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به نام خدا 

 

پيشگفتار 

هاي مخابراتي شبكه. ز بر كسي پوشيده نيستاهميت ارتباطات مخابراتي در دنياي امرو

عنوان يكي از مهمترين وسايل ارتباطي، بيشترين سهم را در تبادل اطالعات و اخبار در دنياي به

سال، ارتباطات صوتي را در نقاط  100اين شبكه ها با قدمتي نزديك به . امروز بر عهده دارند

مواردي مانند . يس هاي مختلفي را مهيا كرده اندمختلف جهان بر قرار نموده و براي كاربران سرو

هايي هستند كه همه و همه سرويس... هاي تلفني، نمايشگر شماره تلفن و انتقال تماس، كنفرانس

. اين شبكه ها در اختيار كاربران خود قرار مي دهند

و ) رنتمانند اترنت و اينت(اما امروزه با پيشرفت تكنولوژي و بوجود آمدن شبكه هاي داده 

امكان استفاده از اين شبكه ها براي انتقال صدا، شيوه جديدي در ايجاد ارتباط مخابراتي بوجود 

ياد مي شود و شبكه هاي » صدا بر روي شبكه داده«يا  VoIPآمده است كه از آن به نام فناوري 

ر شبكه اين شبكه ها، بر بست. ناميده مي شوند VoIPمبتني بر اين فناوري به نام شبكه هاي 

داده ساخته شده اند و به كاربر اين امكان را مي دهند كه ارتباطات مخابراتي خود را با استفاده از 

همچنين كاربر مي تواند با شبكه هاي سنتي مخابرات نيز ارتباط داشته . شبكه داده برقرار نمايد

.  باشد

ازمان هاي مختلف به با ظهور اين شبكه ها در سال هاي اخير و امكانات آنها، افراد و س

سمت استفاده از اين فناوري به جاي شبكه هاي سنتي مخابرات رفته اند، بطوريكه شركت هاي 

زيادي در نقاط مختلف جهان ايجاد شده است كه با استفاده از شبكه  VoIPسرويس دهنده 
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تلفن عالوه بر آن سازمان هاي مختلف شبكه هاي . اينترنت، به كاربران خود سرويس مي دهند

داخلي خود را با استفاده از اين فناوري ايجاد نموده اند تا هم بتوانند از امكانات اين فناوري جديد 

در داخل سازمان خود بهره گيرند و هم از سرويس دهنده هاي موجود در شبكه اينترنت استفاده 

 . نمايند

فراهم مي كنند،  خوشبختانه اين شبكه ها به علت امكانات مختلفي كه براي كاربران خود

با استقبال خوبي مواجه شده اند و به رقيبي جدي براي شبكه هاي معمولي مخابرات تبديل 

. بطوريكه مي توان آنها را جايگزين شبكه هاي امروزي مخابرات دانست. گشته اند
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سپاسگزاري 

 

. برخود مي دانم از كساني كه مرا ياري نمودند تشكر نمايم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



فهرست مطالب 

 
 

 1                      چكيده                                                                                                                        

 

 VoIP                                                                                                  2آشنايي با فناوري : فصل اول 

1-1 :VoIP                                                                                                              چيست؟

3 
 VoIP                                                                                         4نحوه ارتباط با استفاده از : 1-2

 VoIP                                                                                                                  7ابزار : 1-3

1-3-1 :ATA(Analog Telephone Adapter)                                                                       

8 
1-3-2 :IP Phones                                                                                                         

8 
1-3-3 :SoftPhones                                                                                                       

8 
1-3-4 :VoIP Gateways                                                                                                 

9 
 PSTN                                                                                          9نسبت به  VoIPبرتري : 1-4

 VoIP                                                                                                          11مشكالت : 1-5

 12                                                                                                                    خالصه : 1-6

 

 13 براي يك سازمان                                                                   VoIPاستفاده از فناوري : فصل دوم 

 14سازمان                                                                                                در VoIPمزاياي : 2-1

در سازمان                                                                                   VoIPايجاد يك سيستم : 2-2

15 
 VoIP                                                                                15طرح كلي يك شبكه مبتني بر : 2-3

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



                                                                                               VoIPاجزاي اصلي شبكه : 2-4

16 
2-4-1 :IP PBX Server                                                                                                

16 
2-4-1-1 :PBX                                                                                                   

17 
2-4-1-2 :IP PBX                                                                                               

17 
2-4-1-3 :IP PBX Server                                                                          18چيست؟ 

 18خالصه                                                                                                                     : 2-5

  

 Asterisk                                                                                        20آشنايي با : فصل سوم 

3-1 :Asterisk                                                                                                        چيست؟

21 
                                                                                                   Asteriskقابليت هاي : 3-2

22 
3-2-1 :IP PBX Server                                                                                                

22 
3-2-2 :Telco Features                                                                                                

23 
3-2-3 :IVR System                                                                                                    

23 
3-2-4 :CDR (Call Detai Records)                                                                                

23 
 24خالصه                                                                                                                     : 3-3

  

                                         Asteriskبا استفاده از  VoIP Serverراه اندازي يك : فصل چهارم 

25 
 Asterisk                                                                               26آماده كردن يك سيتم براي : 4-1

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



                                                                                                           Asteriskنصب : 4-2

27 
نصب با استفاده از خط فرمان                                                                                 : 4-2-1

28 
                                                                      Menu Selectليست انتخاب : 4-2-1-1

29 
صب                                                                   دستورات خط فرمان براي ن: 4-2-1-2

31 
 rpm                                                                                                     33نصب با : 4-2-2

                                                                                               Asteriskانجام تنظيمات : 4-3

35 
4-3-1 :Asterisk-GUI                                                                                                  

35 
 40                                                     خالصه                                                                : 4-4

  

 

                                                     Asterisk-GUIبا استفاده از  Asteriskتنظيمات : فصل پنجم 

41 
 Asterisk                                                                                               42تنظيمات اوليه : 5-1

تنظيمات سخت افزارها                                                                                         : 5-1-1

42 
          )                                                                 Trunks(تعريف خطوط مخابراتي : 5-1-2

45 
)                                                      Outgoing Calling Rules(قوانين تماس خروجي : 5-1-3

49 
 VoiceMail                                                                                             50تنظيم : 5-1-4

 51ها                                                                                             DialPlanتعريف : 5-1-5

 53تعريف شماره براي كاربران                                                                                    : 5-1-6

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



                                                                              قوانين تماس ورودي              : 5-1-7

56 
)                                                         Time Intervals(تعريف فواصل زماني : 5-1-7-1

56 
                            تعريف قوانين براي تماس هاي ورودي                               : 5-1-7-2

58 
 59خالصه                                                                                                                     : 5-2

 

                                                                                   Asteriskبكار گيري امكانات  : فصل ششم 

60 
 Music on Hold                                                              (61(تعيين كالس هاي ملودي انتظار : 6-1

    )                                                                                        Call Queues(صف تماس : 6-2

62 
تعريف يك صف تماس                                                                                       : 6-2-1

62 
كردن در صف                                                                              loginتنظيمات : 6-2-2

65 
)                                                                                   Call Parking(نگه داشتن مكالمه : 6-3

66 
)                                                                                Conference Room(اتاق كنفرانس : 6-4

67 
                                                                           )         Ring Groups(گروه هاي تماس : 6-5

69 
)                                                                                       Directory(راهنماي شماره ها : 6-6

70 
                                                                                             Asteriskدر  IVRسيستم : 6-7

72 
                                                                             Voice Menu promptsايجاد : 6-7-1

72 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



                                                                                   Voice Menuتعريف يك : 6-7-2

74 
                                                                          Voice Menuمثالي از ايجاد يك : 6-7-3

76 
 

 Asterisk                                                                                          79ديگر امكانات ديگر : 6-8

 81خالصه                                                                                                                     : 6-9

 

 82                                                                                                                                   نتيجه گيري

 

  84                                                                                                              منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



 

 

 

 

 

 فهرست شكل ها و تصاوير

 

فصل اول 

 VoIP                                                                         6راه هاي برقراري تماس از طريق : 1-1شكل 

 VoIP                                                                                      7طرح كلي ارتباط در : 2-1شكل 

 

فصل دوم 

  VoIP                                                                                         16طرح كلي شبكه : 1-2شكل 

 PBX                                                                                                17نمودار يك : 2-2شكل 

 

فصل چهارم  

                                                                                         Asteriskليست انتخاب : 1-4شكل 

30  

                                                            codec translatorليست ماژول هاي قابل نصب : 2-4شكل 

31 

                                                                                                      asteriskرابط خط فرمان : 3-4شكل 

33 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



                                                                                                 yast2رابط برنامه : 4-4شكل 

35 

                                                                                           rpmليست بسته هاي : 5-4شكل 

35 

                                        asteriskچك كردن رابط گرافيكي براي هماهنگ بودن با نسخه : 6-4شكل 

38 

                                                                            asterisk-GUIبرنامه  loginصفحه : 7-4شكل 

39 

 asterisk-GUI                                                                                    39صفحه اصلي : 8-4شكل 

 

 فصل پنجم 

)                                                          براي ارتباط با خطوط تلفن(كارت توسعه آنالوگ : 1-5شكل 

43 

ظيم سخت افزارها                                                                                              تن: 2-5شكل 

44 

                                                                                       ISDNليست كارت هاي : 3-5شكل 

45 

 46هنده ها                                                                               صفحه تنطيم سرويس د: 4-5شكل 

تعريف اتصال به يك سرور ديگر                                                                                : 5-5شكل 

47 

 48                                                                  خطوط تعريف شده براي سرور               : 6-5شكل 

 calling rules                                                                                49ورود اطالعات : 7-5شكل 

 Voicemail                                                                                         51تنظيمات : 8-5شكل 

 DialPlan                                                                                        52پنجره ايجاد : 9-5شكل 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



                    براي تعريف محدوده شماره ها                                        optionsبخش : 10-5شكل 

53 

 54ايجاد شماره براي كاربر                                                                                        : 11-5شكل 

 PBX                                                                                      56ليست كاربران در : 12-5شكل 

                                                                             Time Intervalپنجره تعريف : 13-5شكل 

57 

 58تعريف يك قانون تماس ورودي                                                                              : 14-5شكل 

 

 فصل ششم   

                                                                    defaultفايل به كالس ملودي  upload: 1-6شكل 

62 

                                                                                       Call Queueايجاد يك : 2-6شكل 

63 

صف                                                                                   اعضا به loginتنظيمات : 3-6شكل 

65 

                                                                                 Call Parkingصفحه تنظيم : 4-6شكل 

67 

                                                                  تعريف يك اتاق كنفرانس                      : 5-6شكل 

68 

                                                                                      Ring Groupتعرف يك : 6-6شكل 

70 

 71                                        سيستم                                    Directoryتعريف شماره : 7-6شكل 

پنجره ضبط پيام صوتي                                                                                          : 8-6شكل 

72 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



                  بار گذاري پيام هاي صوتي از فايل هاي ذخيره شده                                      : 9-6شكل 

73 

                                                                               Voice Menuورود اطالعات : 10-6شكل 

74 

                                                                               Voice Menuورود اطالعات : 11-6شكل 

75 

                                                                         Voice Menuافزودن فرمان ها به :12-6شكل 

77 

تعيين فرمان ها براي شماره هاي صفحه كليد                                                             : 13-6شكل 

78 

                                                                                        System Infoصفحه : 14-6شكل 

79 

                                                                                                optionsصفحه : 15-6شكل 

80   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



 

 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



 1 

 

چكيده 

مي باشد كه با  Asteriskبه وسيله  VoIP Serverيك  اين نوشتار با موضوع راه اندازي

.  و بهره گيري از آن مي رسد VoIP Serverاستفاده از يك سري مقدمات به روش راه اندازي 

معرفي شده، ابزار هاي مورد استفاده در آن  VoIPدر اين نوشتار در فصل اول فناوري 

انجام مي  VoIPي كنوني و شبكه هاي مقايسه اي بين شبكه هاي مخابرات. توضيح داده مي شود

در پايان مشكالتي كه ممكن است در اين شبكه . گيرد و برتري هاي اين فناوري برشمرده مي شود

. ها به وجود آيد و ارتباطات را دچار اشكال كند بررسي مي شود

در فصل دوم استفاده از اين فناوري در يك سازمان بررسي مي شود واجزاي اصلي شبكه 

پس از معرفي اجزاي اصلي، مهمترين جزء شبكه يعني سرور شبكه توضيح داده . ي مي شوندمعرف

در ادامه در فصل سوم نرم افزار برتري كه در سرور شبكه مي توان استفاده كرد يعني . مي شود

Asterisk معرفي مي شود و داليل اين برتري در اين فصل گفته مي شود .

