
  سازمان رابط
وظيفه هر رابط بر اساس توصيفي كه در اين جا صورت گرفته يعني انتقال اطالعات بين چندين ابزار و 

براي داشتن تمامي عكس ها ، نوع اطالعات كه مي تواند منتقل شود ، و نيز عالئم فيزيكي آن كه . وسيله 
سپس انواع ارتباطات كه چه ابزار هاي  .براي انجام انتقال صورت مي گيرد مورد بررسي قرار گرفته است 

ارتباط داخلي مي توانند داخل شوند و وظايف هاي پروتكلل مختلف نيازمند اجرا و انجام مي باشد نيز 
  .مورد بحث مي باشد 
  انواع اطالعات انتقال

بعضي از . شد نيازمند انتقال با رابطه ها هستند مي توانند خصوصيات متفاوتي داشته با داده هاي اطالعاتي كه
  .انواع اطالعات فرستادن در پايين فهرست بندي شده اند 

صدا مي باشد اطالعات آنالوگي به فرآيند ادامه دارد زمان و مقدار ، تأثير مي گذارد و مثال مورد نظر  ●
ين اين مسئله كه چگونه ا. مثل صداي سخنران تغييرات پيوسته و مداوم معموال در فشار هوا تغيير مي يابد 

انتقال اطالعاتي صورت مي گيرد ، مثل اين مثال كه وقتي يك ميكروفن با كامپيوتر مرتبط مي شود و 
  .چگونگي انجام اين مراحل مدنظر است 

از مقدار را در بر مي گيرد واحد اطالعاتي ابتدايي ،  finiteاطالعات گسسته يك فرايندي كه شماره   ●
و ) درست ، بله (  ۱مثل . در بردارنده يك دوم مقدار ارقامي باشد  مي باشد كه مي تواند)  bit( يك بيت 

مثل چه وقت ماوس فشار ( بيت مي تواند به موقعيت ماوس بستگي داشته باشد  ۱. باشد ) نه ، غلط (  ۰يا 
  ) .داده مي شود و چه وقت نه 

ا وجود اطالعات باينري به دست و ب. ي گسسته در بسياري از كامپيوتر ها ، طبيعتا وجود دارد باينراطالعات 
  .ي نمي شود باينرآوردن فرآيند ها ذخيره و انتقال گسسته تنها ختم به 

اطالعات ديجيتالي كه شامل توالي مقداري مي باشد كه مثال مورد صدا هاي ديجيتالي مي باشد كه  ●
  .توالي نمونه هاي مقدار كه هماهنگ و با فاصله مي شود 

چرا كه آن ها مشابه به سيستم شمارشي پابنري . سسته معموال گيج كننده مي باشند اطالعات ديجيتالي و گ
اطالعات ديجيتالي نمونه خاصي از اطالعات . هستند  ۱و  ۰هر دوي آنان معرف مجموعه اي از . هستند 

دارد تفاوت اطالعاتي در آنالوگ وجود . گسسته مي باشند و داده ها با رابطه هاي مختلف منتقل مي شوند 
مثل يك فرآيند فيزيكي مثل . بر اساس داده هاي گسسته آن ها بايد معرف سيگنال باشند . و مهم مي باشد 

  .الكتريك ، نوري و يا الكترومغناطيسي 
  .آنالوگ ، ديجيتال ، گسسته : سيگنال ها انواع متفاوتي دارند 


