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 اصطالحات كامپيوتري

 در اين بخش با تمامي کلمات و اصطالحات کامپيوتري به زبان فارسي و

 .توضيحات فراوان آشنا خواهيد 

Half-duplex : 

-Half شما اجازه انتخاب بين بعضي از مودمها داراي سوئيچي هستند که به

duplex و Full-duplex سوئيچ بستگي  انتخاب درست براي اين. را ميدهد

 تدر حال. به برنامه اي دارد که از مودم براي انتقال داده استفاده ميکند

Half-duplex  هر کاراکتر انتقال داده شده بالفاصله بر روي صفحه نمايش

هم گفته مي  Local Echo به همين دليل به اين حالت(شود  شما ظاهر مي

داده منتقل شده تا زماني که توسط طرف  Full-duplex در حالت). شود

مي است، به نمايش در ن مقابل دريافت نشده و به شما بازگشت نداده شده

کنيد و در آن  اگر شما برنامه اي ارتباطي را اجرا مي .(Remote Echo) آيد
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 هر کاراکتر دوبار ظاهر مي شود احتماال مودم شما بجاي اينکه در حالت

Half-duplex باشد در حالت Full-duplex  است، در نتيجه هر کاراکتر دو

 . Remote Echo و بار ديگر Local Echo يک بار بار اکو مي شود

 

DRM ؛  

سيستمي است براي  مي باشد و Digital Rights Management مخفف

 حفاظت از حق کپي رايت داده هاي موجود در اينترنت و ساير رسانه هاي

ديجيتال توسط فعال نمودن توزيع مطمئن داده ها و يا غيرفعال نمودن 

ارنده سيستم از مالکيت معنوي د DRM مثال يک. داده ها توزيع غيرقانوني

کند بنابراين داده فقط توسط کاربران  حفاظت مي Encrypting اثر توسط

 گذاري محتوا توسط روش ديگر عالمت. مجاز قابل استفاده خواهد بود

Digital Watermark آزادانه  يا روشهاي مشابه، براي جلوگيري از توزيع

 .اطالعات است
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LCP : 

 پروتکل بخشي از پروتکل اين. مي باشد Link Control Protocol مخفف

PPP در ارتباطات.است ppp ( مثل ارتباط شما با ISPخط تلفن  تان از طريق

 را براي LCP هم دستگاه فرستنده و هم دستگاه گيرنده ي پيام، بسته هاي) 

يک بسته . تصميم گيري در مورد چگونگي انتقال بسته هاي داده مي فرستند

بررسي مي کند و  ISP رتباط بارا هنگام برقراري ا هويت شما LCP ي

اين . اتصال شما تصميم مي گيرد سپس در مورد پذيرش يا رد درخواست

طرفين را مشخص  بسته همچنين سايز قابل قبول بسته هاي داده تبادلي بين

همچنين بدنبال مشکل در پيکربندي ارتباطي مي گردد و در . مي کند

تقال داده در شبکه، تا زماني ان. وجود مشکل به ارتباط خاتمه مي دهد صورت

  .را تائيد نکرده باشد ممکن نخواهد بود هويت شما LCP که

 

Dongle : 

برنامه اي خاص، به کامپيوتر متصل  وسيله ايست که براي کنترل دسترسي به
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نرم افزار در برابر  اين وسيله موثرترين ابزار براي محافظت از. مي شود

  وسيله به پورت موازي و دراين PC در کامپيوترهاي. کپي است

تمامي اطالعات . متصل مي شود ADB به پورت MAC کامپيوترهاي

مانع عبور  Dongle عبور مي کنند ولي Dongle ورودي و خروجي پورت از

زماني که هيچ وسيله اي به آن  آنها نمي شود و مي توان از پورت، همانند

پورت متصل  ن به يکرا مي توا Dongle چندين. متصل نيست استفاده کرد

  .کرد

USB : 

