK X299 TUFمشخصا

ی در محدودیت دلیل به  * هرتز  192بیت/ ،HDA 32باند پهنا ی کیلو ی برا شود.نمی پشتیبانی کانال  8صدا

SATA6G_5/6/7/8 *  ی گذارد.می اشتراک به  PCIEX4_2با را باند پهنا
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LANGuardTUF 

TPU- 

ی ویژگی  ایسوسها

ت  ®X299 Intel - 8چیپست  ت  Gen 3.1 USB 1 4)پور  ،panel@back، port 4 board@پور
@mid- (2.0/1.1 2)آبی USB x 6 -  ت ت -board، @mid 4پور سیاه)پشت،  panel@پور

3Flash EZ ASUS - 

SYNCAURA - 

ت  - -ASUSQاسال

ی  ها کانکتور  - 1کند می پشتیبانی  3Aبرق خروجی از  ®Gen 3.1 USB ASMedia 2 -کنترلر
 Gen 3.1 USB*2جلویی پنل 

ت  802.3az Intel- Gigabit LANاتصال  ی کارآمد اترن  LAN- Gigabit V I219-Intel® (EEE)انرژ
(PHY)فیزیکی الیه و  (MAC)یکپارچه رسانه به دسترسی کنترلر بین دوگانه اتصال 

ت  - ی رابط با  EZ BIOS UEFI ASUSحال دوستانهگرافیکی کاربر

DIMMQ-ASUS - 

ت  - 1 ت  (A - 1نوع سبز، (آبی پشتی پنل  2 @نسل  USB 3.1پور  @نسل  USB 3.1پور
(C(نوع پشتی پنل  2

-ConnectorQایسوس  -

LAN

3BIOS CrashFree ASUS - 

UtilityLAN Turbo ASUS 

ReadyVROC Intel® - 

دربعد) صفحه 

 BIOSUSBبک فلش  -

ShieldQ-ASUS - 

زبانهچند بایوس  -

EPU- 

LED)Device Boot VGA، DRAM، (CPU، LED Q-ASUS - 

بیاس یو 

 ®LANGigabit I211 Intelکنترلر 

ی  LANتوربو  - ی تجربه برا کمترتاخیر و کمتر پینگ با روان آنالین باز

 ASUSOCنمایه  -

دارد(ادامه 

3Suite AI - 

EZرسانی روز به  -

xi

ت خالصه   1MARK X299 TUFمشخصا
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TUFیخ  -

ت  - ایسوسایمن اسال

 2TUFکارآگاه  -

ی پین)  CPU 4)فن کانکتور عدد  1 ی کننده خنک کنترل برا  (PWM(حالت پین  4و  (DC(حالت پین  CPU 3ها
خودکارتشخیص از پشتیبانی با 

ی  3سوکت عدد  1 ی  M.2_2عمود ی نوع  ،Mکلید (برا ها (2242/2260/2280/22110دستگاه

(AAFP)جلویی پانل صوتی کانکتور عدد  1پین)  4)فن دستیار کانکتور عدد  1

 PowerEATXپین  24کانکتور  1

MemOK! x 1 دکمه

TUF ی انحصار

هنده اتصال  هاد

غبارو گرد ضد  -

W_Pump+ x 1  پین) 4)هدر

حرارتی).(حسگر  T_Sensorهدر عدد  3

بر

حرارتیمحلول باحال!" "نهایی 

ت امکانا

MemOK!- 

ی پین)  4)شاسی فن کانکتور عدد  5 پین 4و  (DC(حالت پین  3دو هر برا

ت  EATX 12پین  8کانکتور عدد  1 برقول

xii

ی گرفتیم!" را شما پشت "ما  شکلنیرو

2+8دیجیتال فاز برق طراحی  -

ت  2از  USB 2.0/1/1کانکتور  1 کندمی پشتیبانی اضافی  USBپور

نظامی)استاندارد 

 3TUFحرارتی رادار  -

(4 H_AMP_FAN x 1  (ی پین پین 4و  (DC(حالت پین  3دو هر برا

ی پین)  Thunderbolt 5)هدر عدد  1 ی از پشتیبانی برا  ASUSThunderboltEXسر

(Q(کانکتور سیستم پنل عدد  1

کنیدپاک را  CMOSجامپر عدد  1

TUFکننده تقویت  -

محافظی فرشته پایدار!" و "ایمن 

 s6.0Gb/SATAکانکتور عدد  8

 VGATUFنگهدارنده  -

2Guards ESD TUF - 

پین) Fan OPT CPU 4)کانکتور عدد  1

تطراحی  "!TUF"موتور  قدر

TUFحرارتی زره  -

ت  4از  1نسل  USB 3.1کانکتور  2 کند.می پشتیبانی پین)  19)اضافی  USBپور

ت  هاکنترل  (PWM(حال کولر

ی/ داخلیخروجی ورود

ت  EATX 12پین  4کانکتور عدد  1 برقول

بعد)صفحه در (ادامه 

ی  - ی  ؛MOSFETو  Chokes TUF Cap، Ti-(10K TUFاجزا هیدارا گوا

M.2_1 x 1  ی  3سوکت دستگاه) 2242/2260/2280نوع  ،Mکلید (برا

ت کنترل  .(PWM(حال

ت عدد  1 COMپور

ت خالصه   1MARK X299 TUFمشخصا
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رانندگان

ی  ی دریافت برا هنما ب به افزار نرم را کنید.مراجعه ایسوس سایت و

DVDاز پشتیبانی 

یمدیریت  پذیر

EZرسانی روز به 

ت  کند.تغییر قبلی اطالع بدون است ممکن مشخصا

•

•

فهرست

ی ویژگی  بایوسها

سیستم از پشتیبانی 
عامل

(OEM(نسخه ویروس آنتی افزار نرم 

 BIOS 6.0، ACPI 3.0، BIOS SM WfM2.0، DMI3.0، PnP، BIOS، AMI UEFIرام، فلش مگابایت  128
من، دلخواه موارد  F36 Wizard، Tuning EZ F11 3، BIOS CrashFree 3، Flash EZ ASUSزبانه، چند 

ش آخرین  ت و  PrintScreen F12شده، اصالح گزار  Detect)Presence (Serial SPD DRAMحافظه اطالعا
ASUS 

xiii

12 Factor، Form ATX  متر)سانتی  24.4در متر سانتی  30.5)اینچ  × 9.6اینچ

ی  ها  UtilitiesASUSابزار

فرمفاکتور 

64 10 Windows® بیتی

WOL 3.0، DMI 2.0، WfM  توسطPXEPME، 

ت خالصه   1MARK X299 TUFمشخصا
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 1MARK X299 TUF ASUSمادربرد 

ت عدد  1 هی کار TUFگوا

ت غبار و گرد روکش عدد  - 3  x16PCIeاسال

ConnectorQ-x 1 

ت مستندا

WAY)(3-BRIDGE SLI x 1 M) WAY-(2-

BRIDGE HB SLI x 1 

x 1  پیچ بستهShieldQ-ASUS 
x 1 M.2 

 TUFx 1جانبی لوازم بسته 

ی  ی د ی و مادربرداز پشتیبانی د

ت غبار و گرد روکش عدد  - 1  x4PCIeاسال

ی براکت   M.2x 1عمود

مادربرد

 VGATUFنگهدارنده عدد  1

ی کتابچه  هنما منطقه)اساس (بر ساله  TUF x 1 5گارانتی را

ت  جانبیتجهیزا

ی را خود مادربرد بسته  کنید.بررسی زیر موارد برا

x 1  ی دفترچه هنما کاربررا

ی  ی د ی و برنامهد

 INSIDETUFبرچسب عدد  1

ی کابل عدد  4 ثانیهبر گیگابیت  ATA 6.0سر

 TUFBE COOL STAYبرچسب عدد  1

هاکابل 

TUFدانگل عدد  1

ت  بستهمحتویا

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

xiv
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ی و ابزار  نصباجزا

DIMM

ی دیسک درایو  ی) SATAنور (اختیار

2066LGA Intel® CPU 

ت  گرافیککار

پیچکیسه  1

 ®2066LGA Intelبا سازگار  CPUفن 

ی) M.2 SSDماژول  (اختیار

برقتأمین واحد 

SATAدیسک هارد  س گوشتی پیچ  (متقاطع).فیلیپ
کامپیوترشاسی 

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

xv
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هیدادامه اینکه از قبل  1.1.1د

1.1 ی  مادربردکلی نما

ی تغییر یا نصب از قبل  ت به مادربرد اجزا کنیدتوجه زیر احتیاطی اقداما
ت هر  مادربردتنظیما

1MARK X299 TUF ASUS 

محصولمعرفی  :1فصل 

فصل 

1

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

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

1-1

•

•

ی قطعه  هاگره• ی را آن کردید، نصب حذف را ا هیدقرار آن داخل یا زمین ساکن الکتریسیته ضد پد یک رو د

•

•

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

ی کیسه  است.شده ارائه قطعه با همراه که ا

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

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

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

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

محصولمعرفی 
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محصولمعرفی  :1فصل 

1.1.2مادربردچیدمان 

ی  ت برا ی به بیشتر اطالعا ها کنید.مراجعه  2.3.1عقب /O Iاتصال و  1.1.9داخلی کانکتور
ی مورد در  ها ی و عقب پنل کانکتور ها داخلی.کانکتور

1-2
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CPU CPU، 2.  ،ی ب پمپ دستیار، اختیار شاسیفن و باال، آمپر  ،+آ

ی  .3 ها پین ؛EATX12V_1 4پین  ؛EATXPWR 8پین  ATX 24)برق کانکتور

1-14

ی سوکت  .11  M.2_2(Socket 3); (M.2_1(Socket M.2((3ها

(CPU_OVپین  CPU 3)ولتاژ از بیش بلوز  .9
1-20

1-17

1-17

 LGA2066CPUسوکت  .4

1-23

MemOK! 5. دکمه

(VROC_KEYپین  VROC_HW_KEY 4)کانکتور  .13

(AAFPپین  1-10)جلویی پانل صوتی کانکتور  .18

1MARK X299 TUF ASUS 

ها/ ش کانکتور ها ها/ سوئیچ و ها دکمه ها/پر ت  .1شیار DIMMاسال
DDR4 

1-18

 2 Gen 3.1 USB(U31G2_E3)جلویی پنل کانکتور  .6

(RGB_HEADERپین  RGB 4)سرصفحه  .14
1-21

ها  پین ؛ASST_FAN 4پین  ؛CPU_OPT 4پین  ؛CPU_FAN 4پین  4)کانکتور

1-4

 ؛6G_34;SATA SATA6G_12پین  ®s Gb/6 ATA Serial Intel 7)کانکتور  .8

1-15

1-5

شروشن/دکمه  .16 خامو

1-22

پین) CLRTC RAM RTC) 2جامپر کردن پاک  .1-1117

4 W_PUMP+;  4پین H_AMP_FAN;  پینCHA_FAN1-5)

1-16

(PANELپین  3-20)سیستم پانل کانکتور  .10

EATX12V_2)

(USB1314پین  USB 2.0 1-10)کانکتور  .12

(TB_HEADERپین  Thunderbolt 5)هدر  .15

صفحه

1-19

ی  .7 ها  ؛U31G1_12(U31G1_34پین  Gen 3.1 USB 1 1-20)کانکتور

1-21

1-10

(T_SENSOR1-3پین  2)حرارتی سنسور کانکتور  .19

1-9

6G_78)SATA 6G_56; SATA 
1-12

1-15

ی  چیدمانمحتوا

فصل 

1-3
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ی پردازنده  ی ها  ™X.Coreسر

محصولمعرفی  :1فصل 

ی مادربرد  1.1.3 ی  LGA2066سوکت دارا ی که است سطح رو است.شده طراحی  ®Intelبرا ش واحد  ی پرداز (CPU)مرکز

ب• ش مادربرد نصب از  دع ی صورتی در فقط ایسوس دارید. نگه را درپو را  (RMA)کاال بازگشت مجوز درخواستها
ش  ی مادربرد که میکند پرداز ش دارا باشد. LGA2066سوکت درپو

1-4

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

ش که شوید مطمئن مادربرد، خرید هنگام  رد• ی  PnPدرپو ی کنتاکت و باشد سوکت رو اگر نشوند. خم سوکت ها
ش  هک/به آسیبی اگر یا است، شده مفقود  PnPدرپو ت /PnPسوکت مخاطبین کال هده مادربرد قطعا کردید، مشا

ش خرده با فوراً  مربوط آسیب که شود می متقبل صورتی در فقط را تعمیر هزینه  ASUSبگیرید. تماس خود فرو
باشد.نقل و حمل یا نقل و حمل به 

تناراگ• ی ت محصول   ی کنتاکت به وارده صدما هدنمی پوشش را آن از ناشی سوکت ها د
ش نادرست حذف دادن/دست از جابجایی/یا  ،CPUنادرست حذف نصب/ .PnPدرپو

•

Machine Translated by Google



فصل 

ی پردازنده  ی ها ی هسته  Core™ Intel® X 6)سر باالتر)یا ا

1MARK X299 TUF ASUS 

ی مادربرد سیستم حافظه  1.1.4 ت هشت دارا  Modules Memory Inline (DIMM)اسال
Dual 4) Rate Data (Double DDR4  باشد.می

ت  DDR3یا  ،DDR2 DDRماژول با  DDR4ماژول بریدگی   DDR2حافظه ماژول است. متفاو
DDR،  یاDDR3  ت در را نکنید.نصب  DDR4اسال

1-5

ت  شدهتوصیه حافظه تنظیما

Machine Translated by Google



ی  ها ی ی میتوانید حافظه پیکربند ها MMID2  ،و بافر بدون گیگابایتی  16و گیگابایتی  8گیگابایتی،  4گیگابایتی CCEغیرDIMM DDR4  در را

ی  کنید.نصب  DIMMسوکتها

محصولمعرفی  :1فصل 

ی پردازنده  ی ها ی)هسته  Core™ Intel® X 4)سر ا

•

ش که  ،(SPD)سریال حضور تشخیص به حافظه عملکرد پیشفرض  سناکرف• ت به دسترسی استاندارد رو اطالعا
دارد.بستگی است، حافظه ماژول یک از 

س  ی باالتر اندازه با کانال از اضافی حافظه هر سپ ت برا ی نقشه کانال تک عملیا شود.می بردار

ی  ب از  QVLآخرین دریافت برا •کنید.دیدن  ASUSسایت و

ی  ی پردازنده برا ی)، هسته  ®Series X-Core™ Intel 4)ها ی اندازه توانید می ا کانال در را متفاوتی حافظه ها
C  کانال وD  س کنید. نصب ی باالتر اندازه با کانال از اضافی حافظه هر سپ ت برا ی نقشه کانال تک عملیا بردار

شود.می 

ی  ی پردازنده برا ی هسته  ®Series X-Core™ Intel 6)ها ی اندازه توانید می باالتر)، یا ا را حافظه مختلف ها
ی را تر پایین اندازه با کانال کل اندازه سیستم کنید. نصب  Dکانال و  Cکانال  ،Bکانال  ،Aکانال در  ی برا پیکربند

کانالچهار 

•

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

•

1-6

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  ی برا ی کارآمدتر حافظه کننده خنک سیستم یک از سیستم، پایدار حافظه کامل بار از پشتیبانی برا
DIMM) (8  کنید.استفاده اورکالک شرایط یا
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ی به آسیب و فیزیکی آسیب باعث  شود.مادربرد اجزا

1-7

ت برداشتن یا افزودن از قبل  ی کار استممکن کار این انجام عدم بکشید. برق از را برق سیم توسعه، ها

