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*  عالمت WEEE كه بر روي اين محصول قرار گرفته است نشانگر اين نكته است كه اين ابزار نبايد توسط كاربران معدوم گردد. اين ابزار براي 
معدوم سازي بايد به نقاط مشخص شده براي از بين بردن ابزارهاي الكتريكي و الكترونيكي حمل شده و در آنجا نابود شود. 

*  عالمت WEEE و قوانين مربوط به آن تنها در كشورهاي اتحاديه اروپا قابل اجرا مي باشند.
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مالحضات قبل از نصب  1-1
آماده كردن كامپيوتر

به خاطر  الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است  از مدارها و تجهيزات  زيادي  تعداد بسيار  اين مادربرد حاوي 
ايجاد تخليه الكتريسيته ساكن )ESD( صدمه ببينند. به همين خاطر لطفا پيش از نصب راهنمايي هاي زير را به دقت 

مطالعه كنيد:
لطفا كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد.   .1

اتصال دهنده ها و ديگر قسمت هاي فلزي آن دست  از  2.  هنگامي كه مادربرد را جا به جا مي كنيد به هيچ يك 
نزنيد.  

3.  بهتر است هنگام جا به جا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه الكتريسه ساكن 
استفاده كنيد. 

قبل از نصب قطعات الكترونيكي، آن ها را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن قرار دهيد.  .4
لطفا دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربرد حتما منبع تغذيه را خاموش كرده باشيد.  .5

اخطارهاي هنگام نصب
1.  قبل از نصب برچسب هاي بر روي مادربرد را جدا نكنيد. وجود اين برچسب ها براي استفاده از خدمات گارانتي 

الزامي است.  
2.  قبل از نصب مادربرد و يا هر سخت افزار ديگري، ابتدا اطالعات ارايه شده در دفترچه راهنماي همراه هر محصول را 

به دقت مطالعه كنيد.
3.  قبل از استفاده از محصول، اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابل ها و اتصال دهنده ها به درستي در جاي خود قرار 

گرفته باشند. 
4.  براي جلوگيري از صدمه ديدن مادربرد، احتياط كنيد هنگام نصب، پيچ ها با مدارهاي مادربرد و يا ديگر قطعات 

موجود بر روي آن تماس پيدا نكنند. 
اطمينان حاصل كنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه اي بر روي مادربرد و يا درون كيس باقي نمانده باشد.    .5

لطفا كامپيوتر را بر روي سطوح ناهموار قرار ندهيد.  .6
7.  روشن كردن كامپيوتر در حين فرايند نصب ميتواند باعث صدمه ديدن قطعات مختلف سيستم و يا بروز صدمات 

جاني شود.
8.  اگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شده ايد، لطفا با يك 

متخصص كامپيوتر تاييد شده و با تجربه مشورت كنيد.

مواردي كه باعث خروج محصول از گارانتي مي شود 
صدماتي كه به دليل بروز حوادث طبيع، تصادف و يا اشتباهات انساني ايجاد شده باشند.   .1

صدماتي كه به دليل عدم رعايت هر يك از موارد ذكر شده در اين دفترچه راهنما ايجاد شده باشند.  .2
صدماتي كه به دليل نصب نا صحيح ايجاد شده باشند.  .3

صدماتي كه به دليل استفاده از قطعات غير استاندارد و يا ناسازگار ايجاد شده باشند.  .4
صدماتي كه به دليل استفاده از محصول در حالت غير استاندارد و يا تظيمات غير مجاز ايجاد شده باشند.  .5

محصوالتي كه جزو توليدات GIGABYTE نباشند.  .6

بخش اول: نصب سخت افزارها
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مشخصات محصول  1-2

“*”  تنها مادربرد GA-945PL-DS3P به صورت كامل از خازن هاي حالت جامد استفاده مي كند.

 Intel® CoreTM 2 Extreme Dual-Core / براي پردازندههاي LGA775
CoreTM 2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D

پشتيباني از حافظههاي نهان با ظرفيتهاي متفاوت بسته به نوع پردازنده

♦

♦

پردازنده

گذرگاه پردازنده)FSB( 1333)توجه1(/533/800/1066 مگاهرتزي ♦ گذرگاه پردازنده 
)FSB(

Intel® 945 Express پل شمالي: چيپ
Intel® ICH7 پل جنوبي: چيپ

♦
♦

چيپ ست

كنترل كننده RTL8111B )10/100/1000 مگابيت بر ثانيه( ♦ كنترل كننده شبكه

 Realtek ALC888چيپ كدكننده صوتي
پشتيباني از صداي با وضوح باال

پشتيباني از خروجي هاي صداي 2/4/6/8 كاناله 
SPDIF پشتيباني از اتصال دهنده هاي ورودي و خروجي

CD پشتيباني از اتصالي دهنده صداي آنالوگ

♦
♦
♦
♦
♦

صدا

ICH7 چيپ پل جنوبي
يك اتصال دهنده FDD با امكان اتصال يك درايو  -

-  يك اتصال دهنده IDE با پشتيباني از ATA-100/66/33 با امكان اتصال حداكثر 2 
IDE ابزار