خارجي  Bus استاندارد مي باشد كه يك Bus Universal Serial مخفف

مي  پورت USB هر. مي رسد ١٢Mbpsاست كه نرخ انتقال داده در آن به 

 وسيله جانبي، مثل موس، مودم، كيبورد، دوربين ١٢٧تواند براي اتصال 

 USB Hub  براي اين كار يه يك(مورد استفاده قرار گيرد  ... ديجيتالي و

پشتيباني مي  Plug And Play و Hot Plugging از USB .(احتياج داريد

آن زمان توليد كنندگان كمي   عرضه شد؛ در١٩٩٦اين فناوري در سال . كند
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و با  1998 اين پورت را در محصوالتشان عرضه مي كردند ولي در سال

 و امروزه اين فناوري تا اين فناوري عمومي شد iMac محصول پر فروش

 USB هاي جديد داراي MotherBoard گسترده شده كه تمامي حدي

 USB و USB 1.1 پورت وجود دارد USB هم اكنون دو نوع. پورت هستند

اينطور انتظار . كامپيوتر است كه اختالف آنها در سرعت تبادل اطالعات با 2.0

در اينصورت  .ا بگيردكم كم جاي پورتهاي سري و موازي ر USB ميرود كه

 پورت USB وسايلي مانند مانيتور، پرينتر، كيبورد و موس را بايد به

MotherBoard متصل كنيد. 

Virus : 

اجرا در سيستم كپي هايي  به برنامه يا قطعه اي كد گفته مي شود كه پس از

مي كند و  از خودش را به فايلهاي مورد نظر اضافه كرده و آنها را آلوده

 نوع آن اعمال مختلفي را از ظاهر شدن پيغامي خاص در صفحه تا بسته به

ويروسها اين قابليت . آسيبهاي بسيار جدي به سيستم انجام مي دهد رساندن

حتي ويروس ساده اي كه اقدام به توليد كپي . تكثير كنند را دارند كه خود را
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ار از تواند خطر آفرين باشد چون براي اين ك از خود در سيستم ميكند مي

. ايجاد وقفه در سيستم شود منابع سيستم بهره مي گيرد و ممكن ياعث

سيستمهاي امنيتي  ويروسهاي خطرناكتر قابليت انتشار در شبكه ها و عبور از

آلوده  ها نوع خاصي از ويروسها هستند كه به جاي Micro Virus .را دارند

 را آلوده مي Word هاي Document ،كردن فايلهاي اجرايي يا بوت سكتور

 .كنند

Worm : 

براي انتشار از طريق شبكه  كرم را مي توان نوع خاصي از ويروس دانست كه

اشتراك گذاري  كرمها معموال از طريق ايميل يا برنامه هاي. طراحي شده اند

 كرمها ضمن آلوده كردن كامپيوتري كه در. منتشر مي شوند ( p2p ) فايلها

هاي موجود در آن براي تمامي آنها ارسال  Contact آن قرار دارد از طريق

عناوين فريبنده گيرنده را به گشودن فايل الحاقي ترغيب مي  مي شود و با

كاربران بسيار زياد در زمان كم، ترافيك شبكه را  كرمها بدليل ارسال به. كند

  .ها مي شود Mail Server فعاليت بسيار باال برده و باعث كند شدن
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Dropper : 

. شناخته مي شود Dropper Program و Virus Dropper ين با نامهايهمچن

يك كرم را درون  برنامه اي است كه پس از اجرا يك ويروس اسب تروا يا

 خود يك ويروس نيست و خواص Dropper .كامپوتر شما بارگذاري مي كند

شايد بيشتر بتوان آنرا شبيه اسب تروا . ويروس نظير تكثير شدن را ندارد

كدهاي مخرب است و توسط برنامه هاي ويروس ياب  ست كه حاويدان

ها غير متداول است  Dropper از قابل شناسايي نيست خوشبختانه استفاده

  .وگرنه مطمئنا مشكالت بزرگي را باعث مي شدند

 

Spyware : 

برنامه اي كه به جمع  به هر Spyware .است Ad-Aware نام ديگر آن

اطالق مي  د هنگام اتصال به اينترنت مي پردازدآوري اطالعات شخصي افرا

 ها معموال جزئي پنهاني درون برنامه هاي رايگان و يا برنامهSpyware .شود

هستند كه مي  ( Freeware Or Shareware ) هايي با مدت استفاده محدود
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 Monitor ها پس از نصب بهSpyware .اينترنت دانلود كرد توان آنها را از

