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 به نام روشن افروز

 سخن نخست

سال از آن مي گذرد تا كنون نزديك  54از ابتداي آموزش الگوريتم و زبانهاي برنامه نويسي در ايران كه حدود 

درصد آن تكراري  89كه عمال  .به سه هزار عنوان كتاب و حتي بيش از اين به اين امر اختصاص داده شده است 

متاسفانه بيشتر آنها روند اصولي روانشناسي آموزشي و يادگيري را به گونه درست . و موازي كاري بوده اند 

  .و در بردارنده مباحث ضروري به طور جامع نبوده اند رعايت نكرده اند 

تقيم از نام نام الگوريتم بطور مسدر سرزميني كه پروردگاه بزرگاني چون خوارزمي بوده است دانشمندي كه 

به نام الگوريتم به پاس و احترام وي در متون  و -علمي اروپا يعني التين برده شده به زبان  -الخوارزمي بر گرفته 

به صراحت مي توان گفت كه در نبود الگوريتم ايجاد هيچ سيستم كامپيوتري و  .علمي دنيا بر جاي مانده است 

به خاطر داريم كه تمام سيستمهاي كنوني زمين به نوعي با .  سي ممكن نمي توانست بود در پي آن برنامه نوي

در عصر دانش به سادگي در دسترس  همچنين.  برنامه هاي فرمان دهنده بر آنها هدايت و به كارگيري مي شوند

 .همگان قرار گرفته اند و با زندگي روزمره و ابزار هاي آنها درآميخته اند 

سعي بر آن دارد كه درك درستي از حل مسائل به صورت الگوريتمي و به تبع آن نوشتن برنامه به اين كتاب 

و جاي  لب دربرگيرنده به مخاطب بياموزد مطا را به صورت پايه اي و دريافت يكي از زبانهاي برنامه نويسي

ترتيب مطالب از آغاز تا پايان  م محتوا و رعايتيفهتدر اين راستا با تكيه بر . را پر نمايد  چنين كتابيخالي 

از تكنيك هاي بسيار ساده اما تخصصي براي تسلسل مطالب مرتبط زنجيره اي بصورت  .ساختاربندي شده است 

ايجاز آميزي در اوج سادگي استفاده شده تا هر گونه مخاطب با هر پيشينه و هر سطحي از سواد و تحصيالت را 

حل مسائل و  -ن و ساده به درون تجزيه و تحليلمخاطب به صورت روشفرجام كار هدايت .  به خود جذب كند 

براي او ساخته شده تا اسكلت  اين ستونهاربناب. و مهم تراست نوشتن ساده ترين برنامه ها تا برنامه هاي سخت تر 

ل ساليان بعد به مفهومي مطلب در ذهن وي جاي گيرد و ادامه مسير را تا حد اعالي آن خود مي تواند در طو

 /دهندهيادهوشمند اين سازه . خوبي ادامه دهد و اين ساختمان مفهومي و پيوستهايش را بطور مستمر كامل كند 

 .براي وي مي تواند به كاربست آيد هم در حل مسائل تئوري و هم در حل مسائل كاربردي در آينده گيرنده ياد
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ها و طبقه بندي هاي مباني كامپيوتر آغاز شده است كه به ساختار مطالب در فصل اول با ساده ترين تعريف 

كمك آن مخاطب تصور درستي از سازمان يك سيستم كامپيوتري و واحدهاي آن داشته باشد تا در برنامه 

فصل دوم به تعريف حل الگوريتمي . داشته باشد ر و فرمان ها با اجزاي سيستم نويسي درك كافي از تعامل دستو

تا بتوان مفاهيم پايه اي پرداخته است  بصورت بسيار ساده و روان  - ده تا متوسط و رسم فلوچارتاز سا - مسائل 

ه به كه ستونهاي پايه نوشتن برنامتصميم گيري و حلقه هاي تكرار را آموخت  –خروج  –پردازش  –چون ورود 

در اين راه از ذكر مثالهاي فروان بهره جسته است تا  .هر زبان در هر سطح و با هر پلتفورم يا سكويي است 

 . فراگير را به سمت هدف رهنمون سازد

فصل سوم آشنايي با اصول زبان برنامه نويسي سي مي باشد و پس از مطرح ساختن تعريف هاي پايه شروع به 

 . ي مي كند ايجاد برنامه هاي ساده مي كند و اين روند را تا برنامه هاي معمولي و متوسط پايه ط