چهار اتصال دهنده SATA 3Gb/s براي نصب ابزارهاي با سرعت 3 گيگابيت بر ثانيه  -

♦ درگاه هاي ذخيره سازي

Microsoft Windows 2000/XP/Vista ♦ سيستم عامل هاي 
پشتيباني شده

چهار شكاف توسعه DDR2 DIMM 1.8 ولت با امكان پشتيباني 2 گيگابايت حافظه
پشتيباني از پيكره بندي دوكاناله با استفاده از حافظههاي DDR2 400/533/667 )توجه2( 

)توجه3(

پشتيباني از مدول هاي حافظه DDR2 1.8 ولتي

♦
♦
♦

حافظه

PCI Express x16 يك اسالت توسعه
PCI Express x1 سه اسالت توسعه

PCI سه اسالت توسعه

♦
♦
♦

اسالت هاي توسعه

يك اتصال دهنده تغذيه ATX 24 پين
يك اتصال دهنده تغذيه ATX 4 پين 12 ولت 

يك اتصال دهنده درايو فالپي
IDE يك اتصال دهنده

چهار اتصال دهنده SATA 3Gb/s با سرعت 3 گيگابايت بر ثانيه
يك اتصال دهنده فن پردازنده
يك اتصال دهنده فن سيستم

يك اتصال دهنده فن منبع تغذيه
يك اتصال دهنده فن پل شمالي 

يك اتصال دهنده پانل جلويي
يك اتصال دهنده صداي جلويي

CD-IN يك اتصال دهنده
S/PDIF يك اتصال دهنده ورودي/خروجي

دو اتصال دهنده USB2.0/1.1 براي ايجاد 4 درگاه اضافي توسط كابل
يك اتصال دهنده LED نشان دهنده وضعيت توان

CI يك اتصال دهنده

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

اتصال دهنده هاي 
داخلي
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)توجه ١(  اين مادربرد با استفاده از اوركالكينگ قادر به پشتيباني از پردازنده هاي Core 2 Duo با گذرگاه ١٣٣٣ مگاهرتزي است. 
براي پشتيباني از اين گذرگاه ١٣٣٣ مگاهرتزي بايد از يك پردازندهDuo Core 2 با فركانس گذرگاه ١٣٣٣ مگاهرتز و 

حافظه هاي DDR2 �33 و باالتر استفاده كنيد. 
)توجه ٢(  براي استفاده از حافظه هاي DDR2 667 بر روي اين مادربرد بايد از پردازنده هاي با گذرگاه 800 مگاهرتزي يا باالتر 

استفاده كنيد. 
)توجه ٣(  برخي از پيكره بندي هاي حافظه سبب مي شوند تا فركانس حافظه از ميزان واقعي كمتر شود )براي اطالعات بيشتر لطفا 

به صفحه ١٥ مراجعه كنيد(. 
عملكرد نرم افزار EasyTune بر روي مادربردهاي مختلف متفاوت خواهد بود. )توجه ٤( 

يك درگاه PS/2 براي اتصال صفحه كليد
يك درگاه PS/2 براي اتصال موس

يك درگاه موازي
يك درگاه سريال

USB 2.0/1.1 چهار درگاه
RJ-4� يك درگاه 

شش اتصال دهنده صدا:
 Surround Speaker Out/ Rear Speaker Out/ Center/ Subwoofer(

)Speaker Out/ Side Speaker Out(/Line In/ Line Out/ MIC In

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

اتصال دهنده هاي پانل 
پشتي 

IT8718 چيپ ♦ I/O كنترل كننده

نمايشگر ولتاژ سيستم
نمايشگر درجه حرارت پردازنده

نمايشگر سرعت فن پردازنده/ سيستم/ منبع تغذيه
اخطار دهنده افزايش بيش از اندازه درجه حرارت پردازنده

اخطار دهنده خرابي فن پردازنده/سيستم/ منبع تغذيه
كنترل سرعت فن پردازنده به صورت هوشمند

♦
♦
♦
♦
♦
♦

نمايشگر وضعيت سخت 
افزارها

Flash ROM يك چيپ چهار مگابيتي
AWARD اختصاصي ساخت BIOS استفاده از

PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b

♦
♦
♦

BIOS

BIOS@ پشتيباني از
GIGABYTE پشتيباني از مركز دانلود

Q-Flash پشتيباني از
پشتيباني از EasyTune )توجه 4(

Xpress Install پشتيباني از
Xpress Recovery2 پشتيباني از

Xpress BIOS Rescue پشتيباني از

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

خصوصيات اضافي

)OEM نسخه( Norton Internet Security ♦ نرم افزارهاي همراه

شكل ساخت ATX با اندازه 30.5 در 19.3 سانتي متر ♦ شكل ساخت
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لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيد:
1.  لطفا اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از پردازنده اي كه خريداري كرده ايد پشتيباني مي كند يا خير.

