
                                                         
  

 كند؟ چيست و چگونه كار مي QPCI  كارت

هر مادربرد قبل از بوت شدن و نمايش تصوير، تست هايي روي اجزا ء و  Bios برنامه 
و كارتهاي نصب  ....,CPU-RAM-VGA-KEYBOARD قسمتهاي مختلف از جمله

چنانچه يكي از اين موارد داراي ايراد جزئي و يا . دهد مادربرد انجام ميهاي   شده روي اسالت
 كارت. ماند مادربرد هنگ كرده و از ادامه عمليات باز مي  -بسته به نوع آن  -كلي باشد 

QPCI  هاي كه  درون يكي از اسالت PCI شود،  با نمايش يك كد دورقمي نصب مي 

HEX  پذيرد ، مرحله اي را كه  مادربرد صورت مي هاي كه در آغاز هر قسمت  از تست
 Bios بوسيله تطبيق اين كد با جدول مربوط به. مادربرد  در آن متوقف شده  نشان ميدهد

توان اشكال  مي   ...,AWARD-AMI-PHOENIX-  INTEL: مادربرد مورد نظر مانند
  .سيستم را تشخيص داد

 ,Clockلتاژهاي پاور  و سيگنالهايداراي نمايشگر  صحت و QPCIعالوه بر اين ، كارت  

Reset   ولت  -١٢،١٢، ٥،  ٣/٣:  بوده كه  عدم وجود هر يك از سيگنالها  و ولتاژهاي مادربرد
راحتي عيوب  توان  به  لذا با استفاده از اين كارت مي. ، باعث بوت نشدن  سيستم خواهد شد

 .افزاري سيستم را تشخيص داد  و سريعتر به نتيجه رسيد سخت

بر روي كليه  QPCI كارت
مادربردها قابل نصب بوده و 
كدهاي مربوط به خطاي 
مادربردهاي جديد مرتباً به جدول 

 گردد و در سايت مربوطه اضافه مي

  www.qpci.com   به سهولت
 .قابل دستيابي است

  

http://www.qpci.com


 
  

  : QPCIروش استفاده از كارت 
هاي مادربرد پس از روشن كردن پاور دستگاه  درون يكي از اسالت QPCIبا قرار دادن كارت 

ولت  ٣/٣فاقد ولتاژ  ATشايان ذكر است كليه پاورهاي . شوند ، ولتاژهاي تغذيه پاور مونيتور مي
كه   PIIIو   PIIهستند و يا   PIمتناظر با اين ولتاژ برروي مادربردهائي كه  LEDباشند لذا  مي

  .شوند متصل هستند ، روشن نمي ATنه بوده و به پاور داراي سوكت پاور دوگا
مربوط به اين سيگنال بايد خاموش باشد  LEDدر حالت عادي :   Resetنمايشگر سيگنال  -١

بنابراين اگر پس از اتصال . افزاري افزاري يا نرم مگر در هنگام ريست شدن مادربرد اعم از سخت
اين نمايشگر روشن بماند و يا    ..…- I/O – VGA – LAN:يك كارت به مادربرد مانند

بصورت متناوب پس از گذراندن چند مرحله تست مرتباً روشن شود ، كارت مورد نظرداراي 
در موارد خرابي كليد ريست روي كيس ويا اشتباه وصل كرد چيز ديگري به محل  . اشكال است

 Reset مادربرد نيز اين نمايشگر روشن ميماند.  
خبر  PCIBUSروي  Clockاين نمايشگر از وجود سيگنال :  Clockل نمايشگر سيگنا -٢
 CPUچنانچه اين نمايشگر خاموش شود يا بيش از اندازه پرنورگردد خبر از خرابي . دهد مي

نيز  Resetهاي خراب باعث روشن ماندن نمايشگر CPUدر بعضي از موارد . خواهدداد
  .گردد مي
روشن باشد و عدد  Clockخاموش و  Resetيشگر در مواردي كه نما:   88 نمايش عدد -٣

