خُدآمُس سیستم ٌای  PBXمته باس ()open source

هوکي اطت ثَ دالیلی اس لجیل دالیل سیز ثخْاُیذ ثیؼتز در هْرد طیظتن PBXهتي ثبس ثذاًیذ:
 .1درثبرٍ اع ػٌیذٍ ثبػیذ.
 .2ثْدجَ ی السم ثزای  PBXتجبری ثشرگ را ًذاػتَ ثبػیذ.
 .3هِبرت اطتفبدٍ اس آى (ثزًبهَ ًْیض سثذٍ) را در اختیبر داػتَ ثبػیذ.
ػبیذ ُن ثَ دالیل دیگزی ایٌجب ثبػیذ .هوکي اطت ثخْاُیذ کٌتزلتبى را ثز  PBXتبى افشایغ
دُیذ یب آى را ثب ثبلی ثخغ ُبی کظت ّ کبرتبى یکپبرچَ کٌیذ.
ثذّى تْجَ ثَ ایٌکَ ثَ چَ دلیلی ػاللَ هٌذیذ کَ در ایي هْرد ثیؼتز ثذاًیذ ،آًچَ در اداهَ آهذٍ
اطت:
•
•
•
•
•
•
•

طیظتن  PBXهتي ثبس را هؼزفی هی کٌذ.
اًْاع طیظتن ُبی  PBXهتي ثبس را تْصیف هی کٌذ.
ثخغ ُبی گًْبگْى یگ  PBXهتي ثبس را هؼزفی هی کٌذ.
هشایبی داػتي یک طیظتن  PBXهتي ثبس را ػزح هی دُذ.
ػزکت ُبیی را کَ هی تْاًٌذ اس ایي طیظتن ُب اطتفبدٍ کٌٌذ هؼخص هی کٌذ.
کوکتبى هی کٌذ تب  PBXهتي ثبس خْدتبى را ثظبسیذ.
ّ ثز اطبص طبیش کظت ّ کبرتبى ًوًَْ ُبیی اس ُ PBXبی هٌبطت را هؼزفی هی کٌذ.

معزفی سیستم ٌای PBX
مته باس

 PBXمته باس چیست؟
طیظتن  PBXهتي ثبس PBX ،ای اطت کَ طیظتن ػبهل ّ ًزم افشار  PBXآى ثزای ػوْم ،ثَ صْرت رایگبى ارائَ
هی ػْد .ایي ثذاى هؼٌبطت کَ هی تْاًیذ ثَ ًزم افشار طیظتن دطتزطی داػتَ ّ آى را ُوبًطْر کَ هی
خْاُیذ ّیزایغ کٌیذ .ایي اهز ثبػث ایجبد اًؼطبف ثظیبر سیبدی خْاُذ ػذ.
اس آًجب کَ ًزم افشار  ّ PBXطیظتن ػبهل رایگبًٌذُ ،شیٌَ ی ایي طیظتن ُب در همبیظَ ثب طیظتن ُبی دیگز
ثظیبر کن اطت .توبم ُشیٌَ ای کَ ثبیذ ثپزداسیذ ثَ ُشیٌَ ی خزیذ طخت افشار ،دطتوشد هتخصصی کَ طیظتن
را ثزایتبى ًصت هی کٌذ (در صْرتی کَ خْدتبى تْاًبیی ًصجغ را ًذاػتَ ثبػیذ) ّ راٍ اًذاسی طیظتن هذذّد
هی ػْد.