2.  لطفا به جهت قرارگيري فرو رفتگي هاي موجود بر روي لبه هاي پردازنده توجه كنيد. اگر پردازنده را در جهت نادرست 
نصب كنيد به صورت صحيح در جاي خود قرار نخواهد گرفت. در صورت بروز اين اتفاق جهت نصب پردازنده را تغيير 

دهيد.
براي ايجاد ارتباط حرارتي بهتر ميان پردازنده از يك اليه خمير ناقل حرارت استفاده كنيد.   .3

4.  قبل از روشن كردن سيستم دقت كنيد كه حرارت گير پردازنده به درستي در جاي خود قرار گرفته باشد. عدم نصب 
صحيح حرارت گير موجب افزايش درجه حرارت پردازنده شده و اين امر ممكن اس باعث وارد شدن آسيب هاي 

جدي به آن شود.
5.  فركانس پردازنده را بر روي مقدار مجاز ذكر شده در راهنماي آن تنظيم كنيد. استفاده از فركانس هاي باالتر از حدود 
تعيين شده براي پردازنده و گذرگاه آن )FSB( به هيچ وجه توصيه نمي شود. اگر قصد افزايش فركانس به بيش از 
حدود تعيين شده را داريد، لطفا به مشخصات ارايه شده به همراه پردازنده، كارت گرافيك، حافظه، ديسك سخت و 

غيره، مراجعه كنيد.
.

Hyper-Threading موارد مورد نياز براي استفاده از تكنولوژي
براي فعال كردن شدن Hyper-Threading بر روي كامپيوتر ، سيستم بايد از اجزايي با مشخصات زير پشتيباني 

كند: 
HT با پشتيباني از تكنولوژي Intel Pentium 4 پردازنده: يك پردازنده  -

HT با توانايي پشتيباني از تكنولوژي Intel چيپست: چيپست  -
BIOS: BIOSي كه از تكنولوژي HT پشتيباني كرده و اين عملكرد در آن فعال باشد.  -

سيستم عامل: سيستم عاملي كه براي استفاده از تكنولوژي HT بهينه شده باشد.   -

نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده  1-3

نصب پردازنده  1-3-1
تصوير دو 

پوشش پالستيكي قرار گرفته 
بر روي سوكت پردازنده را از 

جاي خود خارج كنيد. 

تصوير يك:
به آرامي اهرم فلزي قرار گرفته 
در كنار سوكت پردازنده را از 
جاي خود خارج كرده و آن را 

به سمت باال حركت دهيد

Metal Lever

تصوير چهار: 
به  نده  ز ا پرد كه  مي  هنگا
قرار  خود  جاي  در  درستي 
به  را  فلزي  محافظ  گرفت، 
بازگردانده و اهرم  جاي خود 
خود  اوليه  محل  در  را  فلزي 

قرار دهيد.
به آرامي پردازنده را درون سوكت قرار دهيد. )لبه هاي پردازنده 
را با دو انگشت شصت و اشاره خود گرفته و آن را به آرامي پايين 
ببريد تا در داخل سوكت قرار بگيرد. پردازنده را نچرخانيد و يا آن 
را به صورت كج در سوكت قرار ندهيد. با اين كار ممكن است در 

هنگام نصب به پردازنده صدمه وارد كنيد.(

تصوير سه:
قرار  رنگ  طاليي  مثلث  به 
پردازنده توجه  لبه  گرفته در 
كنيد. فرورفتگي هاي موجود 
با  را  پردازنده  لبه  دو  در 
آن  متناطر  هاي  برآمدگي 
و  كرده  منطبق  روي سوكت 
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نصب خنك كننده پردازنده  1-3-2

با توجه به اين موضوع كه خمير ناقل حرارت به پردازنده و خنك كننده ميچسبد در هنگام جداكردن خنك كننده از روي 
پردازنده دقت كنيد. در صورت بياحتياطي در هنگام برداشتن حرارت گير ممكن است به پردازنده صدمه وارد كنيد.

مرحله سه:
حرارت گير را بر روي پردازنده قرار دهيد و چهار پين موجود بر 
روي آن را با چهار سوراخ قرار گرفته بر روي مادربرد ميزان كنيد. 

سپس پين ها را به صورت قطري به سمت پايين فشار دهيد..

مرحله پنج: 
پس از نصب، قسمت پشتي مادربرد را بررسي كنيد. اگر پينهاي 
نگه دارنده مانند تصوير باال در جاي خود قرار گرفته بودند، نصب 

با موفقيت به اتمام رسيده است.

مرحله يك: 
يك اليه نازك از خمير ناقل حرارت را بر روي سطح پردازنده 

پخش نماييد. .

قسمت نري پين

قسمت مادگي پين

بخش بااليي قسمت مادگي پين

مرحله ششم:
پردازنده  فن  دهنده  اتصال  به  را  كننده  خنك  فن  انتها  در 

)CPU_FAN( بر روي مادربرد متصل كنيد. 

مرحله چهار:
هنگامي كه هر يك از پينها تا انتها به سمت داخل فشار داده شد 
بايد يك صداي كليك را بشنويد. پينهاي نري و مادگي را بررسي 
كنيد و ببينيد آيا به درستي در داخل يكديگر فرو رفتهاند يا خير. 
)براي راهنماييهاي بيشتر در رابطه با نصب حرارت گير پردازنده به  

دفترچه راهنماي ارايه شده بههمراه آن مراجعه كنيد.(

مرحله دو: 
)قبل از نصب حرارتگير به جهت فلش  حك شده بر روي قسمت 
نري پين توجه كنيد. چرخاندن پين در جهت فلش سبب جدا 
شدن خنك كننده از مادربرد ميشود و براي نصب آن بايد پين 
را در جهت عكس چرخاند. )اين راهنمايي براي حرارت گيرهاي 

اصلي Intel است(
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قبل از نصب مدول هاي حافظه لطفا به نكات زير توجه كنيد.:
1.   اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از حافظه هاي مورد استفاده شما پشتيباني مي كند. توصيه مي     شود از حافظه 