4

ت  تشرح شماره. اسال اسال

ت  x16_23.0/2.0 PCIE 3اسال
2

ت   x4_23.0/2.0 PCIEاسال

ت   x4_13.0/2.0 PCIEاسال
1

1MARK X299 TUF ASUS 

5

ت   x16_13.0/2.0 PCIEاسال

ت   x16_33.0/2.0 PCIEاسال

ی شکاف  1.1.5توسعهها

فصل 

Machine Translated by Google



محصولمعرفی  :1فصل 

AN/

ی  PCIeپیکربند
VGA / 

ت   3.0Express PCIعملکرد حال
ی  PCIeپیکربند
VGA / 

x16

x8

ی پی سی  ها الین 44یو

ت  ی کار PCIeها

x16

ت  ی کار PCIeها

AN/

ی  PCIeپیکربند
VGA /  ت ی کار PCIeها

شده)توصیه 

AN/

AN/

ت   3.0Express PCIعملکرد حال

AN/

x16  تک)VGA

x16_33.0/2.0 PCIe 

x16_13.0/2.0 PCIe 

VGA(تک 

x16_23.0/2.0 PCIe 

x8

ت  ی کار PCIeها

x16

x16_13.0/2.0 PCIe 

AN/

ت   3.0Express PCIعملکرد حال
VGA / دوگانه

x16_33.0/2.0 PCIe 

x8

شده)توصیه 

x16_33.0/2.0 PCIe 

ت   / PCIeVGAواحد کار

AN/

x16

VGA / دوگانه

VGA / دوگانه

ت   / PCIeVGAگانه سه  / VGAتک کار

x16_13.0/2.0 PCIe 

AN/

شده)توصیه 

AN/

ی پی سی  ها الین 16یو

x16  تک)VGA

ی پی سی  ها الین 28یو

x16

x16_23.0/2.0 PCIe 

ت   / PCIeVGAواحد کار

x16_23.0/2.0 PCIe 

x8

x16

ی هنگام کنیم می توصیه  کنیدتأمین را کافی توان  ،™SLIیا  ™CrossFireXاجرا
حالت

1-8
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ت خرابی باعث است ممکن نیستند سازگار مادربرد با که MMIDهایی نصب  در سیستم اگر شود. سیستم بو
ت  POSTمرحله  را  MemOKشود، می روشن مداوم طور به دکمه  !MemOKنزدیک  DRAM_LEDو نشد بو
هید! فشار  هید فشار را د ی خودکار تنظیم سیستم کند. زدن چشمک به شروع  DRAM_LEDتا د را حافظه سازگار
ی و کند می شروع  ی راه برا ی راه آمیز موفقیت انداز شود.می مجدد انداز

ها  ی و دکمه ها هند را امکان این شما به آنبورد سوئیچ ی بر کار هنگام را عملکرد که مید تنظیم باز جعبه یا خالی سیستم یک رو
ی این کنید.  ها برا هایی و اورکالکر ت مداوم طور به که گیمر ی را تنظیما هند، می تغییر سیستم عملکرد بهبود برا است.آل ایده د

1MARK X299 TUF ASUS 

MemOK! 1. دکمه

DRAM_LED •  که هنگامی همچنینDIMM  از استفاده از قبل شود. می روشن باشد نشده نصب درستی به
MemOK،  ش را سیستم عملکرد.کنید! نصب دوباره را  DIMMو کنید خامو

س کنیم می توصیه  • روز به و دانلود  www.asus.comاز را  BIOSنسخه آخرین  ،MemOKاز استفاده از پ
عملکرد.کنید! 

•

1-9

•

•

ی راه خودکار طور به سیستم حافظه، تنظیم به نیاز به توجه با  • شده تست زمان مجموعه هر که زمانی مجدد انداز
ی  DIMMاگر است.  س شده نصب ها ت هم باز تنظیم فرآیند کل از پ روشن مداوم طور به  DRAM_LEDشوند، نمی بو

ی (فهرست  QVL Memoryدر شده توصیه موارد با را ها  DIMMشود. می  در شرایط) واجد فروشندگان ها
www.asus.com  کنید.جایگزین

ی  ی  LED 1.1.8بخش به  DRAM_LEDدقیق مکان برا کنید.مراجعه داخلی ها

ت بایوس اورکالک دلیل به شما سیستم اگر  هید! فشار را  MemOKنشد، بو ی دکمه د ت برا ی و شدن بو بارگذار
ت  هر  POSTحین در پیامی بایوس. فرض پیش تنظیما ی شما به که شود می ظا به  BIOSکه کند می یادآور
ت  است.شده بازگردانده خود فرض پیش تنظیما

ت سیستم تنظیم، فرآیند طول در  ب ایمن حافظه تنظیما ی را خرا کشد می طول ثانیه  30حدود کند. می آزمایش و بارگیر
ت از مجموعه یک سیستم تا  ی سیستم باشد، ناموفق آزمایش اگر کند. آزمایش را ایمن تنظیما و میشود مجدد راهانداز

ی مجموعه  ت بعد هنده که مییابد افزایش  DRAM_LEDزدن چشمک سرعت میکند. آزمایش را  Failsafeتنظیما نشاند
ی  ها است.تست مختلف فرآیند

MemOK! •  محیط در دکمهOS Windows®  کند.نمی کار

• ش را رایانه اگر  س سیستم کنید، جایگزین تنظیم فرآیند طول در را ها  DIMMو کنید خامو رایانه کردن روشن از پ
هد. می ادامه حافظه تنظیم به  ی د ش را کامپیوتر حافظه، تنظیم توقف برا ی را برق سیم و کنید خامو  5حدود برا
بکشید.برق از ثانیه  10تا 

ی سوئیچ و ها دکمه  1.1.6 آنبردها

فصل 
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شروشن/دکمه  .2 خامو

محصولمعرفی  :1فصل 

ی مادربرد  ش روشن/دکمه یک دارا هد می امکان شما به که است خامو چراغ کنید. بیدار یا روشن را سیستم د
(SB_PWR) Power Standby  نشان که میشود روشن میشود وصل برق منبع به سیستم که هنگامی همچنین

هد  ش را سیستم باید مادربرد قطعه هر نصب یا کردن جدا از قبل مید کنید.جدا پریز از را برق کابل و کنید خامو

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

1.

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

2.

هد می را امکان این شما به جامپر این  پاک با میتوانید کنید. پاک  CMOSدر را  (RTC)واقعی ساعت رم که د
ی کردن  ها ی و زمان تاریخ،  RTC، CMOSرم داده ها ی کنید. پاک  CMOSحافظه از را سیستم تنظیم پارامتر باتر
ی دکمه سلول  ی داده آنبورد، ا ت شامل که  ،CMOSدر را  RAMها ی راه اطالعا ی مانند سیستم انداز ها رمز
کند.می تغذیه است، سیستم عبور 

4.

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

1MARK X299 TUF ASUS 

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

ی  :RTCرم کردن پاک برا

ی جسم هرگز  ،RTCرم کردن پاک هنگام جز به  ی را جامپر کاله یا فلز هید. قرار  CLRTCجامپر رو شی یک دادن قرار ند
ی  هک یا فلز ت خرابی باعث جامپر کال شود!می سیستم بو

ی کند، می هنگ اورکالک دلیل به سیستم که هنگامی  ی ندارید.  RTCکردن پاک به نیاز دلیل به سیستم خرابی برا
کنید.استفاده  Recall) Parameter (CPU CPRویژگی از اورکالک، 
ش را سیستم  ی راه و خامو ت خودکار طور به بتواند بایوس تا کنید مجدد انداز فرض پیش مقادیر به را پارامتر تنظیما
کند.بازنشانی 

ب• ی چیپست، رفتار دلیل  ه ش  ACبرق به نیاز  CPRعملکرد کردن فعال برا ی راه از قبل است. خامو مجدد انداز
ش را تغذیه منبع باید سیستم،  کنید.وصل و کرده جدا برق از را برق سیم یا کنید روشن و خامو

ی نکرد، کمکی باال مراحل اگر  ی جسم یک و بردارید را آنبرد باتر هک یا فلز هید قرار دوباره را جامپر کال تا د
ی  ها س شود. پاک  RTC CMOSرم داده ی از پ ی  ،CMOSپاکساز کنید.نصب دوباره را باتر

•

1-11

ی  1.1.7 ها پین) CLRTC) 2جامپر  RAM RTC Clearجامپر

فصل 
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هد می امکان شما به  CPUولتاژ از بیش بلوز  ی  CPUولتاژ شده، نصب  CPUنوع به بسته د ی را باالتر یک برا
ی کنید. تنظیم پذیر انعطاف اورکالک سیستم  ت آوردن دست به برا ی را جامپر  ،CPUولتاژ بیشتر تنظیما ی پایه رو ها

هید. قرار  2-3 ی د ت به بازگشت برا ی را جامپر  ،CPUولتاژ پیشفرض تنظیما ی رو ها هید.قرار  2-1پایه د

محصولمعرفی  :1فصل 

(CPU_OVپین  CPU 3)ولتاژ از بیش بلوز  .2

1-12
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LEDsState POST 1. 

1MARK X299 TUF ASUS 

LED Power Standby 2.  ی مادربرد هد نشان تا شود می روشن  LEDاست.  Standby Power LEDدارا سیستم که د
ت در است، روشن  ب حال ت در یا خوا ش حال ی یک این است. خامو هر کردن وصل یا کردن جدا از قبل که است یادآور
ش را سیستم باید مادربرد قطعه  ی محل زیر تصویر بکشید. برق از را برق کابل و کنید خامو هد.می نشان را  LEDقرارگیر د

LED  ی ی این وضعیت  POSTوضعیت ها ی اجزا هند: می ارائه روشن) (خودآزمایی  POSTطول در را کلید د
CPU،  ی ماژول ت حافظه، ها ی و  VGAکار ها تا حیاتی قطعه  LEDشود، پیدا خطایی اگر سخت. دیسک درایو
میماند.روشن شود حل مشکل که زمانی 

1-13

LED 1.1.8  ی داخلیها

فصل 
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ها این  شوند.می متصل  s Gb/6 ATA Serialدیسک هارد به  s Gb/6 ATA Serialطریق از کانکتور

X299چیپست 

محصولمعرفی  :1فصل 

1.

ی  ی با پیکربند داخلی ®Intelطریق از  ®Storage Rapid Intelفناور

6G_78)SATA 6G_56; SATA 

ی اگر  ها کنید.ایجاد  10و  RAID ،0 ،1 5توانید می اید، کرده نصب را  ATA Serialدیسک هارد درایو

ی  ها  ؛6G_34;SATA SATA6G_12پین  ®s Gb/6 ATA Serial Intel 7)کانکتور

ی کابل  سیگنالها

1.1.9 ی  ها داخلیکانکتور

RAID  ت این از استفاده با را ی  BIOSدر را  Mode SATAمورد کنید، تنظیم اتصاال  Acceleration [(RAID)رو
System Optane Intel With Premium RST [Intel  کنید.تنظیم

1-14

ها این  ی فرض پیش طور به کانکتور داریدرا  ATA Serialایجاد قصد اگر اند. شده تنظیم  Mode] [AHCIرو
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فصل 
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(AAFPپین  1-10)جلو پانل صوتی کانکتور 

هد می امکان شما به کانکتور این  ی را  Gen 3.1 USB 2ماژول یک د ت برا ی پور متصل اضافی  Gen 3.1 USB 2ها
هم را ثانیه بر گیگابیت  10تا داده انتقال سرعت  Gen 3.1 USB 2اتصال آخرین کنید.  کند.می فرا

2.

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

 2 Gen 3.1 USB(U31G2_E3)جلویی پنل کانکتور  .3

1-15

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 
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ی  .4 ها  ؛U31G1_12(U31G1_34پین  Gen 3.1 USB 1 1-20)کانکتور

محصولمعرفی  :1فصل 

ها این  هند می را امکان این شما به کانکتور ی را  Gen 3.1 USB 1ماژول یک که د ت برا ی پور  1اضافی ها
Gen 3.1 USB  1ماژول یک با کنید. وصل عقب یا جلو پنل Gen 3.1 USB  تمام از توانید می شده، نصب

ی  ی داده انتقال سرعت جمله از  Gen 3.1 USB 1مزایا تر سریع شارژ زمان ثانیه، بر گیگابیت  5تا سریعتر ها
ی  ی دستگاه برا ی بهره  ،USBشارژ قابل ها ی بهینه ور ی و انرژ  USB.2.0با عقب با سازگار

ت  عاملسیستم تنظیما

ت به  Gen 3.1 USB 1ماژول  ی جداگانه صور شود.می خریدار

ی  ت از کامل استفاده برا کنید.نصب را مربوطه درایور  ®Windows ،7تحت  Gen 3.1 USB 1پور

3.1 USB •تسد ت در است ممکن شده وصل  1نسل  هاگ نوعبه بسته کند کار  EHCIیا  xHCIحال

1-16

•
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فصل 

ی کانکتور این  ت برا ی پور س کنید، وصل کانکتور این به را  USBماژول کابل باشد. می  USB 2.0ها ماژول سپ
ت با  USBکانکتور این کنید. نصب سیستم شاسی پشت در شکافی به را  که دارد مطابقت  USB 2.0مشخصا

کند.می پشتیبانی را ثانیه بر مگابیت  480اتصال سرعت حداکثر 

(T_SENSOR1-3پین  2)حرارتی سنسور کانکتور  .6
ها این  ی کانکتور ی که هستند ترمیستور کابل برا ی و ها دستگاه دما کند. می کنترل را مادربرد داخل حیاتی اجزا
ی را سنسور و کنید وصل را ترمیستور کابل  هید قرار مادربرد قطعه یا دستگاه رو ی تا د هد.تشخیص را آن دما د

(USB1314پین  USB 2.0 1-10)کانکتور  .5

1MARK X299 TUF ASUS 1-17
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CPU CPU، 7.  ،ی ب پمپ دستیار، اختیار شاسیفن و باال، آمپر  ،+آ

محصولمعرفی  :1فصل 

ها   4پین  ؛+W_PUMP 4پین  ؛ASST_FAN 4پین  ؛CPU_OPT 4پین  ؛CPU_FAN 4پین  4)کانکتور
H_AMP_FANپین  ؛CHA_FAN1-5)

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

ش  ی درپو ی را جامپر ها ی رو ها هید!قرار فن کانکتور ند

ی باالتر) یا  .H_AMP_FANکانکتور رو

1-18

ی به است ممکن سیستم داخل  نیستند!جامپر اینها برساند. آسیب مادربرد اجزا

هید اگر  ی میخوا ها ی حتماً کنید، وصل را  DC (1A)پین  3قدرتمند فن ها •کنید.غیرفعال را -Fan Qعملکرد

• ی ایمن طور به  CPUفن کابل که کنید حاصل اطمینان  است.شده نصب  CPUفن کانکتور رو

•

CHA_FAN CPU_FAN، •تکناک یاهرو کنندمی پشتیبانی  Thermal TUFاز  ASST_FANو  

ب کننده خنک دستگاه به  +W_PUMPعملکرد از پشتیبانی  • دارد.بستگی آ

CPU_FAN •تکناک ت)  12)آمپر  1حداکثر  CPUفن از  رو کند.می پشتیبانی فن وا

ش  • ی کابل که نکنید فرامو ی به را فن ها ها ناکافیهوا جریان کنید. وصل فن کانکتور

ی  ی فن از اتصال هنگام کنیم می توصیه -Fan، Qبهتر عملکرد برا کنیداستفاده  PWMپین  4ها
ی فن  ی باالتر) یا  1A)قدرتمند ها .H_AMP_FANکانکتور رو

3رادار ویژگی 
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فصل 

ی  .8 ها (EATX12V_2پین  ؛EATX12V_1 4پین  ؛EATXPWR 8پین  ATX 24)برق کانکتور

1MARK X299 TUF ASUS 

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

بیفتند.

کنید.وصل را پین  4و پین  8برق شاخه دو یا کنید وصل را پین  8برق دوشاخه حتما 

•

1-19

سنگیناستفاده 

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

شودگرم حد از بیش است ممکن مادربرد نکنید، وصل را پین  4برق دوشاخه  طقف•

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  12V ATX 2.0مشخصا هد.می ارائه را وا د

•

•

هید می اگر  ت چند یا دو از خوا ت  1000توان با  PSUیک از کنید، استفاده  x16 Express PCIپیشرفته کار یا وا
ی باالتر  ی از اطمینان برا کنید.استفاده سیستم پایدار
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• LED  سیستم پاور(پین  1-3یا پین  2PLED)

ی کانکتور این  ی نفوذ تشخیص سوئیچ یا سنسور برا سوئیچ کابل یا شاسی نفوذ سنسور سر یک است. شاسی رو
کند می ارسال کانکتور این به را باالیی سطح سیگنال شاسی نفوذ سوئیچ یا سنسور کنید. وصل کانکتور این به را 
س شود. جایگزین یا جدا شاسی جزء یک که  شود.می تولید شاسی نفوذ رویداد یک عنوان به سیگنال سپ

ی پین  2کانکتور این  کنید. وصل کانکتور این به را  LED Activity HDDکابل است.  HDD Activity LEDبرا
ت که هنگامی  ی یا شود می خوانده دیسک هارد از اطالعا می چشمک یا روشن  HDD LEDشود، می نوشته آن رو

زند.