اًؼطبف پذیزی سیبد ّ ُشیٌَ ی ثظیبر کن_ آیب ایي ُوبى چیشی ًیظت کَ هی خْاطتیذ؟

معزفی سیستم ٌای PBX
مته باس

اوُاع سیستم ٌای  PBXمته باس
مته باس "خالص"
یک PBXهتي ثبس "خبلص" ُوبى چیشیظت کَ درثبرٍ اع گفتین .ایي PBXطیظتن ػبهل ّ ًزم افشار رایگبى
دارد کَ تذت لیظبًض ػوْهی ارائَ هی ػًْذ.
بز پایً ی مته باس
PBXای کَ ُظتَ ی اّلیَ اع ثَ صْرت هتي ثبس تِیَ ػذٍ ّ رّی ایي ُظتَ ی اّلیَ کذ اختصبصی
ًْػتَ ػذٍ اطت .ایي کذ جذیذ هی تْاًذ ػبهل ّیژگی ُبی ًْ ،لبثلیت ُبی جذیذّ ،اطط کبرثزی جذیذ ّ
گشیٌَ ُبی دیگزی ثبػذ کَ رّی ُPBXبی هؼوْل ّجْد ًذارًذ.
ایي ُPBXب ثِتزیي ًْع اس PBXهذظْة هی ػًْذ چزا کَ ُشیٌَ ی ثظیبر ثبالیی ًذارًذ ّ ،در ػیي دبل
هی تْاى ثظیبری ّیژگی ُبی تخصصی را در آى ُب لذبظ کزد.
ٌُْس ثزای اًتخبة یک PBXثزای خْدتبى سّد اطت ،پیغ اس آى اجبسٍ دُیذ ثَ آًچَ یک PBXرا هی طبسد
ثپزداسین.

ساختار یک PBXمته باس

 4الیً ی یک PBXمته باس
 .1الیً ی اَل :سخت افشار
ایي الیَ هؼوْال یک طزّر ،یک  ،PC Towerیب ًْػی Applianceاطت .اکثزا فکز هی کٌٌذطخت افشار ُوبى
طیظتن تلفٌیظت ،ػبیذ ثَ ایي دلیل کَ هلوْص تز اس ًزم افشار اطت .در ّالؼیت طخت افشار هبًٌذ پْطتَ
ػول هی کٌذ ،ثَ ایي دلیل کَ ثزای رطیذى ثَ ُذف السم اطت ،اهب ثَ تٌِبیی کفبیت ًوی کٌذ.
 .2الیً ی دَم :سیستم عامل
در دًیبی هتي ثبس هذجْة تزیي (پزکبرثزد تزیي) Linuxهٌبطجتزیي اًتخبة ػوب ثَ ػٌْاى طیظتن ػبهل اطت.
طیظتن ػبهل ثخؼی اس ًزم افشار اطت کَ ًذٍْ ی تخصیص هٌبثغ طیظتن را هذیزیت هی کٌذ.

 .3الیً ی سُم :وزم افشار مته باس
در الیَ ی طْم ػوال ًزم افشار طیظتن PBXرا (هثل  )... ّfreeSwitch ،trixbox ،Asteriskاضبفَ هی کٌیذ .در
ایي هزدلَ طزّرTower ،یب applianceرا ثَ ّPBXالؼی تجذیل هی کٌین.

ساختار یک PBXمته باس

 4الیً ی یک PBXمته باس

 .4الیً ی چٍارم :کارت ٌای اتصال
اکثز طزّرُبُTower ،ب یب ُapplianceب اس کبرت ُبی NICاتزًت اطتفبدٍ هی کٌٌذ .آخزیي الیَ در ایي طیظتن
ُب اتصبل ثَ LAN/WANاس طزیك  ّNICاتصبل ثَ خط ػِزی اس طزیك کبرت PCIدیجیتبل/آًبلْگ اطت .ثب ایٌکَ
ایي کبرت ُب ثب ػٌْاى layer connectivity cardػٌبختَ هی ػًْذ ،اهب ثیؼتز ثَ چٌگبل ػجبُت دارًذ.
ُوبًطْر کَ چٌگبل ثَ ػوب کوک هی کٌذ کَ غذایتبى را ثخْریذ ،ایي الیَ کوک هی کٌذ ثتْاًیذ اس طیظتوتبى
ثِزٍ ثزداری کٌیذ.
در ػبلن ّالؼیت در ُز الیَ ثخغ ُبیی ّجْد دارد کَ ثزای اًتخبة یک PBXهٌبطت ثبیذ آى ُب را ثؼٌبطیذ .ثزای
داػتي اطالػبت ثیؼتز راجغ ثَ PBXهتي ثبس ثب هتخصصیي هب در طیتکْ ثَ ػوبرٍ ی  02188209229توبص
ثگیزیذ .هب ُوْارٍ ثزای دادى اطالػبت هٌبطت آهبدٍ این.