هاي با حجم، مشخصات، ظرفيت و مارك يكسان استفاده كنيد.
2.  قبل از نصب و يا برداشتن مدول هاي حافظه براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات ناخواسته به سخت افزارها،   

اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر خاموش بوده و كابل برق آن جدا شده باشد.
3.  مدول هاي حافظه به گونه اي طراحي شده اند كه از نصب نا صحيح آن ها جلوگيري مي كند، به همين خاطر يك 
مدول حافظه تنها در يك جهت بر روي مادربرد نصب خواهد شد. اگر هنگام نصب متوجه شديد كه مدول حافظه 

در جاي خود قرار نمي گيرد، جهت نصب آن را تغيير دهيد.

نصب حافظه   1-4

اين مادربرد از مدول هاي حافظه DDR2 پشتيباني مي كند. BIOS مادربرد به صورت خودكار مشخصات حافظه و ظرفيت آن را 
تشخيص خواهد داد. مدول هاي حافظه به گونه اي طراحي شده اند كه تنها در يك جهت قابل نصب هستند. مدول هاي حافظه مورد 

استفاده در اسالت هاي مختلف مي توانند داراي ظرفيت هاي متفاوتي باشند.

فرورفتگي

DDR2

تصوير يك: 
برآمدگي در داخل خود است، به همين  DIMM داراي يك  اسالت حافظه 
خاطر مدول هاي حافظه را تنها در يك جهت مي توان نصب نمود. مدول حافظه 
DIMM را به صورت عمودي داخل اسالت DIMM قرار دهيد. سپس انگشتان 

خود را در دو سوي آن قرار داده و آن را به سمت پايين فشار دهيد.

تصوير دو:
براي قفل شدن مدول هاي حافظه، گيره هاي پالستيكي دو سمت اسالت را 

به سمت داخل فشار دهيد. 
هنگامي كه قصد خارج كردن حافظه از جاي خود را داريد، بر عكس مراحل 

نصب عمل كنيد.
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DDRII4 DDRII3 DDRII2 DDRII1

X X SS SS دو مدول حافظه

SS SS X X

X DS/SS SS SS سه مدول حافظه

DS/SS X SS SS

SS SS X DS/SS

SS SS DS/SS X

SS SS SS SS چهار مدول حافظه

DDRII4 DDRII3 DDRII2 DDRII1

X DS/SS X DS/SS دو مدول حافظه

DS/SS X X DS/SS

X DS/SS DS/SS X

DS/SS X DS/SS X

SS SS SS SS چهار مدول حافظه

پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله
مادربردهاي GA-945PL-DS3P/GA-945PL-S3P از تكنولوژي حافظه دو كاناله پشتيباني 
مي كند. پس از پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله، پهناي باند گذرگاه حافظه دوبرابر خواهد شد. 
DIMM است. هر  GA-945PL-DS3P/GA-945PL-S3P داراي ٤ اسالت  مادربردهاي 

كانال حافظه در اين مادربردها از دو اسالت و به ترتيب زير تشكيل شده است:  
DDRII1, DDRII2 :0 كانال 
DDRII3, DDRII4 :1 كانال 

  اگر مي خواهيد كه حافظه شما به صورت دو كاناله پيكره بندي شود به توضيحات زير در رابطه با محدوديت هاي چيپ ست 
هاي Intel در اين رابطه توجه كنيد:

پيكره بندي حافظه دو كاناله هنگامي كه تنها از يك مدول حافظه استفاده كنيد فعال نخواهد شد.  .1   
2.  براي فعال كردن حافظه دو كاناله با دو يا چهار مدول حافظه )توصيه مي شود از مدول هاي حافظه با مارك، حجم،    
چيپ و سرعت يكساني استفاده كنيد(، بايد آن ها را در اسالت هاي حافظه كه داراي رنگ هاي يكساني هستند نصب 

كنيد. 

پيكره بندي حافظه به شكلي كه در جدول زير آورده شده است سبب كاهش فركانس اصلي حافظه خواهد شد
 )DS: دو سمت چيپ، SS: يك سمت چيپ، X: خالي(

Figure 1

جدول پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله )DS: دو سمت چيپ، SS: يك سمت چيپ، X: خالي(

Figure 2

به دليل محدوديت هاي اعمال شده از سوي چيپ ست، نمي توانيد هر دو اسالت يك كانال حافظه را با مدول هاي دو 
سمت چيپ پر كنيد. در صورت انجام اين كار سيستم راه اندازي نشده و يا حافظه را به درستي شناسايي نخواهد كرد. 
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نصب كارت هاي توسعه  1-5
شما مي توانيد كارت هاي توسعه خود را با پيروي از مراحل ذكر شده در زير بر روي مادربرد نصب كنيد:

قبل از نصب، راهنماي ارايه شده به همراه كارت هاي توسعه را به دقت مطالعه كنيد.   .1
2.  درب كيس را از جاي خود خارج كرده و پيچ هاي نگه دارنده و پوشش دهنده شكاف كيس روبه روي اسالت توسعه را از جاي 

خود خارج كنيد. 
كارت توسعه را به صورت عمودي بر روي اسالت قرار داده و آن را به سمت پايين فشار دهيد.  .3

4.  اطمينان حاصل كنيد كه اتصال دهنده هاي فلزي قرار گرفته در قسمت تحتاني كارت به صورت كامل درون اسالت قرار گرفته 
باشد.

