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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

انواع مادربرد بر اساس 
 اندازه و نوع سوکت

ی اجزای سیستم رسانی به همهی برقمادربرد وظیفه
کنه. به ها رو به هم وصل میرو بر عهده داره و اون

ترین اجزای هر خاطر همین، مادربرد یکی از مهم
 و Mainboard ای مثلهای دیگهکامپیوتره. اسم

System Board انواع مادربرد هم داره. با اینکه 
نوع مادر برد  4کامپیوتر با هم متفاوت هستن، اما 

شده هستن. اگه میخواین سیستم بیشتر شناخته
 Form Factor اسمبل کنید یا دوست دارین راجع به

بدونید، با ما همراه باشید  مادربرد هایها یا سوکت
 .کامپیوتر رو بررسی کنیم انواع مادربرد تا

https://netran.net/mag/انواع-مادربرد-براساس-اندازه-و-نوع-سوکت/
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کنه. ها رو به هم وصل میی اجزای سیستم رو بر عهده داره و اونرسانی به همهی برقمادربرد وظیفه
 و Mainboard ای مثلهای دیگهترین اجزای هر کامپیوتره. اسمبه خاطر همین، مادربرد یکی از مهم

System Board نوع مادر برد  4کامپیوتر با هم متفاوت هستن، اما  انواع مادربرد هم داره. با اینکه
 Form Factor شده هستن. اگه میخواین سیستم اسمبل کنید یا دوست دارین راجع بهبیشتر شناخته
 .کامپیوتر رو بررسی کنیم انواع مادربرد بدونید، با ما همراه باشید تا مادربرد هایها یا سوکت

 (Form Factor)  انواع مادربرد بر اساس اندازه

 

 :معموال برای اسمبل سیستم کامپیوتر دسکتاپ چهار گزینه برای انتخاب مادربرد داریم

 Mini-ITX 
 Micro-ATX 
 ATX یا  Standard ATX 
  E-ATXای Extended ATX  

ر یک ها بر اساس سایز و اندازه و شکل ظاهری مادربورد ها هستن. معموال هرچقدبندیاین دسته
کنه و بعضی های اون کمتره. اما این موضوع همیشه صدق نمیتر باشه، قابلیتمادربرد کوچیک

 .تر دارههای بیشتری نسبت به مادربرد بزرگتر قابلیتی کوچیکها مادربرد با اندازهوقت
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  Mini-ITX  مادربرد

ی اون کوچیکه. در واقع این با شنیدن اسم این نوع مادربرد میتونید حدس بزنید که اندازه
 :ها رو ببینینترین نوع مادربرد هستن. در زیر یکی از این نوع مادربردکوچیک هامادربرد

 

و به دلیل کوچک  مترهسانتی 17×17معموال شکل مربعی دارن و ابعادشون  Mini-ITX مادربردهای
 .های کمتری نسبت به بقیه مادربردها دارنبودن قابلیت

 استفاده میشه؟ Mini-ITX چرا از انواع مادربرد

های یک برد ی قابلیتکنن و در عین حال همهاین نوع مادربردها جای خیلی کمی رو اشغال می
برای اون دسته از افرادی که در کیسشون حجم کمی رو در اختیار  Mini-ITX پایه رو دارن. مادر برد

 .دارن مناسبه

 هاقابلیت

بینید، ولی تعداد تر میگمشابه سوکتیه که در مادربردهای بزر  Mini-ITX مادربرد CPU سوکت
 و دو اسالت رم PCIe بیشتر از یک اسالت Mini-ITX های اون کمتره. یک مادربردها و اسالتپورت

DIMM هم بسته به مدل مادربرد ممکنه فرق داشته  ها مثل توانایی اورکالکنداره. بعضی قابلیت
پورت ساتا دارن. اگه  4قط برای اتصال به انواع هارد ف Mini-ITX هایباشه. همچنین، کیس
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کنم میخواین هارد اینترنال بخرین ولی نمیدونین کدوم مدل براتون بهتره پیشنهاد می
ه تشخیص هارد های مختلف + نحوراهنمای خرید هارد اینترنال و انتخاب از بین سری یمقاله