بخش ٌای (َیژگی ٌای) یک
PBXمته باس

 PBXهتي ثبس ثَ صْرت یک ثظتَ ی ًزم افشاری ّ ػبهل ثخغ ُبیی ارائَ هی ػْد کَ ادتوبال ثزایتبى ثظیبر
جبلت خْاُذ ثْد.
ثزخی اس ایي ثخغ ُب ػجبرتٌذ اس:
• هٌؼی هجبسی (دیجیتبل) Auto Attendant
• لبثلیت ػوبرٍ گیزی هظتمین داخلی ُب اس ثیزّى Direct Inward Dialing
• ػٌبطَ توبص گیزًذٍ ،اًتمبل توبص ،توبص طَ طزفَCaller ID, Call Transfer, Call Forwarding, ،
Three-way Calling
• پبرک توبص ،گزفتي خط Call Park, Call Pick up
• ًظبرت ّ کٌتزل توبص ،ضجط هکبلوبت Call Monitoring and Call Recording

بخش ٌای (َیژگی ٌای) یک
PBXمته باس

•
•
•
•
•
•
•
•
•

صفْف اًتظبر توبص ّ هظیزدُی آًِب Call Queues and Call Routing
صٌذّق صْتی )Voicemail (and voicemail to email
کٌفزاًض صْتی Conference Calling
داخلی ُبی راٍ دّر یب هجبسی Remote or Virtual Extensions
اثشار آًبلیش ّ هبًیتْریٌگ Analytics and Monitoring Tools
گشارع توبص ُب Call reporting
اهکبى ادغبم توبص ُبی  ّVoIPخطْط ػِزی Ability to utilize VoIP and PSTN calling methods
پٌل هذیزیت تذت ّة Web based management
اهکبى کبر ثب ثزًبهَ ای کبرثزدی دیگز Application integration

ایي ُب تٌِب ثخغ ُبی ثظیبر هؼوْل PBXهتي ثبس اطت .ثزای اطالع اس ّیژگی ُبی تخصصی تز ایي طیظتن
ُب پیؼٌِبد هی کٌین کبتبلْگ هذصْالت را هطبلؼَ ثفزهبییذ.

فُایذ PBXمته باس
ثذّى ػک  PBXهتي ثبس دارای ثخغ ُب ّ ّیژگی ُبی تخصصی ثظیبریظت  ،اهب هوکي اطت ػوب ثَ دًجبل
ثخغ ُبی خیلی تخصصی ًجبػیذ ّ فمط ثخْاُیذ ثذاًیذ داػتي یک PBXهتي ثبس چَ هٌبفؼی ثزای ػزکت ػوب
ثَ ارهغبى هی آّرد.
 .1صزفً جُیی در ٌشیىً ٌا
ُوبًطْر کَ اػبرٍ ػذ ،ثب داػتي یک PBXهتي ثبس هی تْاًیذ ثَ طْر لبثل هالدظَ ای در ُشیٌَ ُب صزفَ
جْیی کٌیذُ .شیٌَ ی PBXهتي ثبس دذّد  30الی  50درصذ کوتز اس PBXای اطت کَ ثزای ػوب ًْػتَ هی
ػْد ّ آى را هی خزیذ .ػالٍّ ثز ُشیٌَ ی خزیذ هی تْاًیذ در ُشیٌَ ی ًگِذاری ًیش صزفَ جْیی کٌیذ ،چزا کَ
ًگَ داری ایي طیظتن ُب ثَ رادتی هی تْاًذ تْطط هظئْل ثخغ ITػزکتتبى اًجبم ػْد.
 .2تکىُلُژی مبتىی بز استاوذاردٌا
طیظتن ُبی PBXهتي ثبس اس تکٌْلْژی اطتبًذارد پیزّی هی کٌٌذ .ایي ثذاى هؼٌبطت کَ توبهی تکٌْلْژی
ُبی اطتفبدٍ ػذٍ درّى ایي طیظتن ثَ صْرت License Freeارائَ هی ػًْذ کَ ثَ صْرت رایگبى در
دطتزص ثْدٍ ّ تْطط چٌذیي هْطظَ پؼتیجبًی هی ػْد.
 .3بی طزفی (عذم اوحصار) فزَشىذي
ثَ دلیل اطتبًذارد ثْدى ،طیظتن  PBXهتي ثبستبى ثبالتزیي هیشاى گشیٌَ ُبی هتٌْع را در اختیبرتبى هی گذارد
تب ثتْاًیذ اًتخبة کٌیذ اس کذام ّیژگی ُب اطتفبدٍ کٌیذ .ثب داػتي ایي طیظتن دیگز ثَ یک فزّػٌذٍ هذذّد
ًوی ػْیذ ّ هی تْاًیذ ُز طزّر ،کبرت اتصبل ،طْئیچ ّ تلفٌی را کَ اس ُوبى اطتبًذارد ُب پیزّی کٌذ،
اًتخبة کٌیذ.

