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 مخابرات اداره

 

 دانشگاه علوم پسشكي شيراز

 مذيريت فناوري اطالعات و ارتباطات
 Caller ID  : ػٌَاى

D I Caller- عشفیي یک استباط کِ دس هکالوات فاسػی بِ آى ػشٍیغ ًوایـگش ؿواسُ تلفي هی گَیین ،

ایي اعالػات هی تَاًذ ػالٍُ بش . ُ ٍ هخاعب تواع آگاُ ؿًَذهخابشاتی سا قادس هی ػاصد تا اص ؿواسُ تواع گیشًذ

 Caller Name  )ایي کِ حاٍی ؿواسُ تلفي تواع گیشًذُ باؿذ، ًام ػشٍیغ هَسد اػتفادُ سا ًیض هٌتقل کٌذ

Display – CNAME ) 

داسد ایي  قبل اص بشقشاسی یک هکالوِ تلفٌی اّویت یینکی اص هؼائلی کِ دس یک هکالوِ تلفٌی یا بْتش بگَی

کاسؿٌاػاى كٌؼت هخابشات بشای ایي ًیاص کاسبشاى یکی اص پاػخْایی کِ  .اػت کِ بِ َّیت تواع گیشًذُ پی ببشین

دس فلَسیذای آهشیکا ٍ تَػظ  9981جَالی ػال  7کالش آیذی اٍلیي باس دس . ادُ اًذ، اسػال کالش آیذی  هی باؿذد

 .ػاختِ ؿذ  "Touch Star" کوپاًی

کِ ّن خظ تلفي تواع گیشًذُ ٍ ّن  ذایي ػیؼتن هَقؼی کاس هی کٌضشٍسی اػت کِ  رکش ایي ًکتِ

سٍی  out of area گشًِ ػیؼتن چیضی ؿبیِ بٍِ، ذداؿتِ باؿا کالش آیذی ساسػال ٍ دسیافت هخاعب قابلیت 

اص هشاکض هْن اگش  ، اها(بِ ؿشعی کِ ػیؼتن ؿوا قابلیت ًوایؾ کاسکتشّا سا داؿتِ باؿذ. ) ذى هی دّاًوایـگش ًـ

 .َدًوایؾ دادُ هیـ 00-000ٍ یا   p سٍی ًوایـگش هخاعب حشف ؿَد با جایی تواع گشفتِ یاهٌیت

 ؟ودمنتقل ميش گونهطالعات کالر آيذي چا

تکٌَلَطی بشای اسػال ایي اعالػات ٍجَد  1دس کل جْاى . )ایي اسػال اعالػات بِ دٍ سٍؽ اهکاى پزیش اػت

ایشاى اص  دسکِ  اػت البتِ الصم بِ رکش. (ػتا DTMF ٍ یک هذل FSK اص ًَع آى هذل 3کِ  دداس

کِ  اػت ٍ بِ ّویي دلیل ، FSK آهشیکا ٍ اسٍپا ٍ طاپي اص ػِ هذل هختلف دسٍ  َداػتفادُ هیـ DTMF تکٌَلَطی

َؿتِ ً FSK بش هبٌای ِچَى ّو. م اص بشًاهِ ّای هشبَط بِ کالش آیذی ٍ تلفي با خغَط ایشاى ػاصگاس ًیؼتاّیچ کذ

 :هی پشداصین DTMF  ٍFSKبشسػی دٍ سٍؽ اكلی  کِ دس ریل بِ( ًذُ اؿذ

  اسػال کالش آیذی با اػتفادُ اصFSK 

سٍؿی اػت کلی بشای اسػال اعالػات بش سٍی  FSK یا بِ عَس خالكِ Frequency Shift Keying سٍؽ

ی سٍد ٍ کاسکشد آى بِ ایٌلَست اػت ایي سٍؽ بِ عَس گؼتشدُ دس هَدهْا بکاس ه.آًالَگ (Carrier) خغَط یا بؼتش

سا  9ٍ ٍقتی هی خَاّذ بیت  ۰۰۰۰Hzسا اسػال کٌذ یک هَج با فشکاًغ  ۰کِ ّشگاُ فشػتٌذُ هی خَاّذبیت 

ایجاد هیکٌذ بِ ایي تشتیب هی تَاى با اسػال پیَػتِ فشکاًؼْای فَق  9۰۰۰Hzاسػال کٌذ هَجی با فشکاًغ 

 .ت دسیافت کٌٌذُ با دسیافت ایي فشکاًؼْا بِ اعالػات اسػالی خَاّین سػیذهجوَػِ اعالػاتی سا اسػال ًوَد دس ػو

ایي سٍؽ دس اسػال ؿواسُ تواع گیشًذُ یا ّواى کالش آیذی ًیض بِ کاس گشفتِ ؿذُ ًِ تٌْا ؿواسُ تواع گیشًذُ 

 .بلکِ حتی هی تَاى ًام ٍ اعالػات دیگش سا ًیض اسػال ًوَد
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 دانشگاه علوم پسشكي شيراز

 مذيريت فناوري اطالعات و ارتباطات
 Caller ID  : ػٌَاى

 

