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 پیشگفتار

آماده کردیم امیدواریم از این مقاله آموزشی ، بخش دو را در آموزش مقدماتی ویپ  ،سالم خدمت همه دوستان

 ببرید. را استفاده نهایت

 سر بزنید. http://www.apprin.ir ما به آدرسبراي دیدن مقاالت بیشتر در حوزه ویپ و فناوري به سایت 

می توانید جدیدترین خبر ها و مقاالت  http://www.telegram.me/apprinهمچنین در کانال تلگرام ما به آدرس:
 یید.منتشر شده را مطالعه و دانلود نما

 با تشکر تیم تولید محتواي آپرین

 

 مقدمه
در کنار ارتباطات صوتی می  ارتباط برقراري براي امروزه. است تغییر حال در ارتباط برقراري روشهاي

توان از تصویر و داده هم بهره برد. یکی از بهترین گزینه هاي مناسب براي پیاده سازي، ساختار مناسب 
 می باشد.() ویپ VoIPیا به اختصار  Voice Over IP ارتباطی مدرن تکنولوژيجهت بهره برداري از امکانات 

VoIP  قدیمی و یا سیستم هاي  آنالوگ تلفنی سیستم با مزایاي برجسته نسبت به نوین فناوري یک
دیجیتال نسل قدیم می باشد. در کنار امکانات گسترده ارتباطی و ابزار هاي متنوع نظارتی و ارتباطی 

پذیري بیشتري  البته انعطاف و پایدارتر سنتی تلفن مراکز به نسبت VoIPتلفنی مبتنی بر  هاي سیستم
 دارند.

 مزایا و ویژگی ها
با توجه به کاربرد هاي آن قابل تعریف و  که است متعددي مزایاي داراي VoIP آوري بهره برداري از فن

 دسترسی می باشد.

براي امکانات ارتباطی مدرن و پیچیده در کنار امکانات  VoIPفن آوري  بودن صرفه به مقرون •
 قدیمی.

 .امکانات و ابزارهاي ارتباطی جهت افزایش بهره روي سازمان •
 .سهولت در توسعه و گسترش و پیاده سازي و شخصی سازي با توجه به نیاز هاي کاربري •
 .کاهش هزینه هاي نگهداري به جهت بهره برداري از بستر هاي مشترك •
 .مکالمات تلفنی يهزینه هاکاهش  •
 .سرعت در برقراري ارتباطات •
 .آسان جایی جابه •
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 .صوت, داده, جابجایی, ویدئوبهره برداري همزمان  •
 .کاهش مصرف پهناي باند •
 .امکان استفاده ترکیبی از تولیدکنندگان مختلف به جهت استانداردسازي •
 .ابعاد کوچک و متوسطامکان پیاده سازي امکانات سیستم هاي بزرگ سازمانی در  •
 .امکان پیاده سازي و برقراري امنیت ارتباطات •

 ها محدودیت
هایی می باشد که در حوزه هاي  نیز داري محدودیت VoIP آوري به مانند هر تکنولوژي دیگر فن

 کاربري مختلف متفاوت است.

 نیاز به افزایش سطح دانش کارشناسان جهت نگهداري و توسعه. •
 ساختار و بستر جهت پیاده سازي ویپ. نیاز به آماده سازي •

 تلفنی سنتی هاي سرویس و ویپ مقایسه فناوري

 هاي تلفن مانند سنتی تلفنی هاي سیستم با مقایسه در VoIP هاي نوین مانند به طور معمول فن آوري
 از بهتر موارد همه در VoIP تکنولوژي که نیست معنی این به اما. دارد بسیاري مزایاي دیجیتال و آنالوگ
 :گرفت نظر در باید را زیر موارد مقایسه براي. است سنتی تلفنی فناوري

 مورد نیز مکالمات انتقال براي شود می از همان شبکه اي که براي انتقال داده ها استفاده  VoIP فن آوري در
 شبکه به طور مستقیماز تلفن ها و تجهیزاتی استفاده می شود که به  فن آوري ویپ در .گیرد می قرار استفاده

به صورت واحد و در نگاه اول این تلفن ها داراي قیمت بیشتري نسبت به تلفن هاي ساده و . شوند می متصل
مشابه آنالوگ قدیمی دارند ولی با در نظر گرفتن هزینه هاي هر خط تلفن در سیستم مرکزي به ویژه براي سیستم 

 مقرون به صرفه تر می باشد.هاي متوسط و بزرگ هزینه هاي این فن آوري 

 تلفن سانترالهاي از ارزانتر بسیار و تر ساده کوچکتر، VoIP در تجهیزات سیستم مرکزي تلفنی •
 .هستند آنالوگ/دیجیتال

 براي) ها, سوئیچ ها و مودم ها  روتر شامل(داده  هاي , نگهداري و توسعه شبکه سازي پیاده •
 .باشد می مخابراتی هاي شبکه از آسان تر مراتب به ویپ سرویس

 از امکان پیاده سازي شبکه هایی پایدارتر و مطمئن تر در شبکه هاي داده آسان تر و کم هزینه تر •
 باشد. می مداري هاي سوئیچ بر مبتنی مخابراتی هاي شبکه

توسعه سیستم هاي کامپیوتري و تجهیزات همراه مانند لپ تاب, تبلت و گوشی هاي  به توجه با •
 سیستم با بیشتري داده سازگاري صورت به صوت, داده و ویدئو  ویپ و انتقال هوشمند فن آوري

 .امروزي دارد هاي
 

 ادامه دارد...
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