 .رو مطالعه کنین معیوب

 

 Micro-ATX  مادربرد

هستش. اکثرا ابعاد این  ATX تر ازو کوچیک Mini-ITX تر از مادربردبزرگ Micro-ATX یک مادربرد
هم  20.6×24.4متریه، ولی بعضی مادربردهای این دسته میتونن ابعاد سانتی 24.4×24.4مادربرد 

 :ای ظاهری مثل عکس پایین دارهحرفه Micro-ATX داشته باشن. یک مادربرد

 

 استفاده میشه؟ Micro-ATX چرا از مادربرد

های زیاد ابعاد نسبتا کوچیکی داره. به دلیل اینکه این با وجود قابلیت Micro-ATX یک مادربرد
ای بیشتری داره و در عین حال هها و پورتبزرگتره، اسالت Mini-ITX مادربرد از مادربردهای

 24.4×24.4است. حداکثر ابعاد این نوع مادربرد  ATX تر از یک مادربرد استانداردکوچیک
 .مترهسانتی

 هاقابلیت

https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
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بسته به ابعادشون متغیر باشه.  ممکنه Micro-ATX مادربرد در DIMM و رم PCI هایتعداد اسالت
 1داشته باشه. از طرف دیگه، اکثرا فقط  DIMM تاسال 4یا  2تونه می Micro-ATX یک مادربرد

رو هم دارن. این مادربردها از  PCI-E x16 اسالت 3هاشون دارن؛ ولی در بعضی PCI-E x16 اسالت
قیمت این نوع میتونن های گرونهستن اما مدل ترصرفهبهمقرون ATX و ITX هایمادربرد
 .داشته باشن… تر، هدرهای فن بیشتر وهای بزرگ سینک قوی، هیت VRM هایی مثلقابلیت

  ATX انواع مادربرد

های ترین انواع مادربرد های کامپیوتر هست، چون قابلیتاستاندارد یکی از محبوب ATX مادربرد
-E بزرگتر و از Micro-ATX از مادربرد ATX اون میتونه تمام نیازهای شما رو برطرف کنه. یک مادربرد

ATX یر میتونین یک مادربردتره. در عکس ز کوچیک ATX مدرن رو ببینید: 

 

یسه با میتونن تا چند سال ارتقای سخت افزارتون رو پشتیبانی کنن. در مقا ATX مادربردهای
های بیشتری داره. ابعاد عمومی ها و اسالتاین مادربرد پورت Micro-ATX و Mini-ITX مادربردهای
تونین تره. این مادربرد رو تقریبا میبزرگ Micro-ATX متره و یکم ازسانتی 24.4×30.5این مادربرد 

 .قرار بدین Mid-Tower هایی کیسدر همه

 شه؟استفاده می ATX چرا از مادربرد
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ای مثل توانایی اورکالک، های حرفههای الزم برای کاربرتقریبا تمام قابلیت ATX یک مادربرد
رو داره. این نوع … های با کیفیت، حداکثر رم باالتر وسازی، پردازندهذخیره پشتیبانی از چند دستگاه

ظاهر  ATX بردهایمادربردها برای افرادی که در کیسشون مشکل فضا ندارن مناسبه. در ضمن مادر
 .بهتری هم دارن

 

 هاقابلیت

زیاد اونه. به عالوه، این مادربرد  PCI هایاسالت ATX های یک مادربردیکی از بهترین قابلیت
ی رم پشتیبانی کنه. مادربردهای تونه تا حد زیادی از حافظهداره و می DIMM اسالت رم 4حداقل 

ی مادربرد، ممکنه از کنن. بسته به مدل و تولیدکنندهگیگابایت رم پشتیبانی می 32جدید حداقل از 
های خیلی با کیفیت به  VRM های آنالک شده ازشده هم استفاده شده باشه. در مدلی آنالکتراشه

 .های قوی برای زیاد شدن پایداری اورکالک استفاده میشهسینکهمراه هیت

های بدنه، رادیاتورها و ها برای اتصال فناوناین نوع مادربرد معموال هدرهای فن زیادی داره که از 
اونا  (SATA) های ساتایاستفاده میشه. همچنین پورت (Liquid Cooling) های مایعکنندهخنک

