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 پیشگفتار

 دوم قسمت باشید برده را استفاده نهایت  ویپ  مقدماتی آموزش اول قسمت از امیدواریمسالم خدمت همه دوستان، 
 .کنید استفاده ان از توانید می که است آماده مقاله این) پایانی(

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

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

 با تشکر تیم تولید محتواي آپرین

VOIP کاربردهاي

ارتباطی ممکن می سازد. از آن جمله می سیستم هاي را در کاربردهاي بسیاري  VoIP وريآ فنساختار 
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:

وط تلفن، اتصال دفاتر به سیستم تلفنی یکدیگر، ایجاد مرکز نوین پشتیبانی مشترکین طانتقال خبراي  VoIP از
نان می میدر این موارد باعث کاهش هزینه، افزایش امکانات و بهبود قابلیت اط VoIP استفاده شده است. فناوري

 را بررسی می کنیم. VoIPشود. در ادامه برخی از کاربردهاي

 تلفن:انتقال خطوط 
شبکه داده می باشد. این شبکه داده می تواند  انتقال خطوط تلفن بر روي ویپ کاربردهاي از یکی 

در این  و ..... باشد. MPLS-P2P, شبکه هاي اختصاصی مخابراتیwirelessلینک هاي ارتباطی , اینترنت
و در اده تبدیل شده دبه بسته هاي  ویپ تلفنی با استفاده از گیت وي هايسیگنال هاي خطوط کاربرد 

 قابل دسترس بودن دسترسی و  ارزان بودن تبدیل می شوند. تلفنیبه سیگنال هاي دوباره سمت دیگر 
 را آسان و قابل کاربرد می کند. تلفن خطوط انتقال اینترنت و سایر شبکه هاي داده  به

 VoIPمبتنی بر  Call Center/Contact Centerمراکز تماس 
جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتریان براي ایجاد مراکز تماس نوین ابزاري کارآمد  VoIP وريآ فن

  Call Center/Contact Centerسازمان ها می باشد. اولویت اول براي پیاده سازي این مراکز تماس 
براي  VoIP وريآ فنو ویژگی هاي  هدف اصلی استفاده از قابلیت هاکاهش هزینه هاي نمی باشد بلکه 

 . اهم آوردن بهترین شرایط خدمت رسانی به مشتریان سازمان یا شرکت مورد نظر می باشدفر
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 یکپارچه سازي ارتباطات براي سازمان هایی با شعب متعدد •

 قدیمیسانترال سیستم تلفنی  جایگزینبه عنوان  IP PBXمرکز تلفن  •

 ویپقدیمی با فن آوري  سانترالگسترش و توسعه مراکز تلفن  •
 براي سرویس دهندگان مخابراتی  VoIPفن آوري  •

 براي اپراتورهاي تلفن هاي ثابت VoIP کاربردهايچ •

 

 آیا شما براي ویپ آماده هستید؟

 

 ویپ و آسیب پذیري  
ویپ  تلفنی برخورد کردید و یا شرح حال آن ها را شنیدید که سیستم افرادي به حال به بدون شک تا

خسارت هاي بسیار زیاد شده اند. تجهیزات ارتباطی و سرویس  پرداخت به مجبور و است شده هک آنها
پیش بینی هاي  به نیاز دیگري سرور هر سرویس یا  ویپ بدون در نظر گرفتن مدل یا برند خاصی همانند

 امنیتی دارد.

 

 VoIP امنیت
گسترده و با اهمیت می پیچیده ,  بسیار موضوع یک ، (VoIP) در سیستم ها و سرویس دهنده هاي ویپ امنیت 

باشد. براي محدوده این امنیت و نیاز کاربران می توان تعاریف  مختلفی ارائه کرد. عالوه بر این که شرایط و نیاز 
کاربران موجب تفاوت در نیاز هاي امنیتی می گردد، تغییرات تکنولوژي و بستر هاي ارتباطی نیز باعث می گردد که 

 ور و در حال تغییر باشند.امنیت و پارامتر هاي آن شنا

 پیوست امنیتی 
پیوست امنیتی از درجه اهمیت ,  VoIPجهت پیاده سازي یک سیستم ارتباطی مبتنی بر فن آوري 

بسیار باالیی برخوردار است. پیوست امنیتی یک مرحله  با اهمیت پروژه بوده که از طراحی شروع و در 
بهره برداري سیستم نیز ادامه دارد و هرگز متوقف یا پایان طول طراحی, پیاده سازي, اجرا و حتی در حین 

نمی پذیرد. این پیوست مجموعه از مستندات و روال هاي عملیاتی و ستادي می باشد که در حین طراحی , 
 پیاده سازي و نهایی سازي سیستم می بایست مورد توجه قرار گیرد.
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 محدوده 
براي سازمان هاي کوچک  -ویپ–تلفنی تحت شبکه حوزه مورد پوشش این مستند براي سیستم هاي 

 و متوسط می باشد که از سیستم هاي ویپ متن باز استفاده می کنند.

 اجزاي سیستم 
 شامل موارد ذیل می باشد: VoIPبه طور کلی اجزاي تشکیل دهنده یک سیستم تلفنی مبتنی بر فن آوري 

 IP PBX/Telephony Server/ Unified communications - سیستم مدیریت یکپارچه ارتباطات

 IP- IP Phoneگوشی تلفنی مبتنی بر 

  FXS/FXO/E1 Gateway-گیت وي ویپ

 IP PBX/Telephony Server/ Unified communications - سیستم مدیریت یکپارچه ارتباطات
اطات مدرن دارند و در سازمان ها و شرکت هاي امروزي و مدرن سازمان هاي کوچک, متوسط و بزرگ نیاز به ارتب 

آنها را با نام  خدمات تنوع دلیل مراکز تلفن به جدید نسل مراکز تلفن ساده و سنتی نیاز هاي آنها را تامین نمیکند.
Unified communications  و محل به کاربر وابستگی عدم جمله از امکاناتی. اند گرفته قرار توجه مورد بسیار 

 کنفرانس، مکالمه، انتقال صوتی، صندوق خدمات دنیا، از نقطه هر در داخلی تلفن هاي سرویس از استفاده امکان
 الکترونیک، ارسال پست ،Messenger خدمات شبکه، روي بر فکس خدمات هوشمند، منشی خودکار، پاسخگوي

 براي خارجی دهندگان سرویس به اتصال امکان سیستم، در ها تماس میزان و نحوه از گزارشی متنوع امکانات
 کاربري رابط با دیگر امکان دهها و مکالمات خودکار ضبط اندك، اي هزینه با اینترنت طریق از خارجی مکالمات برقراري

 .دهد پوشش را بزرگ و متوسط کوچک، مجموعه ارتباطی یک نیازهاي تمامی تواند می وب تحت

 پایان مقاله

 

 تهیه و تولید شده در مجموعه آپرین

 1395تیر ماه 
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