براي محكم كردن كارت در جاي خود، آن را با يك پيچ در محل مربوطه ببنديد.  .5
درب كيس خود را ببنديد.  .6

كامپيوتر را روشن كرده و در صورت نياز پيكره بندي هاي مربوط به كارت جديد را از درون BIOS تنظيم كنيد.   .7
درايورهاي مربوط به كارت را در سيستم عامل نصب كنيد.  .8

:PCI Express x16 براي مثال نصب كارت گرافيكي

لطفا كارت گرافيك را به صورت عمودي بر روي اسالت 
PCI Express x16 مادربر قرار داده و آن را به 
سمت پايين فشار دهيد تا به طور كامل در جاي خود 
قرار بگيرد. اطمينان حاصل كنيد كه كارت به طور كامل 

در جاي خود قرار گرفته باشد.

را  از جاي خود  كارت  هنگامي كه قصد خارج كردن 
داريد، مانند شكل قفل را به يك سو كشيده و كارت را 

از جاي خود خارج كنيد.
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اتصال دهندههاي پانل پشتي  1-6

PS/2 اتصال دهنده صفحه كليد و موس  
  براي نصب موس و يا صفحه كليد PS/2، موس را به اتصال دهنده بااليي )به رنگ سبز( و صفحه كليد را به اتصال دهنده پاييني 

)به رنگ ارغواني( متصل كنيد.

LPT )درگاه موازي(  
درگاه LPT به شما اجازه ميدهد تا تجهيزاتي مانند چاپگرها، اسكنرها و ديگر ابزارهاي جانبي را به كامپيوتر متصل كنيد.   

)COMA( درگاه سريال  
براي اتصال موس هاي سريال و برخي از ابزارهاي جانبي به كار مي رود.  

USB درگاه  
  قبل از اتصال ابزارهاي خود به درگاه USB، لطفا اطمينان حاصل كنيد ابزارهايي مانند صفحه كليد USB، موس، اسكنر، درايو 
ZIP، بلندگوها و غيره، شامل يك درگاه استاندارد USB باشند. همچنين اطمينان حاصل كنيد سيستم عامل شما از ابزارهاي 
USB پشتيباني كند. اگر سيستم عامل شما قادر به پشتيباني از درگاه USB نيست، براي دريافت وصله هاي نرم افزاري و يا 
درايورهاي مربوط با سازنده آن تماس بگيريد. براي اطالعات بيشتر لطفا با فروشندگان قطعات و سيستم عامل خود تماس حاصل 

كنيد.

LAN درگاه شبكه  
  اين درگاه براي ارتباط با شبكه هاي محلي LAN مورد استفاده قرار مي گيرد. اين درگاه مي تواند با سرعت ١0/١00/١000 

مگابيت بر ثانيه به تبادل اطالعات با چنين شبكه هايي بپردازد.

 Center/ Subwoofer خروجي بلندگوهاي   
 Center/ اتصال دهنده پيشفرض براي اتصال بلندگوهاي مركزي و سابووفر. بلندگوهاي فراگير را ميتوان به اتصال دهنده خروجي  

Subwoofer متصل كرد.  

خروجي بلندگوهاي فراگير )خروجي بلندگوهاي پشتي(  
�اتصال دهنده پيشفرض براي اتصال بلندگوهاي فراگير )خروجي بلندگوهاي پشتي(. بلندگوهاي فراگير را ميتوان به اتصال دهنده  �

خروجي بلندگوهاي فراگير )خروجي بلندگوهاي پشتي( متصل كرد. 

خروجي بلندگوهاي كناري  
  اتصال دهنده پيشفرض براي اتصال بلندگوهاي كناري. بلندگوهاي فراگير كناري را ميتوان به اتصال دهنده خروجي بلندگوهاي 

كناري متصل كرد.

ورودي صدا   
  اين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي ضبط صدا از ابزارهايي مانند پخش كننده هاي Walkman،CD و يا ابزارهاي 

مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد.

خروجي صدا )خروجي بلندگوهاي جلويي(  
  اتصال دهنده پيشفرض براي خروجي صدا )خروجي بلندگوهاي جلويي(. بلندگوهاي استريو، هدفن و يا بلندگوهاي جلويي فراگير 

را ميتوان به اتصال دهنده خروجي بلندگوهاي فراگير )خروجي بلندگوهاي پشتي( متصل كرد. 
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اتصال دهندههاي داخلي  1-7

ورودي ميكروفن  
  اتصال دهنده پيشقرض ورودي ميكروفن. اين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكروفن به سيستم مورد استفاده 

قرار مي گيرد.

عالوه بر تنظيمات پيشفرض براي خروجي بلندگوها، با استفاده از نرمافزار تنظيم خروجيهاي صوتي قادر خواهيد بود عملكرد 
متفاوتي را براي هريك از خروجيها تعريف كنيد. تنها ميكروفن هميشه بايد به اتصال دهنده پيشفرض خود متصل شود. 
ميتوانيد با استفاده از راهنمايي هاي ارايه شده با عنوان "پيكره بندي صداي ٢/٤/٥.١/٧.١ كاناله" در بخش پنج، خروجيهاي 

صداي ٤/٥.١/٧.١/ ٢ كاناله را پيكرهبندي كنيد. 

