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“ਪਰੋਟ” ਨ ੂੰ  ਸੀ.ਪੀ.ਯ . ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 

ਇੱਕ ਇੂੰਟਰਫੇਸ ਦ ੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 

ਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਕੂੰ ਵਪਊਵਟੂੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਉਸ ਵਹੱਸੇ 

ਨ ੂੰ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਨਪ ੱ ਟ ਅਤੇ 
ਆਉਟਪ ੱ ਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਕੂੰ ਵਪਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨੀਟਰ, 
ਿੈੈੱਬਕੈਮ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰੀਵਫਰਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋੜਨ 

ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕ ੱ ਝ ਵਿਸਸੇਤਾਿਾਂ ਹਠੇ ਵਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹਨ: 

• ਬਾਹਰੀ ਉਪਕਰਣ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਕੂੰ ਵਪਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਹੋਏ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

• ਪੋਰਟਸ ਮਦਰਬੋਰਡ ਉਪਰ ਸਲਾਟ (Slot) ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
• ਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ ੜੇ ਬਾਹਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 

ਮਾਊਸ, ਕੀਅਬੋਰਡ, ਮਾਨੀਟਰ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਸਪੀਕਰ, 
ਆਵਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਮ ੱ ਖ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ - ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ, 

ਪੈਰਲਲ ਪੋਰਟ, ਪੀਐਸ/2 ਪੋਰਟ, ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ 

(ਜਾਂ USB) ਪੋਰਟ, ਿੀ.ਜੀ.ਏ. ਪੋਰਟ, ਪਾਿਰ ਕਨੈਕਟਰ, 
ਮੋਡਮ ਪੋਰਟ, ਈਥਰਨੈੈੱਟ ਪੋਰਟ, ਗੇਮ ਪੋਰਟ, ਵਡਜੀਟਲ 

ਵਿਡੀਓ ਇੂੰਟਰਫੇਸ, ਡੀਿੀਆਈ ਪੋਰਟ, ਸਾਕਟ ਆਵਦ[   

 

A “Port” can be referred as an interface 
between the CPU and other peripheral 
devices. A port generally refers to the part 
of a computing device available for 
connection to peripherals such as input and 
output devices. There are many types of 
Computer ports which can be used to 
connect a monitor, webcam, speakers, or 
other peripheral devices. 
 

Some of the characteristics are as under: 

 External devices are connected to a 
computer using cables and ports. 

 Ports are slots on the motherboard into 
which a cable of external device is 
plugged in. 

 Examples of external devices attached 
via ports are the mouse, keyboard, 
monitor, microphone, speakers, etc. 

Some of the main types of ports are Serial 
Port, Parallel Port, PS/2 Port, Universal 
Serial Bus (or USB) Port, VGA Port, Power 
Connector, Modem Port, Ethernet Port, 
Game Port, Digital Video Interface, DVI port, 
Sockets etc.  

 

rock qQ̀:- 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਯ . ਐੈੱਸ. ਬੀ. (ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ) 

ਸੱਤ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1994 ਵਿੱਚ ਿਰਵਤਆ 
ਵਗਆ ਸੀ। 

Interesting Facts:- 
First time the USB (Universal Serial Bus) was 

started by seven companies unitedly in 1994. 

   
 

sMbMDq eI-Sbd dI vIfIE dyKx leI ilMk ky kil`k kro: https://youtu.be/XrYMzVHSuJU   
D.M.: Mohd. Aarif (Sangrur)   Sukhwinder Singh (GSSS(G), Sunam Udham Singh Wala) 
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Word of the Day is “Port” 

 

https://youtu.be/XrYMzVHSuJU