 VoIPو آماده كردن مقدمات راه اندازي يك  VoIPكه در فصل چهارم به راه اندازي شب

Server  با استفاده ازasterisk در اين فصل روش نصب . پرداخته شده استasterisk  در سرور

براي راه اندازي شبكه گفته مي  asteriskدر ادامه در فصل پنجم تنظيمات اوليه . گفته مي شود

 VoIPبرنامه و روش استفاده از آنها در شبكه  شود و در پايان در فصل ششم به امكانات اين

. پرداخته مي شود
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:  فصل اول 
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www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



 3 

 

 

ارتباطات يكي از نيازهاي حياتي بشريت است و انسان همواره به دنبال ابداع فن آوري هايي 

در گذشته اي نه . برقرار نمايد بوده است كه بتواند با استفاده از آنان با ساير همنوعان خود ارتباط

چندان دور كه انسان استفاده از اينترنت را تجربه نكرده بود، ارتباطات محاوره اي صرفا از طريق 

نجام مي ا Public Switching Telephone Networkبرگرفته از  PSTNتلفن و به كمك خطوط

كابل هاي مسي حمل و مبادله در سيستم فوق، سيگنال هاي صوتي آنالوگ با استفاده از . گرديد

در  .داده خصوصا در مسافت هاي طوالني گرانقيمت و ارتباطات دوسويه ويديويي رويايي بيش نبود

ابداع كامپيوترهاي شخصي، فن آوري هاي جديد . بوده ايمجالبي ابداعات ساليان اخير ما شاهد 

اين زمينه مي باشند كه باعث شده ارتباطي نظير تلفن هاي سلولي و نهايتا اينترنت نمونه هايي در 

ديگر   است انسان بتواند با استفاده از سرويس هاي جديدي نظير نامه الكترونيكي، چت و مواردي

هر شخص با استفاده از كامپيوتر و اينترنت مي تواند با ساير افراد   .با ساير افراد ارتباط برقرار نمايد

ه اي را مبادله و يا از طريق امكانات نرم افزاري موجود با مورد عالقه خود ارتباط برقرار نموده، داد

اينترنت از زمان تولد تا كنون توا نسته است منشاء تحوالت  به هرحال،.  گفتگو نمايند ديگران

نمونه اي از اين تحوالت  VoIPفن آوري . چشمگيري در عرصه هاي متفاوت حيات بشريت باشد 

از زيرساخت هاي شبكه اينترنت به جاي خطوط تلفن معمولي،  با استفاده از آن مي توان  است كه

در اين فصل با اين فناوري جديد، ابزارها و مزايا و معايب آن . نمود   براي مكالمات تلفني استفاده

 .آشنا مي شويم
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1-1 :VoIP چيست؟ 

VoIP  برگرفته ازVoice over Internet Protocol  است كه با نامIP Telephony   و يا

به شبكه داده را اين فناوري امكان استفاده از  .تلفن اينترنتي در برخي موارد از آن ياد مي شود

  VoIP  بل استفاده از خطوط تلفن سنتي، در مقا. هم مي نمايد فرا ،مكالمات تلفني ا نجام منظور

ي انسان توسط صدا  VoIP  در واقع، با استفاده از فن آوري .وري ديجيتال استفاده مي نمايدااز فن

در  ]3[.ارسال مي گردد شبكه مبتني بر داده ما نند اينترنتو از طريق  IP بسته هاي اطالعاتي

شبكه تا از  سازد افزار است كه ما را قادر ميافزار و نرميك مجموعه از سخت VoIPواقع فناوري 

روش به علت حذف مراكز  اين. هاي تلفني استفاده كنيم نتقالي براي تماس به عنوان واسط ا داده 

مكالمات صوتي گسترده   امروزه  .تلفن راه دور از دايره تماس، از نظر هزينه بسيار به صرفه است

] 2] [4[.نجام مي گيرد ا) نظير اينترنت ( ي مبتني بر داده  اي از طريق شبكه ها

 

 VoIPنحوه ارتباط با استفاده از :1-2

بدين صورت است كه، درخواست  VoIPاده از فناوري نحوه كلي برقراري يك مكالمه با استف

تماس يك كاربر ابتدا از طريق شبكه داده و يا شبكه مخابرات سنتي به ارايه دهنده خدمات 

(VoIP Provider)  ارسال مي شود و از طريق اين سرويس دهنده با استفاده از شبكه داده و در

 The Public Switching Telephone(برخي موارد شبكه داده و شبكه عمومي مخابرات  

Network( PSTN به مقصد هدايت مي شود. 

و  IPبه دو شكل دستگاه متصل به شبكه (وگوهاي صوتيگفتوبا تفكيك كاربران نهائي 

:  توان متصور شد، سه نوع مكالمه را مي)دستگاه متصل به شبكه مخابراتي سنتي
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متصل  IPوسيله كه به شبكه مبتني بر  طي اين مكالمه دو:  VoIPبا ابزار  VoIPابزار 

مابين دفاتر  Point - Pointنمونه اين حالت سرويس . (كنندهستند با يكديگر ارتباط برقرار مي

] 1) [الف-1-1شكل (.)باشدنمايندگي مي

با دستگاه  IPدر اين نوع مكالمه وسيله متصل به پروتكل : با تلفن معمولي VoIPابزار  ) 2

در اين صورت يك دستگاه . كنده مخابراتي سنتي متصل است ارتباط برقرار ميتلفني كه به شبك

به شبكه مخابراتي سنتي به عهده  IPنقش واسط را در تبديل اطالعات از شبكه  IPمتصل به 

] 1) [ب-1-1شكل (.دارد

طور معمول به دليل مسافت باالي بين دو اين نوع مكالمه به: تلفن سنتي با تلفن سنتي  )3

در اين . گيردوگو شكل ميجوئي در هزينه گفتمنظور صرفهد برقرار كننده مكالمه و بهفر

نوع ارتباط هر يك از دو تلفن توسط شبكه مخابراتي سنتي به يك دستگاه متصل به شبكه 

IP شوند و ارتباط مرتبط ميVoIP ارتباط . گيردبين اين دو دستگاه كمكي شكل مي

] 1 ) [ج-1-1شكل (.هاي تلفن رايج در بازار از اين نوع استتلفني با استفاده از كارت

 

 

 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



 6 

الف ( 

ب  (

ج  (

 VoIPراه هاي برقراري تماس از طريق : 1-1شكل
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 VoIPابزار : 1-3

. در شبكه داده نياز به ابزارهاي متناسب با شبكه داده مي باشد VoIPبراي ارتباط از طريق 

در يك طرح كلي از . اده و مخابرات را بر قرار نمايدهمچنين ابزارهايي كه ارتباط بين شبكه د

ابزارهاي مختلفي بكار مي رود كه در ادامه توضيح داده  مي ) 2-1شكل ( IP Telephonyارتباط 

. شوند

 
 VoIPطرح كلي ارتباط در : 2-1شكل 

 

1-3-1 :ATA(Analog Telephone Adapter)  

مي  ها VoIP  ATA(Analog Telephone Adapter)برقراري ارتباط  يكي از ابزار هاي  

به . كرداستفاده  هاي آنالوگ استاندارد فعليدهند كه از تلفناين ابزارها اين امكان را مي. باشند

را به كامپيوتر يا ارتباط  ATA، سپس وصل كرد ATAرا به  استاندارد دستگاه تلفنتوان آساني مي
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سيگنال آنالوگ را از ATA . به راحتي انجام مي گيرد VoIPارتباط كار  با اين. نمودوصل  اينترنت

گيرد و آن را به سيگنال ديجيتال آماده براي انتقال در بستر اينترنت تبديل تلفن استاندارد مي

نصب شده و مي توان كه روي كامپيوتر نيز وجود دارد افزار ها يك نرمATA همراه برخي . كندمي

 ]5[ .نمودبا دقت پيكربندي  VoIPاط ارتببراي  از طريق آن دستگاه را 

 

1-3-2 :IP Phones 

 RJ 45داراي يك كانكتور  .مي باشنداستاندارد دستگاه هاي تلفن ها كامالً شبيه دستگاه اين 

Ethernet  به جاي كانكتورهاي استانداردRJ 11 افزارها و سختها تمام نرماين تلفن. هستند-

مستقيمأ به روتر  وصل . دارند built-inرا به صورت  VoIPت افزارهاي الزم براي برقراري ارتباطا

 ]5[.كنندفراهم مي VoIPشوند و يك ورودي سريع و مقرون به صرفه به دنياي مي

 

1-3-3 :SoftPhones 

Softphone  ها نرم افزارهايي مي باشند كه رويPC  ها نصب شده و سيستم را قادر به

كت هاي زيادي اين نرم افزارها را توليد مي كنند و تنها شر. مي نمايند VoIP Serverاتصال به 

 VoIPاين روش اتصال به .وسيله اي كه الزم است يك كارت صدا، ميكروفون و بلند گو مي باشد

] 5.[كم هزينه ترين راه مي باشد
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1-3-4 :VoIP Gateways 

اين . يكسان ابزار هايي هستند براي ارتباط بين شبكه هاي غير) Gateways(دروازه ها 

وسايل كار تبديل داده ها، ترجمه پروتكل ها و انتقال اطالعات بين شبكه هايي كه با آنها در 

 PSTN Gatewaysكه گاهي اوقات ( VoIP Gatewaysبدين سان . تماسند رابرعهده مي گيرند

در  .VoIPهايي هستند براي ارتباط بين شبكه تلفن سنتي و شبكه -، دستگاه)نيز گفته مي شوند

و ارتباط بين اين دو شبكه متفاوت  هستند IPهايهاي معمولي و شبكهواقع يك واسط بين تلفن

. را برقرار مي نمايند

 

  PSTN  نسبت به    VOIPبرتري: 1-4

. نسبت به مخابرات معمولي، مي توان به مواردمختلفي اشاره كرد IP Telephonyاز مزاياي 

كاربران عمال هزينه زمان استفاده شده را توسط  PSTN  طوطدر زمان استفاده از خاز أن جمله، 

پرداخت مي نمايند و هر   ،)معموال مخابرات(را برعهده دارد   PSTN شركتي كه مديريت خط

عالوه بر . اندازه كه بيشتر با تلفن صحبت نمايند هزينه بيشتري را نيز مي بايست پرداخت نمايند

البته هم اكنون برخي ازاين . (يش از يك شخص گفتگو نموداين، نمي توان به طور همزمان با ب

مي توان هر زمان   VoIP  در فن آوري.) مراكز اين سرويس را باهزينه اي جداگانه ارائه مي دهند

كافي است كه در آن مقطع زماني ساير افرادي كه شما مي خواهيد با . و با هر شخص گفتگو نمود

مستقل از (مكالمه برقرار شده تا زمان دلخواه . ت متصل باشندآنان گفتگو نماييد نيز به اينترن

عالوه بر اين، مي توان در يك زمان با چندين نفر گفتگو . مي تواند ادامه يابد) هزينه هاي مربوطه

نظير تصاوير، (در زمان گفتگو با ساير افراد و به طور همزمان مي توان با آنان داده اي . نمود
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تمامي سرويس هاي كه تلفن    VOIP  سرويس  .را نيز مبادله نمود) ديويينمودارها و تصاوير وي

: معمولي ارائه مي دهد از قبيل

• Caller ID 
• Call Transfer 
• Call Waitting 
• Repeat Dialing 
• Return Call 
• Three-way Calling 

] 3. [ارايه مي كند، بدون آنكه هزينه اي اضافي از كاربر دريافت نمايد

بر شبكه هاي معمولي مخابرات را   IP Telephonyياي فوق داليل زير نيز برتري عالوه بر مزا

 . نشان مي دهد

هاي مخابراتي نسبت به شبكه VoIPهاي مخابراتي داري شبكههزينه بسيار پايين نگه •

 ]1[. قيمت پايين خريد يك شماره و مكالمه تلفني كنوني و به دنبال آن،

ي بسيار اتي كنوني و حتي ارايه خدمات جديد، با هزينهپشتيباني كليه امكانات مخابر •

 ]1[. پايين و سهولت اجرايي باال

هاي تلفني به اين معنا كه يك شماره تلفن مانند يك آدرس پست جايي آسان شمارهجابه •

توان از طريق آن تماس اي از دنيا قابل دسترسي خواهد بود و ميالكترونيكي از هر نقطه

  ]1[ .ارتباط بر قرار كرد گرفت و يا با آن

 

 

www.collegeprozheh.ir         كالج پروژه



 11 

 VoIPمشكالت : 1-5

با . جداي از مزايايي كه دارد، داراي يك سري معايب و مشكالت نيز مي باشد VoIPفناوري 

در ارتباط با اتصال اينترنت است و از آن استفاده مي نمايد،   VoIP  توجه به اين كه فن آوري

متصل شده به اينترنت مي تواند سرويس فوق را  مشكالت و مسائل امنيتي در ارتباط با كامپيوتر

هنوز جوان است و بحث هاي مختلفي در خصوص    VoIPفن آوري . نيز تحت تاثير قرار دهد

مهاجمان ممكن است قادر به انجام فعاليت هايي نظير قطع . ظرفيت ريسك پذيري آن وجود دارد

فعاليت هايي كه مستلزم   .اشندمكالمه تلفني، استراق سمع واز كار انداختن سرويس فوق ب

،  onlineاستفاده از حجم بااليي از منابع شبكه است، نظير دريافت فايل هاي حجيم، بازي هاي 

را تحت تاثير قرار  VoIP، مي تواند سرويس)صوت و تصوير(استفاده از محتويات چندرسانه اي 

ل ديگري كه در ارتباط با يممكن است با مسا  VoIP  در زمان استفاده از فن آوري    .دهد

. اينترنت است نيز برخورد نماييم )باند پهن(  BroadBandتلفن بر روي اتصال مسيردهي مكالمات

برخالف خطوط تلفن سنتي، كه امكان استفاده از آنان حتي در صورت قطع برق وجود دارد، 

اصي را براي ل خيدر چنين مواردي غيرقابل استفاده مي گردد و ممكن است مسا VoIPسرويس

سيستم هاي امنيتي منازل و يا دستيابي به شماره تلفن هاي اضطراري به دنبال داشته 

    ]3[.باشد
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خالصه 

از جمله اين تحوالت فناوري . اينترنت باعث تحوالت چشم گيري در زندگي بشر بوده است

Voip فناوري كه بر پايه  اين. اين فناوري انقالبي در زمينه مخابرات محسوب مي شود. مي باشد

مي باشد در چند ساله اخير مورد استقبال كاربران قرار گرفته  IP Networkشبكه هاي داده و 

از داليل اين موضوع هزينه كم تماس هاي راه دور مي باشد كه با شبكه مخابرات سنتي . است

ز باعث استقبال عالوه بر اين سرويس هاي مناسب اين فناوري ني. هزينه زيادي براي كاربر دارد

 .بيشتر مردم از اين فناوري شده است

. ظهور اين فناوري باعث كاهش هزينه مكالمات و قابليت جابجايي راحت خطوط شده است 

البته اين . همچنين امكانات و سرويس هاي مخابراتي مختلفي را براي كاربران مهيا نموده است

مي باشد، كه البته در مقابل مزاياي آن قابل  فناوري در كنار مزاياي متعدد، داراي معايبي نيز

. چشم پوشي است
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:  فصل دوم 

 