در ادامه در فصل چهارم مجموعه اي از مسائل متنوع مطرحه با حل تشريحي و رسم فلوچارت آنها را پي مي گيرد 

به دليل . تا با اين تمرينها مخاطب را براي مرحله هاي بعدي آماده ساخته و ستون محكمي براي وي ايجاد نمايد 

نياز بسياري به اين مجموعه ها دارد تا روند يادگيري را  گوناگوني مسائل و درجه سختي هاي متفاوت مخاطب

 .كامل كند 

از  (پالس پالس) در پايان در فصل پنج مجموعه بسيار كاملي از مسائل با حل آنها به زبان برنامه نويسي سي

در اينجا كار ما در اين سفر به پايان رسيده و . آسان تا سخت مرجع مناسبي را براي وي ايجاد نموده است 

در  .فراگيرنده خود مي تواند ادامه مسير را تا حد اعال در طول ساليان متمادي فراگيري و كاربست به پيش برد 

 .راه بهره گرفتم تمام مسير از تجارب و آموزه هاي بيست سال آموزش در اين 

  تهران –خورشيدي  5984پاييز سال  - قبول افتد و به كار آيداميد آنكه 

 . بابك ياري
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 مباني كامپيوتر –فصل اول 

 مقدمه

 .است بوده خويش اطالعات ضبط و نگهداري همچنين و محاسبات انجام فكر به ديرباز از بشر

. است كرده تبديل امروزي كامپيوتر به چرتكه مانند اي ساده ساختار از را كامپيوتر زمان، گذشت

 ثانيه از كسري در را عمليات ها ميليون توانند مي كه شوند مي ساخته كوچكي بسيار هاي پردازنده امروزه

 بود اتاق يك اندازه به كه اوليه كامپيوترهاي تا شده باعث كوچك هاي پردازنده اين توليد. دهند انجام

 .شوند تبديل جيبي كامپيوترهاي صورت به امروزه

 كامپيوترتعريف 

 الكترونيكي قطعات از اي مجموعه را كامپيوتر امروزه اما است كننده محاسبه معناي به لغت در كامپيوتر

 انجام حاصل و كند دريافت دستورات از اي مجموعه همراه به را ها داده و اطالعات بتواند كه دانند مي

 .دهد نمايش به صورت اطالعات خروجي در را ها داده روي بر دستورات

  كامپيوتر از استفاده مزاياي

 صحت و دقت -1

 عموم اصطالح در كه آنچه. كرد نخواهد اشتباه هرگز كه است اي وسيله كامپيوتر گفت حتم به توان مي

 مجموعه دادن يا كامپيوتر در اشتباه اطالعات كردن وارد است شده شناخته كامپيوتر در اشتباه عنوان به

 رو اين از شد نخواهد اشتباه مرتكب خود خودي به كامپيوتر بنابراين. است كامپيوتر به اشتباه دستورات

 انجام كامپيوتر بوسيله امكان حد تا را خود جاري امور كه دهند مي ترجيح ادارات و ها شركت اكثر
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 .دهند

 محيط از تاثيرپذيري عدم -2

 ياد نمونه كارمند يك عنوان به آن از توان مي اين بنابر شود نمي ناراحت يا عصباني هرگز كامپيوتر

 در مثالً باشد نياز بااليي امنيت كه مواردي در. دهد مي انجام درستي به هميشه را خود وظايف كه كرد

 .است امور انجام براي فرد ترين مطمئن كامپيوتر سراسري، آزمون نتايج محاسبة

 آنها به دسترسي سرعت و سازي ذخيره قابل اطالعات ميزان -3

 حدود با اي كتابخانه با تقريباً است سازي ذخيره قابل ساده كامپيوتر يك در كه اطالعاتي ميزان امروزه

 از يك هر به ثانيه چند عرض در بتوان كه اي كتابخانه. كند مي برابري كتاب جلد هزار بيست

 كل در گذاري نمايه هاي روش از استفاده با ثانيه چند عرض در يا داشت دسترسي آن هاي كتاب

 .گشت كلمه يك دنبال ها، كتاب

 البته.  است مشكل بسيار كامپيوتر از استفاده بدون ها بانك و بيمه چون اداراتي در اطالعات نگهداري

 ذخيره نباشد پذير امكان باال سرعت با اطالعات اين به دسترسي و بازيابي اگر كه كرد فراموش نبايد