مي پردازند و اطالعات كسب شده را در  اي شما در اينترنتكردن فعاليته

ها Spyware .مي فرستد پس زمينه ارتباط اينترنتي شما براي نويسندگانش

 قابليت جمع آوري اطالعات در مورد آدرسهاي ايميل، شماره كارتهاي

را مي توان شبيه اسب  Spyware .اعتباري و حتي پسوردهاي شما را دارند

در هر دو مورد شما هنگام نصب يك برنامه اين برنامه ها  ونتروا دانست چ

يكي از روشهاي معمول قرباني . نصب مي كنيد را نيز ناخواسته در سيستمتان

فايل ها در اينترنت وجود دارد  شدن نصب برنامه هايي است كه براي تبادل

نكته  .( Kaaza ناميده مي شوند نظير peer-to-peer اين برنامه ها( 

 ها اينست كه اين برنامه ها چون براي فعاليتSpyware ناكتر در مورددرد

از منابع سيستم شما استفاده مي كنند ممكن است باعث ناپايداري سيستم و 

همچنين اين برنامه ها از پهناي باند اتصال اينترنتي شما . بشود Crash يا حتي

 اطالعات به سرقت استفاده از اتصال اينترنتي براي ارسال بدليل.( مي كاهند

 )رفته 
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برنامه هاي اجرايي مستقلي هستند قابليت هاي ديگري از  هاSpyware چون

فشرده شده كيبورد، گشتن بدنبال فايل يا  كردن كليد هاي Monitor جمله

ها  Cookie ديگر خواندن هاي Spyware برنامه اي خاص در سيستم، نصب

قبل  ها كه Licensing Agreement.و تغيير صفحه وب پيش فرض را دارند

از نصب اكثر برنامه ها بايد با مفاد آن موافقت كنيد ممكن است در مورد 

در  البته( توسط برنامه مورد نظر به شما هشدار دهد  Spyware نصب

ولي از آنجا كه هيچكس ) ديده شدن را دارد  جايي كه كمترين احتمال

Spyware را ندارد Licensing Agreement تمايلي به خواندن متن طوالني

 .ها را با موافقت خودتان در سيستم نصب مي كنيد

 

Trojan Horse : 

اين برنامه پس از . آزاري دارد برنامه ايست مخرب كه ظاهرعادي و بي

گران مي دهد و به  اجرا در كامپيوتر هدف،  اختيار كامل آنرا بدست نفوذ

 اسب تروا. له مي دهدآنها اجازه انجام هر كاري را در سيستم مورد حم
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يك . قابليت تكثير خود را ندارد ولي مي تواند حامل ويروس يا كرم باشد

يك قسمت كه بايد توسط طعمه : قسمت تشكيل شده است اسب تروا از دو

مثال برنامه اي  ( kb 100 زير(كمي دارد  دانلود و اجرا شود كه معموال حجم

است خود يك اسب تروا  نكه ادعا مي كند كشنده فالن ويروس است ممك

پس از  باشد، و قسمت دوم اسب تروا كه روي كامپوتر مهاجم قرار دارد و

قرباني  IP اجراي جزء ديگر برنامه روي كامپيوتر قرباني و دريافت آدرس

مهاجم اين دو قسمت برنامه با هم ارتباط برقرار كرده و مهاجم قادر  توسط

كند و به  Expelor كامپيوتر خودكامپيوتر قرباني مانند  خواهد بود در

همانطور كه اشاره . مورد عالقه اش بپردازد حذف اضافه و تغيير هر چيز

نيست زيراخود فرد بايد  شد طعمه يك اسب تروا شدن به اين آساني ها

شما انجام مي  البته بعضي سايتها اين كار را براي. مرتكب اين اشتباه بشود

به . ك فايروال مناسب حل شدني استكه اين مشكل هم با نصب ي! دهند

مي گويند چون شبيه زماني است كه  Back Door از اين دست حمالتي

شود و بدون اطالع شما و در حضور خودتان  شخصي از در پشتي منزل وارد
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 .به شما آسيب برساند