  VoIPاستفاده از فناوري 

 براي يك سازمان
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براي هر سازمان، تلفن يك وسيله ضروري و مهم محسوب مي شود، بطوريكه نبود آن باعث 

مشاغل بر مبناي ارتبا طات پايه  از طرفي بيشتر. از بين رفتن تعا مل سازمان با محيط مي شود

ريزي شده اند و بيشتر سازمان ها داراي مراكز تماس و سيستم هاي پاسخگويي تلفني براي 

. در چنين فضايي نبود سيستم تلفن غير قابل تصور خواهد بود. ارتباط بيشتر مي باشند

و  IP Telephonyاز طرفي با پيشرفت فناوري و ظهور سيستم هاي جديد مخابراتي و معرفي 

امكانات و ابزار هاي آن، هر سازماني براي پيشرفت و ماندن در بازار رقابت نياز به استفاده از اين 

. فناوري هاي جديد را احساس خواهد كرد

 

در سازمان  VoIPمزاياي : 2-1

باعث كاهش هزينه هاي تلفن، افزايش ) IP Telephony(استفاده از سيستم تلفن اينترنتي 

كنترل سرويس هاي تلفني و افزوده شدن سرويس هاي اطالعاتي به سيستم تلفن مي توانايي 

 80تا  40با بكار گيري اين سيستم ها، سازمان ها مي توانند به كاهش هزينه ارتباطات، بين . شود

از آنجا كه اساس كار سيستم هاي تلفن اينتر نتي بر پايه شبكه هاي داده اي مي . درصد برسند

اجازه مي دهد تا به ) مانند كاتالوگ محصوالت(يژگي به سرويس هاي اطالعاتي باشد، اين و

به اين ترتيب، سازمان مي تواند شاهد افزايش فروش محصوالت در . سيستم تلفني پيوند زده شود

 ]6. [سيستم فروش تلفني و سيستم سفارش اينترنتي خود باشد

سازمان در بر خواهد داشت و آن تغيير البته استفاه از اين فناوري، هزينه هايي را براي 

سيستم تلفن سنتي به سيستم هاي جديد است كه با بكار گيري ابزار مناسب مي توان با صرف 

 .كمترين هزينه به نتيجه مطلوب رسيد
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در سازمان  VoIPايجاد يك سيستم : 2-2

. آن فراهم كرد براي بكارگيري سيستم تلفن اينترنتي، ابتدا بايد زير ساخت هاي الزم را براي

براي ارتباط در داخل سازمان و شبكه هاي اينترنت و  LANبراي اين كار از شبكه هاي 

. براي ارتباط در خارج سازمان استفاده مي شود  PSTNمخابرات

نياز است، تا تماس ها را در  IP PBX Serverبراي سازماندهي به ارتباطات در شبكه به يك 

ماس هاي خارج از سازمان را به شبكه ها و سرويس دهنده ها داخل سازمان مديريت كند و ت

 VoIP Gatewayبراي ارتباط با شبكه هاي سنتي مخابرات از ابزارهايي به نام . هدايت كند

براي ارتبا طا ت بين دو يا چند  شبكه خصوصي  نيز  مي تو ا ن از دو يا چند  . استفاده مي شو د 

IP PBX Server ارتباط راه دور نيز مي توان از سرويس دهنده هاي   براي. استفاده كردVoIP  در

.  شبكه اينترنت استفاده كرد

 VoIPطرح كلي يك شبكه مبتني بر : 2-3

. نشان داده شده است VoIPيك طرح كلي از يك شبكه تلفني مبتني بر  1-2در شكل 

حلي و راه دور برقرار م PSTNهمانطور كه در تصوير مي بينيد، ارتباط شبكه داخلي با شبكه هاي 

. همچنين ارتباط بين كاربران در شبكه اينترنت با شبكه داخلي نيز امكان پذير است. شده است

آن مي باشد، كه تمام ارتباطات بين شبكه داخلي با  IP PBX Serverقسمت مهم اين شبكه 

ر اين شبكه د. شبكه داخلي و شبكه داخل با شبكه هاي خارج را سازماندهي و مديريت مي كند

نيز داراي  VoIPسرويس دهنده . استفاده مي شود VoIP Providerبراي ارتباطات راه دور از يك 

است كه ارتباطات شبكه داده را به شبكه مخابرات منتقل مي  VoIPيك شبكه مبتني بر فناوري 

. كند
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VoIPطرح كلي شبكه : 1-2شكل  0F

1 

 VoIPاجزاي اصلي شبكه : 2-4

و بصورت اختياري از  IP PBX Serverها ،  IP phoneتجهيــزات از  VoIPهر شبكه 

VoIP gateway  در مورد  .تشكيل شده استIP phone  وVoIP Gateway  در فصل پيش

 .شرح داده مي شود IP PBX Serverدر ادامه . توضيح داده شد

2-4-1 :IP PBX Server 

. آن  مي باشد IP PBX Serverرنتي هما نطور كه گفته شد ، بخش ا صلي يك سيستم تلفن اينت

IP PBX Server  يك نرم افزار است كهIP PBX براي آشنايي با اين نرم افزار .  را كنترل مي كند

. آشنا شويم IP PBXو  PBXو روش كارآن بايد با شبكه 

 

                                                 
 www.wifi.com.ar/english/voipتصوير از   1
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2-4-1-1: PBX 

مي گفته  PBXسازمان ها معموال از يك شبكه تلفن داخلي استفاده مي كنند كه به آن 

گرفته شده است و )تبادل انشعاب خصوصي( Private Branches eXchangeاز  PBX. شود

. و چند انشعاب تلفن switchboardتشكيل شده است از يك 

سازمان ها از اين شبكه براي ارتباط داخل سازمان و ارتباط داخل و خارج سازمان استفاده 

لي، از يك خط تلفن براي چند نفر استفاده مي بدين ترتيب سازمان عالوه بر ارتباط داخ. مي كنند

) 2-2شكل .(كند و ديگر نيازي به يك خط تلفن براي هر نفر در سازمان ندارد

 
PBXنمودار يك : 2-2شكل  1F

1  

2-4-1-2 :IP PBX 

، يك سيستم تلفني اختصاصي مي باشد كه در سازمان قرار مي گيرد و ارتباط  IP PBXيك 

اين سيستم تلفني . را برقرار مي كند PSTNمديگر و شبكه مخابراتي بين شماره هاي داخلي با ه
                                                 

 www.voip.about.comتصوير از   1
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بنا شده است، وبدين ترتيب به  Ethernetو  VoIPبر پايه شبكه هاي داده و استفاده از فناوري 

كاربران در اين شبكه از دستگاه . يك سيستم  سوييچينگ تلفن، داده و تصوير تبديل شده است

.  ده، براي ارتباط استفاده مي كنندهاي تلفن متناسب با شبكه دا

 

2-4-1-3 :IP PBX Server  چيست ؟

اين نرم افزار را مي . نياز به يك نرم افزار دارد تا شبكه را كنترل نمايد  IP PBXشبكه تلفني 

نصب مي شود  PCنرم افزاري كه روي . توان روي يك دستگاه كامپيوتر نصب و راه اندازي كرد

از اين دسته  MGCPو  SIP. ( پشتيباني كند VoIPوجود در شبكه هاي بايد از پروتكل هاي م

مي باشد كه در محيط  Asteriskيكي از معمولترين نرم افزارها ، نرم افزار . پروتكل ها مي باشند

در فصل هاي بعد به معرفي اين نرم افزار مي پردازيم و روش . اجرا مي شود Linuxسيستم عامل 

توضيح مي دهيم  VoIP serverاه اندازي يك پيكر بندي آنرا براي ر

 

خالصه 

از زمان ظهور مورد توجه بسياري از سازمان ها و شركت ها  IP Telephonyسيستم هاي 

كاهش چشم گير در هزينه هاي تلفن، سرويس هاي متنوع و امكان مكالمات چند .قرار گرفته اند

به . به رشدي به راحتي از آن نمي گذردنفره و ارسال اطالعات مزايايي هستند كه هر سازمان رو 

از طرفي اين شبكه  .همين دليل شاهد تمايل بيشتر سازمان ها به استفاده از اين فناوري هستيم

به همين . ها، سخت افزار و نرم افزارهاي متفاوت از شبكه هاي سنتي مخابرات را بكار مي گيرند
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تدا هزينه بر به نظر آيد ولي در نهايت به سود دليل تغيير از شبكه هاي قديمي به جديد شايد در اب

. سازمان خواهد بود

 SIP Phones ،IP PBX: شبكه هاي تلفن اينترنتي از سه بخش اصلي تشكيل شده اند

Server  وVoIP Gateway  .SIP Phones  تلفن هاي سخت افزاري يا نرم افزاري مي باشند كه

ها نيز رابط بين شبكه  VoIP Gateway. ار مي كندبا ديگر تلفن ها ارتباط برقر SIPبا پروتكل 

بخش مهم شبكه مي باشد كه كليه ارتباطات  IP PBX Server.مي باشند VoIPو  PSTNهاي 

. در شبكه را كنترل مي كند
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اين . به حساب مي آيد VoIP Serverبرنامه هاي  يكي از پر كاربردترين Asteriskنرم افزار 

و همچنين هماهنگي با سخت افزار هاي مختلف  VoIPنرم افزار با پشتيباني بيشتر پروتكل هاي 

اين نرم افزار به . به يكي از محبوبترين برنامه ها براي شبكه هاي تلفن اينترنتي تبديل شده است

. دريافت نمود www.asterisk.orgرت رايگان از سايت صورت كد باز بوده و مي توان آن را به صو

نوشته شده و در سيستم عامل هاي مايكروسافت قابل  Linuxاين برنامه براي سيستم عامل 

.  استفاده نمي باشد

 

3-1 :Asterisk  چيست ؟

جواب هاي مختلفي مي توان به اين سئوال داد كه همه آنها درست مي باشند و مي توانند 

 .ين نرم افزار را معرفي كنندبخشي از ا

Asterisk اين نماد در سيستم هاي مختلف به عنوان جايگزين ).  *نماد (يك نماد است

اين مي . حروف و كلمات به كار مي رود و در جستجوها قابليت بيشتري براي جستجو مي دهد

راحي شده است كه با اين ديد ط Asterisk. تواند بينش توسعه دهندگان برنامه را به ما نشان دهد

  ]7[.بتواند هر نيازي را در حوزه مخابرات رفع نمايد

Asterisk يك نرم افزار كد باز)Open Source (اين بدان معني است كه صد ها و . مي باشد

شايد هزاران توسعه دهنده هر روز در حال توسعه اين نرم افزار، رفع اشكاالت و نوشتن برنامه هاي 

مي دانيم كه بخش وسيعي از انعطاف پذيري و قدرت يك نرم افزاركد . ندجديد براي آن، مي باش

به اين خاطر كه مي توانيم كد آن را براي . باز به خاطر در دسترس بودن كد منبع آن مي باشد
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نيز به همين خاطر قابليت انعطاف پذيري زيادي را  Asterisk. رسيدن به اهدافمان اصالح كنيم

] 7[.تم ها فراهم مي كندبراي توسعه دهندگان سيس

IVR2Fو يك سيستم  PBXيك برنامه كنترل شبكه  Asteriskدر نهايت، بطور رسمي 

با  1

ACD3Fقابليت 

قويترين و با انعطاف ترين نرم افزار در  Asteriskبه طور غير رسمي . باشدمي 2

  ]8[.دسترس، با قابليت توسعه در زمينه ارتباطات مي باشد

 

 Asteriskقابليت هاي : 3-2

داراي قابليت هاي مختلفي مي باشد كه آن را به عنوان يك برنامه قوي   Asteriskنرم افزار 

در قسمت هاي بعدي امكانات و قابليت هاي . در بين طراحان سيستم هاي شبكه معرفي مي كند

. اين برنامه توضيح داده مي شود

 

3-2-1: PBX Server IP 

Asterisk زي يك شبكه مي تواند به عنوان هسته مركIP PBX  به گونه اي تنظيم شود كه

تماس ها را بين كاربران برقرار كند، مسيرها را اداره كند، سرويس هاي مختلفي براي كاربران مهيا 

، خطوط آنالوگ و ديجيتال IPكند و ارتباط بين كاربران داخل شبكه را با خارج از طريق شبكه 

] 7[.برقرار نمايد

  
                                                 

1 Interactive Voice Response   :يك سيستم صوتي خودكار كه كاربر را براي رسيدن به درخواست راهنمايي مي كند .
. د نظر هدايت مي شودبه قسمت مور Toneكاربر معموال با فشردن يك سري دكمه ها در حالت 

2  Automated Call Distributor  : يك سيستم يا وسيله كه تماس هاي ورودي را بين گرو ههاي مشخص و معيني تقسيم
.   بندي مي كند
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3-2-2: Telco Features 

Asterisk  تمام سرويس هايي كه ما از يك شركت مخابراتي)Telco ( انتظار داريم براي ما

. را ارسال و دريافت نمايد) Caller ID(مي تواند شماره تماس گيرنده  Asterisk. مهيا مي كند

. را پشتيباني مي نمايد. . . همچنين سرويس هايي نظير انتظار مكالمه، انتقال تماس و 

 

3-2-3: IVR 4F

1 System 

سيستم پاسخگويي صوتي يكي از پر كاربردترين سرويس هاي تلفني براي سازمان ها 

اين سرويس يك سيستم پاسخگويي شبانه روزي را به وجود مي آورد كه . محسوب مي شود

از اين قابليت پشتيباني  Asterisk. سازمان از طريق آن مي تواند به مشتريان سرويس دهي نمايد

. سازمان قرار داد PBXدر شبكه  IVRو به وسيله آن مي توان يك سيستم مي نمايد 

 

3-2-4 :CDR (Call detail Record) 

بدين ترتيب  . مي باشد Asteriskقابليت ثبت اطالعات تماس ها يكي ديگر از قابليت هاي 

سيستم  اطالعات مربوط به تماس ها در يك فايل يا در يك پايگاه داده ذخيره مي شود و كارگزار

. مي تواند از اين اطالعات استفاده نمايد

 

امكانات ديگري مانند سيستم پست صوتي  Asteriskعالوه بر قابليت هايي كه ذكر شد، 

)Voicemail System (قرار مي دهد برانرا نيز در اختيار كار  .

