
سیپ ترانک چیست و چه مزایایی دارد

نیز آن  مزایای  درباره  و  چیست  ترانک  سیپ  که  بدانیم  داریم  قصد  مقاله  این  در 

شکل همیشه  ارتباطات  تکنولوژی  پیشرفت  با  دانید  می  که  همانطور  کنیم.  صحبت 

حرفه ای تری به خودشان می گیرند و راه های ارتباطی گسترده تر هم می شوند. قبال

سیستم این  از  چگونه  که  گفتیم  بودیم  کرده  سایت صحبت  همین  در   VOIP درباره 

تلفن در شبکه محلی استفاده می کنند. حال باید بدانیم سیپ ترانک چیست و چه

تفاوتی با VOIP nhvn . سیپ ترانک هم از همین VOIP برای ارتباط در شبکه محلی

استفاده می کند منتهی برای شبکه هایی که نمی توانند به VOIP متصل شوند ما می

توانیم از SIP یا همان سیپ استفاده کنیم که هم باعث صرفه جویی در هزینه های

از ادامه می خواهیم اول  برد. پس در  باالتر می  را  ارتباط  ما می شود و هم کیفیت 

همه ببینیم که سیپ ترانک چیست و بعد هم بیشتر با مزایا و چگونگی کار آن بیشتر

آشنا بشویم. همراه ما باشید.
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سیپ ترانک چیست؟

پشتیبانی شبکه چه کاربرد هایی دارد در  و    ترانک چیست  سیپ  بدانیم  اینکه  برای 

Session Initiation مخفف SIP .مخفف چه چیزی می شود SIP باید اول ببینیم که

خدمات سایر  و  صوتی  ارتباطات  برای  که  است  جلسه  آغاز  پروتکل  یا   Protocol

پشتیبانی شبکه و سخت افزار از طریق اینترنت از آن استفاده می کنیم. سیپ ترانک

توسط یک PBX با قابلیت IP یا همان تبادل شعبه خصوصی کار می کند که در واق

جایگزین خط های تلفن سنتی یا همان PRI (رابط نرخ اولیه) می باشد. قبل از اینکه

کامال بدانیم سیپ ترانک چیست و چه کاربرد های مهمی در نگهداری شبکه دارد به

های تماس  شود،  تبدیل  ها  سیگنال  انتقال  برای  اعتماد  قابل  و  محبوب  روش  یک 

تلفن خطوط  شبکه  که  شود  می  انجام   PSTN همان  یا  سوئیچینگ  تلفن  با  تلفنی 

مسی بود که برای برقراری تماس نیاز به اتصال فیزیکی بین دو نقطه وجود داشت.

خدمات در  کاربران  به  که  هستند  مجازی  های  خط  دارای  ها  ترانک  سیپ  اما 

پشتیبانی شبکه های کامپیوتری امکان برقراری ارتباط را از طریق اینترنت می دهند

که از یک شبکه سوئیچ بسته ای استفاده می کنند.

راهی  SIP پروتکل  که  بگو몭م  باید  چیست  ترانک  سیپ  بدانیم  اینکه  برای  واقع  در 

را برقرار کرد و SIP به جای یک با همان VOIP تماس ها  توان  با آن می  است که 

تماس دو طرفه می توانید یک کنفرانس چند جانبه در یک IP را برگزار کند. در واقع

سیپ ترانک یک نسخه مجازی از یک خط تلفن آنالوگ است که با استفاده از آن می

توان دو کانال را به PBX وصل کرد و به شما این امکان را می دهد که تماس های

نگهداری شبکه
برای اطالعات بیشتر از خدمات نگهداری شبکه کلیک کنید
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توان دو کانال را به PBX وصل کرد و به شما این امکان را می دهد که تماس های

اگر شما یک برقرار کنید.  اینترنت  با  المللی  را در مسافت های طوالنی و بین  محلی 

PBX داخلی در محل کار خود داشته باشید، سیپ ترانک می تواند اجازه تماس های

راه دور را نیز به شما بدهد تا بدون محدودیت تماس های خودتان را برقرار کنید.

ترانک چیست؟
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برای تعریف اینکه سیپ ترانک چیست بد نیست که با خود ترانک (Trunk) هم
آشنا بشوید. ترانک همان شبکه درختی و شاخه ای است که از یک شریان اصلی
می باشد. خواه ممکن است این خط اصلی راه آهن، صندوق تلفن یا صندوق کابل
به را  پیام  یا  به خط های کوچکتری وصل می شود و محموله  این شریان  باشد. 
مقصد خودش می رساند که کلمه Trunk هم به گونه ای معنی لغوی آن به همین
سیستم در  که  است  روشی  ترانکینگ  اینترنت،  دوران  در  کند.  می  اشاره  موضوع 
های انتقال ارتباطات دیتا استفاده می شود و با اشتراگ گذاری چندین فرکانس،
مس تواند دسترسی بسیاری از کاربران را به شبکه فراهم کند. همانطور که از نام
آن هم پیداست، سیستم مثل یک درخت با یک تنه و چندین شاخه می باشد.