 .داشت نخواهد اهميتي آن كردن

 كامپيوتر كاربرد

 بعضي به اختصار به زير در كه است كرده باز را خود جاي امور تمامي در تقريباً كامپيوتر امروزه

 . شود مي اشاره

 آموزش در كاربرد

از  استفاده. شود مي استفاده مقاطع تمامي در آموزشي كمك وسيله يك عنوان به كامپيوتر از امروزه
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CD اين مصاديق از اينترنتي مجازي هاي دوره برگزاري و دور راه از آموزش براي آموزشي هاي 

 .هستند كاربرد

 تجارت در كاربرد

 با مجازي هاي هفروشگا احداث همچنين و كاال فروش و خريد انبارداري، چون افزارهايي نرم توليد

 .است امروز تجارت شدن اينترنتي و كامپيوتري بر گواه هزينه، كمترين

 علوم در كامپيوتر كاربرد

 از آزمايشات نتايج بررسي و مقايسه و ها داده تحليل و تجزيه زمانبر، و پيچيده بسيار محاسبات انجام

 .دهند مي قرار كاربران اختيار در امروزي افزارهاي نرم كه است امكاناتي

 اداري امور در كامپيوتر كاربرد

 كاربردهاي مصاديق از كارگزيني و دستمزد و حقوق بايگاني، دبيرخانه، چون افزارهايي نرم توليد

 .است حوزه اين در كامپيوتر

 صنعت در كامپيوتر كاربرد

 كه شده تبديل عادي مسئله يك به ها پروژه بيشتر انجام از قبل صنعت در سازي شبيه از استفاده امروزه

 كارهاي در ها روبات از استفاده. رساند مي حداقل به را تقاضا با توليد تطابق عدم و خطا بروز احتمال

 .است حوزه اين در كامپيوتر كاربردهاي ديگر از فرسا طاقت و سخت كارهاي يا دقيق
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 كامپيوتر هاي جنبه

 افزار نرم -2 افزار سخت -1:  داد قرار بررسي مورد بعد دو از توان مي را كامپيوتر

 افزار سخت

 كار، تازه كاربران براي. دهند مي تشكيل را كامپيوتر افزار سخت الكترونيكي، مدارهاي از اي مجموعه

 .شود مي حساب كامپيوتر چيز همه و دارد اهميت بسيار است لمس قابل چون افزار سخت

 افزار نرم

. نميشود انجام كاري نباشد افزار سخت تن در روح اين تا و نامند مي كامپيوتر روح را افزار نرم بعضي،

 گرفته ناديده و ماند مي پنهان كار تازه كاربران از بسياري ديد از نيست لمس قابل چون افزار نرم

 .شود مي

 كامپيوترها بندي طبقه

 شوند مي تقسيم كلي دسته چهار به كامپيوترها

 بزرگ كامپيوترهاي -2   ابركامپيوترها -1

 شخصي كامپيوترهاي -4 كوچك كامپيوترهاي -3

 ابركامپيوترها

 جمله از .گيرند مي قرار استفاده مورد نظامي هاي پروژه يا تحقيقاتي-علمي عظيم هاي پروژه در معموالً

 اين در محاسبات سرعت. كرد اشاره cray3 ،  cray2، cray1  به توان مي كامپيوترها اين

 . است دالر ميليون ده تا دو بين آنها قيمت و ثانيه در دستورالعمل ميليون 1311 تا 111 بين كامپيوترها
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 بزرگ كامپيوترهاي

ها كه با حجم اطالعات بسيار باال سر  ها، ادارات دولتي و بانك معموالً در مراكز تجاري بزرگ، دانشگاه

سرعت محاسبات در اين كامپيوترها بين دو تا ده ميليون . گيرند و كار دارند مورد استفاده قرار مي

 .اشاره كرد IBM370و  IBM360توان به  از جمله اين كامپيوترها مي .است  دستورالعمل در ثانيه

 كامپيوترهاي كوچك

معموالً در مراكز تجاري و دانشگاهي كه با حجم متوسط داده سر و كار دارند مورد استفاده قرار 

از جمله . تا سه ميليون دستورالعمل در ثانيه است 1.0سرعت محاسبات در كامپيوترها بين . گيرند مي

 .شاره كردتوان ا مي PDP 11/35اين كامپيوترها به 

 كامپيوترهاي شخصي

ها كه با حجم كمي  در منازل، ادارات و شركت. گيرند بيشترين تعداد كامپيوترها در اين دسته قرار مي