است كه ميتواند در  Biosافزار  كارت خوانده شود، بيانگر اجرا نشدن نرم Displayبرروي  88
  :اثر يكي از موارد زير باشد

  .هاي روي مادربرد در اثر خش و فشارtraceقطع بودن  -١
كه با حرارت آن همراه  chipsetويا خرابي كلي  chipsetهاي  عدم اتصال پايه -٢

  .است
  .CPUيا جفت نشدن سوكت  CPUخرابي  -٣



را  CPUبراي تشخيص اين حالت . مادربرد  CPUVcore  قطع بودن ولتاژ -٤
خبر  CPUبدون رادياتور براي يك يا دو ثانيه روشن كنيد؛ گرم نشدن و سرد ماندن 

  .دهد از اين وضعيت مي
ريزي احيا ميگـردد   در اثر ويروس كه با دوباره برنامه Biosپاك شدن برنامه روي  -٥

ريـزي   كـه بايـد تعـويض و دوبـاره برنامـه      Biosسي مربوط به  يا خراب شدن خود آي
  .گردد

سي باعث توقـف كـار مـادر بـرد      الزم به ذكر است ريختن برنامه غلط بر روي آي  -٦
بـر روي كـارت    پس از چند مرحله از تست ميگـردد ويـا مـادر بـرد كـال هـيچ عـددي       

QPCI متوقف ميگردد 88دهد ودر  نشان نمي. 
 

آن تفسـير نمـود چانچـه       Biosكارت را بايد بـا نـوع    Display در حالت كلي عدد روي  -٤
Bios  از نوعAmi-Award-Phoenix توانيد با استفاده از  نباشد ميCD     همـراه كـارت و يـا

 .داكنيدكد مورد نظر را پي www.qpci.comمراجعه به سايت 

  
آيـد در جـدول عمـومي مربـوط      به نمايش در مي Displayدر بعضي موارد عددي كه روي  -۵

در اين موارد اين كد بصـورت اختصاصـي بـراي يـك نـوع  مـادربرد       . نوشته نشده  Biosبه آن 
 .…-ASUS- SOLTEK- GIGABYTE- IWILLمشخص يا كمپـاني سـازنده ماننـد    

مانند كارت صوتي (مخصوص آن مادربرد   onboardتخصيص يافته و مربوط به ادوات جانبي 
 Postبراي پيـدا كـردن مفهـوم ايـن كـدها بايـد بـه جـداول         . ميباشد) ، گرافيك يا كارت شبكه

Code            مربوط به همان مدل يا سـازنده مـورد نظـر مراجعـه كـرد كـه غالبـاًً در سـايت آنهـا قابـل
 .با قسمت پشتيباني شركت مورد نظر قابل دستيابي است  emailاز طريق دسترسي بوده يا 

  
  :در جدول زير قابل مشاهده ميباشد Hexنمايش كدهاي دورقمي  -٦
  
  
  

http://www.qpci.com


  
آمـده نشـانگر    Hexكه در جدول كدهاي خطـا بـراي برخـي از كـدهاي      Reservedكلمه  -٧

ادربرد براي ايرادهاي خـاص ميباشـد   به درخواست سازنده مبراي آينده بوده و يا استفاده اين كد 
و ممكن است براي عموم منتشر نشود و فقط در اختيار نمايندگان مجاز شركتها قرار ميگيرد و يـا  

ارائـه    Emailيا به درخواست مشـتري از طريـق   در سايت شركت مود نظر قايل دستيابي باشد و 
  .شود
و مـادربرد تسـت شـده در     CPUانـواع  اين كارت با كليه مادربردها سازگاري داشته و روي  -٨

صورت بروز هرگونه اشكال خواهشمند است با بخـش خـدمات پـس از فـروش شـركت تمـاس       
  .بگيريد

  
در پايان با تشكر از حسن انتخـاب شـما خواهشـمند اسـت مـا را از نظـرات و تجربيـات خـود در         

  .ستان قرار دهيممند فرمائيد تا بتوانيم در اختيار ديگر دو ارتباط يا اين دستگاه بهره
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