•(CHASSISپین  2)شاسی نفوذ کانکتور 

ی  پین) SPEAKER) 4سیستم هشدار بلندگو

(PANELپین  3-20)سیستم پانل رابط  .9

•

•

•

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

ی پین  4کانکتور این  ی برا ی شده نصب سیستم هشدار بلندگو می امکان شما به بلندگو این است. شاسی رو
هد  ی د ش دکمه پاور/ همکد•بشنوید. را سیستم اخطار و بوق صدا پین) PWRSW ATX) 2خامو

محصولمعرفی  :1فصل 

ی پین  2کانکتور این  ی مجدد تنظیم دکمه برا ی شاسی رو ی راه برا سیستم برق قطع بدون سیستم مجدد انداز
است.

LED  دیسک هارد فعالیت(پین  2HDD_LED)

پین) 2(بازنشانی ریست دکمه 

ی پین  1-3یا پین  2کانکتور  کنید. وصل کانکتور این به را شاسی پاور  LEDکابل است. سیستم برق  LEDبرا
ت در سیستم که زمانی و شود می روشن سیستم پاور  LEDکنید، می روشن را سیستم برق که هنگامی  حال
ب  زند.می چشمک است خوا

ی کانکتور این  ت به بسته پاور، دکمه دادن فشار با است. سیستم پاور دکمه برا سیستم عامل، سیستم تنظیما
ت در را سیستم یا شود می روشن  ب حال ش یا خوا هد. می قرار خامو ی پاور کلید دادن فشار د چهار از بیش برا
ش را سیستم است، روشن سیستم که حالی در ثانیه  کند.می خامو

1-20
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فصل 

(VROC_KEYپین  VROC_HW_KEY 4)کانکتور  .11

1MARK X299 TUF ASUS 

ی کانکتور این  ت برا ی/کار ی از که است  Thunderboltخروجی ورود و میکند پشتیبانی اینتل  Thunderboltفناور
هد امکان شما به  در را  DisplayPortبه مجهز نمایش صفحه یک و  Thunderboltبه مجهز دستگاه شش تا مید

ی  ی پیکربند ی زنجیرها کنید.متصل دایز

هد می امکان شما به رابط این  ی را  KEYماژول یک د ی کردن فعال برا ها  RSTe CPUبا  CPU RAIDعملکرد
Intel®  کنید.متصل

(TB_HEADERپین  Thunderbolt 5)هدر  .10

ت  ی/کار ت خروجی ورود ی و تاندربول ها ت کابل ی جداگانه تاندربول میشوند.خریدار

1-21

ت به  KEYماژول  • ی جداگانه صور شود.می خریدار

ی پردازنده  ی هسته  ™series X-Core 6)ها ی ماژول و باالتر) یا ا  ®SSD.Intelها
ب• کندمی پشتیبانی  ®Intelاز فقط  ®RSTe CPU Intelبا  CPU RAIDعملکرد  ،CPUرفتار دلیل  ه

Machine Translated by Google



 M.2_2(Socket 3); (M.2_1(Socket 12.M.2((3سوکت 

محصولمعرفی  :1فصل 

ی ماژول نصب امکان شما به ها سوکت این  هند.می را  M.2 SSDها د

ت و  x4 3.0 PCIeطراحی از  M.2_1سوکت  ی دستگاه و  / PCIe 2280 2260 / 2242نوع و  Key M SATAحال ها
ی ذخیره  کند.می پشتیبانی  SATAساز

•

یا• کنند.می پشتیبانی  Technology) Storage Rapid (Intel® IRSTاز ها سوکت  ن

ی دستگاه نوع و  M x4 3.0 PCIeکلید طراحی از  M.2_2سوکت  • ی ذخیره ها  PCIe / 2242 / 2260 / 2280 22110ساز
کند.می پشتیبانی 

1-22

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

ی کانکتور این  ی برا ها است. RGB LEDنوار

1MARK X299 TUF ASUS 

(RGB_HEADERپین  RGB 4)هدر  .13

ی از  RGBهدر  ها می پشتیبانی متر  2حداکثر و  2A (12V)توان حداکثر با  B) R/G/(12V/RGB 5050رنگ چند  LEDنوار
کند.

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

1-23

•

LED •ت به  راون ی جداگانه صور شود.می خریدار

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

شود.می روشن عامل سیستم زیر در فقط  LEDنوار  •

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

•
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2اولیه نصب 
2.1 شماکامپیوتر سیستم ساختن 

اولیهنصب  :2فصل 

2.1.1مادربردنصب 

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

2-11MARK X299 TUF ASUS 

2.

Shield Q-ASUS  ی را ی/پانل رو کنید.نصب شاسی عقب خروجی ورود

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.

فصل 
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3.

اولیهنصب  :2فصل 

هید قرار اند شده مشخص ها دایره با که هایی سوراخ در را پیچ نه  ی را مادربرد تا د کنید.محکم شاسی رو

2-2

برساند.آسیب مادربرد به تواند می کار این انجام نکنید! سفت حد از بیش را ها پیچ 
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2-3

ی دستورالعمل کنید. توجه دوبل قفل بستن کردن/باز ترتیب به لطفاً  پ ها ی شده چا ب دریچه رو ی آ ی بند یا فلز
هنما این در زیر در شده داده نشان تصاویر  ی در  CPUکه هنگامی کنید. دنبال را را به دریچه و گرفت قرار خود جا
ش شد، موم و مهر درستی  هر خودکار طور به پالستیکی درپو شود.می ظا

1MARK X299 TUF ASUS 

CPUنصب  2.1.2

فصل 
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2-4

مثلثعالمت 

مثلثعالمت 

اولیهنصب  :2فصل 
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ت در  فن، و سینک هیت نصب از قبل لزوم، صور
ی را حرارتی رابط مواد   CPU CPUو سینک هیت رو

کنید.اعمال 

2-5

فصل 

CPUفن مونتاژ و سینک هیت نصب  2.1.3

ی  فنمجموعه و یو پی سی سینک هیت نصب برا

1MARK X299 TUF ASUS 
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اولیهنصب  :2فصل 

DIMMنصب  2.1.4

ی  DIMMیک حذف برا

2-6

Machine Translated by Google



فصل 

هاشاخه 

2-7

شودگرم حد از بیش است ممکن مادربرد نکنید، وصل را پین  4برق دوشاخه  طقف•

•کنیدوصل را پین  4و پین  8برق یا اید، کرده وصل را پین  8برق دوشاخه که کنید حاصل اطمینان 

سنگیناستفاده 

ATXبرق اتصال  2.1.5

یا و

1MARK X299 TUF ASUS 
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یا

یا

اولیهنصب  :2فصل 

SATAدستگاه اتصال  2.1.6

2-8
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ی   ConnectorQ-ASUSنصب برا

ی   2.0USBکانکتور نصب برا

ی   2Gen 3.1 USBکانکتور نصب برا

ی  جلوییپنل صوتی کانکتور نصب برا

ی   1Gen 3.1 USBکانکتور نصب برا

هید فشار را کانکتور گرایش.  ی در تا د خود جا
گیرد.قرار 

شودمی جا یکی در فقط کانکتور این 

2-9

ی/کانکتور 2.1.7 جلوخروجی ورود

3.1 USB  2نسل

2.0USB 

3.1 USB  1نسل

AAFP

فصل 

1MARK X299 TUF ASUS 
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ی  ت نصب برا ی کار  x1PCIeها

ی  ت نصب برا ی کار  x16PCIeها

اولیهنصب  :2فصل 

ت نصب 2.1.8 توسعهکار

2-10
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یا

6

2.1.9 M.2نصب 

فصل 

2-11

ت مادربرد هر در شده پشتیبانی  M.2نوع  است.متفاو

1MARK X299 TUF ASUS 
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 BIOSUSBبک فلش 

ی کنیم می توصیه  • ی ذخیره دستگاه یک از  BIOSنسخه آخرین ذخیره برا کنیداستفاده  USB 2.0ساز

•

ی  ت برا ی بیشتر اطالعا ها ت در  BIOSرسانی روز به ابزار کنید.مراجعه  3فصل در  BIOSرسانی روز به  3.11بخش به  ،BIOSتنظیما

ت این غیر در است، انجام حال در  BIOSرسانی روز به  هد قطع رسانی روز به صور ت در شد. خوا وقفه، صور
کنید.دنبال دوباره را مراحل لطفا 

ید• هیدفشار را  CLR_CMOSدکمه یا نکنید، جدا را برق سیستم حمل، قابل  کس ند

ی/اتصال  2.3.1بخش به  ی عقب خروجی ورود ش که  USBدرگاه محل برا می پشتیبانی را  BIOS USBبک فال
کنید.مراجعه کند، 

2-12

ش  ی ذخیره دستگاه نادرست نصب دلیل به است ممکن این کند. نمی کار درستی به بایوس بک فال  USBساز
ی و  سناریواین اگر باشد. فایل فرمت فایل/نام خطا

ی  ی برا ت و سازگار بهترثبا

ت به چراغ اگر  استمعنی این به شود، تبدیل ثابت نور یک به و بزند چشمک ثانیه پنج مد

ببیندآسیب فرآیند طول در  BIOSبرنامه اگر باشد. داشته خطراتی است ممکن بایوس رسانی روز به 

•

ی راه مجدداً را سیستم لطفاً افتد، می اتفاق  ش چراغ تا کنید انداز شود.خامو

•

ی راه عدم به منجر و  ت مرکز با لطفاً شود، می سیستم انداز بگیرید.تماس خود محلی  ASUSخدما

BIOSرسانی روز به ابزار 2.2

هد می را امکان این شما به  BIOS USBبک فلش  روز به موجود عامل سیستم یا بایوس به شدن وارد بدون را بایوس راحتی به که د
ی ذخیره دستگاه یک سادگی به کنید.  هید قرار  USBدرگاه در را  USBساز ت (سوراخ د ی سبز رنگ با  USBپور ی/محافظ رو خروجی ورود

س است) شده مشخص  ت به را  Flashback BIOS USBدکمه سپ هید فشار ثانیه سه مد شود.روز به بایوس خودکار طور به تا د

6.

ش را خود کامپیوتر  کنید.خامو

اولیهنصب  :2فصل 

ی ذخیره دستگاه یک  هید.قرار  Flashback USBدرگاه در را  USBساز د

4.

ت به را  Flashback BIOSدکمه  هید فشار ثانیه سه مد بزندچشمک  Flashback LEDتا د 5.

کنید.دانلود را مادربرد این بایوس نسخه آخرین و کنید مراجعه //:support/ www.asus.com/httpsبه 

هد می نشان بار، سه  است.فعال  Flashback BIOSعملکرد که د

ش چراغ تا کنید صبر  هد می نشان که شود خامو است.شده کامل بایوس رسانی روز به فرآیند د

1.

هید، تغییر  X299TUF1.CAPبه را فایل نام  .3 س د ی ذخیره دستگاه در را آن سپ کنید.کپی خود  USBساز

2.

ی   Flashback:BIOS USBاز استفاده برا

ش دکمه  ت بایوس بک فال ش پور  BIOSUSBبک فال

Machine Translated by Google



2.3.1 عقب/O Iاتصال 

فصل 

2.3 ت  صوتیو مادربرد پشت اتصاال

8.

ت  .10 ی خروجی پور /PDIFSنور

ت  .7  EC1C™ Type-2 Gen 3.1 USBپور

ت  6و  Gen 3.1 USB 1 5پور

ت  .4  E2A Type-2 Gen 3.1 USBپور

1MARK X299 TUF ASUS 

ی  ها ت  Flashbackاز پایین (درگاه  USB 2.0 12-9پور
BIOS USB  میکند)پشتیبانی

ت  8و  Gen 3.1 USB 1 7پور

ت  .11 ی پور ی/ها صدا**خروجی ورود

2.

6.

5.

ت   Detective 2از (فقط  Detective TUFپور
TUF  کند)می پشتیبانی

3.

 BIOSUSBبک فلش دکمه  .1

9.

ت  *(LAN1)اینتل  LANپور

ی  ها عقبپنل کانکتور

ت  *(LAN2)اینتل  LANپور

ی  :***و  ی برا ها DEL ت ت تعاریف و  LANپور کنید.مراجعه بعد صفحه جداول به صوتی پور

تسد• ی  هاگ شوند.استفاده داده ذخیره عنوان به توانند می فقط  Gen 1/Gen 3.1 USB 2ها

ی لطفاً انتقال. نرخ  ها ی به را خود  Gen 3.1 USB 1دستگاه ها ی و  Gen 3.1 USB 1درگاه ها  Gen 3.1 2دستگاه
USB  ی به را خود ها ی  Gen 3.1 USB 2درگاه ی بهتر و سریعتر عملکرد برا ها کنید.وصل خود دستگاه
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ی دستگاه که کنیم می توصیه قویاً  ام• ت به را خود ها ی داده با هایی پور کنیدمتصل منطبق ها
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ثانیهبر گیگابیت  1سبز اتصال 

LED  فعالیتلینک

کاناله 2

زندمی (چشمک نارنجی 

ی خروجی  جانبیبلندگو

ب مرکز /  سا
ووفر

لینکبدون 

س  ثابت)سپ

بیرونخط 

ش خامو

درمیکروفون 

LED سرعت

–

کاناله 4

هک ا

ی خروجی  ی عقب بلندگو ی خروجی عقب بلندگو عقببلندگو

ش خامو

کاناله 6

نارنجی

–

ثانیهبر مگابیت  100نارنجی اتصال 

دادهفعالیت زند) می (چشمک نارنجی 

هدست کاناله 8

درمیکروفون 

شرحوضعیت

ی آماده  شدنبیدار برا

روشنآبی خط 
ی  ی جلویی بلندگو ی جلویی بلندگو بیرونیبلندگو

نارنجی

ب مرکز /  سا
ووفر

ت از  S5حال

بندر

مرتبط

درمیکروفون 

–

وضعیتشرح 

واردخط 

صورتیرنگ 

مشکی

ثانیهبر مگابیت  10اتصال 

واردخط 

درمیکروفون 

14-2اولیهنصب  :2فصل 

ی کننده کنترل توانید می  ی، سخت طراحی دلیل به کنید. غیرفعال بایوس در را  LANها ی  LEDافزار ت ها ممکن  LAN1پور
هند ادامه زدن چشمک به است  ت در حتی د شدن.غیرفعال صور

ی نشانه  * ت  LEDها ی پور LANها

ی  ** کاناله 8یا  ،2 ،4 6صوتی پیکربند

LINKACT/سرعت
ی هبر یر هبر ر

ت  LANپور
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ت  ی پور ی/ها صداخروجی ورود

بلندگو 2به اتصال 

ی به  ها شویدمتصل استریو بلندگو

شویدوصل میکروفون و هدفون به 

1MARK X299 TUF ASUS 

ت  2.3.2 ی/اتصاال صوتیخروجی ورود

فصل 

2-15
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بلندگو 6به اتصال 

بلندگو 4به اتصال 

بلندگو 8به اتصال 

اولیهنصب  :2فصل 
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ی  ی سیستم برا ی ها شودمی روشن سیستم  LEDدکمه دادن فشار با  ،ATXتغذیه منبع دارا

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

ت  ی سریع بو شدتنظیم غیرفعال رو

شرح

کوتاهبوق چهار آن دنبال به و مداوم بوق یک 

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

4.

س  سیستم LEDشدن روشن از پ

ی حافظه هیچ  نشدشناسایی ا

کنید:روشن زیر ترتیب به را ها دستگاه  .5

س  ی تست سیستم سپ هستند،اجرا حال در ها تست که حالی در کند. می اجرا را  (POST)روشن خودکار ها

کوتاهبوق یک 

ی را پاور دکمه است، روشن سیستم که حالی در  هید فشار ثانیه چهار از کمتر برا شودروشن سیستم تا د

ها تمام که شوید مطمئن  ش کلید هستند.خامو

6.

ی  ها ی دستگاه آخرین با (شروع خارجی  SCSIب.دستگاه زنجیره)رو

کوتاهبوق سه آن دنبال به و پیوسته بوق یک 

1.

ت خرابی  یسخت قطعا افزار

1MARK X299 TUF ASUS 

3.