توان به  از جمله اين كامپيوترها مي. شود از اطالعات سر و كار دارند از اين نوع كامپيوتر استفاده مي

 .اشاره كرد Appleسازگار با و كامپيوترهاي  IBMكامپيوترهاي سازگار با 

 ساختمان كامپيوتر

از پنج جزء اساسي تشكيل   -دانشمند انگليسي پايه گذار آن  –كامپيوتر مطابق با طرح چارلز بابيج 

 .يستمهاي كامپيوتري رايج بوده استاين طرح تا هم اكنون در تمام س. شده است 

 واحد ورودي -2    واحد پردازشگر -1

 اصلي واحد حافظه -4              واحد خروجي -3
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 واحد حافظه كمكي– 5

شود سپس  ابتدا داده از ورودي دريافت مي اگر سناريوي كاركرد اين مجموعه را بخواهيم بررسي كنيم

دهد و نتايج اين تجزيه و  هاي دريافتي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي گر مركزي داده واحد پردازش

گر  ش در صورت لزوم پرداز. دهد كند و هم در خروجي نمايش مي ره ميتحليل را هم در حافظه ذخي

 .ها و اطالعات موجود در حافظه نيز براي پردازش استفاده كند تواند از داده مركزي مي

 گر مركزي واحد پردازش

 كزي خود از سه بخش تشكيل شده استگر مر واحد پردازش

 حاسبه و منطقواحد م -3  موقت واحد حافظه -2  واحد كنترل -1

سازي هر يك از  بندي فعال هاي ديگر نظارت كند و زمان واحد كنترل موظف است بر كار قسمت

جاري به ترتيبي كه   هاي ورودي و تشخيص دستورالعمل شدن دادهاز لحظه وارد . ها را انجام دهد داده

 .كند شود هر يك از واحدها را فعال يا غيرفعال مي براساس دستورالعمل تعيين مي

گر مركزي براي تسريع در كار دسترسي به اطالعات مورد پردازش  واحد حافظه موجود در پردازش

 .شود ايجاد شده است و براي كاربرد موقت از آن استفاده مي

كامپيوتر است و انجام محاسباتي مثل جمع، ضرب،  محاسبه و منطق در واقع مركز محاسبات واحد

 .را بر عهده دارد بولي و منطقي ، ارزش عبارت هاي مقايسه ايتفريق و تقسيم و به دست آوردن 

 

ها كه به صورت كامپيوترهاي بسيار بزرگ و حجيم بودند، داراي توانايي به  فريم هاي اوليه مين نسل

فريم و ترمينال آن را نشان  نمونه يك مين شكل زير. مروز بودندهاي خانگي امراتب كمتر از كامپيوتر
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 .دهد مي

 

توانايي پردازش و نگهداري و . دهد نمونه يك مين قديمي به همراه چاپگر آن را نشان مي شكل زير

به مراتب كمتر بوده  484ت در اين مدل نمايش داده شده، از توانايي يك كامپيوتر خانگي اطالعا

 .است

 

شوند يا كامپيوترهاي  تقسيم مي Desktopو  Laptopكامپيوترهاي خانگي به طور كلي به دو دسته 

 .قابل حمل و كامپيوترهاي روميزي

گيرند كه كارايي بسيار محدودي دارند  البته كامپيوترهاي جيبي نيز امروزه مورد استفاده قرار مي

توان در  معموالً تغيير خاصي نمي به صورت يك دستگاه واحد هستند و Laptopكامپيوترهاي 
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انعطاف بيشتري دارند كه در ادامه اجزاي  Desktopها ايجاد كرد ولي كامپيوترهاي  آنافزار  سخت

 .ها را به تفكيك معرفي خواهيم كرد آن

 

 اجزاي سخت افزاري كامپيوترهاي شخصي

رنگ ساخته  اين مانيتورها در ابتدا با تكنولوژي تك. دهد را نشان مي CRTيك مانيتور  شكل زير

 LCDكنند امروزه مانيتورهاي  شدند ولي امروزه با فناوري جديد تا چندين ميليون رنگ را توليد مي مي

. اند بر اساس المپ تصوير بنا شده CRTاند چون فناوري مانيتورهاي  شده CRTجايگزين مانيتورهاي 

با  LCDشود، اما مانيتورهاي  كنند كه باعث خستگي چشم مي ميزان زيادي اشعه توليد ميبنابراين 