1

2

3

1015

18

16

14

17

13

12

 5

6

4

11

9

7

8

PWR_LED )10 ATX_12V )1

F_AUDIO )11 ATX )Power Connector( )2

F_PANEL )12 CPU_FAN )3

CD_IN )13 SYS_FAN )4

SPDIF_IO )14 PWR_FAN )5

F_USB1 / F_USB2 )15 NB_FAN )6

CI )16 IDE1 )7

CLR_CMOS )17 FDD )8

BATTERY )18 SATAII0 / 1 / 2 / 3 )9
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ATX_12V/ATX )اتصال دهنده برق(  )1/2
  با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغديه مي تواند توان مورد نياز براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته بر روي 

مادربرد را تامين كند. قبل از وصل كردن اتصال دهنده برق، لطفا اطمينان حاصل كنيد تمامي قطعات به درستي نصب شده 
باشند. اتصال دهند برق را در جهت صحيح و در باالي درگاه مربوطه قرار داده و آن را به سمت پايين فشار دهيد. 

  اتصال دهنده ATX ١٢ ولت عموما براي تامين توان مورد نيز پردازنده مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر اين اتصال دهنده به 
مادربرد متصل نشود سيستم بوت نخواهد شد. 

اخطار!   
  لطفا از منبع تغذيه اي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشد. بهتر است از منابع تغذيه 

اي استفاده كنيد كه توان خروجي بااليي )٣٠٠ وات و بيشتر( داشته باشد. اگر منبع تغذيه اي كه استفاده مي كنيد قادربه 
تامين توان مورد نياز سيستم نباشد، شاهد بروز مشكالتي چون بي ثباتي سيستم و يا عدم آغاز به كار آن خواهيد بود. 
  اگر از يك منبع تغذيه با اتصال دهنده ATX ٢٤ پين استفاده مي كنيد، قبل از متصل كردن اتصال دهنده ATX به 

مادربرد، پوشش كوچك پالستيكي قرار گرفته در يك سمت اتصال دهنده را از جاي خود خارج كنيد. در غير اين صورت 
براي جلوگيري از اتصال اشتباه اجازه دهيد پوشش فوق در جاي خود باقي بماند. 

1 13

2412

1

3

2

4

ATX_12V

ATX

عملكرد شماره پين

GND 1

GND 2

12+ ولت 3

12+ ولت 4

عملكرد شماره پين عملكرد شماره پين

3.3 ولت 13 3.3 ولت 1

12- ولت 14 3.3 ولت 2

GND 15 GND 3

PS_ON)soft On/Off( 16 5+ ولت 4

GND 17 GND 5

GND 18 5+ ولت 6

GND 19 GND 7

5- ولت 20 Power Good 8

5+ ولت 21 SB 5 ولت
)stand by +5V(

9

5+ ولت 22 12+ ولت 10

 24  ATX براي  )فقط  ولت   +12
پين(

23 5+ ولت )فقط براي ATX 24 پين( 11

GND)فقط براي ATX 24 پين( 24  24  ATX براي  )فقط  ولت   +3.3
پين(

12



- 14 - GA-945PL-)D(S3P مادربرد

فارسي

PWR_FAN / SYS_FAN / CPU_FAN )اتصال دهنده هاي فن خنك كننده سيستم و پردازنده(  )3/4/5
  اتصال دهنده فن خنك كننده پردازنده ولتاژ ١٢ ولت را توسط يك اتصال دهنده ٣ يا ٤ پين تامين مي كند. )تنها براي خنك 

كننده پردازنده( اين اتصال دهنده به گونه اي طراحي شده است كه نمي توان آن را در جهت اشتباه نصب كرد. 
  بيشتر خنك كننده ها از سيم هاي رنگي براي مشخص كردن ولتاژ هر سيم استفاده مي كنند. سيم قرمز رنگ در خنك كننده 

نشان دهنده مثبت بودن پالريته سيم بوده و داراي ولتاژ ١٢ ولت است. سيم سياه نيز در حقيقت داراي پالريته منفي است و 
سيم زمين )GND( ناميده مي شود. 

  براي جلوگيري از وارد آمدن صدمه و يا هنگ كردن سيستم به دليل گرماي بيش از حد، اطمينان حاصل كنيد كه اتصال 
دهنده فوق را به درستي به محل مربوطه بر روي مادربرد متصل كرده باشيد.

:CPU_FAN

:SYS_FAN/PWR_FAN

NB_FAN )اتصال دهنده فن چيپ(   )6
  در صورت نصب اشتباه، فن چيپ كار نخواهد كرد. برخي اوقات اين عمل ممكن است سبب صدمه ديدن فن چيپ شود. 

)هميشه كابل سياه GND است(

1

CPU_FAN

1

1

SYS_FAN

PWR_FAN

1

عملكرد شماره پين

GND 1

12+ ولت/ كنترل سرعت 2

حسگر 3

كنترل سرعت 4

عملكرد شماره پين

GND 1

12+ ولت 2

حسگر 3

عملكرد شماره پين

GND 1

12+ ولت 2

NC 3
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)IDE اتصال دهنده( IDE1  )7
  يك ابزار استاندارد IDE از طريق درگاه IDE به مادربرد متصل مي شود. به هر درگاه IDE ميتوان يك كابل را متصل كرد. 