برگرفته از يكي از داستانهاي كتاب ايلياد  Trojan Horse عبارت اسب تروا يا

است كه در آن مهاجمان اسب بزرگ چوبي را  ده يونان باستانهومر نويسن

به درون شهر ) جنگجو در درون آن  البته با تعدادي( يه نشانه صلح و آشتي 

 ...!محاصره شده تروا مي فرستند و 

Protocol : 

بعبارت .بين دو كامپيوتر فرمتي از پيش تعريف شده براي برقراري ارتباط

داده، از آنها  ن كه دو دستگاه براي انتقال موفقديگر مجموعه اي از قواني

 برخي از مواردي كه يك پروتوكل آنها را مشخص مي كند. پيروي مي كنند

 :عبارتند از

 نحوه تشخيص خطا و تصحيح خطاهاي احتمالي كه حين تبادل داده ممكن -

 .است اتفاق بيفتد

 روش متراكم سازي داده ها -

 داده توسط فرستنده چگونگي اعالن پايان يك فريم -
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ارسال  چگونگي اعالن دريافت يك فريم داده توسط گيرنده و نحوه ادامه -

 داده در صورت عدم موفقيت گيرنده، در دريافت صحيح داده ها

 داده طول هر فريم -

 .......و  -

طراحي شده  تا كنون انواع مختلفي از پروتوكلها براي استفاده هاي مختلف

ي معايب و مزايايي هستند برخي از پروتوكلها ساده، اند و هر كدام دارا

 .با قابليت اطمينان بيشتر و برخي داراي سرعت باالتر هستند برخي

و  TCP/IP ، UDP ، FTP ، PPP :متداول عبارتند از برخي از پروتوكلهاي

 RFC هر پروتوكل در متنهايي با نام توضيحات كامل در مورد عملكرد... . 

اطالعات جامعي را  ، ٧٩١شماره  RFC مثال( ر مي يابند انتشا IETF توسط

 ) .ارائه مي كند IP در مورد پروتوكل

 

IP : 

 Ip) بسته هاي داده اين پروتوكل فرمت . Internet Protcol مخفف
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Datagram) اين پروتوكل. و نحوه آدرس دهي در آنها را مشخص مي كند 

ده و ارسال و دريافت همراه ش TCP بدليل نقايصي كه دارد با پروتوكل

 .سازد داده را ميسر مي

اين پروتوكل را مي توان شبيه سيستم پست معمولي دانست چون در آن 

فرستنده و گيرنده ارتباطي برقرار نمي شود و فرستنده اطالعي از  بين

دريافت پيام توسط گيرنده ندارد و ديگر اينكه بسته هاي  دريافت و يا عدم

كه فرستاده شده اند توسط گيرنده دريافت   ترتيبيارسالي الزاما با همان

كمك گرفته مي  TCP پروتوكل لذا براي رفع اين نواقص از. نخواهند شد

. گيرنده مي شود شود كه باعث برقراري يك ارتباط مجازي بين فرستنده و

 را تشكيل مي دهند كه اساس كار TCP/IP اين دو پروتوكل با يكديگر مدل

  پروتوكل٤ورژن شماره ) IPV4 هم اكنون. ين مدل استاينترنت بر پايه ا

Ip) مورد استفاده قرار مي گيرد ولي با توجه به رشد سريع  در اينترنت

در آينده مورد  IPV6 ، اين ورژن اينترنت و محدوديت آدرس دهي در

 .استفاده قرار خواهد گرفت
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TCP : 

 قبل از ارسال پروتوكل در اين . Transmission Control Protocol مخفف

به  TCP .گردد داده ها، بين فرستنده و گيرنده يك ارتباط مجازي ايجاد مي

هر بسته داده يك شماره سريال اختصاص مي دهد در مقصد اين شماره 

بررسي مي شود تا از دريافت تمامي بسته ها و ترتيب درست آنها  سريالها

ه بسته بعدي را به پس از دريافت هر بسته شمار مقصد. اطمينان حاصل شود

پاسخ مناسبي از مقصد در مدت  مبدا در صورتي كه. مبدا اعالم مي كند

بدين . خواهد كرد زمان معيني دريافت نكند، بسته قبلي را مجددا ارسال

منتقل  در اينترنت) از دريافت در مقصد(ترتيب بسته ها با اطمينان كامل 

 .مي شوند

HTTP : 