ها باعث خستگي چشم  شوند و اشعه ندارند، لذا كار كردن با آن فناوري كريستال مايع ساخته مي

 .شود نمي
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يك  دهد مدل اول، يك صفحه كليد معمولي و مدل دوم، دو مدل صفحه كليد را نشان مي شكل زير

 .گيرد ها مورد استفاده قرار مي Laptopصفحه كليد قابل انعطاف است كه معموالً براي 

 

يك پورت  ش داده شده است، شكل سمت راست پايينهاي صفحه كليد نماي انواع پورت در شكل زير

AT  را به همراه مبدل«AT  بهPS2 »كامپيوترهاي اوليه داراي اين نوع پورت بودند از . دهد نشان مي

 PS2هاي صفحه كليد به  تبديل شد پورت ATXكه منبع تغذيه به  Pentium IIسري كامپيوترهاي 

آنچه در ) PS2بيشتر از پورت  USBامروزه پورت . تبديل شد( آنچه در شكل سمت چپ آمده است)

 .گيرد مورد استفاده قرار مي( شكل سمت راست پايين آمده است

 

تمايل به استفاده از صفحه كليدهاي بدون سيم امروزه بسيار افزايش پيدا كرده شكل سمت چپ صفحه 

سيم داراي فناوري  دهد و شكل سمت راست يك صفحه كليد بي كليد و ماوس بدون سيم را نشان مي
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 .تلفن همراه مجهز به اين فناوري را دارد هاي بلوتوث را نشان داده است كه قابليت ارتباط با دستگاه

 

اين فناوري كه يك فناوري جديد است با استفاده . دهد يك صفحه كليد مجازي را نشان مي شكل زير

كه توسط تابش نور  - از امواج مادون قرمز نحوه حركت دست را بر روي يك صفحه كليد مجازي

 .دهد مي تشخيص  - قرمز بر يك سطح صاف ايجاد كردهمادون 

 

ها ابتدا دو كليده بودند و  ماوس. اوري آن تغييرات فراواني كرده استنماوس ابزار ديگري است كه ف

 .شدند در ضمن در ابتدا به پورت سريال متصل مي. بعد به سه كليده تبديل شدند
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 كردند و از روي آن جهت حركت دست و ن كار ميلتاغي گوي هاي اوليه بر اساس فناور ماوس

 .زدند سرعت آن را تخمين مي

 

بعداً كليد وسط ماوس، تبديل به يك استوانه چرخنده شد كه كاربرد وسيع آن در مشاهده صفحات وب 

 .بودند USBو  PS2هاي  هاي بعدي ماوس داراي پورت ضمن اين كه سري. است

 

ري تأمين تا از طريق باه انرژي اين موس. اند سيم بسيار مورد توجه قرار گرفته هاي بي امروزه ماوس

 .شود مي

اند و مشكالت آن دسته از  هاي داراي گوي شده هاي نوري جايگزين ماوس در حال حاضر ماوس
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 .ها، مثل كثيف شدن گوي يا سنسورهاي نوري آن را ندارند ماوس

 

هستند هاي كوچكي  گيرند موس ها مورد استفاده قرار مي Laptopها كه معموالً براي  اي از موس دسته

 .كه يك قرقره براي جمع كردن سيم دارند

 

Laptop  ،ها به جاي ماوسPad  حساس يا گوي حساس دارند كه نسبت به حركت دست به روي

 .هاي آرام دست، حساس هستند ها يا ضربه آن

 

اگر . آن قرار گرفته است ونكامپيوتر بايد گفت كه قسمت اصلي كامپيوتر در Caseاما در مورد 

اي مانند شكل روبرو مواجه  را به يك سمت بخوابانيد و درب آن را باز كنيد با صحنه Caseيك 
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تغذيه و ها قرار گرفته و در سمت چپ منبع  خوان شويد در سمت راست ديسك سخت و ديسك مي

 main boardهاي نصب شده بر روي كامپيوترها قرار دارند و در كف كيس برد اصلي يا  كارت

 .شود كامپيوتر مشاهده مي

 

 

مربع سفيد محل نصب پردازندۀ كامپيوتر . ترين قسمت يك كامپيوتر است برد اصلي يا برد مادر، اصلي

ها سمت چپ محل  و اسالت( RAM)هاي حافظه موقت  دو اسالت پايين محل نصب ماژول. است

. است AGPو يك اسالت  PCI داراي سه اسالت مادربرد شكل زير .هاي كامپيوتر هستند نصب كارت