هر كابل IDE نيز توانايي پشتيباني از دو ابزار را دارد )ديسك سخت و يا درايو نوري(. اگر قصد داريد تا دو ابزار IDE را به يك 
كابل متصل كنيد، لطفا با استفاده از جامپرهاي موجود در پشت ابزارها يكي از آنها را به عنوان فرمانده و ديگري را به عنوان 

 IDE فرمانبر معرفي نماييد. براي كسب اطالعات بيشتر درباره نحوه انجام اين كار لطفا به راهنماهاي موجود بر روي ابزارهاي
خود مراجعه كنيد. قبل از اتصال كابل IDE به مادربرد، به جهت نصب صحيح آن توجه كنيد.

2 40

1 39

FDD )اتصال دهنده فالپي(  )8
اين اتصال دهنده براي اتصال كابل مربوط به درايو فالپي استفاده مي شود. درايوهاي فالپي پشتيباني شده عبارتند از:  

  ٣٦٠ كيلوبايت، ٧٢٠ كيلوبايت، ١.٢ مگابايت، ١.٤٤ مگابايت و ٢.٨٨ مگابايت. اتصال دهنده فالپي به گونه اي طراحي شده 
است كه نمي توان آن را در جهت نادرست به مادربرد متصل كرد. قبل از اتصال كابل  فالپي به مادربرد، به جهت نصب صحيح 

آن توجه كنيد.

1

2

33

34
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SATAII0\1\2\3 )اتصال دهنده هاي SATA با سرعت ٣ گيگابيت بر ثانيه(   )9
 SATA قادر است تا به نرخ انتقال داده اي تا ٣00 مگابايت بر ثانيه دست پيدا كند. براي اينكه درگاه SATA 3Gb/s درگاه  

به درستي عمل نمايد بايد تنظيمات مربوط به آن را در BIOS تغيير داده و سپس درايورهاي مربوطه را نصب كنيد.

7 1

1 7

7 1

1 7

SATAII0

SATAII1 SATAII3

SATAII2

PWR_LED  )10
  اتصال دهنده PWR_LED براي نشان دادن وضعيت روشن و يا خاموش بودن سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد. هنگامي 

كه سيستم در حالت آماده به كار است، اين چراغ به صورت چشمك زن در خواهد آمد. 

1

عملكرد شماره پين

GND 1

TXP 2

TXN 3

GND 4

RXN 5

RXP 6

GND 7

عملكرد شماره پين

MPD+ 1

MPD- 2

MPD- 3
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F_AUDIO )اتصال دهنده صداي پانل جلويي(  )11
  اين اتصال دهنده از هر دو نوع مدول صداي HD يا صداي با وضوح باال و صداي AC’97 پشتيباني مي كند. اگر قصد داريد 
كه جك ورودي صدا را به قسمت جلوي كيس خود منتقل كنيد، بايد اتصال دهنده هاي مربوط به آن را به اين قسمت متصل 

كنيد. قبل از اتصال كابل صداي پانل جلويي ترتيب قرار گيري پين هاي اين اتصال دهنده را به دقت بررسي كنيد. اتصال 
نادرست اين اتصال دهنده باعث خواهد شد خروجي هاي صدا كار نكنند يا به آن ها صدمه وارد شود. براي كسب اطالعات 

بيشتر در باره نحوه اتصال خروجي هاي صداي جلوي كيس به دفترچه راهنماي كيس مراجعه كرده و يا با سازنده آن تماس 
بگيريد. 

درايورهاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح باال پيكره بندي شده اند. براي اتصال پانل جلويي 
پشتيباني كننده از صداي AC’97 به اين اتصال دهنده، لطفا به راهنمايي هاي ارايه شده در رابطه با تنظيمات نرم 

افزاري كنترل كننده صوتي در صفحه ٦٦ راهنماي انگليسي مراجعه كنيد. 

AC’97 صدايHD صداي

910

12

عملكرد شماره پين

MIC2_L 1

GND 2

MIC2_R 3

-ACZ_DET 4

LINE2_R 5

FSENSE1 6

FAU--
DIO_JD

7

بدون پين 8

LINE2_L 9

FSENSE2 10

عملكرد شماره پين

MIC 1

GND 2

MIC 
Power

3

NC 4

Line Out 
)R(

5

NC 6

NC 7

بدون پين 8

Line Out 
)L(

9

NC 10
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F_PANEL )اتصال دهنده هاي پانل جلويي(  )12
  براي اتصال LED نشان دهنده وضعيت توان، بلندگوي كوچك PC، كليد ريست، كليد روشن/خاموش و غيره از اين اتصال دهنده 
استفاده مي شود. با توجه به ترتيب پين هاي قرار گرفته بر روي مادربرد اتصال دهنده هاي مربوط به پانل جلويي كيس خود را 

به اين قسمت متصل كنيد.