چگونگی کار سیپ ترانک چیست؟

ارتباطات ترانک  که سیپ  گفت  باید  ترانک چیست  کار سیپ  اینکه  به  پاسخ  در 
صوتی را به بسته های دیتا تبدیل می کند با استفاده از اینترنت آن ها را تحویل
می دهد. SIP در واقع فرمت مورد استفاده در تلفن های IP است که یک پروتکل
تماس ها می این  کند.  ایجاد می  اینترنت  ار طریق  را  ما  که جلسه صوتی  است 

توانند به صورت های زیر باشند:

با شخص دیگری تماس گرفته شود.
چند نفر به طور همزمان در تماس باشند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

تماس های ویدیویی انجام بشود.
ارائه و  تجاری  تلفن  بین سیستم  واسطه  عنوان یک  به  ترانک های سیپ 

دهنده خدمات تلفن اینترنتی یا ITSP باشد.
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ارائه و  تجاری  تلفن  بین سیستم  واسطه  عنوان یک  به  ترانک های سیپ 
دهنده خدمات تلفن اینترنتی یا ITSP باشد.

در این سیپ ترانک، زیر ساخت های مجاری با زیر ساخت های فیزیکی جایگزین
می شوند و راه اندازی و تنظیمات سیپ ترانک شامل موارد زیر می شود:

اتصال به اینترنت باید حتما برقرار باشد.
جعبه PBX سازگار با SIP که تلفن IP PBX VoIP یا آداپتور های صوتی نیز

وجود داشته باشند.
از یک SIP-ISDN استفاده کنیم که باید  اگر سیستم PBX ما قدیمی است 

این سیستم های جدید به این سخت افزار احتیاجی ندارند.
باید از یک تلفن تحت شبکه Grand Stream، یالینگ و یا هر بند دیگری را

داشته باشیم که بتوانیم مکالمه ها را با آن انجام بدهیم.

مزایای سیپ ترانک چیست ؟

در اینجا می خواهیم بدانیم که مزایای سیپ ترانک چیست و قرار است که به چند
مورد از آن ها اشاره کنیم.

راه اندازی سریع و آسان: سیپ ترانک با اتصال به اینترنت راه اندازی می شود و
نیازمند ترانک  عالوه، سیپ  به  نیست.  هم  سنتی  آنالوگ  تلفن  های  نیازمند خط 
یا کشی  و سیم  افزار  و هیچ سخت  ندارد  را  تلفن  یک شرکت  به  فیزیکی  اتصال 

جعبه مداری هم ندارد.

با خرید توانند  کنند می  استفاده می  این سیستم  از  که  پذیری: مشاغلی  مقیاس 
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با خرید توانند  کنند می  استفاده می  این سیستم  از  که  پذیری: مشاغلی  مقیاس 
خط های بیشتر، مقیاس ارتباط خودشان را نیز افزایش بدهند.

را قابلیت های خدمات  که  کند  فراهم می  را  این سیستم سطحی  اطمینان:  قابل 
افزایش می دهد. استفاده از این خطوط به تولید کنندگان این امکان را می دهد

که خرابی ها با خدمات مسیریبابی مجدد به حداقل برسانند.

انعطاف پذیری باال: استفاده از سیپ ترانک انعطاف پذیری ارتباطات را بیشتر می
کنند می توان از طریق دروازه های مشترک VoIP نیز به خطوط SIP وصل شد.

قابلیت های ارتباطی: سیپ ترانک با استفاده از VoIp و UCaaS امکان استفاده از
مکالمات صوتی و تصویری و حتی اشتراک گذاری فایل را برقرار می سازد.

هزینه کم: سیپ ترانک می تواند بسیار در هزینه های شما صرفه جویی کند و به
عالوه آن کیفیت تماس شما را نیز باالتر ببرد.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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 ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می نویسم.
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تخصص کامکو حفاظت از دنیای دیجیتال شماست.
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فارسی

8:30AM – 9PM : بخش فروش شنبه تا جمعه

8:30AM – 5PM : بخش پشتیبانی شنبه تا چهارشنبه

8:30AM – 1PM : بخش پشتیبانی پنج شنبه

خارج از ساعت اداری : پشتیبانی از طریق ایمیل

ساعات کاری
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