 .ی سیستم رو بیشتر کردزیاده و با استفاده از اونا میشه ظرفیت حافظه

 E-ATX  مادربرد

ای ترجیح تر از بقیه است. خیلی از کاربرهای حرفهنادرتر و عجیب Extended ATX یک مادربرد
استفاده کنن، ولی بعضی از افراد که به قدرت خیلی زیاد، تعداد  ATX میدن از یک مادربرد

کنن. در استفاده می E-ATX ی خیلی باال نیاز دارن، از مادربوردبیشتر و حافظه CPU هایهسته
 :بینیدرو می E-ATX یک مادربرد رزی
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نوعه. این  4این  متره و بزرگترین مادربرد از بینسانتی 27.7×30.5برابر با  E-ATX ابعاد یک مادربرد
مادربرد تعداد اسالت های رم بیشتری داره و همین موضوع عرض اون رو زیاد کرده. میشه گفت 

تر هستن. در یک قوی تر وشده توسط این نوع مادربرد متفاوتهای پشتیبانیها و پردازندهسوکت
 .یی هم دارهخیلی زیاده و در عین حال قیمت باال E-ATX های یک مادربردکالم، توانایی

 استفاده میشه؟ E-ATX چرا از انواع مادربرد کامپیوتر

 های سنگین با تنظیمات گرافیکی، ویرایش ویدئو، گیم3Dهای هایی مثل رندر کردن تصویرکار
 ATX ای که یک مادربرد استانداردباال و کارهای دیگه Frame rate و ((Ultra باالترین کیفیت

 CPU قابل انجامه. این مادر برد برای راه اندازی به یک E-ATX نمیتونه انجام بده، توسط مادربرد
های معمولی بیشتر باشه. همچنین،  CPU های اون ازها و رشتهخیلی قوی نیاز داره که تعداد هسته

 .نیاز داره Full-Tower فضای زیادی اشغال میکنه و حداقل به یک کیس
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 هاقابلیت

های قوی اسمبل کنین عالوه بر این مادربرد به بهترین خواین یک کیس برای رندرینگاگه می

بر اساس  2021بهترین کارت های گرافیک  یهای گرافیک موجود نیاز دارین، بنابراین مقالهکارت

 .کمکتون میکنه هاکاربرد آن

 DIMM اسالت رم 8دارن و حداقل از  PCI-E x16 تعداد زیادی اسالت E-ATX مادربوردهای

 یا SLI کارت گرافیک به شکل 4تا  3تونه از حداقل می E-ATX کنن. یک مادربردپشتیبانی می

https://netran.net/mag/the-best-2021-graphics-cards/
https://netran.net/mag/the-best-2021-graphics-cards/
https://netran.net/mag/the-best-2021-graphics-cards/
https://netran.net/mag/the-best-2021-graphics-cards/
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CrossfireX آموزش  یپشتیبانی کنه. اگه میخواین بدونین چطوری میشه این کار رو کرد مقاله

  رو بخونین. اتصال چند کارت گرافیک به یک مادربرد

 128حداکثر ظرفیت رم در این مادر بردها خیلی زیاده و استاندارد اون برای مادربردهای مدرن 

 VRM فرض کارت صدا و وای فای دارن وبه صورت پیش E-ATX مادربوردهایگیگابایته. خیلی از 

 .تر میکنهقدرتمندشون اورکالک رو بهینه

 CPU  انواع مادربرد بر اساس سوکت

اونا است. هر مادربرد  CPU ها، بررسی نوع سوکت Motherboard بندیهای دستهیکی از روش

بخرین باید بدونین سوکت  CPU میخواینکنه. موقعی که ازسی پی یو خاصی پشتیبانی می

مناسبه یا نه. اگه سوکت مادربردتون اون سی پی رو رو پشتیبانی نکنه  CPU مادربردتون برای

 .نمیتونین ازش استفاده کنین

 LGA های خودش رو سازگار با CPU اینتل عمدتا .PGA و LGA :به طور کلی دو دسته سوکت داریم