                                                 
1 Interactive Voice Response 
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خالصه 

Asterisk  يك برنامه قدرتمند و انعطاف پذير براي شبكه هايVoIP ه به عنوان مي باشد ك

بر پايه  نرم  Asterisk. هسته اصلي اين شبكه ها ارتباطات را كنترل و مسيردهي مي نمايد 

اين نرم افزار . قابل اجرا مي باشد Linuxافزارهاي كد باز طراحي شده و در محيط سيستم عامل 

نرم افزار و اين .به وجود مي آورد VoIPامكانات و قابليت هاي مختلفي را براي كارگزاران شبكه 

. امكانات مختلفش به صورت رايگان در دسترس كاربران قرار داده شده است
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آشنا شديم و مزاياي بكارگيري آنرا در سازمان بررسي كرديم، مي  VoIPحال كه با فناوري 

براي ايجاد يك چنين . براي سازمان خود بيانديشيم VoIP Serverه اندازي يك توانيم به را

سيستمي در سازمان بايد در ابتدا خواسته ها، نيازها و امكانات سازمان را  بررسي نموده، سپس با 

در ادامه اين فصل و فصل هاي . توجه به آنها، شبكه و تجهيزات مربوطه سيستم را طراحي كنيم

.  مي پردازيم Asteriskبا استفاده از  VoIP Serverيك  بعد به طراحي

 

  Asteriskآماده كردن يك سيستم براي : 4-1

براي آماده كردن سيستم بايد مراحل زير را طي نماييم سپس شروع به نصب و تنظيم 

Asterisk بپردازيم .

ا ب PBXدر ابتدا براي ارتباط : PSTNتعيين تكنولوژي مورد استفاده خطوط شبكه  .1

بطور مثال براي ارتباط با . شبكه مخابرات بايد سخت افزار مناسب را انتخاب نماييم

POTSخطوط  5F

FXO6Fبايد از يك رابط  1

كه چهار خط تلفن را ( TDM400Pمانند  2

 ]7[.استفاده نماييم) پشتيباني مي كند

 Asteriskكه به ) Hardphone,Softphone(تعيين تكنولوژي دستگاه هاي تلفن .2

 Asteriskبراي اين منظور بايد بدانيم كه چه پروتكل هايي توسط . شوندمتصل مي 

SIPاين نرم افزار بطور پيش فرض از پروتكل هايي مانند  . پشتيباني مي شود 7F

و  3

                                                 
1 Plain Old Telephone System  : انواع ديگر مانند . نوع عمومي خطوط مخابراتي يا خطوط آنالوگISDN  وPRI 
2 Foreign eXchange Office  : مشتري يك رابط بين شبكه مخابراتي و 
3 Session Initiation Protocol  : يك پروتكل براي انتقال صدا درVoIP  
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IAX8F

استفاده مي نمايد و ما مي توانيم از دستگاه هايي كه با اين استانداردها كار  1

ت افزارها و نرم افزارهاي متناسب با براي اطالع از سخ. مي كنند استفاده نماييم

Asterisk  مي توانيم با مراجعه به سايتwww.voip-info.org  اطالعات الزم را

 ]7[ .كسب نماييم

مناسب با سخت افزار هاي الزم و  PCدر اين مرحله بايد يك . انتخاب سرور مناسب .3

 .تهيه نماييم  Linuxسيستم عامل 

اي شماره هاي داخلي تعريف نماييم بطوريكه هم در مرحله آخر بايد طول مناسب بر .4

 .همچنين با شماره هاي ديگر ناسازگار نباشند. كوتاه و هم راحت باشند

 Asteriskالبته سه مرحله اول بايد قبل از نصب . مراحل فوق براي طراحي شبكه مي باشند

مي توانيم  حاال. مبه اين ترتيب ما يك شبكه با سخت افزارهاي الزم و سرور داري. انجام شوند

پس از نصب برنامه، در هنگام انجام تنظيمات شماره ها را طبق  .نماييم Asteriskشروع به نصب 

. روال هاي برنامه وارد مي كنيم

 

 Asteriskنصب : 4-2

ابتدا بايد يك سري بسته هاي نرم افزاري را روي سيستم نصب كرد و  Asteriskبراي نصب 

در صورتيكه (در ابتدا بسته هاي زير را روي سيستم عامل . ام كردسپس به نصب نرم افزار اقد

. نصب مي كنيم) نصب نباشد

1. bison 

                                                 
1 Inter Asterisk eXchange protocol  : پروتكلي كه توسط برنامه نويسانAsterisk اين پروتكل براي ارتباط .طراحي شد

. وري مي باشدضراستفاده مي كنند  Asteriskهاي مختلف كه از  PBXبين 
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2. gcc 

3. kernel-source 

4. libtermcap-devel 

5. ncurses-devel 

6. openssl-0.9.6b 

7. openssl-devel  

براي نصب اين نرم . را شروع كنيم Asteriskپس از نصب بسته هاي فوق مي توانيم مراحل نصب 

يكي اينكه فايل هاي فشرده آنرا از اينتر نت دريافت نموده، سپس فايل ها . ر، دو را وجود داردافزا

روش ديگر استفاده از . را از حالت فشرده خارج نموده و مراحل نصب را از خط فرمان ادامه دهيم

ي در اين بسته ها حاوي فايل هاي مورد نياز براي نصب بوده و به راحت. مي باشد rpmبسته هاي 

هر چند روش (در ادامه دو روش را توضيح مي دهيم . محيط گرافيكي مي توان آنها را نصب نمود

از اين روش  serverها بخاطر راحتي مناسب تر مي باشد و ما نيز براي ايجاد  rpmاستفاده از 

). استفاده نموده ايم

 

نصب با استفاده از خط فرمان : 4-2-1

اجرا كرد و يك روش عمومي  Linuxتوزيع هاي مختلف اين روش نصب را مي توان روي 

. تهيه نماييم) و يا هر منبع ديگر(در ابتدا بايد فايل هاي برنامه را از اينترنت . محسوب مي شود

. براي گرفتن فايل ها از اينترنت از دستورات زير در خط فرمان استفاده مي كنيم
# cd /usr/src/ 

# wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.4-current.tar.gz 

# wget http://downloads.digium.com/pub/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz 

# wget http://downloads.digium.com/pub/zaptel/zaptel-1.4-current.tar.gz 
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در . ذخيره مي كنند usr/src/دستورات فوق فايل هاي مورد نياز را دريافت نموده و در مسير 

PRIداراي كتابخانه هاي مورد نياز براي خطوط  libpri: بايد گفت كه zaptelو  libpriمورد  9F

است  1

نيز  zaptel .و در صورتيكه از اين خطوط ارتباطي استفاده نمي شود مي توان آنرا نصب نكرد

ي تلفني شركت فراهم مي كند كه براي سخت افزارها Asteriskرا براي  zapataدرايورهاي 

Digum عالوه بر اين، يك سري كتابخانه هاي مورد نياز . الزم مي باشدAsterisk مي  را نيز فراهم

] 9][7[.كند

براي اين كار از دستورات زير . پس از دريافت فابل ها بايد آنها را از حالت فشرده در بياوريم

 .استفاده مي كنيم
# cd /usr/src/ 

# tar zxvf zaptel-1.4-current.tar.gz 

# tar zxvf libpri-1.4-current.tar.gz 

# tar zxvf asterisk-1.4-current.tar.gz 

در پوشه  usr/src/با اجراي اين دستورات، فايل ها از حالت فشرده خارج شده و در شاخه 

ذخيره  .asterisk-1.4.4در پوشه  Asteriskبطور مثال (وندشهايي با نام نسخه جديد ذخيره مي 

را نصب مي  Asteriskو در پايان  libpriسپس  zaptelپس از انجام مراحل فوق، ابتدا ). ي شودم

. كنيم

 

 menuselectليست انتخاب  :4-2-1-1

در مراحل . آشنا شويم menuselectقبل از شروع به نصب بسته هاي نرم افزاري بهتر است با 

ل هاي قابل نصب نمايش داده مي يك ليست از ماژو make menuselectنصب با اجراي فرمان 
                                                 

1 Primary Rate ISDN  : كانال سيگنال 23يك كانال داده و (كانال مختلف  24نوع از خطوط ديجيتال مخابراتي كه يك (
] 7[.مكالمه را همزمان پشتيباني كند23و مي تواند  دارد
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ليست انتخاب برنامه  1-4شكل . شود، كه ما مي توانيم بخش هايي را حذف يا اضافه نماييم

Asterisk  در اين شكل . ماژول هاي قابل نصب را نشان مي دهد 2-4را نشان مي دهد و شكل

به معناي نصب  " ] [ "نشان . بدين معناست كه ماژول مورد نظر نصب مي شود "] *[ "نشان 

به اين خاطر است كه بسته هاي مورد نياز اين ماژول "  XXX " نشدن ماژول مورد نظر و نشان

پس از انجام . در سيستم نصب نمي باشد و براي نصب آن بايد بسته هاي مورد نياز نصب شود

ون اعمال براي خروج بد"  Q " براي خروج و اعمال تغييرات و از كليد"  X "تغييرات، از كليد 

. تغييرات، مي توانيم استفاده كنيم

 

 
 Asteriskليست انتخاب : 1-4شكل 
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 codec translatorليست ماژول هاي قابل نصب : 2-4شكل 

 

 دستورات خط فرمان براي نصب: 4-2-1-2

، versionالبته در سطر اول  بجاي . از دستورات زير استفاده مي شود zaptelبراي نصب 

. كه مي خواهيم نصب كنيم را مي نويسيم zaptelاز  شماره نسخه اي
# cd /usr/src/zaptel-version 

# make clean 

# ./configure 

# make menuselect 

# make 

# make install 

. نيز از دستورات زير استفاده مي كنيم libpriبراي نصب 
# cd /usr/src/libpri-version 

# make clean 

# make 

# make install 
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براي اين منظور از دستورات زير . را نصب كنيم Asteriskدر آخرين مرحله مي توانيم 

. استفاده مي كنيم
# cd /usr/src/asterisk-version 

# make clean 

# ./configure 

# make menuselect 

# make install 

# make samples 

از آنجا . نصب شود Asteriskباعث مي شود تا تنظيمات پيش فرض  make samplesدستور 

غير از . كه مقادير پيش فرض مناسب تر مي باشند باعث سرعت سيستم و برنامه مي شود

در زمان باال آمدن سيستم اجرا شود از دستور  Asteriskدستورات فوق در صورتيكه بخواهيم 

make config در زمان نصب .(مي توانيم استفاده كنيمzaptel  خودكار ماژول نيز براي راه اندازي

) از همين فرمان در پايان نصب استفاده مي كنيم zaptelهاي 

. نمايش داده مي شود CLIپس از اينكه مراحل نصب با موفقيت به پايان رسيد، خط فرمان 

 Enterو زدن كليد helpبا تايپ . بوسيله اين خط فرمان مي توان دستورات مختلف را به برنامه داد

 " < CLI "اگر اعالن ) 3-4شكل .(رمان هاي قابل اجراي برنامه را ببينيممي توانيم ليستي از ف

. برويم CLIرا تايپ نماييم تا به اعالن  " asterisk –r "، مي توانيم دستور نمايش داده نشد

در صورتيكه برنامه اجرا نشده باشد و يا هنگام باال آمدن سيستم (  Asteriskبراي اجراي 

. استفاده نماييم asterisk –vvvcانيم از دستور مي تو) اجرا نشده باشد
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 asteriskرابط خط فرمان : 3-4شكل 

 

 rpmنصب با : 4-2-2

يكسان نمي  Linuxاين يك روش ساده و راحت مي باشد كه البته براي توزيع هاي مختلف 

هاي نرم  ابتدا بسته. بكار مي بريم OpenSuse 10.3ما در اينجا اين روش را براي لينوكس . باشد

دريافت نموده و  www.opensuse.orgرا با مراجعه به سايت  zaptelو  asterisk ،libpriافزاري 

رابط . را وارد مي كنيم yast2سپس به خط فرمان رفته و دستور . در هارد درايو ذخيره مي نماييم

). 4-4شكل (برنامه باز مي شود
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 yast2رابط برنامه : 4-4شكل 

 

از پنجره باز شده، . را انتخاب مي كنيم Software Repositoriesشده گزينه در پنجره باز  

. را مشخص نموده و از آن خارج مي شويم rpmرا انتخاب نموده و مسير فايل هاي  "Add"گزينه 

در ستون ). 5-4شكل (مي شويم Software Managementوارد بخش  yast2در رابط برنامه 

سپس از گزينه هاي نمايش . را انتخاب مي كنيم Repositoryسمت چپ از منوي فيلتر قسمت 

در سمت . اشاره مي كند را انتخاب مي نماييم rpmداده شده، گزينه اي كه به مسير فايل هاي 

را  acceptبسته هاي را انتخاب نموده و گزينه . راست صفحه ليست بسته ها نمايش داده مي شود

شده و مي توانيم به خط فرمان رفته و با تايپ دستور  پس از چند لحظه بسته ها نصب. مي زنيم

asterisk –vvvc  رابط خط فرمان برنامه برويمبرنامه را اجرا نموده و به به .
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 rpmليست بسته هاي : 5-4شكل 

 

  Asteriskانجام تنطيمات : 4-3

وانيم به براي انجام تنظيمات برنامه بهترين روش، استفاده از يك رابط گرافيكي است تا بت

يك رابط گرافيكي براي انجام تنظيمات  Asterisk-GUI. راحتي تنظيمات مورد نظر را انجام دهيم

. است كه مي توان به راحتي از آن استفاده كرد Asteriskمختلف 

4-3-1 :Asterisk-GUI 

) Graphical User Interface(اين بسته نرم افزاري كه به عنوان يك رابط كاربر گرافيكي 

قابل دريافت  www.digium.comيا  www.asterisk.orgاخته مي شود، به راحتي از سايت شن
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براي سيستم عامل لينوكس (كردجستجو ت آن را در اينترن rpmهمچنين مي توان بسته . است

opensuse  بهترين راه استفاده از سايتwww.opensuse.org  براي يافتن بسته هايrpm 

  .مي باشد Asteriskروش نصب اين نرم افزار مانند . )مل استمتناسب با نسخه سيستم عا

براي نصب از طريق خط فرمان از دستورات زير استفاده مي كنيم و براي نصب بسته هاي 

rpm مانند ديگر بسته هاي نرم افزاري آن را نصب مي كنيم .

