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تا ػٌایت تِ فشهایشات تا تَجِ تِ پیششفت سٍص افضٍى تکٌَلَطی ّای ًَیي دس جْت تؼْیل دس تشلشاسی استثاطات ٍ کاّش ّضیٌِ ّای استثاطی ٍ ًیض 

کِ هَجثات تْیٌِ ػاصی ٍ  VoIPشذین تا تا هؼشفی تکٌَلَطی جذیذ  آىهمام هؼظن سّثشی هثٌی تش کاّش ّضیٌِ ّا ٍ افضایش تْشُ ٍسی تش 

 .کاّش ّضیٌِ ّای تواع دسٍى ػاصهاًی ٍ تشٍى ػاصهاًی کِ یکی اص پشّضیٌِ تشیي اهَس اداسی هی تاشذ سا فشاّن ًوایین

VoIP ست؟چي 

VoIP  ( تشگشفتِ اصVoice over internet protocol  کِ تا ًامIP تلفٌی ًیض اص آى یاد هی شَد )ِاهکاى اػتفادُ اص ػاختاس شثکIP  هحَس 

 شثکِ ٍ اػت ػَئیچ-کِ شثکِ هخاتشاتی اهشٍص جْاى سا تشکیل هی دّذ یک شثکِ هذاس PSTN. ًوایذ هی فشاّن سا تلفٌی هکالوات تشای

آدسع ّواى شواسُ تلفي اػت کِ اطالػات تش هثٌای ّواى آدسع  PSTNدس . یشاى ًیض صیش هجوَػِ ای اص ایي شثکِ تضسگ جْاًی اػتهخاتشاتی ا

 دس ٍالغ تفاٍت ایي دٍ دس. اػت کِ اطالػات دس شثکِ تش اػاع آى هؼیش یاتی هی شًَذ IP ّواى آدسع هحَس،  IPهؼیشیاتی هی شَد ٍ دس شثکِ

ي ّضیٌِ دس ّش کجای جْاى کِ تاشین یایي اهکاى سا فشاّن هی کٌذ تا تتَاًین تا کوتش VoIP هحَس  IPػاختاس شثکِ .تی اػت تؼتش جشیاى اطالػا

دػتشع تَدُ ٍ ػوال ّضیٌِ ّای  تا اتظال تِ شثکِ داخلی ایٌتشاًت ٍ یا شثکِ جْاًی ایٌتشًت تا شواسُ داخلی خَد تا کوتشیي ّضیٌِ هوکي دس

سا ًیض دس ّش ... ایي اهکاى ٍجَد داسد کِ هَاسدی هاًٌذ فاکغ ٍ سایاى ًاهِ ٍ VoIPػالٍُ تش هَاسد هزکَس دس تؼتش  .حزف ًوایینگضاف هخاتشاتی سا 

 .ًیض حزف شَد... هکاًی دس سایاًِ شخظی دس یافت ًوَدُ ٍ تذیي تشتیة ػوال ّضیٌِ ّای اضافی هاًٌذ کاغز، فاکغ ٍ

 :هقايسه آى با سيستن سانترالدر کاهش هسينه هاي تواس و  VoIPنقش 

یا )اهکاى کٌتشل تواع ّا اص ػشٍس سایاًِ ای ایي اهکاى ٍجَد داسد کِ تتَاًین دس ّش ًمطِ اص هحل کاس خَد  ٍ VoIPتا تَجِ تِ تؼتش پیادُ ػاصی 

یچ ّضیٌِ ای تا شواسُ داخلی خَد تِ کِ تاشین تا اتظال تِ ػشٍس ساُ اًذاصی شذُ تِ ٍػیلِ شثکِ داخلی ٍ یا تؼتش ایٌتشًت تذٍى ّ( حتی جْاى

 تَاى هی هَجَد ای شثکِ ػاختاس تِ تَجِ تا هزکَس اهکاًات تش ػالٍُ.  تاشین استثاط دس ػاصهاى ًماط ػایش تا ٍ تَدُ دػتشع دس ػاػتِ  42طَست 

 آى تا تواػی -ّضیٌِ ّیچ تذٍى داخلی  ل کشدُ ٍ هاًٌذ اتظال تِ خطَطهتظ تْن تاشٌذ کِ جْاى یا ایشاى جای ّش دس سا ػاصهاى یک شؼة ػایش