 .میسازه PGA های سازگار باپردازنده AMD تولید میکنه و در مقابل

https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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 :اند ازهای مادربرد عبارتانواع سوکت

 A سوکت

طراحی شدن و سرعت باس اونا بین  A برای مادربردهای سوکت AMD و Durons هایپردازنده
هم پشتیبانی  PGA پین پردازنده دارن و از پکیجینگ 462مگاهرتزه. این نوع مادربرد  200تا  100
 .کننمی

 370سوکت 

، Celeron ،Intel Pentium II هایپین پردازنده وجود داره و از پردازنده 370روی این نوع مادربرد 
Via Cyrix III و Via C3 کنه. این مادربردها در پکیجپشتیبانی می PGA  وجود دارن و سرعت باس

 .مگاهرتز هستش 133تا  66ها بین اون
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 478سوکت 

با اسم  478طراحی شدن، مادربردهای سوکت  Pentium 4 هایپین دارن و برای پردازنده 478
 100کنن و سرعت باس اونا بین پشتیبانی می PGA مچنین از پکیجهم شناخته میشن. ه N سوکت

 و  Intel Core 2 Dou ،Intel Core 2 Quadهایبا پردازنده CPU مگاهرتزه. این سوکت 200تا 
Intel Xeon سازگارن. 

 T  سوکت

 پذیری اونامگاهرتز( و به خاطر همین تطابق 1600این مادربرد ها سرعت باس خیلی باالیی دارن )
 Celeron D و XE ، پنتیومD ، پنتیوم4، پنتیوم  Celeronهایخیلی خوبه. این مادربرد ها از پردازنده

 Intel و  Intel Core 2 Dou ،Intel Core 2 Quad های CPU کنن. عالوه بر این باپشتیبانی می
Xeon هم سازگاری دارن. 

 939سوکت 

 Opteron ،Athlon 64 هایگیره و با پردازندهقرار می AMD این نوع سوکت معمواًل در مادربردهای
X2 ،Athlon 64 FX و Athlon 64  پین  939مگاهرتز میرسه و  1000سازگاره. سرعت این سوکت به

 .پشتیبانی میشه PGA داره. همچنین در اون از پکیج

 AM3 سوکت

هرتز دارن و به مگا 3200به عنوان یکی از مادربرد های مدرن بازار شناخته میشن و سرعتی برابر 

 .کار میکنن AMD Phenom II و AMD Athlon II هایصورت کامل با پردازنده

 H  سوکت

هم شناخته میشه برای سی پی یو های اینتل طراحی شده.  LGA1156 که با نام H سوکت مدرن
 تطابق داره. تعداد Intel Core i7 و  Intel Core i5 ،Intel Core i3 هایاین سوکت با پردازنده

 .استفاده میکنه LGA هست و از پکیج 1156های این سوکت پین



 انواع مادربرد بر اساس اندازه و نوع سوکت
 

12 

 

 مقاالت مرتبط

 راهنمای جامع انتخاب مادربرد: چه مادربردی بخرم؟

 در مادربرد های مختلف 10آموزش بوت کردن ویندوز 

 مادربرد چیست و استفاده از آن چه ضرورتی دارد؟

 ای که باید درمورد کارت های گرافیک آنبرد و اختصاصی بدانیدنکته 7

 راهنمای خرید سی پی یو

 و ویژگی های آن )GPU (کارت گرافیک + آشنایی با کارت گرافیکانواع 

 

 حرف آخر

میالدی در حال رشده.  80خیلی با هم متفاوت هستن. این تکنولوژی از دهه  انواع مادربرد کامپیوتر
اگه میخواین سیستم جدیدی اسمبل کنین، مادربردی رو انتخاب کنین که مناسب نیازهای شما از 

ای هم از نظر های دیگهتجهیزات و قطعات دیگه همخونی داشته باشه. مادربردباشه و همچنین با 
ابعاد و هم از نظر سوکت وجود دارن اما مثل انواع گفته شده در این مقاله کاربردی نیستن. اگه 

 .سوالی راجع به مادربرد دارین، میتونین در قسمت نظرات کامنت کنید

https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%86%d8%a8%d8%b1%d8%af/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/#i-11
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-gpu%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87/