س  ب در سیستم پاور  LEDبرق، اعمال از پ شود.می روشن سیستم جلویی پنل قا

VGA  شدشناسایی

ی با شما مانیتور اگر  .ATXپاور دکمه  ها ی یا باشد داشته مطابقت "سبز" استاندارد ی ویژگی دارا باشد، برق" "استاندبا
LED  کند.تغییر سبز به نارنجی از یا شود روشن است ممکن مانیتور

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

ی صفحه هیچ  نشدشناسایی کلید

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

ت آ.  کنیدنظار

ی بوق  ی جدول (به  BIOSها ها ی پیام یا کنید) مراجعه  BIOSبوق کد ی اضافی ها هر صفحه رو اگر شوند. می ظا
ی کردید روشن را برق که زمانی از ثانیه  30ظرف  شده رد شدن روشن تست در سیستم است ممکن ندیدید، چیز
ت باشد.  ت و تنظیما ی یا کنید بررسی را جامپر اتصاال هنمایی برا بگیرید.تماس خود فروشنده با را

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

.3فصل در دستورالعمل 

ت در  ب حال ش، حالت یا خوا ت به بسته خامو ی را پاور کلید  .BIOSتنظیما هید فشار ثانیه چهار از بیش برا سیستم تا د
ت به توجه بدون  ت وارد  BIOSتنظیما شود.خاموشی حال

بایوسبوق 

ت ج  سیستمقدر

VGA  نشدشناسایی

2.
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2.4 ی راه  ی انداز باراولین برا

ش  2.5 کامپیوترکردن خامو

فصل 
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3

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

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

1MARK X299 TUF ASUS 

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

رسانی.روز به 

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

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 فعال را راحتتر و انعطافپذیرتر ماوس ورود
در  "BIOS"اصطالح کنید. پیمایش خود عامل سیستم نرمی همان با را  UEFIجدید بایوس توانید می راحتی به شما کند. 
ی کتابچه این  هنما ی طور اینکه مگر دارد، اشاره  BIOS" "UEFIبه کاربر را باشد.شده مشخص دیگر

هید .تغییر  X299TUF1.CAPبه را آن نام  ،BIOSفایل رسانی روز به یا دانلود هنگام  • د

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

مادربرد

ت  • ی گزینه و تنظیما ی نسخه دلیل به است ممکن  BIOSها ت بایوس انتشار مختلف ها لطفاباشد. متفاو
ی  ت برا کنید.مراجعه  BIOSنسخه آخرین به ها گزینه و تنظیما

3-1

ت  بایوستنظیما

3.1بایوسبا آشنایی 

فصل 
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ی را ریست دکمه  هید.فشار سیستم شاسی رو د

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

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

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

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

•
ی  :POSTاز بعد  Setup BIOSبه ورود برا

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

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

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

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

•

ی لطفاً  ی دریافت برا هنما ی دقیق را ب از  BIOSمحتوا کنید.دیدن  ASUSسایت و

3-2

•

•

س اگر  ت تغییر از پ ت شد، ناپایدار سیستم  ،BIOSتنظیما ی را فرض پیش تنظیما ی از تا کنید بارگیر ی و سازگار پایدار
ی از را  Defaults Optimized Loadمورد کنید. حاصل اطمینان سیستم  ب  Exitمنو را  <F5>میانبر کلید یا کنید انتخا
هید. فشار  ی د ت برا کنید.مراجعه منو از خروج  3.10بخش به بیشتر جزئیا

ی صفحه  • 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 پیش مقدار به را مادربرد و کنید پاک را  CMOSکنید سعی نشد، بو
ی کنید. بازنشانی فرض  ت برا  1.1.6بخش به  CMOS Clearدکمه طریق از  RTCرم کردن پاک نحوه مورد در اطالعا
ی سوئیچ و ها دکمه  کنید.مراجعه آنبرد ها

3.2 ی راه برنامه  بایوسانداز

ی صفحه  BIOSمنو

یراه هنگام  BIOSبه ورود  انداز

شوید Setup BIOSوارد  POSTاز بعد 
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ت  ی یک  EZحال ت از کلی نما هد می قرار شما اختیار در را سیستم اولیه اطالعا هد می امکان شما به و د زبان د
ت دستگاه اولویت و حالت سیستم، عملکرد نمایش،  ب را بو ی کنید. انتخا حالت پیشرفته، حالت به دسترسی برا
ب را پیشرفته  ی را  <F7>میانبر کلید یا کنید انتخا ت برا هید.فشار  BIOSپیشرفته تنظیما د
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ت  بهینه فرض پیش تنظیما
ی را شده  کندمی بارگیر

ی  ی دستگاه نمایش برا ت ها کنیدکلیک بو

ت دستگاه اولویت  ب را بو کندمی انتخا

ی راه برنامه نمایش زبان  ب را  BIOSانداز کندمی انتخا

ی  کنیدکلیک پیشرفته حالت به رفتن برا

ت  کندمی غیرفعال یا فعال را  RAID SATAحال

پاسخو پرسش در جستجو 

RAID  ی ذخیره سیستم اورکالک و کند می ایجاد ساز
ی را  کندمی پیکربند

ت  سیستم و کند می ذخیره را تغییرا
کندمی ریست را 

ی ویژگی  ب حالت سیستم ها هد.می نمایش را شده انتخا د

ی  هد،می نمایش را مادربرد /CPUدما د
ت فن سرعت شاسی/ ،CPU/CPUولتاژ خروجی  ت و قدر SATAاطالعا

ی  می نمایش را  CPUفن سرعت  Technology Storage Rapid Intelبرا

هد.  ی د ی ها فن دستی تنظیم برا کنیدکلیک دکمه رو

ی  ی  Tuning System EZحالت تغییر برا کنیدکلیک  <یا  >رو

ت  EZ3.2.1حال

ی فرض پیش صفحه  ی راه برنامه به ورود برا ی است. تغییر قابل بایوس انداز ت برا  Mode Setupمورد به جزئیا
ی در  کنید.مراجعه بخش  Bootمنو

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

3-3
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ت  ی گزینه پیشرفته حال ی پیشرفته ها ی را ا هم باتجربه نهایی کاربران برا ت تا کند می فرا ی را  BIOSتنظیما پیکربند
ی نمونه زیر شکل کنند.  ت از ا هد. می نشان را پیشرفته حال ی د ت برا ی بخش به دقیق تنظیما کنید.مراجعه زیر ها

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

پاسخو پرسش در جستجو 

منونوار 

عمومیکمک 
برگردید EZحالت به 

ی نمایش  CPUدما

ی  پ منو پپا آ
ی  ها یفیلد پیکربند

ی آیتم  منوها

نوارچرخ

ت آخرین  شدهاصالح تنظیما

 KeysHot Wizard(F11) Tuning EZ Control(F6) Qfan MyFavorite(F3)زبان 

CPU  حافظهولتاژ خروجی و

ت  3.2.2 پیشرفتهحال

ی  ت از تغییر برا ی پیشرفته، حالت به  EZحال ت رو هید.فشار را  <F7>میانبر کلید یا کنید کلیک  (F7)پیشرفته حال د

3-4
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ی  ی تغییر برا ت پیکربند سیستمبو

ی  ی تغییر برا سیستماولیه پیکربند

ی در دکمه این  ت در را بایوس موارد تمام منو، نوار باال هد. می نشان  Map Treeتنظیما ت د ب را پرکاربرد بایوس تنظیما انتخا
ی در و کرده  کنید.ذخیره  MyFavoritesمنو
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ی  ی نمایش برا ت تغییر و برق وضعیت سیستم، دما فن.تنظیما

خروج

ی  ب برا هید می که زبانی انتخا ی شود، داده نمایش  BIOSصفحه در خوا کنید.کلیک دکمه این رو

ی در دکمه این  هد می امکان شما به منو نوار باال ت د هده را خود سیستم اورکالک تنظیما هید. تغییر و مشا شما به همچنین د
هد می امکان  ت د ت از را مادربرد  SATAحال هید.تغییر  RAIDحالت به  AHCIحال د

ی منو نوار در  (Exitو  Tool Boot، Monitor، Advanced، Tweaker، Aiمن، عالقه (مورد موارد سایر  ی آیتم دارا ی ها مربوط منو
هستند.خود به 

ی  ب برا ی گزینه انتخا ی و خروج ها ت بارگیر فرضپیش تنظیما
ی  ی برا ی ها گزینه پیکربند ی برا ها خاصعملکرد

ی آیتم منو نوار در شده هایالیت آیتم  هد. می نمایش را منو آن خاص ها ی د ب مثال، برا ی آیتم  Mainانتخا ی ها نشان را اصلی منو
هد.می  د

ی من دلخواه موارد  ت ذخیره برا ی و تنظیما شود.می استفاده اغلب که سیستمی پیکربند

پیشرفته

ی آیتم که است معنی این به منو صفحه هر در آیتم هر از قبل  (<)از بزرگتر عالمت  ی یک دارا ی است. فرعی منو نمایش برا
ی  ب را مورد فرعی، منو هید.فشار را  <Enter>و کرده انتخا د

ی دکمه این  ت منو نوار باال هد. می نمایش را شما طرفداران فعلی تنظیما ی دکمه این از د ت به ها فن دستی تنظیم برا تنظیما
کنید.استفاده خود دلخواه 

ی در منو نوار  ی صفحه باال است:زیر اصلی موارد دارا

اصلی

ابزار

ی  ت تغییر برا سیستمپیشرفته تنظیما

چکمه

ی در دکمه این  ی منو نوار باال ی توانید می که است هایی زبان حاو ب خود بایوس برا کنید.انتخا

Tweaker Ai  ی ت تغییر برا اورکالکتنظیما

ت  کنیدنظار

فصل 

زبان

ی آیتم  منوها

(F11)Wizard Tuning EZ 

منونوار 

(F3)من دلخواه موارد 

-Fan Q(F6)کنترل 

منوزیر موارد 

ی  ت برا کنید .مراجعه  Wizard Tuning EZ 3.2.4بخش به بیشتر اطالعا

ی  ت برا کنید .مراجعه من دلخواه موارد  3.3بخش به بیشتر اطالعا
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ی  ت برا کنید .مراجعه  QFanکنترل  3.2.3بخش به بیشتر اطالعا
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ها این  ی آیتم مقادیر فیلد هد. می نشان را منو ها ی اگر د را مورد مقابل فیلد مقدار توانید می باشد، کاربر توسط تنظیم قابل مورد
هید. تغییر  ی توانید نمی شما د ب را مورد نیست.تنظیم قابل کاربر توسط که کنید انتخا

ی دکمه این  هد.می نشان اید کرده ذخیره و داده تغییر  Setup BIOSدر بار آخرین که را موارد د

ت منو صفحه پایین در  ی توضیحا ب آیتم از مختصر ی  <F12>کلید از دارد. وجود شده انتخا در آن ذخیره و  BIOSصفحه گرفتن برا
ی ذخیره دستگاه  کنید.استفاده جابجایی قابل ساز

ی از  ها ی پیمایش کلید ب برا ت تغییر و منو در موارد انتخا کنید.استفاده تنظیما
ی در دکمه این  ی منو نوار باال ی حاو ها ی کلید ی ناوبر است. BIOSتنظیم برنامه برا

ب هنگام تنظیم قابل فیلد یک  ی شود. می برجسته انتخا ب را آن فیلد، یک مقدار تغییر برا هید فشار را  <Enter>و کرده انتخا تا د
شود.داده نمایش ها گزینه از لیستی 

ی که هنگامی  ی که دارند وجود موارد هر منو صفحه راست سمت در پیمایش نوار شوند، نمی جا نمایش صفحه رو شود. می ظا
ی  ها هید فشار را  Down> <Page Up> / <Pageیا پایین باال/دار جهت کلید ی موارد سایر تا د شوند.داده نمایش صفحه رو

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

ی را خود ماوس  هید حرکت دکمه این رو کنید اسکن خود همراه تلفن دستگاه در را  QRکد این شود، داده نشان  QRکد یک تا د
ب صفحه به تا  ت و ب  BIOSمتداول سؤاال کنید:اسکن را زیر  QRکد توانید می همچنین شوید. متصل  ASUSپشتیبانی سایت و

3-6

عمومیکمک 

ی  ها یفیلد پیکربند

تغییرآخرین دکمه 

ی در  کنیدجستجو متداول پرسشها

ی  ها داغکلید

نوارچرخ
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هد می امکان شما به  QFanکنترل  ت د ت به یا کنید تنظیم را فن مشخصا ی فن و  CPUعملکرد سرعت دستی صور شاسی ها
ی را خود  کنید.پیکربند

1MARK X299 TUF ASUS 

فصل 

QFanکنترل  3.2.3

ی  ت کردن فعال برا کنیدکلیک  DCحال

ی  ی برا ب را خود طرفداران دستی پیکربند انتخا
کنید

ت  PWMحال

ی  ی به بازگشت برا کنیدکلیک اصلی منو

ی  ی فعال برا کنیدکلیک ساز

ی  ت اعمال برا کنیدکلیک فن تنظیما

ی  ب برا ی پنکه انتخا ی برا کنیدکلیک پیکربند

کندمی تغییر 

ی نمایه  ی را ا ی اعمال برا خود طرفداران برا
ب  کنیدانتخا ی  کنیدکلیک لغو برا

3-7
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ی  ی برا خود:طرفداران پیکربند

1.

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

ی نظر مورد فن  ی برا هده و پیکربند ب را آن فعلی وضعیت مشا کنید.انتخا

2. ی  ی ها، فن عملکرد سرعت تنظیم برا بکشید.و کرده کلیک سرعت نقاط رو

3.

ب ها پروفایل لیست از را دستی  ت به تا کنید انتخا ی را خود طرفداران عملکرد سرعت دستی صور کنید.پیکربند

ی  ت ذخیره برا ی تغییرا س کنید کلیک  Applyرو ی سپ کنید.کلیک  Exit (ESC)رو

ی  ت به ها فن پیکربند دستیصور

سرعتامتیاز  ی  ی برا دستی پیکربند
ب را خود طرفداران  کنیدانتخا

3-8
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1.

2.

ی  BIOSصفحه از  کردنباز برا

ی یک  ی/یا روزانه رایانش شخصی رایانه سناریو ب رسانه ویرایش باز س کنید، انتخا ی سپ کنید.کلیک  Nextرو

Wizard Tuning EZ  هد می را امکان این شما به ت بهترین به را خود  CPUفن و کامپیوتر از استفاده  ،DRAMو  CPUراحتی به که د اورکالک تنظیما
کنید.تنظیم خود سیستم در را  RAIDقابلیت این از استفاده با توانید می همچنین کنید. 

<F11>  ی را هید فشار خود کلید صفحه رو ی یا د صفحه رو
کنید.کلیک  Wizard Tuning EZنمایش 

ی  س کنید کلیک  OCرو ی سپ کنید.کلیک  Nextرو

ی  :OCتنظیم شروع برا

1MARK X299 TUF ASUS 

3.

OCتنظیم 

WizardTuning EZ 3.2.4 

ی راه  OCانداز ی راه  RAIDانداز

فصل 

3-9
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RAIDایجاد 

ی  ی  RAIDکردن فعال برا کنید .کلیک  Yesرو

ب نیستم مطمئن یا آبی کولر برجی، کننده خنک  ،BOXاصلی کننده خنک سیستم کننده خنک یک  س کنید، انتخا ی سپ  Nextرو
کنید.کلیک 

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

1.

هید که را پورتی  ی میخوا ت رو ب کنید، تنظیم  SATAیا  ،PCIE [RAID]حال س کنید، انتخا ی سپ کنید.کلیک  Nextرو

س  ب از پ ی اصلی، کننده خنک سیستم انتخا س و کنید کلیک  Nextرو ی سپ شود.شروع  OCتنظیم تا کنید کلیک  Yesرو

3.

<F11>  ی را هید فشار خود کلید صفحه رو ی یا د صفحه رو
کنید.کلیک  Wizard Tuning EZنمایش 

5.

ی  BIOSصفحه از  کردنباز برا

4.

2.

ی  :RAIDایجاد برا

ی دیسک هارد که شوید مطمئن  ی به را خود ها ها •اید.کرده متصل  ®SATA Intelکانکتور
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ی دیسک هارد که شوید مطمئن  •ندارند.موجود  RAIDحجم شما ها
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ب را  RAID Backup Easy) (10توانید می صورتی در تنها  کنید.وصل را دیسک هارد  (4)چهار که کنید انتخا

3-11

ی نوع  ی ذخیره فضا ی را ساز ب خود  Speed Superیا  ،Backup Easy RAIDبرا س کنید، انتخا ی سپ کلیک  Nextرو
کنید.

1MARK X299 TUF ASUS 

5.