: دستورات براي دريافت نرم افزار 

# cd /usr/src    

# svn co http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/trunk asterisk-gui 

 

: نصب نرم افزار براي دستورات

# cd /usr/src/asterisk-gui-version 

# make clean 

# ./configure 

# make menuselect 

# make install 

# make samples 

 

در  manager.confو  http.confپس از نصب نرم افزار بايد تغييرات زير را در دو فايل  

. بدهيمusr/etc/asterisk/ دايركتوري 

1) in http.conf 
   [general] 

     Enabled=yes 

     Enablestatic=yes 
 

2) in manager.conf 
      [general] 

     Enabled=yes 

     Webenabled=yes 
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كلمه عبور  قرار دارد شامل نام كاربري و manager.confاطالعات زيركه در انتهاي فايل 

ممكن است اين اطالعات ( .مي توان آنها را تغيير داد ،در صورت لزوم كهكارگزار شبكه مي باشد 

  )بسته به نسخه نرم افزار متفاوت باشد

      

[webadmin]  ;username 

  Secret=asterisk  ;password 

  Read=system,call,log,verbose,command,user,agent,config        

  ,read,write 
  Write= system,call,log,verbose,command,user,agent         

  ,config,read,write 

 

از هر كامپيوتر در (پس از اعمال تغييرات، مرورگر را باز مي كنيم و به آدرس زير مي رويم

).  شبكه با استفاده از مرورگر وب مي توانيم به اين آدرس برويم

http:/localhost:8088/gui/static/config/cfgbasic.html 

 

واگر از كامپيوتر ديگري در شبكه استفاده مي . نام كامپيوتر سرور مي باشد localhostكه در آن 

. سرور استفاده مي كنيم IPكنيم از نام و يا 

اگر مرورگر نتوانست آدرس مورد نظر را پيدا كند، مي توانيم از دستورا ت زير در خط فرمان 

با تايپ اين دستورات اطالعاتي در مورد آدرس و نام كاربري نسخه نرم افزار نمايش . ده كنيماستفا

در اطالعات مورد نظر آدرسي كه به مرورگر وب بايد بدهيم، داده شده ). 6-4شكل (داده مي شود

. اين آدرس را براي ديدن رابط گرافيكي وارد مرورگر مي نماييم. است

# cd /usr/src/asterisk-gui-version  ;source code directory 
# make checkconfig 
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 asteriskچك كردن رابط گرافيكي براي هماهنگ بودن با نسخه : 6-4شكل 

 

نام كاربري و ) 7-4شكل .(نمايش داده مي شود Loginپس از وارد كردن آدرس صفحه 

در شاخه  manager.confنام كاربري و كلمه عبور در فايل ( كلمه عبور را وارد مي نماييم

/etc/asterisk   در صورت صحيح بودن نام كاربري و كلمه عبور، به صفحه ). قرار داردAsterisk-

GUI  در صفحه اول اطالعات خطوط خروجي و خطوط داخلي ). 8-4شكل (وارد مي شويمPBX 

رابط گرافيكي  با استفاده از اين. نمايش داده مي شود) در صورتيكه كه قبال تنظيم شده باشند(

در فصل بعد چگونگي اين تنظيمات توضيح داده . مي توانيم تنظيمات مختلف برنامه را انجام دهيم

. مي شود
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 asterisk-GUIبرنامه  loginصفحه : 7-4شكل 

 
 asterisk-GUIصفحه اصلي : 8-4شكل 
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خالصه 

. را انجام بدهيم با يد مراحل زير asterisk serverبا  VoIPبراي آماده كردن يكه شبكه 

 .تعيين تكنو لوژي خطوط مخابراتي كه استفاده مي كنيم .1

 .IPتعيين تكنولوژي هاي مورد استفاده در سخت افزارهاي موجود در شبكه  .2

 .انتخاب يك سرور با سخت افزارهاي مناسب .3

. تعيين و تعريف شماره ها .4

براي نصب . نصب كنيممي باشد را  asteriskپس از اين مراحل مي توانيم برنامه سرور كه 

asterisk براي انجام . ابتدا بسته هاي مورد نياز را نصب نموده سپس نرم افزار را نصب مي كنيم

. استفاده مي كنيم asterisk-GUIتنظيمات برنامه از رابط گرافيكي 
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:  فصل پنجم 

 

با استفاده از  Asteriskتنظيمات 

Asterisk-GUI 
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را بوسيله  Asteriskدر فصل پيش نيز گفته شد مي توان بخش هاي مختلف همان طور كه 

براي اينكار ابتد بايد بسته نرم افزار . تنظيم و پيكربندي كرد) asterisk-GUI(رابط گرافيكي آن 

GUI  را روي سرورasterisk سپس با استفاده از يك مرورگر وب . نصب كرد )firefox  يا

internet explorer  (پس از برقراري ارتباط مي توان تنظيمات مختلف سيستم . ن متصل شدبه آ

.  را انجام داد

البته قابل ذكر است كه مي توان تنظيمات را مستقيما با تغيير در فايل هاي 

configurations  در شاخه/etc/asterisk هرگونه تغيير در اين فايل ها، در . انجام دادGUI  نيز

.  در اين فايل ها قابل مشاهده است GUIتغيير با استفاده از قابل ديدن است و هرگونه 

 

 Asteriskتنظيمات اوليه : 5-1

و سخت افزار هاي مورد نياز شبكه را نصب كرديم، براي راه اندازي  asteriskپس از آنكه 

اين تنظيمات شامل موارد . سرور و ارتباط با شبكه بايد يك سري تنظيمات اوليه انجام دهيم

. است كه در ادامه توضيح داده شده است مختلفي

 

سخت افزار تنظيمات : 5-1-1

در سرور شامل كارت هاي آنالوگ و ديجيتال مي باشد  asteriskسخت افزارهاي مرتبط با 

ماژول هاي . نصب شده و داراي دو نوع ماژول مي باشند PCIكارت هاي آنالوگ بر روي اسالت 

FXO مخابرات  كه براي ارتباط با خطوط آنالوگ)POTS ( بكار مي روند و ماژول هايFXS  كه
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و  FXOيك كارت با دو ماژول  1-5شكل . بطور مستقيم به دستگاه تلفن معمولي وصل مي شوند

. را نشان مي دهد FXSدو ماژول 

 
) براي ارتباط با خطوط تلفن(كارت توسعه آنالوگ : 1-5شكل 

 

نصب شده و براي  PCIاسالت هاي توسعه اين كارت ها نيز بر روي : كارت هاي ديجيتال

10Fارتباط با خطوط مخابراتي نوع ديجيتال

اين كارت ها بسته به نوع خط مخابراتي . بكار مي رود 1

. متفاوتند

را از طريق مرورگر وب باز نموده و از  asterisk- GUIبراي تنظيم اين سخت افزارها برنامه 

صفحه تنظيمات سخت . نتخاب مي كنيمرا ا configure hardwareمنوي سمت چپ گزينه 

در اين صفحه ليستي از سخت افزار هاي آنالوگ و ) 2-5شكل . (افزارها نمايش داده مي شود

                                                 
: باشدخطوط ديجيتال مخابرات شامل موارد زير مي  1

1. BRI(Basic Rate ISDN)   : كانال داده و با آن مي توان دو تماس همزمان داشت 1كانال سيگنال و  2داراي. 
2. PRI(Primary Rate ISDN)  : تماس همزمان داشت 23كانال داده كه مي توان  1كانال سيگنال و  23داراي. 
3. T1  : ماس را پشتيباني مي كندت 24كانال دارد و همزمان  24در آمريكا استفاده مي شود و. 
4. E1 : در اروپا استفاده مي شود و مانندT1  كانال دارد كه مي توان از آنها استفاده نمود 32است ولي. 
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ztscanدر هنگام باال آمدن برنامه سخت افزار ها بوسيله برنامه .(ديجيتال را مشاهده مي كنيد 11F

1 

داده  نشان "no digital cards detected"اگر سخت افزاري پيدا نشود پيغام ). شناسايي مي شوند

براي تنظيم هر سخت افزار آنرا انتخاب نموده و در صفحه جديد، تنظيمات را وارد مي .مي شود

البته در بيشتر موارد تنظيمات پيش فرضي براي هر سخت افزار وجود دارد كه بهتر است . نماييم

.  تغيير داده نشود

 

 
 تنظيم سخت افزارها: 2-5شكل 

 

را  mISDN configبايد از منوي سمت چپ گزينه  ISDNتنظيم رابط هاي خطوط براي 

براي انجام تنظيمات، روي سخت .در اينجا كارت هاي رابط نمايش داده مي شود. انتخاب نماييم

                                                 
. را شناسايي مي كند asteriskبرنامه اي كه سخت افزار هاي متناسب با   1
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اگر سخت افزاري پيدا نشده . افزار مورد نظر كليك نموده و تنظيمات مورد نياز را انجام مي دهيم

) 3-5شكل .(بر نصب نبودن كارت نمايش داده مي شود باشد پيغامي مبني

 

 
 ISDNليست كارت هاي : 3-5شكل 

 

Trunks(تعريف خطوط مخابراتي : 5-1-2 12F

1 (

، بايد خطوط ارتباطي IAXو  SIPپس از تنظيم سخت افزارها و تنظيمات مربوط به وسايل 

منوي سمت چپ صفحه  براي اينكار از. شود تعريف كه از سرويس دهنده ها به شبكه مي آيند

                                                 
1 Trunk  : خط اصلي مخابرات ، سيم اصلي
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در صفحه نمايش داده شده چهار گزينه مختلف . را انتخاب مي نماييم Trunksگزينه  GUIاصلي 

. كه هر كدام مربوط به يك نوع سرويس دهنده مي باشد) 4-5شكل (وجود دارد 

 

 
صفحه تنطيم سرويس دهنده ها : 4-5شكل 

 

اگر . انجام مي شود POTSطوط در اين قسمت تنظيمات خ: Analog Trunksخطوط آنالوگ  •

به هر . روي سيستم نصب شده باشد، ليستي از اين پورت ها نمايش داده مي شود FXOپورت 

 . پورت يك خط تلفن متصل مي شود و بايد به هر كدام  يك نام نسبت داده شود

اطالعات مربوط به سرويس دهنده هاي اين بخش از :  Service Providersسرويس دهنده ها  •

و پس از اتصال به . تهيه مي شود) asteriskاسپانسر ( Digiumريق وب سايت شركت ط
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اينترنت ليستي از سرويس دهنده هاي مورد تاييد اين شركت در منطقه شما نشان داده مي 

 .شود

در اينترنت و يا اتصال  VoIPاين قسمت براي اتصال به سرويس دهنده هاي :  VoIPخطوط  •

براي تعريف يك . بكار مي رود) asterisk serverبخصوص ( ديگر PBX Serverبا يك 

را انتخاب نموده و در صفحه اي كه نشان  New SIP/IAX Trunkسرويس دهنده ديگر گزينه 

 .اطالعات مربوطه را وارد مي نماييم) 5-5شكل (داده مي شود

 

 
 تعريف اتصال به يك سرور ديگر: 5-5شكل 

 

Type  :بهتر است بين دو سرور . (ور را انتخاب مي كنيمپروتكل ارتباط بين دو سرasterisk  از

IAX استفاده كنيم (

Provider Name  :يك نام يكتا براي سرويس دهنده انتخاب مي كنيم .

Hostname  : شمارهIP سرور سرويس دهنده را وارد مي كنيم .

