
 

 

இைண�� வாய
�க� இைண���க�. 

 

கணன� ஒ�றிைன ெபா��தவைர அ� பல வ�ெபா !கைள 

இைண�� இய#க�$%ய ஒ  சாதன� என நா� அறிேவா�. ஆனா� 

ஒ  கணன�ய
� அ+வள, அதிகமான இைண�� வாய
�க.(Ports) 

காண�ப0வதி�ைல. த�ைமய
1�, ெதாழி3பா!%1� ேவ�ப!ட 

கணன�ய
� ெவள� இைண�� ெம�ெபா !கைள வ
ள#கி� ெகா.ள� 

$%ய வைகய
� ஒ  கணன�ய
� காண�ப0� சில இைண�� 

வாய
�க. எ+வா� பய�ப0�த�ப0கி�றன எ�ப� இ#5 

6�கியமாகி�ற�. அத35 நா� கணன� ஒ�றி� காண�ப0� 

இைண�� வாய
�கள�� வைகக. ம3�� அவ3றி7டாக கணன�... 

ஒ��ட� இைண�க� $%ய சாதன#க. ப3றி அறி8தி �த� 

இ�றியைமயாத� ஆகி�ற�.  

 

 

 

ஒ+ெவா  இைண�� வாய
�க. 9ல6� ஒ  வ�ெபா . சாதன� 

கணன� 9ல� இைண�க�ப0கி�ற� என�� அ8த இைண�ப
� 

ஊடாக இர;0 வ
தமான ெசய�6ைறக. நைடெப��. ஒ�� 

தர,கள��  

 

 



 

 

கட�த�, ம3ைறய�  

இைண�க�ப!0.ள 

இல�திரன�ய� 

சாதன���கான மி� கட�த� 

எ�பதா5�. ெபா�வாக 

இ+வைகய
� உபேயாகி�க�ப0� 

இைண�பா� ம3�� இைண�� 

வாய
�க. அவ3றி� PIN  

வ%வைம���கைள ெபா��� ஆ;, 

ெப; என ப
=�க�ப0வ�;0. PIN கைள 

ெவள�ேய ெத=>� ப%யாக ெகா;% �5� இைண�பா�க. ம3�� 

ெச கிக. ஆ; (Male Port)இ என,� PIN கைள ெச1�த� $%யதாக 

அைம8�.ள ெச கி(sockets) வ%வைம�ப
� உ.ளைவ ெப; (Female 

Port) என,� அைள�க�ப0�.  

 

   இர;0வைகயான மர�6ைறயான இைண�பா�க. 

காண�ப0கி�றன. அைவ அவ3றி� 6�கிய��வ� க தி இ��� 

நவ ?ன கணன�கள�� ெதாட@கி�ற�. Serial ports and parallel ports எ�பைவ 

அைவயா5�. இைவ இர;0� ஆ#கில எA�தான D வ%வ
� 

அைம8தைவ. அதாவ� ஒA#கீனமான இைண���கைள 



 

 

தவ
@�பத35�, ச=யான இைண�� 6ைறய
ைன இல5ப0��வத35� 

இ8த வ%வ� �ைணெசCத�. அதனா� இ+வைக இைண�பா�க. 

(connectors) பல ெதாழி�D!பவ
யலாள@கள�னா� DB எ�ேறா அ�ல� D-

subminiature எ�ேறா  

அைழ�க�ப0கி�றன. Serial ports வழைமயாக 9 ம3�� 25 PINs 

ெகா;டைவயாக காண�படலா�. இதி� 9 Pஐேள ெகா;டைவய
� 5 

ேம3 �றமாக,� மி5தி நா�5 கீF��றமாக,� அைம8� 

காண�ப0�.  

 

   அேத ேபா� 25 PINs ெகா;டதி� 13 ேம3�றமாக அைம8தி �5�. 

இ+வைக இைண���கள�� 9ல� 1bit தர,கேள ஒ  ேநர�தி� 

ப=மாற�ப!டன. இ� இ�ைறய கணன� உலகி� மிக�5ைற8த 

தர,�ப=மா3ற அள,. அ��ட� ஒ  வ
னா%�5 115 115 kilo bits (Kbps) 

ேவக�தி� தர,கைள கட�தின. இ+வைகயான கள�� �ைண>ட� 

ஒ  கணன�ய
� mice, external modems, label printers, personal digital assistants (PDAs), 

and digital cameras ேபா�ற சாதன#கள�� பய�பா0கைள ஒ  

கணன�ய
� வாய
லாக ெப�வத35 ச8த@�ப� 

அைம���ெகா0�க�ப!ட�.  

 



 

 

   Parallel ports இைவ 25 pin கைள ெகா;டைவ ேம�வ=ைசய
� 13 � கீ. 

வ=ைவய
� 12 அைம8� காண�ப0�. ஆர�பகால#கள�� வ8த 

கணன�கள�� Parallel ports என�ப0� இவ3றி� பய�பா0க. அதிக� 

எ�பதனா� இைவ அதி� 6�கிய��வ� ெப3றன. Parallel ports 

எ�பதைன இல5வாக printer ports என,� வ
ள#கி� ெகா.ளலா�. 

ஆர�ப கால#கள�� அைவ அத3ேக அதிகமாக 

பய�ப0�த�ப!டதனா� கால�ேபா�கி� அ8த ெபய � அத35 

உ வாகிய�. எ�ப%ய
 8தேபா�� Parallel ports கள�� external CD-ROM 

drives, Zip drives, and scanners ேபா�ற ஏைனய ெவள�ய
ைண�� 

வ�ெபா !கைள>� இைண�� பய�ப0�த 6%>� எ�பதைன 

நா� �=8� ெகா.ள ேவ;0�. 

 

 

 


