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 شوید آشنا کامپیوتری هایپورت انواع با

ترین های ارتراطی یکی از قاب  مشففاه  هاک پورتتاپافزار خارجی لپسفف  س از صففه ن ایای ک کیرورو د ور ک  پ

 .آین های کامپیوترهای هیرا  بن حساب میب  

 زیاوی سی حسا ارتراطی امکااات د پورت بن اسر  تاپلپ خری اران اکثر بگوییم بهتر یا کاربران از برخی اینکن ضین

 ور ارتراطی امکااات د پورت دجوو اهیی  وارو. بسفففیاری اهیی  برایشفففان وسفففتگا  ردی هاپورت از برخی دجوو د وارا 

 ع م بن منجر کاربر توجن مورو د مقرول وسففتگا  یک ور هاپورت از برخی اروو کن اسفف  ح ی ور شفف  ففی کامپیوترهای

 یا تاپلپ ور ح  چن تا دجووشففان د وارا  کاربروی چن هاپورت این داقعا شففوو.امامی خری ار جااب از وسففتگا  پذیرش

 گاهیآ هاپورت این قابلی  د کاربرو بن اسر  ش  ی هایکامپیوتر کاربران از چق ر وارو؟ اهیی  شف  فی   کامپیوترهای

 موضوع نای بن اگر ایم.گرفتن کامپیوتری هایپورت معرفی بن ت ییم ما آن پاین بر کن هسفتن   سفواتتی  اینها وارا ؟ کام 

 :ب واای  را مطلب این من ی عالقن

 چیست؟ پورت

 س ا م لی د شوومی استهاو  کامپیوتر ود بین اطالعات کرون ب ل د رو برای اسف ک  ورگا  معنی بن لغ  ور کن پورت

 .شوا می خارج یا دارو هاواو  کن

 کن مجهزا  د.... دایر فایر کHDMIک USBاظیر ارتراطی هایپورت اقسام د ااواع بن ش  ی کامپیوترهای حاضر حال ور

 .کنیممی اشار  آاها بن ما ب   این ور کن امکاااتی وهن .می قرار کاربر ر اختیا ور را امکاااتی هرک ام

 
 1 شکل
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USB : 

 تجهیزات ات ففال امکان کااکتورها هسففتن . Bus)USB) Serial Universal کااکتور چن ین یا یک وارای کامپیوترها

 ایهپورت عام  هایسففیسففتم  کنن .می فراهم کامپیوتر بن را د... دب هایودربین اسففکنرک چاپگرک اظیر: متهادتی جااری

 USBشوومی ا ب ساوگی بن د سرع  بن آاها ورایور د کنن می حیای  را . 

 تنگرف خ م  بن زمینن ور موجوو مشکالت د موارو تیام بن ب شفی ن  خاتین USB ه ف کن بگوییم بای  کلی طور بن

 USB پورت کن موجووا  USBB 3.0 د USB 2.0 ااواع ور پورت این حاضر حال اسف .ور  کامپیوتر ور جااری تجهیزات

 .وارو بیشتری سرع 3.0 

HDMI : 

HDMIهیان یا Interface Multimedia Definition High معنا این بن مستق  اس . جهان مسفتق   پورت ادلین 

 با کن رتپو این کنی . وریاف  ویجیتال صففورت بن را صففوت اضففافن بن راگی تیام ت ففویر فی ک یک با تنها تواای می کن

Thomson  ک Toshiba ,Image Silicon Hitachi,  Philips , Panasonic , Sonyمت  ص هایشفرک   مشفارک  

 آنک بع  هایسففال ور کن بشففوو تر ی  ق رتین  د آم  کار ورتپ یک بن اسفف  توااسففتن هسفف  شفف   سففاختن د طراحی

 بات بسیار سرع  با ویجیتال ت ویر د ص ا مول  د پورت بهترین عنوان بن امردز  د ش  ساختن آن از ج ی تری هایاسف ن 

 .اس  گرفتن قرار استهاو  مورو ااتقال

 شفف    شفف  ففی کامپیوترهای د HD هایلویزیونت ور جهاای اسففتاا ارو یک بن تر ی  عیال HDMI امردز  داقع ور

 .اا ش   مجهز  HDMI دردوی یک  کم وس  بن ویجیتال هایوستگا   هین سال اداخر از کن طوری بن .اس 

 
  HDMI-2 شکل

FireWire یا    (IEEE1394) : 

 کامپیوتر ود کرون شففرکن برای موارو برخی ور حتی د شفف می اسففتهاو  خارجی هاروهای برای قرال FireWire پورت

 اصخ موارو ور تقریرا سففیسففتم بن ویجیتال دی یو دصفف  برای امردز  اما کروا .می اسففتهاو  پورت این از مسففتقیم طوربن

 .اس  سیستم بن خااگی لیویجیتا هایودربین کرون دص  برای رابط بهترین د شوومی برو  کاربن

http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/732/732463047c0162a020f3201a74af39ac.jpg
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   FireWire-3 شکل

 برو  کاربن هاتاپلپ ور معیوت آن-pin 4 مف ل -.pin 6 د-pin 4 از: عرفارتنف    کفن  وارو م تلف مف ل  ود پورت این

 بسیار پورت این-pin 4 م ل اس . شف    ا فب  ایز اپ  هایبوکمک ور-pin 6 م ل کن شف    وی   حال این با شفووک می

 ود این تهادت تنها اس . باریک د بلن  ذدزاقن یک شرین-PIN 6 کنحالی ور اسف    کشفی     U شفک   بن د اسف   کوچک

 .کن  تامین را پورت برق تواا می-pin 6 م ل کن اس  این ور م ل

 USB پورت با سنمقای ور کن  اسف   ثااین ور مگابای  444 باا  پهنای واشفتن  FireWire پورت هایدیژگی جیلن از