پروتوكل در وب مورد  اين . Hypertext Transfer Protocol مخفف

انتقال داده  در اين پروتوكل نحوه فرمت و چگونگي. استفاده قرار مي گيرد

وظيفه وب سرور و مرورگر وب را  HTTP ها مشخص مي شود همچنين
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مثال وقتي شما آدرس يك سايت . هر دستور مشخص مي كند در مواجهه با

به وب سروري  HTTP توركنيد يك دس را در مرورگر وب خود وارد مي

شود و باعث مي  كه صفحه مورد نظر شما در آن قرار دارد، فرستاده مي

 .شود تا صفحه مورد نظر براي شما ارسال شود

HTTP يك پروتوكل Stateless  ناميده مي شود زيرا هر دستور در آن

به . قبل و بعد از آن اجرا مي شود بطور مستقل و بدون توجه به دستورات

ورودي كاربر عكس  دليل است كه ايجاد وب سايتهايي كه متناسب باهمين 

 توسط HTTP البته اين نقيصه. العمل مناسب را انجام دهند، مشكل است

برطرف شده  Activex , Java , JavaScript , Cookie برخي تكنيكها نظير

 .است

 

FTP : 

راي تبادل پروتوكل در اينترنت ب از اين . File Transfer Protocol مخفف

براي  HTTP پروتوكل نظير عملكرد FTP عملكرد. فايلها استفاده مي شود
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 براي انتقال نامه هاي SMTP دريافت يك صفحه وب از يك سرور يا

 TCP/IP اين سه پروتوكل از پروتوكلهاي تابعه. الكترونيكي در اينترنت است

 و يا ارسال غالبا براي دريافت فايل از يك سرور FTP از. آيند بشمار مي

مثل ارسال صفحات وب ساخته شده از كاربر (شود  فايل به آن استفاده مي

 ).به سرور

Bridge : 

را كه از پروتوكل  Lan مختلف يا دو سگمنت از يك Lan وسيله ايست كه دو

 Bridge .ارتباطي يكساني استفاده مي كنند، به يكديگر متصل مي سازد

 توسط. را دارد... ن بسته هاي داده و توانايي كنترل ترافيك، فيلتر كرد

Bridge مي توان يك Lan  با تعداد ايستگاههاي كاري زياد را به سگمنت هاي

كه در نتيجه هر سگمنت مانند يك شبكه مستقل عمل  كوچكتري تقسيم كرد

هرگاه دو ايستگاه . راحتتر انجام مي شود كرده و برقراري ارتباط ايستگاهها

 در شبكه كنند، تصادم ه ارسال بسته هاي دادهبطور همزمان اقدام ب

(collision) رخ مي دهد كه مانع ارسال صحيح داده مي شود و هر چه 
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 . تعداد ايستگاهها بيشتر باشد، احتمال رخ دادن تصادم نيز بيشتر مي گردد

Bridge تقسيم شبكه به چندين سگمنت از احتمال رخ دادن تصادم مي  با

يك ايستگاه براي ايستگاهي ديگر در همان  ي ازهمچنين اگر پيام. كاهد

سگمنت هاي ديگر شده و  مانع انتشار پيام در Bridge سگمنت ارسال شود

 .بار ترافيك ساير سگمنت ها را سنگين نمي كند

 

Repeater : 

سيگنالهاي ارتباطي در كابلها را  كه ، Lan ساده ترين جزء ارتباطي در شبكه

سيگنالهاي ارتباطي در  .مي باشد Repeater ،كندتقويت يا دوباره سازي مي 

شكل و يا  طول مسير كابلها بر اثر عواملي مانند نويز و غيره دچار تغيير

آنالوگ مي تواند  Repeater يك. مي شوند) ضعيف شدن تدريجي(ميرايي 

ديجيتال توانايي  Repeater دريافتي را تقويت نمايد، در حاليكه سيگنالهاي

با . دريافتي با كيفيتي نزديك به كيفيت اصلي را داراست لهايبازسازي سيگنا

توان طول كابلهاي داده را افزايش داد و در  ها مي Repeater استفاده از
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از ) البته تا حد معيني از فاصله(دورتري  نتيجه ايستگاههاي كاري كه در فاصله