ی آ.  ی  Backup، Easyبرا س کنید کلیک  Nextرو  RAID Backup Easy) (10یا  RAID Backup Easy) (1از سپ
ب  کنید.انتخا

6.

س  ب از پ ی بر  ،RAIDنوع انتخا ی و کنید کلیک  Nextرو ی راه ادامه برا ی بر  RAIDانداز کنید .کلیک  Yesرو

ی ب  ی  Speed، Superبرا س کنید کلیک  Nextرو  RAID Speed Super) (5یا  RAID Speed Super) (0بین از سپ
ب  کنید.انتخا

4.

س  ت اتمام از پ ی  ،RAIDتنظیما ت ، از خروج برا ی بر تنظیما س و کنید کلیک  Yesرو ی سپ کنید.مجدد تنظیم را خود سیستم تا کنید کلیک  OKرو

فصل 
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Favorites My  ی ی آیتم راحتی به توانید می که شماست شخصی فضا دسترسی آن به و کرده ذخیره را خود عالقه مورد بایوس ها
ی پیشفرض طور به  Favorites Myباشید. داشته  ی مصرف در صرفهجویی عملکرد، به مربوط مورد چندین دارا ی و انرژ سریع راهانداز
ی شخصی موارد حذف یا افزودن با را صفحه این توانید می شما است.  کنید.ساز

ی راه  :3فصل  BIOS3-12انداز

3.3منعالیق 
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ی پانل از را مورد یک  ب اصلی منو س کنید، انتخا ی سپ ی رو هید که فرعی منو ی پانل از دلخواه عنوان به میخوا شود ذخیره فرعی منو
ی و کنید کلیک  هید.فشار یا کلیک را  <Enter>کلید صفحه رو د

4.

1.

عالقهمورد نمایش صفحه 

1MARK X299 TUF ASUS 

ی  ی آیتم افزودن برا :BIOSها

ی  .5 هده برا ی به  BIOSشده ذخیره موارد مشا بروید. Favorites Myمنو

هید می که را  BIOSموارد  Map، Tree Setupصفحه در  .2 ب کنید، ذخیره  Myدر خوا کنیدانتخا

3.

ی  هید فشار را  <Esc>کلید یا کنید کلیک  (ESC)خروج رو شود.بسته  Map Tree Setupصفحه تا د

ی  BIOSصفحه از  ی را  <F3>کردنباز برا هید فشار خود کلید صفحه رو ی یا د  Mapرو
Tree Setup  کنید.کلیک صفحه

ی موارد  ت مانند پیکربند سیستم.تاریخ و زمان حافظه،  SPDاطالعا

ی گزینه با موارد  منوزیر ها
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•

کنید:اضافه من عالقه مورد موارد به را زیر موارد توانید نمی شما 

تترتیب و زبان مانند کاربر توسط شده مدیریت موارد  • بو

•

مندلخواه موارد به موارد افزودن 

دلخواه موارد به بازیابی 
فرضپیش 

ب میانبر موارد  شدهانتخا

حذف را عالقه مورد موارد تمام 
کنید

ی پنل  اصلیمنو

ی پنل  فرعیمنو

فصل 
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ت  ی را بهینه تنظیما ی سیستم برا کند.می بارگیر

ی آیتم  ی ها هد می امکان شما به  Tweaker Extremeمنو ی آیتم د ی را اورکالکینگ به مربوط ها کنید.پیکربند

ی موارد  هد می امکان شما به امنیت منو ت د هید.تغییر را سیستم امنیتی تنظیما د

[خودکار]

هد می امکان شما به  ی د ها ت به را اورکالک پارامتر کنید.تنظیم جداگانه صور

ی اگر  ها ی ماژول ی از که میکنید نصب را حافظها میکنند، پشتیبانی  Profile Memory eXtreme (XMP)فناور
ی را مورد این  ی تنظیم برا ها ی توسط شده پشتیبانی نمایه ها ی حافظه ماژول ی برا ب سیستم عملکرد بهینهساز انتخا
کنید.

ی][کتابچه  هنما را

س  BCLKفرکان

هد می امکان شما به مورد این  س د ی را پایه) (ساعت  BCLKفرکان ی کنید. تنظیم سیستم عملکرد افزایش برا از مقدار تنظیم برا
کنید.استفاده -> <یا  <+>

[XMP]

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

ت وارد وقتی  ی صفحه شوید، می  Setup BIOSبرنامه پیشرفته حال هر اصلی منو ی شود. می ظا ی یک اصلی منو ت از کلی نما اولیه اطالعا
هد می قرار شما اختیار در را سیستم  هد می امکان شما به و د ت و زبان زمان، تاریخ، د کنید.تنظیم را سیستم امنیتی تنظیما

هد می امکان شما به  ی گزینه د ی را  CPUاورکالک ها س به دستیابی برا ب نظر مورد  CPUداخلی فرکان ی گزینه کنید. انتخا ی:ها پیکربند

ی  ت برا  CMOS.Clearدکمه طریق از  RAM RTCکردن پاک نحوه مورد در اطالعا

هر زمانی فقط زیر مورد  ی را  Aiاورکالکینگ تیونر که میشود ظا کنید.تنظیم [دستی] رو
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ی در  Password Userیا  Administratorموارد  • هد. می نشان را نشده] [نصب فرض پیش نمایش صفحه باال س د از پ
هند.می نشان را شده] [نصب موارد این عبور، رمز تنظیم  د

•

ت تغییر هنگام  ی آیتم تنظیما ی ها در اختالل باعث تواند می فیلد نادرست مقادیر باشید. محتاط  Tweaker Extremeمنو
شودسیستم عملکرد 

ی گزینه  ی ها ی که  DIMMو  CPUمدل به بسته بخش این پیکربند ت اید کرده نصب مادربرد رو است.متفاو

ش را خود  BIOSعبور رمز اگر  کنید.پاک را  Clock Time Real CMOS (RTC)اید، کرده فرامو

ت اساس بر را مقدار که کنیم می توصیه شما به ما  س زیرا کنید، تنظیم  CPUمشخصا ی فرکان ممکن باال  BCLKها
ی است  برساند.آسیب  CPUبه همیشه برا

RAM  ی ی سوئیچ و ها دکمه  1.1.6بخش به بایوس. رمز کردن پاک برا کنیدمراجعه آنبرد ها

ی گزینه  هر زمانی تنها  [XMP]پیکربند ی که میشود ظا ها ی از که میکنید نصب را حافظه ماژول  (XMP)فناور
Profile Memory (EXtreme XMP  میکنند.پشتیبانی

3.5

ی  3.4اصلیمنو

ی   TweakerAiمنو

امنیت

Aiاورکالک تیونر 
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س نسبت  ی  DRAMبه  BCLKفرکان شود.می تنظیم  100:100رو

ی گزینه  ی: ها همگام [خودکار] پیکربند ی [ هسته]از استفاده [براساس ها] هسته همه ساز

[100:100]

[100:133] 

کند.می اعمال را هوا کننده خنک اورکالک شرایط 

هد می اجازه شما به مورد این  ی نسبت تا د کنید.تنظیم را  CPUهسته ها

ی گزینه  ی: ها  [DDR4-800MHz] -[DDR4-4266MHz][خودکار] پیکربند

ت  توربوحال

ب کننده خنک اورکالک شرایط  کند.می اعمال را آ

1MARK X299 TUF ASUS 

هد می امکان شما به مورد این  س خودکار طور به تا د ی را  DRAMو  CPUولتاژ و ها فرکان کنید.اورکالک سیستم عملکرد بهبود برا

SpeedStep(tm)Intel(R) 

[خودکار]

ی آیتم  هند می امکان شما به منو این در فرعی ها کنید.تنظیم را ها ویژگی و  CPUنسبت د

هد می امکان شما به مورد این  ت با که را اووکالکینگ عملکرد تا د شده بهینه ایسوس هسته نسبت تنظیما
برسانید.حداکثر به است، 

س نسبت  ی  DRAMبه  BCLKفرکان شود.می تنظیم  100:133رو

I][TPU 

هد می اجازه عامل سیستم به  س و پردازنده ولتاژ تا د ت به را هسته فرکان و برق مصرف میانگین تا کند تنظیم پویا صور
هش را گرما تولید  هد. کا ی گزینه د ی: ها [غیرفعال][فعال] [خودکار] پیکربند

[خودکار]

س نسبت  ی  DRAMبه  BCLKفرکان ت رو شود.می تنظیم بهینه تنظیما

Settings] Current [Keep  ت ی تغییر بدون را فعلی تنظیما کنید.حفظ چیز

هد می امکان شما به مورد این  س د ی فرکان ی گزینه کنید. تنظیم را حافظه کار س تنظیم با تنظیم قابل ها پایه) (ساعت  BCLKفرکان
ت  ت است. متفاو ی را خودکار حال ت اعمال برا ب بهینه تنظیما کنید.انتخا

هد امکان شما به  ی مید ها ت محدودیت و جریان توان، از کمتر که زمانی در را خود پردازنده هسته سریعتر است، مشخصا
س از  ی فرکان ی گزینه کنند. کار پایه کار ی: ها [فعال][غیرفعال] پیکربند

II][TPU 

[معلول] هد می امکان شما به مورد این  ت د کنید.تنظیم فرض پیش طور به را هسته نسبت تنظیما

فصل 

داخلی CPUتوان مدیریت 

TPU

س  س نسبت  :BCLKفرکان DRAMفرکان

ی هسته چند ارتقاء  ایسوسا

س  DRAMفرکان

CPUهسته نسبت 

ب از قبل  ب کننده خنک دستگاه از که شوید مطمئن  II] [TPUانتخا کنید.استفاده آ
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هد می امکان شما به مورد این  ی مصرف در جویی صرفه میزان تا د ت در را انرژ ی حال کنید.تنظیم  CPUها

هد می اجازه شما به مورد این  ت تا د ی و مدیریت را  CPUقدر کنید.پیکربند

ی آیتم  ی ها هند می امکان شما به پیشرفته منو ت د ی دستگاه سایر و  CPUتنظیما هید.تغییر را سیستم ها د

StatesC-CPU 

ت منو این در موجود موارد  هد می نشان را  CPUبه مربوط اطالعا کند.می شناسایی خودکار طور به  BIOSکه د

ی گزینه  ی: ها [غیرفعال][فعال] [خودکار] پیکربند
هد می اجازه مورد این  س دو از بیش تا د شود.پشتیبانی فرکان

ی گزینه  ی: ها [فعال][غیرفعال] [خودکار] پیکربند

هد را امکان این شما به مورد این  ی خودکار طور به تا مید ها س از سریعتر را  CPUهسته ی فرکان کمتر که زمانی پایه کار
کنید.تنظیم است دما و جریان عملیاتی، توان حد از 

SpeedStep(tm)Intel(R) 

ت  توربوحال

هد می امکان شما به منو این در موجود موارد  ی را  ASPMد هید.تغییر  Express PCI SAو  PCHبرا د

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

ی گزینه  ی: ها [فعال][غیرفعال] پیکربند

ی گزینه  ی: ها [غیرفعال][فعال] پیکربند

هد می اجازه -threading Hyperپردازشگر یک به آیتم این  هر منطقی پردازنده دو عنوان به تا د اجازه عامل سیستم به و شود ظا
هد می  ی زمان همزمان طور به را پردازنده یا رشته دو تا د کند.بند

هد می امکان شما به منو این در موجود موارد  ی را پیوند سرعت تا د ت برا کنید.تنظیم مانیتور مولتی و  PEGپور

ی  فرمپلت متفرقه پیکربند

ی  3.6.3 .(SA)سیستم عامل پیکربند

ی  3.6.1 CPUپیکربند

3.6.2

3.6 ی  پیشرفتهمنو

ت تغییر هنگام  ی آیتم تنظیما ی ها عملکرد در اختالل باعث تواند می فیلد نادرست مقادیر باشید. محتاط پیشرفته منو
شود.سیستم 

ت شده نصب  CPUاساس بر است ممکن منو این در موجود موارد  باشد.متفاو
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ی  CPUتوان مدیریت پیکربند
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ی گزینه  ی: ها [فعال][غیرفعال] پیکربند

هید می که هنگامی  ی یک خوا ی از  RAIDپیکربند ها سخت دیسک درایو
SATA  ی کنید، ایجاد  Acceleration System Optane Intel [(RAID)رو
With Premium RST [Intel  کنید.تنظیم

ی گزینه  ی: ها [فعال][غیرفعال] پیکربند

هد می امکان شما به مورد این  کنید.غیرفعال یا فعال را  SATAدستگاه د

هند.می را  Express PCI PCHسرعت تنظیم امکان شما به منو این در موجود موارد  د

هد می اجازه شما سیستم به مورد این  ت سرعت خودکار طور به تا د ب را  Express PCIپور کند.انتخا

[AHCI]

(RAID)]

هد می امکان شما به مورد این  ی د کنید.تنظیم را  SATAپیکربند

PCIeسرعت 

Plug Hot  هر زمانی فقط موارد این ت که شوند می ظا ی  SATAحال می امکان شما به و باشد شده تنظیم  [AHCI]رو

هد  کنید.غیرفعال یا فعال را  Plug Hot SATAپشتیبانی د
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هد می امکان شما به مورد این  ت د ی اسال ی را  Express PCIها کنید.پیکربند

 PremiumRST[اینتل 

ی گزینه  ی: ها [فعال][غیرفعال] پیکربند

هید می که هنگامی  ی خوا ها کننده کنترل (رابط  AHCIاز  SATAدیسک هارد درایو
ی کنند، استفاده پیشرفته) میزبان  حافظه درایور به  AHCIکنید. تنظیم  [AHCI]رو
هد اجازه داخلی  ی تا مید ها عملکرد که کند فعال را  ATA Serialپیشرفته ویژگی

ی  ی در را ذخیرهساز ها ی بار هد افزایش تصادفی کار هد اجازه درایو به و مید تا مید
ت ترتیب  ت به را دستورا کند.بهینه داخلی صور

ی گزینه  ی: ها  s)]GT/(8 [Gen3 s)] GT/(5 [Gen2 s)] GT/(2.5 [Gen1[خودکار] پیکربند

Technology) Reporting and Analysis Monitoring, (Self-SMART  در خطا بروز هنگام که است نظارتی سیستم یک
ی پیام دیسک، هارد  هد.می نشان روشن) (خودآزمایی  POSTحین در را هشدار د

ب  سیستمشتا

ی گزینه  ی: ها ش][روشن] پیکربند [خامو

هد می امکان شما به مورد این  ت د ب  SATAپور کنید.غیرفعال یا فعال را شده انتخا

 OptaneIntelبا 

ی دستگاه وجود خودکار طور به  ،BIOS Setupبه ورود هنگام  هد. می تشخیص را  SATAها ت در  SATAدستگاه اگر د  SATAپور
ت موارد باشد، نشده نصب مربوطه  شود.نمی داده نشان  SATAپور

SATA6G_8- SATA6G_1 

فصل 

ی  3.6.4 PCHپیکربند

ی  3.6.5 ی ذخیره پیکربند PCHساز

SATA6G_8- SATA6G_1 

ب  ت انتخا SATAحال

هوشمندخودآزمایی 

ی)  ها SATAکنترلر(

ی   ExpressPCIپیکربند
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ت  [X4[حال

ت در سیستم که زمانی  استکار حال

هد می امکان شما به مورد این  ت در سیستم که زمانی تا د ش یا روشن را  LED RGBنور است، کار حال کنید.خامو

ی گزینه  ی: ها [فعال][غیرفعال] پیکربند

هند می امکان شما به منو این در موجود موارد  ی د ی پیکربند ی ذخیره ها ی را  CPUساز کنید.پیکربند

ت  هد غیرفعال  PCIEX16_3و کنید فعال را  X4به  PCIEX4_1حال شد.خوا

ت در را  PCIEX4_2حالت  هد غیرفعال  SATA6G_5~8و کنید فعال  X4حال شد.خوا

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

هی اگر  هد غیرفعال  PCIEX4_1و فعال  PCIEX16_3شود، شناسایی  PCIEX16_3در دستگا خوا
شد.