1
2

19
20

H
D

-
H

D
+ R
E

S
+

R
E

S
-

N
C

نشان دهنده وضعيت ديسك سخت

كليد ريست

S
P

E
A

K
-

M
S

G
-

M
SG

+

P
W

-P
W

+

LED نشان دهنده توان
 Message LED /

اتصال دهنده بلندگو

S
P

E
A

K
+

كليد روشن
 خاموش

)+( LED پين 1: قطب مثبت  LED( HD نشان دهنده فعاليت ديسك سخت( 

)-( LED پين 2: قطب منفي )آبي(

پين 1: توان SPEAK )اتصال دهنده بلندگو(

NC :3 پين 2- پين )كهربايي(

پين 4: داده

باز: وضعيت عادي RES )كليد ريست(

بسته: ريست سخت افزاري سيستم )سبز(

باز: وضعيت عادي PW )كليد روشن خاموش(

بسته: روشن يا خاموش شدن سيستم )قرمز(

)+( LED پين 1: قطب مثبت  Message /نشان دهنده وضعيت توان LED( MSG
)LED

)-( LED پين 2: قطب منفي )زرد(

NC NC )ارغواني( 
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)CD In اتصال دهنده( CD_IN  )13
خروجي صداي آنالوگ درايوهاي CD-ROM يا DVD-ROM به اين اتصال دهنده متصل مي شوند.   

1

)SPDIF اتصال دهنده ورودي و خروجي( SPDIF_IO  )14
  خروجي SPDIF قادر است تا صداي ديجيتال را براي استفاده در بلندگوهاي خارجي ارايه نمايد. اين خروجي همچنين قادر 

است اطالعات فشرده صداي AC3 را به كد كننده هاي صداي فراگير دالبي ديجيتال ارسال كند. استفاده از امكانات ورودي
SPDIF تنها هنگامي امكان پذير است كه ابزارهاي جانبي شما داراي عملكرد خروجي صداي ديجيتال باشند. هنگام اتصال 
ابزارهاي SPDIF به جهت قرار گيري اتصال دهنده ورودي/خروجي SPDIF توجه كنيد. هنگام اتصال كابل SPDIF به 

ترتيب قرار گيري پين ها توجه نماييد. اتصال اشتباه ابزارها، كابل ها و اتصال دهنده ها سبب خواهد شد تا اين درگاه به درستي 
عمل نكرده و به ابزارهاي شما صدمه وارد شود. براي كسب اطالعات بيشتر درباره SPDIF لطفا با فروشنده محلي خود تماس 

بگيريد.

1

62

5

عملكرد شماره پين

Power 1

بدون پين 2

No Pin 3

SPDIF 4

SPDIF 5

GND 6

عملكرد شماره پين

CD-L 1

GND 2

GND 3

CD-R 4
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F_USB1/F_USB2 )اتصال دهنده هاي USB جلويي(  )15
  به پالريته اتصال دهنده USB جلويي دقت كنيد. هنگام اتصال يك كابل USB به اين اتصال دهنده ترتيب قرار گيري پين 
ها را به دقت بررسي كنيد. اتصال اشتباه كابل به اتصال دهنده باعث خواهد شد كه ابزارها به درستي عمل نكرده و يا به آنها 

صدمه وارد شود. براي كسب ازاطالعات بيشت در باره كابل هاي USB با فروشنده محلي خود تماس بگيريد.

2 10

1 9

CI )اتصال دهنده حسگر باز بودن درب كيس(  )16
  با استفاده از اين اتصال دهنده ٢ پين، در صورت باز بودن درب كيس، مادربرد به شما هشدار خواهد داد. براي استفاده از اين 

عملكرد بايد از كيسي استفاده كنيد كه از اين حالت پشتيباني كند. تنظيمات مربوط به اين اتصال دهنده را مي توانيد در منوي 
تنظيمات BIOS بيابيد.

1

عملكرد شماره پين

Signal 1

GND 2

عملكرد شماره پين

Power 
)5V(

1

Power 
)5V(

2

USB DX- 3

USB Dy- 4

USB DX+ 5

USB Dy+ 6

GND 7

GND 8

شماره پين 9

NC 10
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)CMOS پاك كردن محتويات( CLR_CMOS  )17
  با استفاده از اين اتصال دهنده ميتوانيد تنظيمات اعمال شده در BIOS توسط كاربر را به حالت اوليه بازگردانيد. براي اين كار 

كافي است دو پين اين اتصال دهنده را به يكديگر متصل كنيد. براي جلوگيري از اشباه كاربران، اين اتصال دهنده به صورت 
پيش فرض فاقد جامپر است.

باز: حالت عادي

CMOS بسته: پاك شدن محتويات

BATTERY  )18

  در صورت نصب باطري به صورت نادرست امكان انفجار آن وجود خواهد 
داشت.

  باطري هاي فرسوده را تنها با باطري هاي يكسان و يا مشابه تاييد شده از 
سوي سازنده تعويض كنيد. 

  باطري هاي فرسوده را با توجه به راهنمايي هاي ارايه شده از سوي سازنده 
معدوم كنيد.

اگر قصد داريد تا تنطيمات انجام گرفته بر روي BIOS را به حالت پيش فرض 
بازگردانيد:

سيستم را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد.  .1
2.  باطري را از جاي خود خارج كرده و به مدت يك دقيقه صبر كنيد. 

)همچنين ميتوانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين هاي مثبت و منفي 
نگه دارنده باطري به يكديگر استفاده كنيد. اين دو پين را به مدت 5 ثانيه 

به هم متصل كنيد(.
باطري را دوباره در جاي خود نصب كنيد.   .3

كابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را روشن كنيد.  .4
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