گسترش كه در نهايت باعث  يكديگر واقعند را نيز مي توان بهم متصل كرد

 .فيزيكي شبكه مي شود

 

Router : 

بين شبكه هاي مختلف را بر  وسيله ايست كه وظيفه انتقال بسته هاي داده

 و LAN و يا يك LAN ، WAN يك روتر حداقل به دو شبكه. عهده دارد

ISP روتر اصطالحا. متصل است Protocol Independent  است؛ يعني انتقال

از پروتوكلهاي مختلف در ارتباطات داخلي داده بين دو شبكه كه  بسته هاي

 روترها در. را نيز به درستي انجام مي دهد خود استفاده مي كنند،

GATEWAY ، دارند يعني محل ارتباط دو شبكه قرار. 

هر بسته داده، مشخصات ايستگاه گيرنده آن مشخص شده  Header در

يابي و از خواندن آدرس گيرنده، بر اساس جدول مسير روتر پس. است

به بار ترافيك شبكه، بسته را از كوتاهترين  الگوريتم هاي مسيريابي و با توجه
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روترها براي تشخيص مسير  .و كم ترافيك ترين مسير به مقصد مي رساند

. مي كنند با يكديگر ارتباط برقرار ICMP مناسب، توسط پروتوكلهايي نظير

ي آن توسط مدير شبكه كه جدول مسيرياب Static دو نوع روتر داريم؛ روتر

كه جدول مسريابي را خودش  Dynamic دهي مي شود و روتر مقدار

همچنين اين روتر . مي نمايد Update آنرا تنظيم مي كند و بطور اتوماتيك

  .كند اطالعات خود را با مسيرياب بعدي مبادله مي

 

Gateway : 

Gateway ه شبكه اي مثابه يك ورودي ب ؛ يك عضو در شبكه مي باشد كه به

ارتباط شما با  شما كه باعث برقراري ISP طبق اين تعريف. ديگر است 

مي تواند سخت افزاري  Gateway .است Gateway اينترنت مي شود يك

. افزاري باشد و وظيفه اصلي آن تبديل پروتوكل ها به يكديگر است يا نرم

راي اتصال از پروتوكلي خاص استفاده مي كنيد، ب LAN مثال اگر شما در يك

داريد تا اين پروتوكل را به پروتوكل مورد  Gateway به اينترنت احتياج به
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 Proxy همچنين به عنوان يك Gateway .استفاده در اينترنت تبديل كند

Server يا Firewall عمل مي كند. 

 

Hub : 

اتصال ايستگاههاي كاري  وسيله ايست داراي چندين پورت كه از آن براي

استفاده مي  به يكديگر...) اعم از كامپيوتر، پرينتر و) LAN موجود در يك

 (Multi Port) چند پورته Repeater مي توان عملكرد آنرا شبيه يك. شود

هر ايستگاه توسط كابلي به يكي از پورتهاي موجود در هاب متصل . دانست

طريق اطالعات ارسالي از يك ايستگاه براي ساير ايستگاهها  مي شود و به اين

اطالعات ارسالي از يك ايستگاه  Passive Hub يك. قابل دسترسي خواهد بود

و در مقابل) و نه ساير ايستگاهها  ) را فقط به يك ايستگاه ديگر ارسال مي كند

، Active Hub كپي مي كند و بدين  اطالعات ورودي را روي همه پورتها

عمل  ه از هاباستفاد. ترتيب اطالعات براي همه ايستگاهها ارسال مي شود
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حذف و اضافه كردن ايستگاهها به شبكه را بدليل عدم نياز به پيكربندي 

  .آسانتر مي سازد مجددف،

Port : 

