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تا لبل از این ، ًوگامی کي ظما یک کارت تراظي جدید برای کامپیٍتر خٍد 
خریداری می کردید ، این کار یک تالش مزبٍحاهي برای اـمیوان از این 
کي بي غٍرت بی دردصری با دیگر اجزای  ی کي لبال در کامپیٍترتان بٍدى کار 

مطکالت افزایض یافت زیرا ًر جزء هیازمود ارتباط با پردازهدى و .می کود
ن ارتباط وجٍد 

 
دیگر وصایل جاهبی بٍد و فكؿ کاهال ًای اهدکی برای ا

یک .مػمٍال این کاهال ًا بي غوٍان موابع صیشتم ظواختي می ظد.داظت
موبع دیگر صیشتم یک خؿ مشتكیم بي .اصت  IRQموبع یک جداصاز یا 
 (.دصترصی مشتكیم حافظي)اصت DMA حافظي با هام

ًوگامی کي این هام پیطوٌادی می ظد، یک جداصاز ، یک جداصاز پردازهدى 
می صازد کي کارش جشتجٍ در متن درخٍاصتی یک جزء اصت کي برای 

 .زمان پردازهدى ایجاد می ظٍد
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اگر دو وصیلي ، یک جداصاز اصتفادى کود پردازهدى لادر بي تطخیع این کي 
را   DMAاگر ًردو وصیلي ، یک .وصیلي فرمان را جشتجٍ می کود هیشت

ن در 
 
اصتفادى کوود ، یک وصیلي دادى ًا را می هٍیشد و وصیلي لبلی ا

ًوگامی کي ًرچیزی ظبیي این روهد رخ می دًد ، . حافظي ذخیرى می کود
 .یک هاصازگاری اصت و هطاهي خٍبی هیشت

دو راى حل برای -دًي ًطتادو هیمی از دًي هٍد-ًاPCدر دورى فكدان 
ٍگیری از هاصازگاری  روظی کي بشیار بازگطتی بٍد .وجٍد داظت(توالؼ)جل

بي مٍاردی کي ظما روهٍظت کاملی از ًر موبع مٍرد اصتفادى با ًر ابزار در 
PC  البتي ، ًیچکس چوین اـالغاتی را جبت همی .خٍد را در دصت دارید
 .  کود
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بوابراین اک حر افراد تػامالت خٍد را با اتػال بي یک کارت تراظي یا درایٍ 
حل می کوود ، اگر ًر چیزی کي کار می کرد دیدى می ظد یا دیدى همی 

ابزار جدید ترک کردى و ظروع بي کار -اغلب درمٍرد دفػي اول-ظد
این روهد ظامل تغییر تكریبا برخی صٍیچ ًای میکروصکٍپ ی برای .کردهد

تغییر موابع و اصتفادى ابزار ، اتػال بي ابزار راى اهدازی مجدد دارد کي اگر 
 .ًر چیزی کار کود و در پایان ظما یک اتػال در کار را داظتي باظید

ن روش  مٍجٍد اصت
 
اک حر .روش بٌتری باید وجٍد می داظت کي اکوٍن  ا

، با  influential Microsoft and Intel، ظامل   PCکمپاهی ًای 
 .مٍافق بٍدهد( بي غٍرت خٍش بیواهي)  playو   plugصیشتمی بي هام 
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و   plugظما مفابق اصتاهدارد   PCبي غٍرت تئٍری ، اگر ًر وصیلي در 
play   ، باظدPC یBIOS  ،windows   ا بي غٍرت و خٍد ابزاًر

هٌا در رلابت برای ًمان موبع 
 
خٍدکار با یکدیگر کار می کوود کي دوتا از ا

را اصتفادى همی   playو   plugًرچود ًیچ جزئی .ایجاد اـمیوان همی کوود
 .کوود

اگر ظما بخٍاًید لفػي ای صخت افزاری را بي صیشتم خٍد اؽافي کوید ، 
را لبل از هػب وصیلي خامٍش   PC، ظما باید  play و   plugلبل از 
بي ظما این اجازى را می دًد  تا ابزار در حال کار را  playو   plugاما .کوید

یودی با هام تػٍیؼ کامل.بدون خامٍش کردن صیشتم تغییر دًید
 
 .فرا

ًا کي کارت PCاین روهد برای حؾٍر در یک یادداظت یا ک تاب یا دیگر 
کارت ًای )را اصتفادى می کوود بشیار محتمل اصت  PCMCIAًای 
PC.) 
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، دصتگاًای جاهبی و صیشتم  BIOSظما ، یػوی   PC اخذ اـالغات در 
ن ًا باید  