 .شوند استفاده مي پرشتاب هاي گرافيكي براي نصب كارت AGPهاي  اسالت
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كامپيوتر است و جزو اجزاي مركز محاسبات ،  پردازنده. دهد يك پردازنده پنتيوم را نشان مي شكل زير

ي آن خم نشود و ها در هنگام نصب آن بايد دقت بسيار كرد تا پايه. شود اصلي كامپيوتر محسوب مي

. هاي آن ممكن است باعث تخليه ناگهاني بار الكتريكي و در نتيجه سوختن آن شود دست زدن به پايه

و ميزان حافظه ( شود كه با فركانس نمايش داده مي)ها  ها بيشتر در ميزان سرعت آن تنوع پردازنده

 .رود به شمار ميها مالک اصلي  البته خانواده و نسل آن. است( Cache)ها  پنهان آن

 

ها و  ها و تكنولوژي آن دهد ظرفيت آن را نشان مي( RAM)يك ماژول حافظه موقت  شكل زير

بايستي  RAMبسيار متنوع است در هنگام انتخاب ها  ها و سرعت گذرگاه آن هاي آن استاندارد پايه
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 .دقت كرد كه با برد اصلي كامپيوتر سازگار باشد

 

 

هاي نشان داده شده در قسمت پشت كيس  پورت. دهد از كنار نشان مي يك برد اصلي راشكل زير 

بسته . ، سريال و پارالل هستندPS2 ،USPهاي  تقريباً اكثر بردهاي امروزي داراي پورت. گيرند قرار مي

هاي مربوط به صدا، شبكه، گرافيك و موارد ديگر را داشته  به مدل و نوع برد اصلي ممكن است پورت

هاي صدا، شبكه و گرافيك  شود برد مذكور داراي كارت اين صورت گفته ميباشند كه در 

onboard امكاناتي كه مورد نياز باشد و به صورت . شكل زير نمونة ديگري از اين بردهاست. است

onboard هاي كامپيوتر به دست آورد  بر روي برد مادر تعبيه نشده باشد را بايستي با خريد كارت

 .د نمونه اشاره شده استكه در ادامه به چن

 

ها، نوع  هاي موجود در نوع اسالت آن تنوع كارت. دهد يك كارت گرافيك را نمايش مي شكل زير
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هاي گرافيك،  كارت. ها است ها و ميزان حافظه موجود بر روي اين كارت هاي خروجي آن پورت

. بيشتر است PCIاز  AGPسرعت گذرگاه اسالت . موجود هستند PCIو  AGPامروزه به صورت 

توانند  داشته باشد و عالوه بر آن ميبايد هاي گرافيك پورت مربوط به خروجي مانيتور را  كارت

ميزان حافظه كارت هرچه بيشتر باشد . هم داشته باشند svideoهاي ويدئوي آنالوگ و يا  پورت

 .سرعت آن بيشتر و كيفيت رنگ و وضوح صفحه تصوير بيشتر خواهد بود

 

 Audioدهد كه داراي ورودي ميكروفن و ورودي  يك كارت صداي معمولي را نشان مي كل زيرش

اين . باشد مي joystickو پورت  speaker ،saudioهاي مربوط به  همچنين داراي خروجي. است

اي معموالً چند كاناله هستند و  هاي پيشرفته و حرفه كارت. كاناله است نمونة يك كارت تك

 .و ساب دارند midiهايي براي  پورت

 

هاي صدا به  كارت. دهد را نشان مي onboardهاي كارت صداي  ، پورتپايين  شكل سمت چپ
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 .نيز در بازار موجود هستند USBبه شكل  externalصورت 

 

داشتند و  BNCهاي شبكه در ابتدا فقط كانكتور  كارت. دهد يك كارت شبكه را نشان ميشكل زير 

هاي  كارت. دارند Rj45هاي امروزي فقط كانكتور  كارت. شدند استفاده مي Busهاي  فقط در شبكه

 1هاي امروزي داراي سرعت  بودند ولي كارت mb/s 10، داراي سرعت Rj45اوليه داراي كانكتور 

Gb/s هستند. 

 

متصل  USBدهد كه به پورت  را نشان مي externalهاي شبكه  هايي از كارت نمونه هاي زير شكل

 .شوند مي

22


	Onvan
	Fehrest
	Sokhanenakhost
	C_1
	C_2
	C_2

	C_3
	C_4
	C_4

	C_5
	manabe