. اطالعات به كامپيوتر مجرايي است سخت افزاري براي ورود و خروج -1

متصل  سوكت هاي موجود در پشت كيس كامپيوتر كه وسايل جانبي به آنها

: دونوع پورت وجود دارد. پورتها به شمار مي روندمي شوند، نمونه اي از 

 .موازي سريال و

 منظور شبكه هايي است كه در) UDP و TCP/IP در شبكه هاي مبتني بر -2

به نقطه پاياني يك ) ارتباطات خود از اين دو پروتوكل استفاده مي كنند

اي اين نوع پورتها در نرم افزارها بر. پورت اطالق مي شود ارتباط منطقي،

مي شوند و بر خالف تعريف اول، اين پورتها مكاني  ارتباطات شبكه اي استفاده

 .كنند و مفاهيمي انتزاعي اند فيزيكي و قابل رويت را اشغال نمي

نرم افزار قابل اجرا در  تبديل يك نرم افزار قابل اجرا در يك پلتفرم به -3
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به نرم  Windows مثال تبديل يك نرم افزار قابل اجرا در. پلتفرم ديگر

 . Macintosh افزاري قابل اجرا در

 

Parallel Port : 

در پشت كيس كامپيوتر است كه داراي  پورت موازي يكي از پورتهاي موجود

اتصال وسايل جانبي نظير  مي باشد و براي(Female و نوع كانكتور( پين ٢٥

يت داده را ب 8 اين پورت توانايي انتقال. پرينتر مورد استفاده قرار مي گيرد

پيني  ٢٥بطور همزمان دارا مي باشد و براي اتصال به اين پورت از كانكتور 

 برابر پورت ٨سرعت انتقال داده در آن . استفاده مي شود DB-25 نوع

 متر ٦انتقال اطالعات توسط اين پورت در فواصل بيشتر از . باشد سريال مي

  .است LPT نام ديگر اين پورت. دارد قابليت اعتماد كمتري

 

Serial Port : 

براي اتصال . در هر لحظه را دارد اين پورت توانايي انتقال يك بيت داده

اكثر . شود به كامپيوتر استفاده مي Modem و Mouse وسايلي نظير
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. استفاده مي كنند RS-422 يا RS-232C پورتهاي سريال از كانكتورهاي نوع

است  COM port  به اختصاريا Communications Port ديگر اين پورت نام

  .و مانند آن شناخته مي شوند COM1، COM2 كه با نامهاي

 

Firewire : 

 و تا (١٣٩٤aدر ) ٤٠٠Mbsسرعت  اين پورت سريال توانايي انتقال داده تا

Mbps 800 ( ١٣٩٤درb) استاندارد نام ديگر اين. را دارا مي باشد 

IEEE1394 اين پورت توسط. ميباشد Apple و به كار گرفته شد و با ابداع 

معرفي گرديد ولي ساير شركتها محصوالت مبتني بر  Firewire نام

 LYNX يا I.LINK با نامهاي ديگري از جمله خود را IEEE 1394 استاندارد

 وسيله خارجي ديگر را ٦٣به   توانايي اتصال١٣٩٤هر پورت . بكار مي برند

داده بهره مي برد در  قال موازيعالوه بر سرعت باال، اين پورت از انت. دارد

به انتقال  نتيجه اين پورت را به پورتي ايده آل براي دستگاههايي كه احتياج

نظير دوربين هاي ديجيتال (نياز دارند  real-time حجم زيادي از داده و



 

 24 

تبديل مي  ( TV ها ، دوربين هاي فيلمبرداري معمولي و VCR ،اي حرفه

 .كند

 پذيري و سرعت بااليي دارد ولي قيمت آن نيز انعطاف اگرچه اين پورت

بسيار  SUB در اين پورت از پورت سرعت انتقال داده. قابل توجه است

 و Plug-And-Play از USB اين پورت مانند).  برابر٣٠حدودا (بيشتر است 

Hot-Plugging همچنين برق مورد نياز دستگاههاي. پشتيباني مي كند 

 .متصل را تامين مي كند

 

Null Modem : 

اىن کابل به پورت سرىال دو . به ىکدىگر مورد استفاده قرار مى گيرد نوعى کابل که براى اتصال دو کامپيوتر

 بخصوص براى Null Modem .عمل انتقال داده را بدون نياز به مودم انجام مى دهد دستگاه متصل شده و

به آسانى و بدون نياز   داده با ساىر کامپيوترهاکامپيوتر هاى پورتابل مناسب است چون بوسيله آن عمل انتقال

 .به وسيله ارتباطى دىگرى انجام مى پذىرد

 