 .کٌذ ًوی فشاّن سا اهکاًات ایي اص کذام ّیچ ػاًتشال لذیوی تکٌَلَطی کِ کٌین تشلشاس استثاط ّا

 ًمطِ ػالٍُ تش هَاسد هطشح شذُ فَق هشکالتی ًظیش اضافِ کشدى یک خط جذیذ کِ ّضیٌِ ًؼثتا صیادی سا دس ػاًتشال تِ ّوشاُ داسد،اًتمال خطی اص

کِ دس ػیؼتن ػاًتشال هَجَد هی تاشذ ػوال دس ...ای تِ ًمطِ دیگش دس ػاصهاى،ّضیٌِ تؼوییش ٍ ًگِ داسی تاال ،ػین کشی ّای پیچیذُ ٍ طَالًی ٍ

 :اسئِ شذُ اػت VoIPدس ریل ایي هطلة همایؼِ ای اجوالی تیي ػیؼتن کًٌَی ٍػیؼتن . ایي ػیؼتن حزف شذُ اػت 
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 ستن کنونيسي VoIPسيستن  نوع عوليات

 صهاى تش ٍ داسای پیچیذگی ٍ ّضیٌِ ای ًؼثتا تاال ػشیغ ٍ آػاى تا ّضیٌِ ای تؼیاس پاییي ًظة ٍ ساُ اًذاصی

هی تاشذکِ  IP Phoneفمط ًیاص تِ ًؼة یک  اضافِ کشدى خط داخلی

 هی تَاًذ حتی تِ طَست ًشم افضاسی تاشذ

ًیاص تِ تغییش دس ػاًتشال ٍ اضافِ کشدى پَست تَدُ 

ّضیٌِ ػین کشی ٍ خشیذ یک تلفي هٌاػة خَد ٍ 

آى ػاًتشال ًیض الصم اػت ٍ تشای اًجام ایي کاسًیاص 

 تِ یک هتخظض هی تاشذ

یک تاس تشای ّوشِ ػین کشی شثکِ اًجام هی  ّضیٌِ ػین کشی

شَد ٍ یا حتی هی شَد اص تؼتش شثکِ هَجَد دس 

 طَست اهکاى اػتفادُ کشد

اتظال کِ ّضیٌِ  تایی تشای ّش 2ػین کشی تا ػین 

 تاالیی داسد

 42اص طشیك شثکِ ػاصهاى یا ایٌتشًت تِ اصای  هکالوِ داخل شْشی تیي اػضای ػاصهاى

الثتِ )ػاػت هکالوِ هذاٍم دس یک هاُ تذٍى ّضیٌِ

دس طَست اتظال تِ ایٌتشًت ّضیٌِ ایٌتش ًت فمط 

پشداخت هی شَد کِ طثك تؼشفِ هخاتشات تِ اصای 

ّضاس تَهاى هی تاشذ ٍ ستطی  91تا  7ّش هاُ تیي 

 (ًذاسدVoIPتِ ّضیٌِ ّای 

 طثك تؼشفِ هخاتشات تشای هکالوات دسٍى شْشی

طثك تؼشفِ هخاتشات تشای هکالوات دسٍى تیي  هاًٌذ ّضیٌِ داخل شْشی هی تاشذ هکالوِ تیي شْشی تشای اػضای یک ػاصهاى

 شْشی

طثك تؼشفِ هخاتشات تشای هکالوات دسٍى تیي  شی هی تاشذهاًٌذ ّضیٌِ داخل شْ هکالوِ تا ًْاد ّای خاسج اص کشَس