ريف مي كنيم در پايان براي امنيت تماس بين دو سرور، نام كاربري و كلمه عبوري را تع
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در اين قسمت اطالعات مربوط به رابط هاي ديجيتال نشان داده مي :  T1,E1,BRIخطوط  •

 .اين نوع خطوط بكار مي رود مربوط به شود وبراي ورود اطالعات

 

ليست اين  system statusپس از تنظيم خطوط مخابراتي و سرويس دهنده ها، در صفحه 

تعريف شده است كه هر كدام براي ) trunk(دو خط  6-5در شكل . خطوط نمايش داده مي شود

البته وضعيت ارتباط در ابتدا . ديگر در شبكه مي باشند PBX Serverارتباط با يك 

Unregistered  مي باشد كهasterisk  با ارسال بسته هايي به سرورها اطالعات آنها راRegister 

. مي كند

 

 
خطوط تعريف شده براي سرور : 6-5شكل 
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) Outgoing Calling Rules(قوانين تماس خروجي : 5-1-3

قوانين تماس قالب هايي را براي شماره گيري تعريف مي كند كه كاربران را با توجه به 

. قوانيني كه برايشان تعريف مي شود مجاز به استفاده از خطوط ارتباطي مي كند

 new calling ruleه و رفت Outgoing Calling Rulesبراي ايجاد قوانين خروجي به صفحه 

: اطالعات زير را وارد مي نماييم) 7-5شكل (در پنجره باز شده . را انتخاب مي كنيم

 

 
 calling rulesورود اطالعات : 7-5شكل 

 

Calling rule name  : نام متناسبي كه به قانون تماس مي دهيم مانندlocal  براي تماس با شبكه

. تلفن محلي

Pattern  :شماره هايي كه با الگوي تعريف شده همامنگ . ه گيري را تعريف مي كندالگوي شمار

.  تعريف مي شود، ارسال مي شوند Send this call though trunkباشند به كانال خروجي كه در 
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اعدادي كه در . مي باشد 9الي  1شامل اعداد  "N"و  9الي  0شامل اعداد  "X"در تعريف الگوها 

همچنين بايد در نظر داشت كه تمام . يرند، يكي از آنها انتخاب مي شودقرار مي گ "[ ]"براكت 

.  شروع مي شوند "_"الگوها با خط زمينه

Send to local destination  :ر اين گزينه انتخاب شود، تمام شماره هاي منطبق با الگو به يك اگ

. شماره داخلي فرستاده مي شوند

Send this call through trunk  :ن قسمت مي توانيم تعيين كنيم كه شماره با قالب تعريف در اي

 87261122مانند  " 8nxxxxxx_ "بطور مثال شماره اي با قالب . شده از كدام خط استفاده كند

 strip(منتقل شود و يك رقم از ابتداي آن برداشته شود) POTS(به خط متصل به مخابرات محلي 

همچنين با گزينه . ارتباط برقرار شود 7261122ره تلفن تا با شما) تعداد ارقام را مشخص مي كند

Prepend مثال به شماره ها با قالب قبل، كد محلي . مي توان ارقامي را به ابتداي شماره اضافه كرد

. خواهد بود 05127261122در اينصورت شماره مود نظر . را اضافه كنيم 0512

Failover trunk  :يق خط تعريف شده در قسمت قبل مقدور در صورتيكه برقراري تماس از طر

. نبود از اين خط جايگزين براي تماس استفاده مي شود

 

  VoiceMailتنظيم : 5-1-4

را انتخاب نموده و در  voicemailاز منوي سمت چپ صفحه گزينه  Voicemailبراي تنظيم 

براي  ر كاربربه اين ترتيب ه. را وارد مي كنيم voicemailشماره ) 8-5شكل (صفحه تنظيمات 

دريافت پيام هاي صوتي خود اين شماره را وارد مي نمايد و سرور پيام ها را به ترتيب براي كاربر 

 .در اين قسمت تنظيمات ديگري نيز وجود دارد كه مي توان به دلخواه تنظيم كرد.پخش مي كند
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رد تماس گيرنده و مثال طول پيام صوتي، تعداد پيام هايي كه مي توان ذخيره كرد، گفتن شماره ف

.  ديگر گزينه ها كه بسته به نياز مي توان انتخاب نمود

 

 
 Voicemailتنظيمات : 8-5شكل 

 

ها  Dial Planتعريف : 5-1-5

Dial Plan  ها يك مجموعه از قوانين تماس خروجي هستند كه به كاربران داده مي شوند تا

بطور مثال . را بتوان اعمال كردمحدوديت شماره گيري براي كاربران در گروه هاي مختلف 

ما يك . ممكنست يك كاربر داشته باشيم كه فقط مجاز به تماس با شماره هاي محلي باشد

DialPlan  خواهيم داشت كه فقط قوانين تماس با شماره هاي محلي را دارد و كاربر در اين
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DialPlan ماره هاي محلي بتواند از طرفي كاربري داريم كه مي خواهيم عالوه بر ش. قرار مي گيرد

با قوانين  DialPlanتماس هاي راه دور را نيز شماره گيري كند، براي اين كار بايد كاربر در يك 

.  تماس محلي و راه دور قرار بگيرد

هاي  DialPlanما پس از اينكه ميزان دسترسي هر كاربر را تعيين كرديم، مي توانيم 

. ايجاد محدوديت تماس هركاربر، استفاده كنيممختلفي را تعريف كنيم تا از آنها براي 

 new dialplanرفته و گزينه  Dial Plansبه صفحه  asteriskها در  DialPlanبراي تعريف 

استفاده مي  DialPlanپنجره اي را نشان مي دهد كه براي تعريف  9-5شكل  .را انتخاب مي كنيم

. شود

 
 DialPlanپنجره ايجاد : 9-5شكل 

 

در سطر دوم ليست قوانين . راوارد مي كنيم  DialPlanز شده در سطر اول نام در پنجره با

تماسي كه قبال تعريف كرده ايم نشان داده شده است و ما مي توانيم از بين آنها يك يا چند مورد 

contextدر سطر آخر مي توانيم از بين . را انتخاب كنيم 13F

. هاي مختلف تعدادي را انتخاب كنيم 1

                                                 
بشود، آن  contextشامل يك  DialPlanاگر يك . اطالق مي شود) كاربران(ها ، به گروهي از شماره  Contextيك  1

. دسترسي داشته باشند contextمي توانند به شماره هاي موجود در آن  DialPlanوقت كاربران آن 
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Default  :امل شماره شvoicemail  و شماره دسترسي مستقيم بهvoicemail است .

Directory  :شماره اي كه ليست شماره هاي كاربران و اسامي آنها را بر مي گرداند .

در فصل بعد . . . و  parkedcalls, conferences, ringgroupsگزينه هاي ديگر شامل 

. توضيح داده مي شوند

 

ي كاربران تعيين شماره برا: 5-1-6

مي توانيم شماره هايي را كه به كاربران نسبت داده ايم، وارد   DialPlanپس از تعريف 

 generalبرويم و در آنجا در بخش  Optionsبراي اين كار ابتدا بايد به قسمت .برنامه كنيم

prefences اگر خارج از اين محدوده ها ). 10-5شكل (محدوده هاي شماره ها را وارد كنيم

. اهيم شماره اي را تعريف كنيم با پيام خطا مواجه مي شويمبخو

 
براي تعريف محدوده شماره ها  optionsبخش : 10-5شكل 
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در اين بخش عالوه بر تعريف محدوده ها، شماره اي كه در كليه تماس هاي خروجي از 

PBX  به عنوانcaller ID ر را از همچنين شماره اپراتو. فرستاده مي شود را تعريف مي كنيم

مدت زمان زنگ خوردن . انتخاب مي كنيم) اگر قبال تعريف شده باشد(بين شماره هاي كاربران 

. يك تماس را هم بر حسب ثانيه مي توانيم وارد نماييم

 createبراي ايجاد كاربر جديد . مي رويم Usersپس از تعريف محدوده ها، به قسمت 

new user 11-5شكل (طالعات كاربر نمايش داده مي شودپنجره ورود ا. را انتخاب مي كنيم .(

. اين پنجره شامل بخش هاي مختلفي مي باشد كه در ادامه توضيح داده مي شود

 

 
ايجاد شماره براي كاربر : 11-5شكل 
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• General  :در اين بخش شماره كاربر)extension( ،نام ،DialPlan ،Caller ID  وOutbound 

caller ID)اس هاي خارج از شماره اي كه در تمPBX  به عنوانcaller ID  نمايش داده مي

 )استفاده مي شود optionsاگر اين مقدار وارد نشود از مقدار وارد شده در قسمت . شود

• Enable voicemail for this user :  اگر بخواهيم كاربر ازvoicemail  استفاده كند يكpin 

code واند به برايش در نظر مي گيريم كه با اين كد بتvoicemail دسترسي داشته باشد .

 .همچنين اگر كاربر داراي آدرس ايميل باشد در اين قسمت وارد مي كنيم

• Technology  : اگر از تلفن . در اين قسمت نوع وسيله ارتباطي كاربر راتعيين مي كنيم

استفاده  SIPآنالوگ استفاده مي كند يك كاتال آنالوگ را انتخاب مي كنيم و اگر از تلفن هاي 

براي ارتباط استفاده مي كند  IAXو اگر از تلفني استفاده مي كند كه از  SIPمي كند گزينه 

 .البته بهتر است هر دو گزينه را انتخاب كنيم. را انتخاب مي كنيم IAXگزينه 

• Other options  :در اين قسمت مي توانيم سرويس هاي مختلف را براي كاربر قرار دهيم. 

به همين . كليك مي كنيم تا اطالعات ثبت شود updateكردن اطالعات روي  پس از وارد

كاربر تعريف شده  4ليست  12-5شكل . ترتيب شماره هايي براي ديگر كاربران تعريف مي كنيم

در اين ليست شماره و نام كاربر به همراه نوع وسيله ارتباطي كاربر و  .را نشان مي دهد PBXدر 

DialPlan در مورد نوع وسيله ار تباطي كاربر اگر از . و آن است نمايش داده مي شودكه كاربر عض

. تلفن آنالوگ استفاده كند شماره پورت آن نمايش داده مي شود
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 PBXليست كاربران در : 12-5شكل 

 

قوانين تماس ورودي : 5-1-7

. شودتعريف مي ) trunk(قوانين تماس ورودي براي تماس هاي رسيده از هر خط مخابراتي 

تعريف كنيم و ) time intervals(براي تعريف اين قواعد ابتدا نياز داريم تا يك سري فواصل زماني 

. بعد از آن با استفاده از اين زمان ها پاسخگويي به تماس هاي رسيده را تنظيم كنيم

 

 )Time Intervals(تعريف فواصل زماني : 5-1-7-1 

كه ما مي توانيم نوع پاسخگويي به تماس ها را  تعريف فواصل زماني از اين جهت الزم است

مثال تماس ها در ساعات اداري توسط اپراتور پاسخ داده شود و در . در ساعات مختلف كنترل كنيم

) .  مانند مسئول شب يا نگهبان(ساعات غير اداري توسط كاربر ديگر
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 Timeاز منوي سمت چپ گزينه  asterisk-GUIبراي تعريف اين فواصل در صفحه 

Intervals سپس در صفحه جديد روي . را انتخاب مي كنيمNew Time Interval  كليك مي

و روزها و ساعت شروع و اتمام را براي آن مشخص  Time Intervalكنيم و در پنجره باز شده نام 

). 13-5شكل (مي كنيم

تعطيل  ما مي توانيم براي ساعات اداري و ساعات غير اداري، روز هاي كاري و روز هاي

آنها را  PBXفواصل زماني مختلفي تعريف كنيم و از هر كدام براي تماس هاي رسيده از بيرون 

. بكار ببريم

اين . را نشان مي دهد TimeIntervalاطالعات وارد شده براي يك  13-5شكل 

TimeInterval  براي ساعات اداري تعريف شده است و شامل روز هاي هفته از شنبه تا پنجشنبه

. بعد از ظهر مي باشد 4صبح تا  8ه و ساعات كاري هر روز از بود

 

 
 Time Intervalپنجره تعريف : 13-5شكل 
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 تعريف قوانين براي تماس هاي ورودي: 5-1-7-2

به ) VoIP )trunksبراي تعريف يك قانون براي تماس هاي ورودي از خطوط مخابراتي و 

در . را انتخاب مي كنيم New Incoming Ruleرفته و  Incoming Calling Rulesصفحه 

. ، اطالعات مورد نياز را وارد مي كنيم)14-5شكل (پنجره تنظيمات

 

 
تعريف يك قانون تماس ورودي : 14-5شكل 

 

اين قانون . اطالعات مربوط به يك قانون تماس ورودي را مشاهده مي كنيد 14-5در شكل 

كه قبال به عنوان يك خط ارتباطي با يك  مي باشد firstofficeبراي تماس هاي رسيده از خط 

asterisk server همچنين اين قانون تماس در زمان هايي اجرا مي شود . ديگر تعريف كرده ايم

تماس هاي وارده با الگوي . وارد كرده ايم workingبه نام  TimeIntervalكه در تعريف يك 

) Operator(شماره اپراتور  مقايسه شده و در صورت هماهنگي به patternتعريف شده در 

. هدايت مي شوند
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 خالصه

اين . بايد ابتدا تنظيمات اوليه برنامه را انجام دهيم asterisk serverبراي راه اندازي 

: تنظيمات شامل موارد زير مي باشد

 تنظيمات سخت افزار •

 تعريف خطوط مخابراتي •

 قوانين تماس خروجي •

  VoiceMailتنظيم  •

 ها DialPlanتعريف  •

 عيين شماره براي كاربرانت •

 قوانين تماس ورودي •

البته . آماده است و مي توان بين خطوط تماس برقرار كرد asteriskپس از انجام مراحل باال 

. براي استفاده از امكانات برنامه بايد تنظيمات بيشتري را انجام داد
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: فصل ششم

 

  Asteriskبكار گيري امكانات 
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داراي قابليت ها و امكانات مختلفي است  asteriskكه در فصل سوم نيز گفته شد،  همانطور

اين امكانات به صورت گزينه هاي انتخابي مي باشند و براي . كه در اختيار كاربران قرار مي گيرد

با اين وجود استفاده از آنها براي داشتن يك سيستم تلفني . كار كردن سيستم الزامي نمي باشند

بوده و براي استفاده  asteriskخصوصا اينكه اين امكانات جزئي از نرم افزار . توصيه مي شود كارآمد

. از آنها نيازي به پرداخت هزينه نمي باشد

يم آنها را با استفاده از ظدر اين فصل با برخي از امكانات اين نرم افزارآشنا شده و روش تن 

asterisk-GUI توضيح مي دهيم .

 

) Music on Hold(س هاي ملودي انتظارتعيين كال: 6-1

تعيين كالس هاي ملودي براي استفاده در صف هاي تماس مي باشد كه در بخش بعد 

 Newرفته و گزينه  Music on Holdبراي تعيين اين كالس ها به صفحه . توضيح داده شده است

MOH Class پس در قسمت س. را انتخاب مي كنيم، نام كالس را وارد كرده و تاييد مي كنيم

).  1-6شكل (مي كنيم uploadانتخاب فايل مسير فايل صوتي را داده و آن را 

در اين صورت در زمان بكار . ما مي توانيم چندين فايل صوتي را  در يك كالس بكار ببريم

كالس ملودي  1-6در شكل . گيري آن كالس فايل ها به صورت تصادفي انتخاب مي شوند

default يل صوتي مختلف مي باشد داراي چهار فا .
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 defaultفايل به كالس ملودي  upload: 1-6شكل 

) Call Queues( صف تماس: 6-2

صف تماس امكاني است كه بيشتر در سازمان هاي تجاري و واحدهايي كه در ارتباط 

روش كار صف به اين صورت است كه تعدادي از . مستقيم با مشتري هستند مي تواند بكار رود

تماس هايي كه به اين صف هدايت مي شوند، هر كدام  . در شبكه عضو يك صف مي شوند كاربران

اگر تمام اعضا مشغول باشند تماس وارده در صف منتظر مي ماند تا . به يكي از اعضا وارد مي شوند

. يكي از اعضا بتواند به تماس رسيده جواب دهد

تعريف يك صف تماس : 6-2-1

را  Creat New Queueرفته و گزينه  Call Queuesه صفحه ب GUIبراي ايجاد يك صف در 

در اين پنجره اطالعات خواسته شده  ). 2-6شكل (پنجره تنظيمات باز مي شود. انتخاب مي كنيم

.  را وارد نموده و ذخيره مي كنيم
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: اطالعات مورد نياز در اين پنجره شامل موارد زير مي باشد

Extension  :سي به صف را فراهم مي كندشماره اي كه امكان دستر  .