ت در سیستم که زمانی  ب حال ت است، خوا ب حال داردخاموشی حالت یا زمستانی خوا

[خودکار]

ی گزینه  ی: ها ش][روشن] پیکربند [خامو

هند می امکان شما به منو این در موجود موارد  ی دستگاه و کنید سوئیچ  PCIeخطوط بین د ی را داخلی ها کنید.پیکربند

ت  ی دستگاه برق همیشه  C Type USBپور کند.می تامین را شما ها

ی گزینه  ی: ها ش][روشن] پیکربند [خامو

ت  [X4_1[حال

[خودکار] ی دستگاه خودکار طور به سیستم این  ت در و کند می شناسایی را شما  Cنوع  USBها مناسب برق نیاز صور
هد.می ارائه را  د

SATA6G_78  هد غیرفعال شدخوا

هد می امکان شما به مورد این  ت در سیستم که زمانی تا د ب، حال ب خوا ش یا زمستانی خوا  RGB LEDنور است، خامو
ش یا روشن را  کنید.خامو

هد.می را آزالیا باال وضوح با صوتی کنترلر از استفاده امکان شما به آیتم این  د

ی گزینه  ی: ها [فعال][غیرفعال] پیکربند

ت [خودکار  هی اگر  [(X2(حال هد فعال  PCIEX4_2شود، شناسایی  PCIEX4_2در دستگا وشد خوا

[فعال]

هد می امکان شما به مورد این  کنید.غیرفعال یا فعال را  LAN Intelکنترلر د

ی  3.6.7 ی دستگاه پیکربند داخلیها

ی  3.6.6 CPUحافظه پیکربند
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کندمی پشتیبانی  ®Intelاز فقط  ®RSTe CPU Intelبا  CPU RAIDعملکرد  ،CPUرفتار دلیل به  •
ی پردازنده  ی هسته  ™series X-Core 6)ها ی ماژول و باالتر) یا ا  ®SSD.Intelها

هر زمانی فقط منو این  ی پردازنده که شود می ظا ی ها ی هسته  Core™ Intel® X 6)سر نصب باالتر) یا ا
باشد.شده 

•

SATA6G_5~8و  PCIEX4_2سوئیچ عملکرد 

ی   RGBLEDنورپرداز

Cنوع  USBبرق سوئیچ 

PCIEX4_1و  PCIEX16_3سوئیچ عملکرد 

اینتل LANکنترلر 

HDصوتی کنترلر 
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ی گزینه  ی: ها [(S5)[فعال  [(S4+S5)[فعال [غیرفعال] پیکربند

ت انتخابگر  هد می امکان شما به مورد این  TBTریشه پور ت د ب را تندر ریشه پور کنید.انتخا
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هد می امکان شما به مورد این  ی د ش  S5یا  S4+S5در را برق مقدار ی سیستم تا کنید خامو ی برا ها شود. آماده  ErPنیاز
ی وقتی  ی گزینه همه شود، تنظیم [فعال] رو ش  PMEدیگر ها شوند.می خامو

ی  ها ی: گزینه  [PCIE16_1] [PCIE16_2][PCIE4_2]غیرفعال]  Thunderbolt]پیکربند

ت تک کنترل  هد می امکان شما به مورد این  USBپور ت هر د کنید.غیرفعال یا فعال را  USBپور

ی دستگاه  ت از  Express NVMها کنند.نمی پشتیبانی  SMARTاطالعا

ی مورد  ها ی دستگاه هد. نشان را خودکار شناساییشده مقادیر انبوه ذخیرهساز مورد نشود، شناسایی  USBدستگاه اگر مید
هد.می نشان را هیچکدام  د

ی  ی درگاه محل از اطالع برا کنید.مراجعه مادربرد طرح  1.1.2بخش به  USBها
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ی  هند می امکان شما به منو این در موجود موارد شبکه پشته پیکربند د
ی را  / PXE Ipv6 Ipv4پشتیبانی  کنید.پیکربند

ی  3.6.8 هند می امکان شما به منو این در موجود موارد  APMپیکربند ت د ی تنظیما بیدار
ب و  کنید.تنظیم را سیستم خوا

ی  3.6.12 می امکان شما به منو این در موجود موارد  Thunderbolt(TM)پیکربند
هند  ت د ی را  Thunderboltتنظیما کنید.پیکربند

3.6.9

ت  3.6.10 ت منو این  SSD HDD/SMARTاطالعا ی دستگاه  SMARTاطالعا متصل ها

هد.می نمایش را  د

ی  3.6.11 هند می امکان شما به منو این در موجود موارد  USBپیکربند ی ویژگی د تغییر را  USBبه مربوط ها
هید. د

Ready ErP  شده][غیرفعال

فصل 
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[خودکار]

[معلول]

ت][فست  بو

ب پمپ کنترل ویژگی  کنید.غیرفعال را آ

هد می امکان شما به مورد این  ی را  TPMعامل سیستم تا د کنید.پیکربند

ت  [DC[حال

ت سرعت  ت در را بو ی بو س بعد هد.می افزایش  ACبرق قطع از پ د

هد می اجازه شما سیستم به  ت سرعت به تا د ی بو بازگردد.خود عاد

ب پمپ کنترل  ت در را آ ی  DCحال کنید.فعال پین  3شاسی فن برا

ی  ت دما/وضعیت مانیتور منو هد می نمایش را سیستم قدر هد می امکان شما به و د ت د هید.تغییر را فن تنظیما د

ب پمپ نوع  هد می تشخیص را شده نصب آ ت و د ی حال تغییر خودکار طور به را کنترل ها
هد.می  د

[فعال]

ی  ی و سرعت کمترین خودکار شناسایی برا ی کار چرخه حداقل پیکربند ی فن، هر برا کنید.کلیک مورد این رو

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

فنکیو تنظیم 

ت  ب پمپ کنترل  [PWM[حال ت در را آ ی  PWMحال کنید.فعال پین  4شاسی فن برا

هد می اجازه شما سیستم به  ت سرعت تا د هد.افزایش را بو د

ی آیتم  ی ها ت منو هند می امکان شما به بو ی گزینه د ت ها هید.تغییر را سیستم بو د

Normal] [Boot  ت در ی بو س بعد ت به  ACبرق قطع از پ ی بو گردد.برمی عاد

[معلول]

 W_PUMP+PUMP / AIOکنترل 

ت  ی بو ACبرق قطع از بعد بعد

ی  فنکیو پیکربند

ت  سریعبو

ی  3.6.13 -FWPCHپیکربند

3.7

3.8

ی  مانیتورمنو

ی  تمنو بو

هر زمانی فقط زیر موارد  ی را  Boot Fastکه شوند می ظا کنید.تنظیم [فعال] رو
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ی دستگاه خودکار طور به سیستم  ت قابل ها ی دستگاه و بو کند.می شناسایی را افزودنی ها

ت  یراه حال انداز

ی گزینه  ی: ها قدیمی] OPROM[فقط  Legacy [OPROMو  UEFI]پیکربند

هد می امکان شما به مورد این  ی دستگاه نوع د ی ذخیره ها هید می که را ساز ی راه خوا ب کنید انداز انتخا
کنید.
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هد می امکان شما به مورد این  بایوس پیشرفته حالت به  POSTاز بعد د
بروید.

CSM  ی دستگاه از کامل طور به تا کنید غیرفعال را  UEFIحالت یا درایور  UEFIغیر افزودنی ها
Windows®  کند.پشتیبانی

ت  ازبو

ت  ازبو

هد می امکان شما به مورد این  بروید. BIOS EZحالت به  POSTاز بعد د

[معلول]

هد می امکان شما به مورد این  ی دستگاه نوع د ی شبکه ها هید می که را ا ب خوا کنیدانتخا

چکمه

هد می امکان شما به مورد این  ی آیتم د ی) پشتیبانی (ماژول  CSMها ی را سازگار ی دستگاه  ،VGAاز کامل پشتیبانی برا قابل ها
ت  ی دستگاه و بو ی مختلف افزودنی ها ی برا ی بهتر سازگار کنید.پیکربند

ی گزینه  ی: ها [UEFIدرایور [اول قدیمی] [فقط گرفتن] [نادیده پیکربند

ی  ها ی: گزینه [UEFIدرایور [اول قدیمی] [فقط پیکربند

[خودکار]

هد می امکان شما به مورد این  هی نوع د هید می که را دستگا ت خوا ب کنید بو کنید.انتخا

ی دستگاه  یذخیره ها ساز

هد می امکان شما به مورد این  ت د ی را  ®Boot Secure Windowsتنظیما ی و کنید پیکربند ها ی را آن کلید سیستم از محافظت برا
ی دسترسی برابر در  ها و غیرمجاز ها کنید.مدیریت  POSTطول در بدافزار

ت  پیشرفته][حال

ی  ی برا ی دستگاه از کامل طور به تا کنید فعال را  CSMبهتر، سازگار یا درایور  UEFIغیر افزودنی ها
کند.پشتیبانی  ®UEFI Windowsحالت 

[UEFI[فقط 

ی گزینه  ی: ها [UEFIدرایور [اول قدیمی] [فقط گرفتن] [نادیده پیکربند

ت  [EZ[حال

ی دستگاه  شبکهها

[فعال]

ی دستگاه  -PCIE/PCIتوسعه ها

ی.راه  انداز

هد می امکان شما به مورد این  ی دستگاه نوع د هید می که را -PCI E/PCIتوسعه ها ی راه خوا ب کنید انداز انتخا
کنید.

هادستگاه کنترل 

CSM  ی راه را کنیدانداز

ت  ازبو

هر زمانی فقط زیر موارد  ی را  CSM Launchکه شوند می ظا کنید.تنظیم [فعال] رو
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ی  تپیکربند بو

CSM  ی)پشتیبانی (ماژول سازگار

ت  امنبو

فصل 
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ت دستگاه اولویت ترتیب موارد این  ی دستگاه از را بو ی آیتم تعداد کنند. می مشخص موجود ها هی ها ی که دستگا هر صفحه رو ظا
ی دستگاه تعداد به شوند می  دارد.بستگی سیستم در شده نصب ها

ی دستگاه موارد این  هد. می نمایش را موجود ها ی آیتم تعداد د هی ها ی که دستگا هر صفحه رو ی دستگاه تعداد به شوند می ظا نصب ها
ی دارد. بستگی سیستم در شده  ت شروع برا ب دستگاه از شدن بو ی شده، انتخا ی رو کنید.کلیک مورد

هد می امکان شما به مورد این  کنید.غیرفعال یا فعال را  Setupانیماتور د

ی گزینه  ی: ها [فعال][غیرفعال] پیکربند

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

هد می امکان شما به مورد این  هید، می فشار را  <Enter>وقتی کنید. اجرا را  Flash EZ ASUS 3د هر تأیید پیام یک د از شود. می ظا
ی راست چپ/پیکان کلید  ب برا س کنید، استفاده  [No]یا  [Yes]بین انتخا هید فشار را  <Enter>سپ ب تا د کنید.تأیید را خود انتخا

ی آیتم  ی ها هند می امکان شما به ابزار منو ی را ها گزینه د ی برا ها ی خاص عملکرد ب را مورد یک کنید. پیکربند س و کنید انتخا را  <Enter>سپ
هید فشار  ی تا د شود.داده نمایش فرعی منو

Utility3 Flash EZ ASUS 3.9.1 

ی اولویت  تگزینه ها بو

تلغو  بو

AnimatorSetup 

ی  ب برا ت دستگاه انتخا ی راه حین در بو هر  ASUSنشان وقتی سیستم، انداز هید.فشار را  <F8>شد، ظا •د
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ی  ت در  ®Windowsعامل سیستم به دسترسی برا هید فشار  POSTاز بعد را  <F8>ایمن، حال •شود).نمی پشتیبانی  ®Windows) 8د

ی  ت برا کنید.مراجعه  Flash EZ ASUS 3.11.2 3بخش به بیشتر، جزئیا

3.9 ی  ابزارمنو
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ی ذخیره رسانه هر مانند زمان طول در است ممکن  SSDسرعت  ش دلیل به ساز هش داده پرداز یابد.کا
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Erase Secure  ایمن و کامل طور بهSSD  گرداند.می باز کارخانه عملکرد سطح به را آن و کند می تمیز را شما

ی  ی راه برا ی  Erase، Secureانداز ی در  Erase Secure > Toolرو ت منو کنید.کلیک پیشرفته حال

SSD  ی ها
هدمی نمایش را موجود  د

ایمنکردن پاک  3.9.2

ت در فقط ایمن کردن پاک  ت که شوید مطمئن است. دسترس در  AHCIحال ی را  SATAحال ی کنید. تنظیم  AHCIرو رو
AHCI > Selection Mode SATA > Configuration Storage PCH > Advanced  کنید.کلیک

ش را سیستم فرآیند طول در  نکنید.خامو

وضعیت:تعریف 

•

ت کردن پاک زمان  • بکشد.طول کمی است ممکن آن اندازه به بسته  SSDمحتویا

ی است ممکن باشد، شده متوقف یا باشد ناقص ایمن کردن پاک فرآیند که صورتی در است. شده قفل  ها  SSDدرایو
توسط که کند می استفاده متفاوتی عبور رمز از که باشد ثالث شخص افزار نرم یک دلیل به است ممکن این شوند. قفل 

کنید.باز افزار نرم در را  SSDباید امن، کردن پاک به اقدام از قبل است. شده تعریف ایسوس 
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ی  هده برا ی  SSDکامل لیست مشا ت در کنید. بررسی را  ASUSپشتیبانی سایت  Erase، Secureبا شده تست ها صور
ی  ی  Erase Secureاجرا شود.ناپایدار است ممکن درایو ناسازگار،  SSDرو

ی است، زده یخ درایو اگر  ش باید شما کامپیوتر ایمن، کردن پاک ادامه برا شود.ریست هارد یا خامو

•

ت منجمد.  هایی  BIOSاست.  BIOSحفاظتی اقدام یک نتیجه زده یخ حال ی که را درایو با نیستند عبور رمز دارا
ت از قبل آنها کردن فریز  کند.می محافظت کردن بو

•

ت در فقط ایمن کردن پاک  ی شود. می پشتیبانی اینتل  SATAپور ت برا ت مورد در بیشتر اطالعا ی پور  SATAها
هنما دفترچه این مادربرد طرح  1.1.2بخش به اینتل،  کنید.مراجعه را

فصل 
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هد می امکان شما به مورد این  کنید.وارد را پروفایل نام د

هد می امکان شما به مورد این  ت د یک از نمایه شماره یک کنید. ایجاد پروفایل یک و کنید ذخیره  Flash BIOSدر را  BIOSفعلی تنظیما
هید فشار را  <Enter>کنید، وارد را هشت تا  س و د ب را  Yesسپ کنید.انتخا

هد می امکان شما به مورد این  ت چندین د ی یا ذخیره را  BIOSتنظیما کنید.بارگذار

ت مورد این  ی و اطالعا ی شده توصیه پیکربند ت برا ی اسال هد می نشان را  PCIEها ت که د است.شده نصب شما سیستم در گرافیک کار

ی  ها ی: گزینه  [PCIEX16_1] [PCIEX16_2] [PCIEX16_3][PCIEX16_4]پیکربند

هد می امکان شما به مورد این  ب را اتوبوس رابط د کنید.انتخا

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

هد می امکان شما به مورد این  ت د هده را  SPD DRAMاطالعا کنید.مشا

هد می امکان شما به مورد این  ت د ی را  Flash BIOSدر شده ذخیره قبلی بایوس تنظیما ی نمایه شماره کنید. بارگیر ت که را ا شما  BIOSتنظیما
هید فشار را  <Enter>کنید، وارد است کرده ذخیره را  س و د ب را  Yesسپ کنید.انتخا

هد می امکان شما به مورد این  ی خود  USBدرایو از را نمایه د ی خود  USBدرایو در را نمایه کنید، ذخیره یا بارگیر کنید.ذخیره و بارگیر
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ش را سیستم بایوس رسانی روز به هنگام  • ت خرابی از تا نکنید ریست یا خامو ی سیستم بو کنید!جلوگیر

ی  .BIOSنسخه و  CPUپیکربند

ت در فقط ویژگی این  ی کار شود.می پشتیبانی ایسوس منتخب گرافیک ها

کنید/روز به حافظه همان از فقط را  BIOSفایل کنیم می توصیه  •

ت مورد این  3.9.5 ت به مربوط اطالعا هد.می نمایش را شما سیستم در شده نصب گرافیک کار د

ایسوساورکالک نمایه  3.9.3

ت  3.9.4  SPDASUSاطالعا

ت  ت اطالعا گرافیککار

پروفایلنام 

GPUپست 

اتوبوسرابط 

نمایهدر ذخیره 

ی  نمایهاز بارگیر

ی/ USBدرایو به از/نمایه ذخیره بارگیر
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س  ب اتمام از پ ی از را گزینه این خود، انتخا ب  Exitمنو ب مقادیر شوید مطمئن تا کنید انتخا این وقتی اند. شده ذخیره شده انتخا
ب را گزینه  هید، می فشار را  <F10>یا کنید می انتخا هر تأیید پنجره یک د ی شود. می ظا ت ذخیره برا ب را  OKخروج، و تغییرا انتخا
کنید .