 
را پطتیباهی می  play و   plugاجزای  ی ظماصت کي ًمي ا

ًا و اجزا کي بي صمت PCبا هگرش موػفاهي ی بشیاری از صازهدگان .کوود
 .کامل هیشتplay و   plugاصتاهداردًا پیض می روهد ، 

راکي دیگر کمپاهی play و   plugبشیاری در درایًٍای هرم افزاری    98ویودوز 
ًا می تٍاهود اصتفادى کوود را فراًم می کود ، اما ًیچ روظی برای ایجاد و 

ًوٍز گام .وجٍد هداردplay و   plugتفابق صازهدگان اجزا اصتاهدارد 
 .بزرگی بي صمت پیطرفت بدون بحث وجٍد دارد
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 کار می کوود؟؟؟؟؟ plug و play چگٍهي 
را روظن می کوید ، واصفي اولیي  play و  plugًوگامی کي ظما صیشتم •

جز اغلی برای ظارژ کردن   BIOSو صخت افزار ،   windows 98بین 
هرا جشتجٍ می کود   BIOS. اصت

 
ن دادهد ا

 
-برای ًمي ابزار کي هیاز بي ا

ى را   PCبوابراین -کی برد و درایٍ فالپ ی-ماهود یک کارت ویدوئ 
 
می تٍاهد ا

این ابزار را بر پایي مطخػات واحد خٍد   BIOS. بي راحتی اجرا کود
ابزار کار  ROMتػیین می کود ، کدًای  ی ًشتود کي بي غٍرت جابت در 

اجازى کوترل برای غملکرد صیشتم را   BIOSپس .می کود یا فكؿ می فراتود
 .می دًد
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کوترل صاختار ویودوز بي درایًٍای ابزاری ویژى خٍد با هام ظمارهدى اؽافي می •
ظٍد، برهامي ًای  ی کي بي غوٍان برهامي ًای مطترک بین صیشتم اجرای  ی و ابزار 

کي ظمارهدى ًا برای .ظمارهدى ًای مختلفی وجٍد دارد. متفاوت غمل می کوود 
ٍع ویژى از مشیر  ( برهامي مطترک صیشتم کامپیٍتری کٍچک)  SCSIیک ه

ویودوز دربارى ًر ظمارهدى برای . ظمارهدى ًر ورودی بیطتر هامیدى می ظٍهد
هچي را کي موابع هیاز دارهد می پرصد

 
 .تػیین ظمارهدى کي لػد کوترل دارد و ا

ن را دو ظاخي صخت افزاری  98ویودوز •
 
اـالغات را از ظمارهدى ًا گرفتي و ا

صپس صیشتم . اصت  RAMذخیرى می کود کي یک پایگاى دادى ذخیرى ظدى در 
زمایض می کود

 
بي غبارت . غملکردی ظاخي صخت افزاری را برای ظمارش موبع ا

هچي را کي موابع 
 
دیگر پس از ذخیرى اـالغات در پایگاى دادى صیشتم غملکردی ا

را برای تخػیع بي ًر ابزار هطان  –ًا IRQبي غوٍان محال  –تػیین می کود 
 .می دًد
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ن را با یکدیگر ابزار جاهبی تخػیع 
 
هچي را کي موابع ا

 
صپس صیشتم بي ظمارهدى ا

ظمارهدى ًا اـالغات اختػاص موبع را در ظمارظگر .دادى اهد می گیرد
 .میکروصکٍپ ی دصتگاى جاهبی لابل برهامي ریزی ذخیرى می کود

در پایان ، صیشتم غملکردی برای درایٍ ابزار برای ًر وصیلي جشتجٍ اهجام می •
یک محرک دصتگاى یک لفػي کٍچک از کد افزودى ظدى برای ویودوز . دًد

اصت کي بي صیشتم اجرای والػیت ًای  ی دربارى لفػي صخت افزاری صیشتم را 
ن را دارد

 
اگر صیشتم یک محرک دصتگاى کي بي . می گٍید کي هیاز بي ارتباط با ا

ن را هػب 
 
ن هیاز دارد را پیدا هکود ، صیشتم بي ظما ًطداری می دًد تا ا

 
ا

صپس صیشتم ًمي محرک ًای دصتگاى را بارگیری کردى و بي ًر درایٍ می .کوید
محرک ًای دصتگاى ابزار مخػٍص بي خٍد .گٍید کي موابع ابزاری اصتفادى ظٍد

 .را توظیم می کوود و صیشتم اجرای خٍدکار را پایان می دًد
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