 

 
  Call Queueايجاد يك : 2-6شكل 

 

Strategy  :روش توزيع تماس بين اعضاي صف را تعيين مي كند .Asterisk   شش روش

: براي اين كار در نظر گرفته است

• Ringall :تلفن تمام اعضا زنگ مي خورد و تماس به نفر اول كه پاسخ دهد انتقال مي يابد .

 .فرض سيستم اين حالت مي باشدحالت پيش 

• Roundrobin  :تماس در بين اعضا به اولين عضو كه مشغول نباشد انتقال مي يابد. 

• Leastrecent  :تماسي دريافت نكرده است طوالني تماس به عضوي كه در يك فاصله زماني ،

 .انتقال مي يابد
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• Fewestcalls  :ودي را داشته استتماس به عضوي انتقال مي يابد كه كمترين تماس ور. 

• Random  :تماس به عضوي كه به صورت تصادفي انتخاب مي شود انتقال مي يابد. 

• Rr memory  : مانندroundrobin  مي باشد با اين تفاوت كه نقطه شروع بعد از آخرين فردي

 . كه تماس داشته تعيين مي شود

JoinEmpty  :كند كه تماسي به  براي زماني كه صف خاليست بكار مي رود و تعيين مي

. صف خالي وارد شود يا خير

LeaveWhenEmpty  : تعيين مي كند كه تماس هاي داخل صف، زماني كه اعضا از صف

. خارج شده اند در صف بمانند يا خير

Music on Hold  :كالس هاي  ملودي بايد قبال در . كالس ملودي انتظار را انتخاب مي كند

. ه باشندتعريف شد  Music on Holdقسمت 

Queue Options  :در اين قسمت گزينه هاي زير را داريم :

• Time out  : مدت زماني كه شماره يك عضو زنگ مي خورد و در صورت جواب ندادن به شماره

 .بعدي منتقل مي شود

• Wrapup  : مدت زماني كه از پايان تماس يك عضو سيستم منتظر مي ماند تا تماس بعدي را به

 .دآن عضو هدايت كن

• Max Len  :انتخاب شود " 0"اگر . حداكثر تعداد تماس هاي منتظر در صف را تعيين مي كند

 .محدوديتي قرار نمي دهد

Agents  :مي . ليست كاربران را كه مي توانيم براي اين صف استفاده كنيم نشان مي دهد

. ند صف باشدهمچنين يك كاربر مي تواند عضو چ. توانيم يك و يا چند كاربر را انتخاب كنيم
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 در صف Loginتنظيمات : 6-2-2

پس . كنند loginاعضاي يك صف براي اعالم حضور در صف و آمادگي براي پاسخ گويي بايد 

كردن، اعضا شماره خاصي  loginبراي . از آن سيستم تماس ها را به اعضاي حاضر هدايت مي كند

همچنين كاربران كه . پاسخ دهندرا شماره گيري مي كنند و پس از آن مي توانند به تماس ها 

. عضو صف نيستند مي توانند بطور موقت به صف وارد شوند

 Agent Loginگزينه  Call Queusبراي ورود به صف، در صفحه  loginبراي تعيين شماره 

Settings در صفحه نمايش داده شده در سطر اول شماره براي . را انتخاب مي كنيمlogin  كردن

كردن در صف هايي كه كاربر عضو آن نيست  loginود و در سطر دوم براي اعضا تعيين مي ش

) . 3-6شكل (شماره اي وارد مي شود

 
اعضا به صف  loginتنظيمات : 3-6شكل 
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) Call Parking(نگه داشتن مكالمه : 6-3

Call Parking  يكي ديگر از امكاناتasterisk  مي باشد كه بوسيله آن مي توان فرد تماس

. را مي توان بطور موقت پشت خط نگه داشت و ادامه مكالمه را براي دقايقي تاخير انداختگيرنده 

كردن تماس  parkروش كار به اين صورت است كه در بين مكالمه، كاربر شماره اي كه براي 

پس از آن سيستم شماره اي را به كاربر اعالم مي كند كه . تعريف شده را شماره گيري مي كند

پس از اينكه كاربر آماده ادامه مكالمه شد با . ي ارتباط مجدد با تماس گيرنده الزم استبراي برقرار

به اين ترتيب كاربر مي تواند از . گرفتن شماره ارتباط مجدد، مي تواند به ادامه مكالمه بپردازد

. ذار كندتلفن ديگري نيز براي ادامه مكالمه استفاده كند و يا ادامه مكالمه را به كاربر ديگري واگ

كردن مكالمات تعريف  parkبراي استفاده از اين قابليت بايد يك شماره براي  asteriskدر 

رفته و شماره اي را براي بردن مكالمات به حالت  Call Parkingبراي اين كار به صفحه . شود

همچنين يك سري شماره را براي نسبت دادن به مكالمات متوقف شده . توقف تعريف مي كنيم

در پايان مدت زماني كه يك تماس مي تواند در حالت توقف بماند بر حسب ثانيه   .ريف مي كنيمتع

. پس از اين زمان سيستم مجددا شماره كاربر را شماره گيري مي كند. تعيين مي كنيم

براي  700را نشان مي دهد كه در آن شماره  Call Parkingصفحه تنظيم  4-6شكل   

براي تماس هاي  720الي  701وقف تعريف شده است و شماره هاي بردن يك تماس به حالت ت

مكالمه بطور همزمان مي تواند در حالت توقف قرار  20به اين ترتيب . متوقف شده بكار مي رود

ثانيه تعريف شده است كه اگر در اين مدت كاربر به  120همچنين مدت زمان حالت توقف . بگيرد

. ماره كاربر را دوباره شماره گيري مي كندادامه مكالمه باز نگردد، سيستم ش
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 Call Parkingصفحه تنظيم : 4-6شكل 

 

) Conference Rooms( اتاق كنفرانس: 6-4

امكان برقراري تماس چندگانه و يا كنفرانس تلفني  asteriskيكي از امكانات ويژه و جالب 

براي استفاده از . كت كننداست كه به چند كاربر اجازه مي دهد بطور همزمان در يك مكالمه شر

براي اين منظور به . بايد اتاق هاي كنفرانس را براي كاربران تعريف كنيم asteriskاين امكان در 

را انتخاب مي  New Conference Bridgeمي رويم و  asterisk-GUIدر  cinferencingصفحه 

د اطالعات زير را وارد نموده در اين پنجره باي). 5-6شكل (پنجره ورود اطالعات باز مي شود. كنيم

. را انتخاب كنيم updateو براي ثبت در سيستم دكمه 
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• Extension  : در اين فيلد شماره اي را به اتاق كنفرانس نسبت مي دهيم كه كاربران

براي ورود به كنفرانس اين شماره را بايد شماره گيري كنند و براي اجازه ورود بايد 

pin code تعريف شده در قسمت password option را وارد نمايند. 

• Marked/Admin user Extension  : شماره اي كه كاربران خاص براي ورود به

. براي اجازه ورود استفاده مي كنند admin pin codeكنفرانس بكار مي برند و از 

 .كاربراني كه به اين صورت وارد مي شوند اجازه بستن و حذف كاربر معمولي را دارند

• Options  : اين قسمت شامل گزينه هاي اضافي براي اتاق كنفرانس مي باشد كه

 .بسته به نيازها مي توان آنها را انتخاب نمود

 

كاربران براي ورود بايد . پنجره تنظيم يك كنفرانس نشان داده شده است: 5-6در شكل 

آنها ارسال  به تلفن pin codeرا شماره گيري نمايند كه پس از ورود درخواست  6302شماره 

. وارد اتاق كنفرانس خواهند شد pin codeپس از وارد كردن . مي شود

 

 
تعريف يك اتاق كنفرانس : 5-6شكل 
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) Ring Groups( گروه هاي تماس: 6-5

شامل تعدادي از شماره هاست كه در يك گروه قرار مي گيرند و اگر  ring groupيك 

وه زنگ مي خورد و هر كدام زودتر جواب دهد تماسي به گروه وارد شود تلفن تمام اعضاي گر

يكي . دو روش دارد asteriskالبته براي زنگ خوردن تلفن ها . تماس به آن شماره هدايت مي شود

اينكه تمام تلفن ها همزمان زنگ بخورد و هر كاربري كه سريع تر جواب دهد تماس به شماره آن 

هاي اعضاي گروه، به ترتيب از اول ليست روش ديگر اين است كه تلفن . كاربر منتقل مي شود

اعضا، يك به يك زنگ مي خورد و هر كاربري كه جواب دهد، تماس به شماره آن كاربر منتقل مي 

ها در سيستم بايد ابتدا اعضاي گروه را مشخص كرد و سپس  ring groupبراي استفاده از . شود

ه بايد به گروه برسد به شماره اي كه به اين ترتيب تماس هايي ك. يك شماره به گروه نسبت داد

. براي آن تعريف كرده ايم، وارد مي شود

مي رويم و  Ring Groupsبه صفحه   asterisk-GUIدر    ring groupبراي ايجاد يك 

در  .باز مي شود Ring Groupپنجره تعريف  .نتخاب مي كنيم را ا New Ring Groupگزينه 

كاربران ديگر با . آن تعريف مي كنيمشماره اي  براي كرده و را وارد پنجره باز شده نام گروه 

كاربراني كه مي خواهيم در پس از آن . گرفتن اين شماره مي توانند با گروه تماس برقرار نمايند

 مي كنيمانتخاب قرار دارد، سمت راست كاربران سيستم كه در باشند از ليست  Ring Groupاين 

شماره هاي گروه ) Strategy(روش زنگ خوردن  سپس. اييمنمو به ليست سمت چپ اضافه مي 

در پايان نيز تعيين مي كنيم اگر تماس ورودي به گروه توسط هيچ يك از . را تعيين مي كنيم

. اعضا جوا ب داده نشد به كاربر يا گروه ديگر منتقل شود و يا اينكه تماس وارده قطع شود

)  6-6شكل(
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 Ring Groupتعرف يك : 6-6شكل 

 

) Directory( راهنماي شماره ها: 6-6

يك ليست از نام و شماره كاربران شبكه مي باشد كه مانند  (Directory)راهنماي شماره ها 

شماره هاي موجود در اين ليست شامل تمام . يك راهنماي تلفن مي توان از آن استفاده كرد

در  In Directoryگزينه  آنهاريف تع زمانكاربران نمي شود و فقط شماره كاربراني را دارد كه در 

 In Directoryاگر در زمان تعريف شماره يك كاربر گزينه (. انتخاب شده باشدآنها  Optionليست 

رفته  Usersاضافه شود كافيست به صفحه  Directoryنكرده باشيم و بخواهيم به ليست را انتخاب 

كليك كنيم و در پنجره  editروي گزينه و در ليست كاربران ، كاربر مورد نظر را انتخاب كرده و 

) را انتخاب كنيم In Directoryباز شده 
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دسترسي داشته باشد، كافيست شماره تعريف شده براي  Directoryاگر كاربري بخواهد به 

Directory  را شماره گيري كند در اين صورت سيستم ليستDirectory  را براي كاربر ارسال

. خواهد كرد

در رابط گرافيكي برويم و در آنجا  Directoryبايد به صفحه  Directoryاره براي تعريف شم

صفحه تنظيم   7-6شكل . نسبت دهيم، وارد نماييم Directoryشماره اي را كه مي خواهيم به 

Directory عالوه بر تعريف شماره در اين صفحه دو گزينه ديگر هم قرار دارد . را نشان مي دهد

است كه با انتخاب آن  also read extension numberاولين گزينه . كنيم كه مي توانيم انتخاب

گزينه ديگر نيز به تماس گيرنده . سيستم عالوه بر اسامي كاربران، شماره آنها را نيز ارسال مي كند

. امكان مي دهد كه از اسم كوچك كاربر براي شماره گيري استفاده كند

 

 
يستم س Directoryتعريف شماره : 7-6شكل 
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IVRسيستم : 6-7 14F

 asteriskدر  1

داشتن سيستم  asteriskهمانطور كه در فصل سوم گفته شد، يكي از قابليت هاي 

اين سيستم به سرور  اين امكان را مي دهد كه تماس هاي رسيده . پاسخگويي خود كار مي باشد

اده از اين سرويس در براي استف. را بطور خودكار پاسخ داده و يا به مسير هاي معيني هدايت كند

asterisk  بايد منوهاي صوتي)Voice Menu (اما قبل از آن بايد اعالن هاي صوتي . راتعريف كنيم

)Voice Prompts ( مناسبي را براي استفاده در سيستمIVR تهيه كنيم .