منو.

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

هد می امکان شما به گزینه این  ی را فرض پیش مقادیر د ها از یک هر برا ی در پارامتر ها ی  Setupمنو گزینه این وقتی کنید. بارگذار
ب را  هید، می فشار را  <F5>یا کنید می انتخا هر تأیید پنجره یک د شود.می ظا

1MARK X299 TUF ASUS 

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

هد می امکان شما به گزینه این  ت ذخیره بدون د ب با شوید. خارج  Setupبرنامه از خود تغییرا  ،<Esc>دادن فشار یا گزینه این انتخا
هر تایید پنجره یک  ب را بله شود. می ظا ت تا کنید انتخا شوید.خارج آن از و بگذارید کنار را تغییرا

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 در را خود تغییرا
کنیدپیدا دسترسی  EZحالت به خروجی از توانید می بگیرید. نادیده یا ذخیره بایوس موارد 

فصل 

3.10منواز خروج 

یبهینه بار فرض پیش  ساز

Shell EFI  کنیداجرا سیستم فایل دستگاه از را

ت ذخیره  بازنشانیو تغییرا

ت حذف  خروجو تغییرا
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ی راه  :3فصل  BIOSانداز

BIOS Update: EZ 1.  محیط در راWindows®  کند.می روز به

3: Flash EZ ASUS 2.  فلش درایو از استفاده با را بایوسUSB  کند.می روز به اینترنت طریق از یا

بسایت  ی آخرین  ASUSو ها ی، در پیشرفتهایی تا میکند منتشر را بایوس نسخه ی پایدار ارائه سیستم عملکرد و سازگار
هد.  وجود بایوس فعلی نسخه از استفاده در مشکلی اگر است. خطرناک بالقوه طور به  BIOSرسانی روز به حال، این با د
ت به را بایوس ندارد،  نکنید.آپدیت دستی صور

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

3: BIOS CrashFree ASUS 3.  از استفاده با را بایوسDVD  ی یک یا مادربرد پشتیبانی ی د ی و کند.می بازیابی د

ت به منجر است ممکن بایوس نامناسب رسانی روز به  ی دستورالعمل شود. سیستم نشدن بو دقت به را فصل این ها
ت در تا کنید دنبال  کنید.روز به را خود بایوس لزوم صور

ی  ها هند می امکان شما به زیر ابزار کنید.روز به و مدیریت را مادربرد بایوس تنظیم برنامه د

محیط.

ب یا افتد می کار از  BIOSفایل که زمانی  USBفلش درایو  شود.می خرا

3.11 BIOSرسانی روز به 

ی  کنید.مراجعه //:www.asus.com httpبه مادربرد این بایوس فایل آخرین دانلود برا

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

است.موجود مادربرد بسته با همراه پشتیبانی  DVDدر ابزار این 
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هنده (ارائه  ت د ت).خدما اینترن
•

EZرسانی روز به  3.11.1
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5.

4.

3 Flash EZ ASUS  هد می امکان شما به ت قابل دیسک فالپی از استفاده به نیاز بدون د آخرین عامل، سیستم بر مبتنی ابزار یک یا بو
کنید.روز به و دانلود اینترنت طریق از را بایوس 

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

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

1.

ی  :USBتوسط بایوس رسانی روز به برا

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

3.

7.

2.

6.

ب  USBبا  کنید .انتخا

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

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

فصل 

3Flash EZ ASUS 3.11.2 
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ت اینترنت شرایط و منطقه هر در اینترنت طریق از رسانی روز به  ت، طریق از رسانی روز به از قبل است. متفاو اینترن
ت اتصال  کنید.بررسی را خود محلی اینترن
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1.

ی  ب برا ش انتخا ی اینترنت، به اتصال رو ها هید فشار را راست چپ/دار جهت کلید س و د هید.فشار را  <Enter>سپ د

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

ی راه مجددا را سیستم شد، انجام رسانی روز به فرآیند که هنگامی  .5 کنید.انداز

3.

ی  اینترنت:طریق از بایوس رسانی روز به برا

4.

2. ب اینترنت طریق از  کنیدانتخا

ی  ی بهروزرسانی، تکمیل برا ها ی دستورالعمل کنید.دنبال را صفحه رو

ی راه  :3فصل  BIOSانداز

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

ش را سیستم بایوس رسانی روز به هنگام  • ی سیستم از تا نکنید مجدد تنظیم یا خامو شودجلوگیر

ی  ی از اطمینان برا ت و سازگار ت سیستم، ثبا ی را  BIOSفرض پیش تنظیما  Defaults Optimizedمورد کنید. بارگیر
Load  ی از را ب  Exitمنو ی کنید. انتخا ت برا کنید.مراجعه منو از خروج  3.10بخش به بیشتر جزئیا

ی  ی از اطمینان برا ت و سازگار ت سیستم، ثبا ی را  BIOSفرض پیش تنظیما  Defaults Optimizedمورد کنید. بارگیر
Load  ی از را ب  Exitمنو ی کنید. انتخا ت برا کنید.مراجعه منو از خروج  3.10بخش به بیشتر جزئیا
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•

تخرابی  بو
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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
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کنید.روشن را سیستم  .1

2. 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

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 

بایوسبازیابی 

3BIOS CrashFree ASUS 3.11.3 

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 

3-29

فصل 

Machine Translated by Google



 4RAIDاز پشتیبانی 
4.1 ت  RAIDتنظیما

RAIDپشتیبانی  :4فصل 

فصل 

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

ی  کنید.استفاده یکسان دیسک هارد سه حداقل از تنظیم این برا

ی از مادربرد این  کند.می پشتیبانی  RAID 10و  RAID 1، RAID 0، RAID 5حل راه با  ®Storage Rapid Intelفناور

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 

5 RAID  ت و ها داده ی اطالعا ی جمله از کند. می حذف سخت دیسک درایو چند یا سه در را برابر ی مزایا  RAID 5پیکربند
ی ذخیره ظرفیت و خطا تحمل  ،HDDبهتر عملکرد به توان می  ی کرد. اشاره باالتر ساز ی  RAID 5پیکربند ش برا پرداز

ی برنامه تراکنش،  ی ها ی، رابطه داده پایگاه کاربرد ی برنامه ا ی سیستم سایر و سازمانی منابع ریز ی ها است.مناسب تجار

ی  ت برا کنید.مراجعه  RAIDدرایور دیسک ایجاد  4.2بخش به جزئیا
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هید می اگر  ی بر را  ®Windowsعامل سیستم یک خوا یک باید کنید، نصب  RAIDمجموعه در موجود دیسک هارد رو
ی عامل سیستم نصب حین در را  RAIDدرایور و کنید ایجاد  RAIDدرایور دیسک  کنید.بارگذار

RAIDتعاریف  4.1.1

Machine Translated by Google



شوید. Setup BIOSوارد  POSTحین در 

ی به  .6 س بروید،  < Technology Storage Rapid Intel(R)پیشرفته منو هید فشار را  <Enter>سپ ی تا د  Technology Storageمنو
Rapid Intel®  شود.داده نمایش

ی را  Selection Mode SATAمورد  تنظیم  Acceleration System Optane Intel With Premium RST [Intel [(RAID)رو
کنید.

ی دیسک هارد از مادربرد  ی ها ی دستگاه و  ATAسر ی ذخیره ها ی کند. می پشتیبانی  SSD PCIEساز آرایه ایجاد هنگام بهینه، عملکرد برا
ی دیسک،  ها کنید.نصب ظرفیت و مدل همان با یکسانی درایو

ی  ی به ورود برا ی ذخیره فناور :UEFIبایوس در  ®Intelسریع ساز

ت  .5 س شوید، خارج  Setup BIOSاز و کنید ذخیره را خود تغییرا شوید. Setup BIOSوارد دوباره سپ

RAIDپشتیبانی  :4فصل 

1.

ی را مورد  کنید.تنظیم [غیرفعال] رو
ی به  .4 ی راه  Module) Support (Compatibility CSM > Boot <منو سبروید،  CSMانداز سپ

3.

ی به  .2 س بروید،  Configuration Storage PCH > Advancedمنو هید.فشار را  <Enter>سپ د

ی دستگاه نصب  یذخیره ها ساز

4.1.3

4.1.2

ی  ی ذخیره فناور UEFIبایوس در  ®Intelسریع ساز

ی  ت برا ی دستگاه نصب جزئیا ی ذخیره ها ی ساز کنید.مراجعه  2فصل به خود مادربرد رو

ی از اگر  ها ی دستگاه کردهاید .فعال را  PCIE Storage RAIDپشتیبانی موارد همه که شوید مطمئن میکنید، استفاده  PCIEذخیرهساز

ت وقتی چیپست، محدودیت دلیل به  ی پور ی  SATAها ت رو ت همه شوند، می تنظیم  RAIDحال ی پور ت در  SATAها اجرا هم با  RAIDحال
شوند.می 

ی  ت برا ت طریق از پیمایش و ورود مورد در جزئیا کنید.مراجعه  3فصل به  BIOSتنظیما

4-2
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RAIDمجموعه 

ی از  .1 ب را و  ®Volume RAID Create Technology، Storage Rapid Intelمنو کنیدانتخا

هید فشار را  Enter> Disks، Select>قسمت در  .4 ی را  Xو د هید می که هایی دیسک برا هید قرار آن در خوا ب د کنیدانتخا

ی  :RAIDمجموعه یک ایجاد برا

ب  Level RAIDمورد که هنگامی  .3 هید فشار را  <Enter>شد، انتخا ی را  RAIDسطح تا د ب ایجاد برا س و کنید انتخا سپ
<Enter>  هید.فشار را د

1MARK X299 TUF ASUS 

ب  Nameمورد که هنگامی  .2 ی نام یک شد، انتخا هید.فشار را  <Enter>و کنید وارد  RAIDمجموعه برا د

<Enter>  هید. فشار را هر زیر صفحه د شود:می ظا

فصل 

RAIDمجموعه ایجاد 

4-3

Machine Translated by Google



ی را کمتر نوار اندازه ما  ی برا ها ی را باالتر نوار اندازه و سرور سیستم ی برا ها ی سیستم ی کامپیوتر ی عمدتاً که چندرسانها صوتی ویرایش برا
ی و  میکنیم.توصیه میشوند، استفاده تصویر

4-4

ب  Volume Createمورد که هنگامی  .7 هید فشار را  <Enter>شد، انتخا شودایجاد  RAIDحجم تا د

ب  Size Stripمورد که هنگامی  .5 ی را  <Enter>شد، انتخا ب برا ی نوار اندازه انتخا ی (فقط  RAIDآرایه برا  (5و  RAID ،0 10برا
هید فشار  س و د هید. فشار را  <Enter>سپ زیر موارد است. متغیر کیلوبایت  128تا کیلوبایت  4از موجود نوار اندازه مقادیر د
هستند:معمولی مقادیر 

ب  (MB)ظرفیت مورد که هنگامی  .6 هید. فشار را  <Enter>و کرده وارد را خود نظر مورد  RAIDحجم ظرفیت شد، انتخا مقدار د
هد.می نشان را مجاز ظرفیت حداکثر فرض پیش  د

RAIDپشتیبانی  :4فصل 

64 5: RAID - کیلوبایت

64 10: RAID - کیلوبایت

ی به و  بازگردید. ®Technology Storage Rapid Intelمنو

128 0: RAID - کیلوبایت
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ت تمام  ،RAIDمجموعه یک حذف با باشید. محتاط  RAIDمجموعه یک حذف هنگام  ی در موجود اطالعا ها را سخت دیسک درایو
هید دست از  داد.خوا

4-5

RAIDمجموعه یک حذف 

1MARK X299 TUF ASUS 

ی از  .1 ب را خود نظر مورد  RAIDحجم  ®Technology، Storage Rapid Intelمنو کنیدانتخا
هید. فشار را  <Enter>و کنید حذف  هر زیر صفحه د شود:می ظا

ی  :RAIDمجموعه یک حذف برا

ب  Deleteمورد که هنگامی  .2 هید، فشار را  <Enter>شد، انتخا س د ب را  Yesسپ حذف  RAIDحجم تا کنید انتخا
ی به و شود  ی یا برگردید،  ®Technology Storage Rapid Intelمنو ب را  Noلغو ، برا کنید.انتخا

فصل 
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ی حمله  BIOSUEFI 4.1.4در  CPUبه  ®Intelمجاز

RAIDپشتیبانی  :4فصل 

ت  .4 س شوید، خارج  Setup BIOSاز و کنید ذخیره را خود تغییرا شوید. Setup BIOSوارد دوباره سپ

1.

ی  KEYماژول یک به ویژگی این  ی کردن فعال برا ها دارد.نیاز  ®RSTe CPU Intelبا  CPU RAIDعملکرد

ی به  .3 س بروید،  Configuration Storage CPU > Advancedمنو ی) سپ ها ت( ی) که را  PCIEاسال ها ت(  X16کار
M.2 Hyper  ی) یا ها ت( ی اید کرده نصب را  SSD X4 PCIEکار ت کنید. تنظیم  PCIEیا  X16 M.2 Hyperرو  X4 SSDکار
ترتیب.همین به 

ی   BIOS:UEFIدر  CPUدر  ®Raid Virtual Intelکردن وارد برا

ی را مورد  کنید.تنظیم [غیرفعال] رو
ی به  .2 ت منو ی) پشتیبانی (ماژول  < CSMبو ی راه  <سازگار سبروید،  CSMانداز سپ

ها،  س کنترلر هید فشار را  <Enter>سپ ی در  ®Raid Virtual Intelتا د شود.داده نمایش  CPUمنو
ی به  .5 بروید VMD Intel All > CPU on Raid Virtual Intel(R) > Advancedمنو

شوید. Setup BIOSوارد  POSTحین در 

ی  ی  1.1.9بخش به  VROC_HW_KEYاتصال محل از اطالع برا ها کنید.مراجعه داخلی کانکتور

4-6

ی پردازنده  ی هسته  ™series X-Core 6)ها ی ماژول و باالتر) یا ا  ®SSD.Intelها

ی  ت برا ت طریق از پیمایش و ورود مورد در جزئیا کنید.مراجعه  3فصل به  BIOSتنظیما

کندمی پشتیبانی  ®Intelاز فقط  ®RSTe CPU Intelبا  CPU RAIDعملکرد  ،CPUرفتار دلیل به  •

•

ی، سخت طراحی دلیل به  ت از شما مادربرد افزار ی عنوان به  CPU RAIDتنظیما ها کند.نمی پشتیبانی عامل سیستم درایو

ت  • ت به  X16 M.2 HYPERکار ی جداگانه صور شود.می خریدار

ت به  KEYماژول  • ی جداگانه صور شود.می خریدار
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<Enter>  ب را ی را  Xو کنید انتخا ب عملکرد این کردن فعال برا کنید.انتخا
ب  Controllers VMD over spanned RAID Enableمورد وقتی  .4 هیدفشار شد، انتخا د

ب  Nameمورد که هنگامی  .2 ی نام یک شد، انتخا هید.فشار را  <Enter>و کنید وارد  RAIDمجموعه برا د

ب  Level RAIDمورد که هنگامی  .3 هید فشار را  <Enter>شد، انتخا ی را  RAIDسطح تا د ب ایجاد برا س و کنید انتخا را  <Enter>سپ
هید.فشار  د

.RAIDمجموعه 

ی از  .1 ب را  ،Volume RAID Create CPUدر  ®Raid Virtual Intelمنو هید. فشار را  <Enter>و کنید انتخا هر زیر صفحه د شود:می ظا

هید فشار را  Enter> Disks، Select>قسمت در  .5 ی را  Xو د هید می که هایی دیسک برا هید قرار آن در خوا ب د کنید.انتخا

1MARK X299 TUF ASUS 

ی  :RAIDمجموعه یک ایجاد برا

فصل 

RAIDمجموعه ایجاد 

4-7
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ی را کمتر نوار اندازه ما  ی برا ها ی را باالتر نوار اندازه و سرور سیستم ی برا ها ی سیستم ی کامپیوتر ی عمدتاً که چندرسانها صوتی ویرایش برا
ی و  میکنیم.توصیه میشوند، استفاده تصویر

