اﮐﺲ ۲۵

داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آزاد
از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ،
ٔ

اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺼﺎﻟﮕﺮا X 25 ،ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺗﺎ  ۱۹۸۰وارد ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺪ .اﮐﺲ ۲۵.در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯽﺳﯽآیﺗﯽﺗﯽ
) (CCITTﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ راﺑﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی راه ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ .و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪأ ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎر ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،اﺑﺘﺪا
ٔ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻤﺎس ﯾﮏ ﺷﻤﺎره داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
ﻻﯾﻪ
داده در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﯾﮏ ﺳﺮآﯾﻨﺪ]واژهﻧﺎﻣﻪ  ۳ [۱ﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺑﺪﻧﻪ  ۱۲۸ﺑﺎﯾﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻗﺮارداد ٔ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ اﯾﮑﺲ ۲۱-ﻧﺎم دارد ،راﺑﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و روﯾﻪای را ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺠﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ آﻧﺎﻟﻮگ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺧﻄﻮط
ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺘﯽ ،راﺑﻂ آﻧﺎﻟﻮﮔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آراس ۳۲۲-ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻﯾﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادهﻫﺎ
ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی دارد )ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( .ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﮐﺎرﺑﺮ )ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ( وﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎ( ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻻﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﺎ آدرسدﻫﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ،وﻗﻔﻪﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺮوﺑﻮﻃﻪ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد .اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻗﺮارداد
ٔ
ِ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ  ۱۲۸ﺑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﮐﺲ ۲۵.ﺗﺎ  ۶۴ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺪاف را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮدن
ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﮐﺲ ۲۵.اﺗﺼﺎل ﮔﺮاﺳﺖ و ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺎزی راهﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺎزی داﯾﻤﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪارﻣﺠﺎزی راهﮔﺰﯾﻨﯽ
راﯾﺎﻧﻪ راه دور ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
وﻗﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪای را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
ٔ
آﻣﺪن اﯾﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .اﮐﺲ ۲۵.ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺪارک ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ دام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻠﻮغ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
ﻣﺪار ﻣﺠﺎزی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪار ﻣﺠﺎزی راهﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺪار از ﻗﺒﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی و
ﺣﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻂ اﺟﺎرهای
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﻨﻮز دﻧﯿﺎ ﭘﺮ از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از اﮐﺲ ۲۵.ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮی از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮش( ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﮐﺲ ۲۵.را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ
را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه ﭘﺪ]واژهﻧﺎﻣﻪ  [۲ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎم دارد .ﻗﺮارداد
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ و ﭘﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﯾﮑﺲ ۲۸-اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻗﺮارداد اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻦ ﭘﺪ و ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﯾﮑﺲ ۲۹-اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻫﻢ اﯾﮑﺲ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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