 کشَسی

 تؼتگی تِ ًَع ٍ اًذاصُ شثکِ داسد تؼتگی تِ ًَع ٍ اًذاصُ شثکِ داسد ّضیٌِ پشتیثاًی

اهکاى اسػال فکغ تِ سایاًِ تذٍى ّضیٌِ خشیذ  اهکاى اسػال فکغ تِ ّش کاستش

فکغ یا کاغز ٍ یا اهکاى اسػال فکغ تِ طَست 

 ػٌتی

کاى اسػال فکغ تذٍى ّضیٌِ کشد تشای خشیذ اه

 فکغ ٍ کاغز فکغ هَجَد ًوی تاشذ

اهکاى اػتفادُ اص ّش ًَع گَشی اػتاًذاسد کِ  ٍاتؼتگی تِ ششکتی خاص

 سا پشتیثاًی کٌذ سا داسا هی تاشذVoIPتکٌَلَطی 

تیي ػیؼتن ػاًتشال ٍ گَشی تلفي ٍاتؼتگی هی 

تاشذ کِ هؼوَالى ایي ػیؼتن ّا اص ششکت 

Panasonic تْیِ هی گشدد ٍ تاػث ٍاتؼتگی

شذیذ ػاصهاى ّا تِ ایي ششکت خاسجی تشای تْیِ 

 گَشی ٍ ػشٍس هشکضی شذُ اػت

اهکاى دػتشػی دسداخل ٍ خاسج ػاصهاى تا ّواى  دسدػتشع تَدى دس ّش ًمطِ

 شواسُ داخلی هَجَد هی تاشذ

 ایي اهکاى ٍجَد ًذاسد

ى تْشُ ٍسی ٍ اػتفادُ اص شثکِ داخلی ایٌتشاًت اهکا اػتفادُ اص شثکِ داخلی ایٌتشاًت

 تشای ایي ػیؼتن هَجَد اػت

 ایي اهکاى ٍجَد ًذاسد

 جاسی ػیؼتن تشای هذیشیتی یا ٍ کٌتشلی اهکاًات گًَِ ّیچ ػاًتشال ّای ػشٍس اص ٍسی تْشُ ٍ کًٌَی ػیؼتن تِ تَجِ تا الزکش فَق هَاسد تش ػالٍُ 

تا تَجِ تِ لشاس گیشی ػشٍس تش سٍی سایاًِ اهکاى تِ سٍص سػاًی ٍ اػتفادُ اص تکٌَلَطی ّای ًَیي هَجَد  VoIP ػیؼتن دس ٍلی تاشذ ًوی هَجَد

فشاّن هی تاشذ ٍ ایي اهکاى ٍجَد داسد کِ تتَاى اص پیششفت ّای آتی دس اهش شثکِ ًیض تا کوتشیي ّضیٌِ هوکي تْشُ تشد ٍ تشای ّویشِ یک 

 .دػتشع تاشذ ػیؼتن استثاطی تِ سٍص ٍ کن ّضیٌِ دس
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VoIPو دور کاري: 

ایي اهکاى فشاّن هی تاشذ تا تواهی افشاد ػاصهاى، دس ّش لؼوت اص ػاصهاى ٍ یا دس ّش شْش ٍ کشَسی VoIP تا تَجِ تِ اهکاًات هَجَد دس ػیؼتن 

... ٍ فاکغ ٍدسیافت ّا تواع تِ ػخپا جولِ اص خَد ػاصهاًی اهَس ٍتِ تَدُ دسدػتشع هشخض داخلی شواسُ یک تا کِ لشاس داشتِ تاشٌذ تتَاًٌذ 

هی تَاًذ اهکاًات هٌاػثی سا تشای دٍسکاساى فشاّن  VoIPکِ ایي اهش هَجة تؼْیل ٍ تؼشیغ دس اهَس اداسی ٍ کاسی هی گشدد لزا . سػیذگی کٌٌذ

 :ًوایذ کِ دس ریل تِ اختظاس رکش شذُ اػت

 :اختصاص خط داخلي(الف

ساُ اًذاصی شذُ تا کوتشیي ّضیٌِ طاحة خط داخلی شذُ ٍ تتَاًٌذ تا ػایش لؼوت ّای  VoIPشثکِ  دٍس کاساى ػضیض هی تَاًٌذ تا اتظال تِ

ى تشای ػاصهاى استثاط تشلشاس کٌٌذ ٍ فاکغ ّای خَد سا دسیافت ًوایٌذ ٍ دس ٍالغ تا کوتشیي ّضیٌِ هوکي، اتاق کاسی دسدػتشع ٍلی خاسج اص ػاصها

 .خَد فشاّن کٌٌذ

 :اس دور کاراىهسينه تو حذاقل کردى(ب

س چٌاًچِ دٍس کاساى تِ ػیؼتن شثکِ داخلی هتظل تاشٌذ تذٍى ّیچ ّضیٌِ ای هی تَاًٌذ تا ػایش لؼوت ّای ػتاد ٍ یا اػتاى ّا استثاط تش لشا