 کن آاجا از کن .می پشتیراای بیشتری host سیستم تع او از FireWire بن اسر  USB پورت وارو. کیتری سفرع  2.0 

 USBپورت کن کمی اجرا را ماوربورو سفف  چیپ فرمان FireWire کن وارو را خوو اخت ففاصففی  کنترلر هییشففن تقریرا 

 ت ففادیر بن وسففترسففی جه  د وارو بیشففتری ثرات FireWire گه  توانمی کن .می offload را عیلکروها از بسففیاری

 تپور کن کنیممی خاطراشفففان ردو.می شفففیاربن آلیای   پورت ویجیتالیک خااگی هایودربین با شففف   گرفتن دی یویی

 800 FireWireاز برخی ور قطف عی تا پورت اوع این اما وه  می ااتقال ثااین ور مگابای  044 سفففرع  با را اطالعات 

 .شوومی وی   ردمیزی کامپیوترهای پیشرفتن هایکارت برخی د اپ  شرک  کامپیوترهای

LAN 45-RJ (Ethernet) : 

 LAN کنشففر کارت بن کن اسفف  غیر  د پرینترها هاکتلویزیون هاکرایاان مث  ویجیتالی م تلف دسففای  ور پورتی اام 

 پورت آن بن شوو.می استهاو  Ethernet یا LAN کاب  طریق از شرکن بن ات فال  برای آن از د شفوا  می مت ف   وسفتگا  

 Ethernet45 د-RJ شوومی گهتن هم. 

http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/33d/33d4bac6bb745bc7ffb5851836ccc009.jpg
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  Ethernet- 4 شکل

ESATA : 

 قسی  ود از پورت این وارو. را خارجی تغذین منرع ب دن east د USB هایوستگا  ات فال  قابلی  USBeast/ پورت

 eastد USB از وهیبرق قابلی  کن ش   ساختن USB هایوستگا  بن east وارو ایز را. 

 اروهایه بن را خارجی هایهاروویسک کارآم  بسفیار  شفکلی  بن بتواا  تا کن می کیک کاربر بن پورت این کلی طور بن

 .کن  مت   یکسان باا  پهنای با الرتن د واخلی

VGA : 

VGA 404 اا از  بن ت فویر  رزدلوشفن  واون اشفان  برای کن اسف   اخت فاری  اامی X640  قرار استهاو  مورو پیکسف 

  نوی از د کنی  دصفف  خارجی ماایتور یا پردژکتورها بن را خوو تاپلپ تواای می شففیا پورت این از اسففتهاو  با گیرو.می

 . برری  را لذت اهای  بزرگ ت ادیر

CARD EXPRESS : 

 تاپلپ بن را د... ص ا کارت سیمکبی د سییی شرکن ککارت TVکارت ماان  هاییکارت تواای می ورگا  این از استهاو  با

 واو  ااتقال برای موازی ردش از کن ها Card PCبرخالف اس ک ش   ها CARD PCجایگزین کن پورت کنی .این مت ف  

 ها. Card Expressشففوا می مت فف  ماوربورو بن سففری صففورتبن هاCard Express کروا کمی اسففتهاو  ماوربورو بن

 -EXPRESS CARD شکل5

http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/009/0098c51a517994beead6b7364a2f1bde.jpg
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 ترتیب بن ردش هر ور واو  ااتقال سففرع  د شففوا می مت فف  ماوربورو بن Express PCI یا USB پورت ود دسففیلنبن

444 /sAmbit5/2 د /sGrit  اس. 

 
 

 ب دن زمان هر ور تا وه می اجاز  کاربر بن کن اسفف  Plugging Hot قابلی  ها Card Expressور توجن قاب  اکتن

 .کن  خارج یا دارو را کارت سیستم کرون خاموش

PORT SERIAK : 

 . اس  کامپیوتر بن وستگا  یک ات ال برای موجوو هایردش ترینمت ادل از یکی سریال پورت

 قرار بیشتر توجن مورو را USB پورت د واشتن را سریال پورت از م  دو استهاو  ور سعی ج ی تر هایسیستم اینکن با

 .کنن می استهاو  سریال پورت از مووم اظیر متع وی هایوستگا  هیچنان دلی وهن  می

 اراین را رکامپیوت بن مووم اظیر هاییوستگا  ات ال منظوربن را پردتک  یک د استاا ارو کااکتور یک سفریال  هایپورت 

 استهاو  سفریال  پورت یک از اغلب ج ی  هایبوکاوت ور اما هسفتن    سفریال  پورت ود وارای کامپیوترها اغلب کنن .می

 .اس  ش  

 
 PORT SERIAK  – 6 شکل

POWER AC : 

 رقب بن ات ففال حال  ور اسففتهاو  برای چن د تاپلپ باتری شففارژ برای چن کنن .می کار برق با هاتاپلپ واایممی هین

 .بزایم پورت این بن را شارژر بای 

 راگ با هاتاپلپ بعضی ور اسف .  تاپلپ هایکنار  یا پشف   اغلب د وارو دجوو هابوکاوت ورصف   044 ور پورت این

 .شوومی وی   شارژر فی  کنن   قه  مکاایزم یک با گرو صورتبن د زرو یا سهی  متهادت

http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/02a/02a055a7aed332f985ca31d36ce5eabc.jpg
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 :هدفون و میکروفون خروجی و ورودی

 .ردا می کاربن وستگا  بن میکردفون د ه فون بن ات ال برای پی اس ک اامشان از کن هیینطور هم هاپورت این

 

 

 
 هدفون خروجی و ورودی -7 شکل

 

 

 : آمنه دالوریگردآورنده 

 