 اسػال کالش آیذی با بْشُ گیشی اص DTMF 

Dual Tone Multi Frequency   ّواى هکاًیضی اػت کِ دس ٌّگام ؿواسُ گیشی اص سٍی ؿواسُ گیش تلفي

 :دس ایي سٍؽ ؿوا هی تَاًیذ حشٍف صیش سا اسػال ٍ دسیافت ًوائیذ. خَد اص آى اػتفادُ هی کٌیذ

O/1/…/9 – A/../D/*/# 

بِ ّش یک اص ایي حشٍف یک فشکاًغ باالٍ یک فشکاًغ پائیي تخلیق دادُ ؿذُ اػت بغَس هثال ٌّگاهی کِ 

فشػتٌذُ هی خَاّذ ػذدی سا اسػال کٌذ یک هَج ػیٌَػی بشای ّشیک اص ایي فشکاًؼْا اسػال هیکٌذ کِ دس 

 . ُ ٍ بِ ػذد هَسد ًظش هی سػینایي فشکاًؼْا اػتخشاج ؿذ 9 "الگَسیتن گَیشتضل"دسیافت کٌٌذُ با اػتفادُ اص 

حال پغ اص داًؼتي ًحَُ اسػال کالش آیذی یک ًکتِ دیگش باقی هی هاًذ ایٌکِ ایي اعالػات کی تَػظ هشکض 

 ؟هخابشات فشػتادُ هی ؿًَذ

بشای پاػخگَئی بِ ایي ػَال بایذ بگَئیذ ؿوا دس کذام کـَس قشاسداسیذ ٍ هشکض هخابشاتی ؿوا اص کذام اػتاًذاسد 

بغَس کلی اسػال کالش آیذی هؼوَال بیي صًگ اٍل ٍ دٍم كَست هی گیشد . ی اسػال کالش آیذی اػتفادُ هی کٌذبشا

، دس یافت کٌٌذُ سا اص اسػال کالش  DC ( Polarity )البتِ دس بؼضی کـَسّا قبل اص صًگ ٍ با تغییش قغبْای ٍلتاط

گ اٍل ٍ دٍم كَست هی گیشد ٍلی دس بؼضی هشاکض قبل اص البتِ دس ایشاى هؼوَال اسػال بیي صً. ُآیذی هغلغ هی ًوایذ

 .صًگ اٍل ًیض اسػال هی ؿَد

  ت کالر آيذيكالمش

 بِ ایي كَست کِ کالش آیذی َداعالػات کالش آیذی هؼوَال دس استباعات بیي الولل هٌتقل ًویـ ،

خیلی اص  البتِ ایي ػیؼتن بیي. ذًوایؾ هی دّ اس 'INTERNATIONAL'  یا  'UNAVAILABLE' پیام

هثال اگش ؿوا اص . َدحزف ؿ اػت ٍلی کذ کـَس هوکي .ذى هی دّاًـ اٍ ؿواسُ تلفي س ذکـَسّا کاس هیکٌ

 9۰9۰کِ ػذد  اػت صًگ بضًیذ، سٍی کالش آیذی هوکي ؼتاىبِ اًگل 9 616 555 9۰9۰آهشیکا با ؿواسُ 

 .یٌذکشدى اعالػات هی گَ Demotic ًوایؾ دادُ بـَد کِ بِ ایي کاس  ۰616 555

  خیلی ساحت  اًذاعالػات کالش آیذی بلَست جشیاى خیلی ػادُ ای اص ػیگٌالْاػت کِ هی تَ: ّک کشدى

اگشچِ اعالػات کالش آیذی بیي صًگ اٍل . ؿَدتَػظ یک ًشم افضاس ػادُ یا یک هذاس اسصاى خَاًذُ ٍ یا تَلیذ 

ًؼبت بِ  اتلفي ؿشکت هخابشات سکِ قبل اص صًگ خَسدى  د، اها ایي اهکاى ٍجَد داسَدٍ دٍم هٌتقل هیـ

                                                           
 
 .برای شناسایی اجزای فرکانس یک سیگنال می باشد، ( DSP)یک روش پردازش سیگنال دیجیتال  
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 مذيريت فناوري اطالعات و ارتباطات
 Caller ID  : ػٌَاى

کاس ػادُ ای ًیؼت  ANSI اگشچِ فشیب دادى هخابشات با تَلیذ کشدى کذّای. تواع گیشًذُ گوشاُ کٌین

بشای فشیب  Payphone یاSkype یا Vonage ٍلی هی تَاًین اص ساّْای ساحت تشی هثل ػشٍیغ ّای

 .کالشآیذی اػتفادُ کٌین

 غيرفعال کردن سرويس کالرآيذي

آهشیکا بشای غیشفؼال  دس، هثال دداس اکـَسی بشای غیشفؼال کشدى ػشٍیغ کالش آیذی کذ خاف خَدؽ س ّش

ایي کاس با یک کذ  دس کـَسهاى ایشاى،اها . َداػتفادُ هیـ* 919اص  ؼتاىٍ دس اًگل* 67کشدى ایي ػشٍیغ اص ؿواسُ 

 .پش کٌیذ اٍ یک فشم هخلَف سى هشاجؼِ کٌیذ ابلکِ بایذ ؿخلا بِ هخابشات هٌغقِ خَدت. َدحل ًویـ

 

 

  :منبع

 ایٌتشًت