4-8

64 5: RAID - کیلوبایت

ی به و  بازگردید. ®Technology Storage Rapid Intelمنو

64 10: RAID - کیلوبایت

ب  Volume Createمورد که هنگامی  .8 هید فشار را  <Enter>شد، انتخا شودایجاد  RAIDحجم تا د

128 0: RAID - کیلوبایت

ب  (MB)ظرفیت مورد که هنگامی  .7 هید. فشار را  <Enter>و کرده وارد را خود نظر مورد  RAIDحجم ظرفیت شد، انتخا مقدار د
هد.می نشان را مجاز ظرفیت حداکثر فرض پیش  د

ب  Size Stripمورد که هنگامی  .6 هید فشار را  <Enter>شد، انتخا ی را نوار اندازه تا د ب  RAIDآرایه برا ی (فقط کنید انتخا  10برا
0، RAID  س و  ،(5و هید. فشار را  <Enter>سپ موارد است. متغیر کیلوبایت  128تا کیلوبایت  4از موجود نوار اندازه مقادیر د
هستند:معمولی مقادیر زیر 

RAIDپشتیبانی  :4فصل 
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ت تمام  ،RAIDمجموعه یک حذف با باشید. محتاط  RAIDمجموعه یک حذف هنگام  ی در موجود اطالعا ها را سخت دیسک درایو
هید دست از  داد.خوا

RAIDمجموعه یک حذف 

هید. فشار را  <Enter>و  هر زیر صفحه د شود:می ظا

ی  :RAIDمجموعه یک حذف برا

1MARK X299 TUF ASUS 

ب  Deleteمورد که هنگامی  .2 هید، فشار را  <Enter>شد، انتخا س د ب را  Yesسپ شود حذف  RAIDحجم تا کنید انتخا
ی در  ®Raid Virtual Intelبه و  ی یا برگردید،  CPUمنو ب را  Noلغو ، برا کنید.انتخا

ی از  .1 هید می که را  RAIDحجم  ،CPUدر  ®Raid Virtual Intelمنو ب کنید حذف خوا کنیدانتخا

فصل 
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 ®10Windowsعامل سیستم نصب حین در  RAIDکنترلر درایور نصب 

ی  کنید.کلیک  Driver Loadرو

 ®Windows.10نصب شروع دستورالعمل 
ت  ®Windows 10عامل سیستم نصب دیسک از استفاده با را رایانه  .1 کنیددنبال را صفحه کنید . بو

ب را نصب نوع یک تا شد خواسته شما از که هنگامی  .2 ی کنید، انتخا کنیدکلیک  :only Windows Install Customرو
(پیشرفته).

س  ی مجموعه ایجاد از پ ی در عامل سیستم یک نصب آماده اکنون  ،RAIDها ها ت قابل آرایه یا مستقل درایو در هستید. بو
ی نصب نحوه دستورالعمل قسمت این  ها شود.می ارائه عامل سیستم نصب حین در  RAIDکنترلر درایور

RAIDپشتیبانی  :4فصل 

3.

ی   ®Windows:10عامل سیستم نصب هنگام  RAIDکنترلر درایور نصب برا
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فصل 

6.

8.

5.

س  ی راه سپ ی یابد. می ادامه عامل سیستم نصب با انداز ی دستورالعمل ادامه برا کنید.دنبال را صفحه ها

ی و کنید پیدا پشتیبانی  DVDبه مربوط پوشه در را درایور  ی ادامه برا کنید.کلیک  OKرو

ی سیستم که هنگامی  .7 ی کرد، تمام را  RAIDدرایور بارگیر ی د ی و جایگزین سرور ویندوز نصب دیسک با را مادربرد پشتیبانی د
ب را ویندوز نصب درایو کنید.  ی و کرده انتخا کنید.کلیک  Nextرو

هر پیامی  .4 ی شما به که شود می ظا ی نصب رسانه کند می یادآور درایو یک فقط اگر کنید. وارد را  RAIDکنترلر درایور درایور حاو
ی  ی درایو در را مادربرد پشتیبانی  DVDو کرده خارج را ویندوز عامل سیستم نصب دیسک اید، کرده نصب خود سیستم در نور نور

ی کنید. جایگزین  ی ادامه برا کنید .کلیک  Browseرو

1MARK X299 TUF ASUS 

ب لیست از را خود نیاز مورد  RAIDکنترلر درایور  ی و کرده انتخا کنید.کلیک  Nextرو

4-11

Machine Translated by Google



ی را سخت دیسک درایو چهار حداکثر ابزار این  ی برا کند.می پشتیبانی  RAIDپیکربند

4-12

ی صفحه  ی راه ها ی فقط بخش این در شده داده نشان  BIOS RAIDانداز ی موارد با دقیقاً است ممکن و هستند مرجع برا رو
باشند.نداشته مطابقت شما صفحه 

 ®TechnologyStorage Rapid Intelگزینه رام ابزار 

2.

ی  4.1.5  ®ROM:Option Technology Storage Rapid Intelبرنامه به ورود برا

هید فشار را  ،I> + <Ctrl> POST>طول در  ی تا د شود.داده نمایش ابزار اصلی منو

.1کنید.روشن را سیستم 

ی  ها ی کلید هد می امکان شما به صفحه پایین در ناوبر ها در د ی گزینه و کنید حرکت منو ب را منو ها کنید.انتخا

RAIDپشتیبانی  :4فصل 

19LS0HJA4 

ST3160812AS

ST3160812AS

3

جلد)(شناسه وضعیت نوع/

3LS0JYL8
9LS0F4HLST3160812AS149.0  غیر دیسک گیگابایتRAID

است.نشده تعریف کدام هیچ 

ST3160812AS RAIDغیر دیسک گیگابایت  149.0

:RAIDحجم 

RAIDغیر دیسک گیگابایت  149.0

9LS0BJ5H
2 RAIDغیر دیسک گیگابایت  149.0

ت دستگاه مدل  اندازه0شماره سریال پور
فیزیکی:وسایل 
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هر زیر صفحه  شود:می ظا

ب  Disksمورد که هنگامی  .4 هید فشار را  <Enter>شد، انتخا ی تا د ها هید می که را سختی دیسک درایو مجموعه در خوا
RAID  هید قرار ب د هر  DISKS SELECTصفحه کنید. انتخا شود:می ظا

ی از  .1 ب را  .Volume RAID Create 1ابزار، اصلی منو هید. فشار را  <Enter>و کنید انتخا درد

1MARK X299 TUF ASUS 

ب  Level RAIDمورد که هنگامی  .3 هید فشار را پایین باال/پیکان کلید شد، انتخا ی را  RAIDسطح تا د ب ایجاد برا و کنید انتخا
س  هید.فشار را  <Enter>سپ د

ی  :RAIDمجموعه یک ایجاد برا

2. ی نام یک  هید.فشار را  <Enter>و کنید وارد  RAIDمجموعه برا د

[کمک]

ب  ها]دیسک [انتخا

RAIDمجموعه ایجاد 

19LS0HJA4 
RAIDغیر دیسک گیگابایت  149.0
RAIDغیر دیسک گیگابایت  149.0

کنیدایجاد حجم 

ST3160812AS

 :aaaaaaaaaaaaaaaRAIDسطح 

29LS0F4HL 

ST3160812AS

0جلد نام: 

باشد.کمتر یا کاراکتر  16و باشد نداشته خاصی نویسه که کنید وارد را فرد به منحصر جلد یک نام 

ST3160812AS

آااااااااااااااااااااانوار : اندازه 

اندازه

3 RAIDغیر دیسک گیگابایت  149.0

dssdsdsdsها: دیسک 

ST3160812AS3LS0JYL8

ت دستگاه مدل  0شماره سریال پور
RAIDغیر دیسک گیگابایت  149.0

ی:aaaaaaaaaهمگام  ساز

9LS0BJ5H

ی را  6تا  2 ب صدا ایجاد در استفاده برا کنید.انتخا

ظرفیت:ااااااااااااااا

وضعیت

[ ی قبلی/-[ شدانجام -SelectDisk [SPACE]-[ENTER]بعد

فصل 
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ی را کمتر نوار اندازه ما  ی برا ها ی را باالتر نوار اندازه و سرور سیستم ی برا ها ی سیستم ی کامپیوتر ی عمدتاً که چندرسانها صوتی ویرایش برا
ی و  میکنیم.توصیه میشوند، استفاده تصویر

4-14

128 0: RAID - کیلوبایت

ی پایین باال/پیکان کلید از  .6 ب برا ی نوار اندازه انتخا ی کنید استفاده  RAIDآرایه برا  RAID ،100(برا

RAIDپشتیبانی  :4فصل 

ب درایو کوچک مثلث  هد. می نشان را شده انتخا س د ب تکمیل از پ هید.فشار را  <Enter>خود انتخا د

هر پیام  شود:می ظا

64 5: RAID - کیلوبایت

9.

ی پایین باال/پیکان کلید از  .5 ب برا س و کنید استفاده درایو انتخا ی را  <Space>سپ ب برا هید. فشار انتخا آد

ب  Volume Createمورد که هنگامی  .8 هید. فشار را  <Enter>شد، انتخا زیرهشدار د

64 10: RAID - کیلوبایت

س و  ،(5فقط و  هید. فشار را  <Enter>سپ زیر موارد است. متغیر کیلوبایت  128تا کیلوبایت  4از موجود نوار اندازه مقادیر د
هستند:معمولی مقادیر 

ی  ی به بازگشت و  RAIDحجم ایجاد برا هید، فشار را  <Y>اصلی، منو ی یا د ی به بازگشت برا را  N> VOLUME، CREATE>منو
هید.فشار  د

ب  Capacityمورد که هنگامی  .7 هید. فشار را  <Enter>و کرده وارد را خود نظر مورد  RAIDحجم ظرفیت شد، انتخا فرض پیش مقدار د
هد.می نشان را مجاز ظرفیت حداکثر  د

ی تمام اخطار:  ها ی داده ی رو هند بین از انتخابی دیسکها رفت.خوا

هید می که هستید مطمئن آیا  /N)(Yکنید؟ ایجاد را حجم این خوا
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ی  :RAIDمجموعه یک حذف برا

ی پایین باال/پیکان کلید از  .2 ب برا هید می که  RAIDمجموعه انتخا س و کنید استفاده کنید حذف خوا را  <Delete>سپ
هید. فشار  هر زیر هشدار پیام د شود:می ظا

ی  ی به بازگشت و  RAIDمجموعه حذف برا هید، فشار را  <Y>ابزار، اصلی منو ی یا د ی به بازگشت برا  <N>منو
VOLUME، DELETE  هید.فشار را د

هر زیر صفحه  شود:می ظا
ی از  .1 ب را  .Volume RAID Delete 2ابزار، اصلی منو هید. فشار را  <Enter>و کنید انتخا درد

طبیعی

ت تمام هشدار:  هد حذف دیسک اطالعا شد.خوا

نام

کند.می بازنشانی  RAIDغیر حالت به را ها دیسک حجم حذف 

گیگابایت 298.0درایو ظرفیت وضعیت
آره

مرحله

2(Stripe) RAID0 

ت قابل  شدنبو

ی مورد (این  ی برا ها کند)نمی صدق بازیابی جلد

0حجم 

ی [حذف  صدا]منو

[کمک]

- [ESC] - [ ی  [ ب را صدا حذف  [DEL] -قبلی منو کنیدانتخا

RAIDمجموعه یک حذف 

ی مورد (این  ی برا ها کند)نمی صدق بازیابی جلد

ی داده تمام  هند بین از حجم در موجود ها رفت!خوا

هید می که هستید مطمئن آیا  /N):(Yکنید؟ حذف را  "Volume0"خوا

صدا]صحت تأیید [حذف 

ت تمام  ،RAIDمجموعه یک حذف با باشید. محتاط  RAIDمجموعه یک حذف هنگام  ی در موجود اطالعا ها را سخت دیسک درایو
هید دست از  داد.خوا

4-15
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خروج][تأیید 

هید که هستید مطمئن آیا  /N):(Yشوید؟ خارج میخوا

4.2.1 ®Windowsدر  RAIDدرایور دیسک یک ایجاد 

 ®ROMOption Technology Storage Rapid Intelبرنامه از خروج 

ی از  .1 ب را  .Exit 6ابزار، اصلی منو س کنید، انتخا هید. فشار را  <Enter>سپ زیرهشدار د

ی دستورالعمل  ی صفحه ها ی را بعد کنید.دنبال نصب تکمیل برا

ی  ابزار:از خروج برا

ی عامل، سیستم نصب طول در  ی نصب رسانه بتوانید تا کنید کلیک  Driver Loadرو را  RAIDدرایور حاو
ب  کنید.انتخا

4.

1.

هر پیام  شود:می ظا

ی  ی  RAIDدرایور نصب برا  ®OS:Windowsبرا

ی  هی نام رو س و بروید  RAID > Driversبه کنید، کلیک اید کرده وارد که دستگا ی را  RAIDدرایور سپ نسخه برا
ب مربوطه عامل سیستم  ی کنید. انتخا کنید.کلیک  OKرو

<Y>  ی را هید فشار خروج برا ی را  <N>یا د ی به بازگشت برا هید.فشار ابزار اصلی منو .2د

ی درایو در را پشتیبانی  DVDیا  USBدرگاه در  RAIDدرایور با را  USBفلش درایو  هید قرار نور س و د ی بر سپ رو
Browse  کنید.کلیک

RAIDپشتیبانی  :4فصل 

3.

2.

4.2 RAIDدرایور دیسک ایجاد 

ی از قبل  ی رایانه از باید  ،USBفلش درایو از  RAIDدرایور بارگیر ی دیگر پشتیبانی  DVDاز  RAIDدرایور کردن کپی برا
کنید.استفاده  USBفلش درایو در 

ی  ی راه برا ت در  ®UEFI Windowsعامل سیستم یک انداز ی را  UEFIدرایور که شوید مطمئن  ،RAIDحال درایو برا
ی  ی خود نور کنید.بارگیر

4-16
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ضمیمه

ت کمیسیون بیانیه  فدرالارتباطا

ضمیمه

هااطالعیه 

یازفا• ش گیرنده.و دستگاه بین فاصله  

ی بهره دارد. مطابقت  FCCقوانین  15قسمت با دستگاه این  است:زیر شرط دو به مشروط بردار

1MARK X299 TUF ASUS 

هید جهت تغییر را گیرنده آنتن  هید.مکان تغییر یا د د

یا• بپذیردرا کند ایجاد است ممکن که تداخلی جمله از دریافتی تداخل هرگونه باید دستگاه  ن

است.وصل 

ت این  ی محدودیت با  FCCقوانین  15قسمت با مطابق و شده آزمایش تجهیزا مطابقت  Bکالس دیجیتال دستگاه ها
ی ها محدودیت این دارد.  ت در مضر تداخل برابر در معقول حفاظت ایجاد برا این اند. شده طراحی مسکونی تاسیسا

ت  ی تجهیزا س انرژ سازنده دستورالعمل مطابق اگر و کند تابش تواند می و کند می استفاده کند، می تولید را رادیویی فرکان
ت در مضر تداخل ایجاد باعث است ممکن نشود، استفاده و نصب  وجود تضمینی هیچ حال، این با شود. رادیویی ارتباطا
هد. رخ خاص نصب یک در تداخلی که ندارد  ت این اگر ند تلویزیون یا رادیو دریافت در مضر تداخل ایجاد باعث تجهیزا
ش با که شود،  ت کردن روشن و خامو ت از مورد چند یا یک با میشود توصیه کاربر به است، تشخیص قابل تجهیزا اقداما
باشد:داشته تداخل تصحیح در سعی زیر 

یا• نکند.ایجاد مضر تداخل است ممکن دستگاه  ن

ت• یهج تاز ی در پریز یک به را   ت مدار ی از متفاو کنیدوصل است متصل آن به گیرنده که مدار

ب• یار ت تجربه با تلویزیون رادیو/تکنسین یا فروشنده با کمک   کنید.مشور

ت  ناخواستهعملیا

ضمیمه

ی را کاربر اختیار تواند می است، شده تأیید مطابقت مسئول طرف توسط صراحتاً  ت این با کار برا بین از تجهیزا
ببرد.

الف-1

ی کابل از استفاده  ی محافظ ها ت به مانیتور اتصال برا ی گرافیک کار ت رعایت از اطمینان برا الزامی  FCCمقررا
ت است.  ت یا تغییرا نداردوجود واحد این در اصالحا
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