  

  Voice Menu Promptsايجاد : 6-7-1

Voice Menu Prompt اس گيرنده پس از برقراري ها فايل هاي صوتي هستند كه براي تم

تماس، پخش مي شوند و معموال حاوي پيام هاي خوش آمد گويي و راهنمايي براي تماس گيرنده 

.   مي باشند

در  Voice Menu Promptsبايد به صفحه  asteriskبراي ايجاد يك فايل از اين نوع در 

asterisk-GUI در اين صفحه گزينه . برويمRecord a new Voice Menu prompt  را انتخاب

). 8-6شكل (باز مي شود  Recordingپنجره  .مي كنيم

 
پنجره ضبط پيام صوتي : 8-6شكل 

                                                 
1 Interactive Voice Response  : سيتم پاسخگويي صوتي
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، نام فايل را وارد نموده و يك شماره از ليست شماره هاي كاربران Recordingدر پنجره 

ه تماس با شماره داده شد asteriskبا اين كار . را مي زنيم Recordسپس دكمه . انتخاب مي كنيم

به اين طريق . مي گيرد، پس از برقراري تماس و شروع مكالمه، برنامه شروع به ضبط صدا مي كند

مي توانيم پيام هاي صوتي را در سيستم ذخيره نماييم 

 

 
بار گذاري پيام هاي صوتي از فايل هاي ذخيره شده : 9-6شكل 

 

ين صورت است كه ما با يك روش ديگري نيز براي ضبط پيام هاي صوتي مي باشد، و آن به ا

ضبط نموده و  wavبرنامه كاربردي در يك كامپيوتر و با استفاده از ميكروفون پيام ها را با فرمت 

 Voiceكردن پيام هاي صوتي، در صفحه  uploadبراي . مي كنيم uploadسپس در برنامه 
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Menu Prompts  گزينهUpload a Voice Menu prompt ر پنجره اي كه د. را انتخاب مي كنيم

). 9-6شكل (را مي زنيم uploadباز مي شود مسير و نام فايل را وارد كرده و دكمه 

پس از اينكه پيام هاي صوتي مورد نياز را وارد برنامه كرديم، مي توانيم از آنها در سيستم 

. خود استفاده كنيم PBXپاسخگويي خودكار 

 

   Voice Menuتعريف يك : 6-7-2

گزينه  asterisk-GUIصفحه در  ، از منوي سمت چپ Voice Menuبراي تعريف يك 

Voice Menu  انتخاب مي كنيم و در صفحه جديد بر روي دكمه راCreate new Voice Menu 

).  10-6شكل (كليك مي كنيم تا به پنجره ورود اطالعات برسيم

 

 
 Voice Menuورود اطالعات : 10-6شكل 

 

 actionsبعد از آن قسمت . شماره براي كاربر تعريف كنيم در اين پنجره بايد يك نام و يك

مي باشد كه شامل مجموعه عمليات هايي است كه مي خواهيم در پاسخ به تماس ورودي انجام 
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 asteriskبا انتخاب كردن اين گزينه . مي باشد Allow KeyPress Eventsپس از آن گزينه . شود

يدي از طرف تماس گيرنده مي ماند و عمليات هايي پس از پاسخگويي به تماس، منتظر فشردن كل

 0با انتخاب اين گزينه سطرهايي شامل اعداد .  را كه ما به هر كليد نسبت مي دهيم اجرا مي كند

و مي توانيم اعمالي را به هر ) 11-6شكل (به صفحه اضافه مي شوند  " i "و " t "و حروف   9تا 

. شماره نسبت دهيم

 

 
 Voice Menuطالعات ورود ا: 11-6شكل 

. براي هر كدام از اعداد و نشانه ها مي توان يك عمليات تعريف كرد -
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   Voice Menuمثالي از ايجاد يك : 6-7-3

در اين سيستم . مي خواهيم يك راهنماي گويا براي هدايت تماس هاي ورودي ايجاد كنيم

. مي كنيم هدايت مي شوند كليه تماس ها بنابر انتخاب مشتري به يكي از دو مقصدي كه تعيين

 انجام دهد به ترتيب اعمالي را كه سيستم بايد. حال فرض مي كنيم يك تماس وارد شده است

:  ليست مي كنيم

 .برداشتن گوشي تلفن كه براي سرور برابر پاسخ دادن به تماس مي باشد .1

ه راهنمايي تماس گيرنده كه در سيستم برابر پخش فايل پيام صوتي با اين مضمون ك .2

به قسمت اداري  2به اپراتور و با فشردن دكمه شماره  1با فشردن دكمه شماره 

 .به دفتر مدير متصل مي شويد 3همچنين با زدن دكمه شماره . متصل مي شويد

اگر پيامي . سيستم منتظر پيام فشردن دكمه اي از سوي تماس گيرنده مي باشد .3

ثانيه  30طي زماني مثال دريافت شد به مقصد هدايت مي شود و اگر نه پس از 

 .تماس خود به خود قطع مي شود

 Voice Menu promptابتدا پيام هاي صوتي الزم را توسط حال براي ايجاد اين سيستم، 

رفته و اطال عات مورد نياز  Voice Menuپس از آن به صفحه . ضبط و در سيستم قرار مي دهيم

در مثال ما نام . را تعريف مي كنيم Voice Menuابتدا نام و شماره . را وارد مي كنيم

WelcomMenu  پس از آن اعمالي را كه سيستم بايد انجام . انتخاب شده است 7000و شماره

را انتخاب نموده و ) answer(گزينه پاسخ دادن  Add new Stepاز منوي . دهد، تعريف مي كنيم

پس از . مليات وارد شودرا مي زنيم تا عمل پاسخ دادن به ليست ع Add new Stepسپس دكمه 

رفته و اين  Add new Stepدوباره به ليست . عمل بعدي يعني پخش پيام صوتي اجرا شود آن بايد
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را انتخاب مي نماييم و در ليست نشان داده شده كالس  Set Music-on-Hold Classبار گزينه 

MOH15F

فه  عمليات اضا نتخاب مي كنيم و به ليست كه براي اين سيستم ضبط كرده بوديم را ا 1

  ).12-6شكل ( مي نماييم

 

 
 Voice Menuافزودن فرمان ها به :12-6شكل 

 

حال جلوي اعداد . را تيك مي زنيم Allow KeyPress Eventsدر پايين صفحه، گزينه 

را  operatorاز ليست، گزينه  1براي عدد . عملياتي كه سيستم بايد انجام دهد را تعين مي كنيم

تعريف شده  Ring Groupsكه قبال در  RingGroup edariگزينه  2براي عدد . يمانتخاب مي نماي

كه مربوط به دفتر مديراست را، انتخاب  6001هم شماره  3براي شماره . بود را انتخاب مي كنيم

 ).13-6شكل (را انتخاب مي كنيم hangupعمل  " t "در پايين صفحه نيز در مقابل. مي كنيم

دريافت نكرد، پس ) فشردن دكمه(ود تا اگر سيستم پيامي از تماس گيرنده گزينه آخر باعث مي ش

                                                 
1 Music On Hold 
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واز اين . ذخيره مي كنيمدر پايان اطالعاتي را كه واردكرديم،  .ثانيه تماس را قطع كند 30از 

. خارج مي شويم پنجره

 

 
تعيين فرمان ها براي شماره هاي صفحه كليد : 13-6شكل 

 

ديم بايد يك قانون تماس ورودي تعريف كرده و را تعريف كر Voice Menuحال كه 

هدايت كنيم تا سيستم به طور خودكار پاسخ  Voice Menuبه  با الگوي مشخص را،تماسهايي 

 .دهدتماس را ب
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 Asteriskديگر امكانات : 6-8

امكا نات ديگري را نيز  فراهم  Asterisk، ر بخش هاي قبل بيان شددعالوه بر امكاناتي كه 

اين امكانات در قسمت هاي مختلف . براي كارگزار و مدير شبكه مفيد خواهد بودمي كند كه 

asterisk-GUI قابل دسترس است و شامل موارد زير است :

1.  Active Channels  : كليه ارتباطاتي كه در شبكه در حال انجام است اين قسمت

ا قطع ي امكان GUIهمچنين در صفحه مربوط به اين قسمت در  .نشان مي دهد

 .انتفال تماس قرار داده شده است

2.  Sytem Info  : در اين قسمت اطالعاتي در مورد سيستم عامل، برنامهasterisk ،

شبكه و مقدار فضاي آزاد حافظه هاي اصلي و جانبي كامپيوتر سرور  به كاربر 

 ) 14-6شكل.(نمايش داده مي شود

 
  – System Infoصفحه : 14-6شكل 

   General, Network, Disk Usage, Memory usageداراي بخش هاي 
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3. Backup   : در اين قسمت به كاربر امكان ذخيره تنظيمات جاري و همچنين

 استفاده از تنظيمات قبلي كه ذخيره كرده است داده مي شود

4. Options  : امكان ديگرasterisk بخش ،Options  مي باشد كه امكاناتي از قبيل

و به حالت اوليه برگرداندن تنظيمات را در اختيار كاربر  تغيير زبان، تغيير كلمه عبور

)  15-6شكل .(قرار مي دهد

 

 
  :بخش هاي زير است اين قسمت شامل – optionsصفحه : 15-6شكل 

General prefences, language, change password, reset configuration, advanced options 
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خالصه 

Asterisk  يك نرم افزارPBX Server  قوي مي باشد كه امكانات و قابليت هاي مختلفي را

. براي كاربرانش فراهم كرده است تا بتوانند يك سيستم تلفني با امكانات گسترده داشته باشند

:  بعضي از اين امكانات به صورت زير است

 Music on Holdپخش موسيقي در هنگام انتظار مكالمه  .1

 Call Queuesصف تماس  .2

 Call Parkingمه انتظار مكال .3

 Conference Roomsكنفرانس  .4

 Ring Groupsگروه تماس  .5

 Directoryراهنماي شماره ها  .6

 IVRسيستم  .7

و كارگزار  در اختيار مدير PBX Serverو  PBXامكاناتي براي كنترل شبكه  asteriskهمچنين 

: شبكه مي گذارد از جمله

  active cahnnelsقابليت كنترل كليه تماس ها  .1

 System Infoستفاده از اكنترل سرور با قابليت  .2

 Backupقابليت پشتيبان گيري از تنظيمات  .3
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نتيجه گيري 

VoIP  از فناوري هاي جديدي است كه بر پايه شبكه هاي داده بنا شده و از آن براي

اين فناوري در حال گسترش را مي توان براي شبكه هاي . ارتباطات صوتي استفاده مي شود

بكار برد و از امكانات آن در داخل سازمان استفاده كرد و يا با استفاده از )  PBX (خصوصي تلفني

. اينترنت از امكانات ارتباط راه دور آن استفاده نمود

. براي استفاده از اين فناوري در يك سازمان بايد نياز ها وامكانات سازمان را در نظر گرفت

براي . ط بين افراد داخل و خارج سازمان را برقرار نمايندامروزه بيشتر سازمان ها نياز دارند تا ارتبا

اين منظور، سازمان از يك شبكه تلفن داخلي و چند خط ارتباطي با شبكه مخابرات محلي استفاده 

سازمان ممكن است داراي ارتباط راه دور نيز باشد كه اين ارتباطات را از طريق  البته. خواهد كرد

مي تواند اين  IP PBXخصوصي يا  VoIPين سازماني، يك شبكه در چن. شبكه محلي انجام دهد

 LANاين شبكه ارتباطات داخلي را از طريق شبكه . كار را انجام دهد و نياز سازمان را مرتفع سازد

اما . ها انجام خواهد شد Gatewayارتباط با شبكه محلي نيز از طريق . سازمان انجام مي دهد

در شبكه  VoIPاز طريق اينترنت و استفاده از سرويس دهنده هاي ارتباطات راه دور را مي توان 

. اينترنت انجام داد كه به مراتب كم هزينه تر از شبكه مخابرات خواهد بود

براي چنين سازمان هايي سودمند خواهد بود ولي براي سازماني كه ارتباط  VoIPاستفاده از 

معمولي براي ارتباط  PBXيك شبكه  ندارد و در عوض LANراه دور بسيار كم دارد و شبكه 

هر چند كه با . كمي هزينه بر، به نظر آيد VoIPداخل و خارج سازمان دارد، شايد بكارگيري 

نگاهي به آينده و همچنين در نظر گرفتن امكانات اين شبكه ها، استفاده از آنها نه تنها هزينه بر 

به هر حال استفاده از اين فناوري در . بود نخواهد بود بلكه در آينده سازمان بسيار كارآمد خواهد
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شرايطي كه گرايش به آن روز به روز در بين كاربران و سازمان ها افزايش مي يابد، مي تواند در 

. آينده سازمان تأثيرات مثبتي بگذارد

استفاده از . البته بايد در نظر داشت كه ارتباط تلفني تنها مزيت اين شبكه ها نمي باشد

Email ،Voicemail امكانات ديگري هستند كه در اين شبكه ها قرار . . . ، ارتباطات چند سويه و

براي استفاده از اين امكانات، سازمان نياز به سخت افزار هاي اضافي نخواهد داشت بلكه از . دارد

. سخت افزارهاي موجود شبكه مي توان استفاده نمود

در  PBX Serverته شد، الزم است در مورد گرف VoIPاگر در سازماني تصميم به استفاده از 

است كه  نرم افزار كنترل شبكه روي آن  PCمعموال يك   PBX Server. ابتدا تصميم گيري شود

يكي از بهترين نرم افزارهايي كه مي توان براي اين منظور استفاده كرد . نصب گرديده است

Asterisk مي شود اينست كه، اين نرم افزار رايگان از داليلي كه اين نرم افزار پيشنهاد . مي باشد

اين نرم افزار، كدباز است و به راحتي مي توان كد . بوده و در دسترس همه قرار داده شده است

از طرف ديگر اين برنامه امكانات متنوعي را براي . برنامه را دريافت و تغييراتي را در آن اعمال كرد

.  را پشتيباني مي كند VoIPهاي شبكه كاربران فراهم مي كند و بيشتر سخت افزار

پس از انتخاب نوع سرور، مي توانيم سخت افزارهاي شبكه را تهيه كرده و شبكه را راه  

. پس از راه اندازي شبكه نيز مي توانيم با استفاده از سرور آن را كنترل كنيم. اندازي كنيم

ند خواهد بود و نبايد تنها به در پايان بايد گفت استفاده از اين فناوري براي سازمان سودم

هزينه هايي كه در ابتداي راه اندازي شبكه ممكن است براي سازمان بوجود آيد بدون توجه به 

. سودمندي آن فكر كرد
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