اّن کٌٌذ کِ تا کٌٌذ ٍ چٌاًچِ تِ ػیؼتن شثکِ داخلی هتظل ًثاشٌذ هی تَاًٌذ تا ّضیٌِ کوی تِ ایٌتشًت هتظل شذُ ٍ ایي اهکاى سا تشای خَد فش

 .اتظال تِ ػشٍس داخلی ػاصهاى اص اهکاًات ػیؼتن هَجَد تشای تشلشاسی استثاط تْشُ هٌذ گشدًذ

VoIPو اهكاى اتصال شعب هختلف سازهاى: 

فٌی هی تَاى شؼة هختلف یک ػاصهاى سا تِ ّن هتظل کشدُ ٍ ػالٍُ تش استماء کیفیت تواع ّا تیي شؼة هختلف ّضیٌِ ّای تل VoIPتا ػیؼتن 

ػالٍُ تش ایي هی تَاى تا ساُ اًذاصی فاکغ ػشٍس تشای شؼة ػیؼتن اسػال ٍ دس یافت فاکغ سا ػاهاى دّی کشدُ ٍ اص . آى سا تِ حذالل هوکي سػاًیذ

 .دس شؼة هختلف تْشُ تشدVoIPػایش خذهات جذیذ 

 : VoIPػایش خذهات 

 کِ دس ػیؼتن کًٌَی هَجَد ًوی تاشذ واتهکال اهٌیت افضایش ٍ حفظ تشای اهٌیتی ّای افضاس ًشم ًؼة اهکاى -9

 لضٍم طَست دس هکالوات ٍ ضثط شٌَد اهکاى  -4

 هشدم تِ تْتش خذهات اسائِ هٌظَس تِ ػشٍس سٍی تش َّشوٌذ ٍ گَیا تلفي اًذاصی ساُ اهکاى -3

ّیچ ٍجِ کِ دس ػیؼتن کًٌَی تِ  VoIP دس هزکَس اهَس تواهی کٌتشل تشای ػشٍس سٍی تش هٌاػة گشافیکی ساتط ًؼة اهکاى -2

 .هوکي ًوی تاشذ

هی تاشذکِ ایي اهکاى دس ػیؼتن کًٌَی هَجَد ًثَدُ ٍ تیي ػیؼتن  VoIPدس اػتاًذاسد گَشی ًَع ّش اص اػتفادُ اهکاى -5

تْیِ شذُ کِ هَجة ٍاتؼتگی Panasonicهؼوَالى ایي ػیؼتن ّا اص ششکت . ػاًتشال ٍ گَشی تلفي ٍاتؼتگی ٍجَد داسد 

ایي ششکت لیوت ّای گزافی سا تشای خذهات خَد دس ایشاى تؼییي ًوَدُ ٍ ػاالًِ .ت گشدیذُ اػت شذیذ ػاصهاى ّا تِ ایي ششک

 .اسص صیادی اص ایشاى خاسج هی کٌذ

 هوکي ّضیٌِ کوتشیي تا هحذٍد ًا خطَط تؼذاد کشدى اضافِ اهکاى -6

اى هی تَاًذ تذٍى ّیچ جاتجایی فشد اص لؼوتی تِ لؼوت دیگش ّوچٌ طَست دس کِ فشد ّش تِ هشخض داخلی یک اختظاص -7

 .ّضیٌِ ای ثاتت تواًذ
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  :  VoIP هسينه هورد نياز براي راه انذازي

 تاشذ، هی یک ػیؼتن شثکِ ای اػت ٍ لاتلیت اػتفادُ اص اهکاًات شثکِ ای هَجَد ػاصهاى سا دس تشخی اص هَاسد داسا VoIPاص آًجایی کِ ػیؼتن 

 تا ٍلیکي تاشذ ًوی   شٌاخت اتؼاد، اهکاًات هَجَد ٍ ًیاص ّای ػاصهاى تِ طَس دلیك اهکاى پزیش سد لیوت تشای ساُ اًذاصی ایي ػیؼتن تذٍىتشاٍ

ًات اهکا ٍ داشتِ تاالیی التظادی تَجیِ آى اص اػتفادُ ٍ اًذاصی ساُ لطؼا تکٌَلَطی، ایي اص ٍسی تْشُ افضٍى سٍص سشذ ٍ ّا ّضیٌِ کاّش تِ تَجِ

 .تشای ػاصهاى فشاّن خَاّذ کشد تؼیاس گؼتشدُ ای سا تا کوتشیي ّضیٌِ