فُایذ PBXمته باس
 .4افشایش کىتزل
اس آًجب کَ ایي طیظتن رایگبى اطت ،هی تْاًیذ ثب آى ُز کبری کَ دّطت داریذ اًجبم دُیذ ّ ُز ًْع کٌتزلی
کَ هذ ًظزتبى اطت را ثز آى اػوبل کٌیذ .دیگز رّس ُبیی کَ ایي طیظتن ُب ثَ صْرت جؼجَ ی طیبٍ ارائَ
هی ػذ طپزی ػذٍ ّ ًیبسی ًیظت ثزای ًگَ داری طیظتوتبى ًیبسهٌذ یک هؼبّر PBXثبػیذ.
 .5اوعطاف پذیزی
ثَ خبطز افشایغ کٌتزل ّ اطتبًذارد ُبی هْجْد ،اًؼطبف السم را ثزای ادغبم ایي طیظتن ثب ثبلی طیظتن
ُبی تجبریتبى خْاُیذ دػت .ثَ ایي تزتیت هی تْاى فزایٌذ ُبی تجبری را ثَ ًذْ ثِتزی اًجبم داد.
َ .6ضُح
ثَ خبطز افشایغ کٌتزل ّ اًؼطبف ،ثَ ططخ ثبالیی اس ّضْح در طیظتن دطت خْاُیذ یبفت .ایي ّضْح اجبسٍ
هی دُذکَ تٌظین ّ هذیزیت طیظتن ثَ رادتی اًجبم گزدد.
 .7تُسعً ی سزیع
دیگز ًیبسی ًیظت ثزای در آهذى ًظخَ ُبی جذیذ ّ ّیژگی ُبی ًْ چٌذ هبٍ ،یب چٌذ طبل هٌتظز ثوبًیذ .اس
آًجب کَ ایي طیظتن ُب هتي ثبسًذ ،ثزًبهَ ًْیظبى سیبدی ثَ طْر رّسهزٍ در دبل تْطؼَ ی کذ ُبیؼبى هی
ثبػٌذ .ایي تْطؼَ ی طزیغ ثَ ػوب اجبسٍ هی دُذ ثب تْجَ ثَ ًیبس ُبی کبریتبى ّ ثذّى ُشیٌَ ی ثبال طیظتن
خْد را ارتمب دُیذ.

فُایذ PBXمته باس

 .8افشایش کارایی َ اثزبخشی
هب اس ُذف اصلی ػوب غبفل ًؼذٍ این .توبم آًچَ گفتَ ػذ تٌِب سهبًی ارسع پیذا هی کٌذ کَ ثبػث افشایغ
کبرایی یب اثزثخؼی در طبسهبى ػْد .افشایغ کٌتزل ،اًؼطبف پذیزی ّ اطتفبدٍ اس تکٌْلْژی اطتبًذارد در
طیظتن ُبی  PBXهتي ثبس ثبػث افشایغ کبرایی ّ اثزثخؼی در طبسهبى هی گزدد ّ پزطٌلتبى هی تْاًٌذ کبر
ثیؼتزی را در سهبًی کوتز اًجبم دٌُذ.
ثب ّجْد ایٌکَ طیظتن ُبی PBXهتي ثبس توبم چیشی را کَ هوکي اطت السم داػتَ ثبػیذ دارًذ ،ػبیذ ثبس
ُن ایي ادظبص را ًذاػتَ ثبػیذ کَ ایي طیظتن ,طیظتن ػوبطت.
ػبیذ داًظتي ایٌکَ چَ کظبًی اس ایي طیظتن ُب اطتفبدٍ هی کٌٌذ ثَ ػوب کوک کٌذ ثز ایي ػک غلجَ
کٌیذ.ثیبییذ ًگبُی ثیٌذاسین.

فُایذ PBXمته باس

چً کساوی اس سیستم PBXمته باس استفادي می کىىذ؟
اس آًچَ هی ػٌْیذ غبلگیز ًؼْیذ .ثب هشایبی رّ ثَ رػذ ایي طیظتن ُب هی تْاى تْلغ داػت کَ ُز ػخص
دمیمی ّ دمْلی ای اس ایي طیظتن اطتفبدٍ کٌذ.
دٍ ُِب ُشار ػزکت در دًیب هْجْدًذ کَ اس ایي طیظتن ُب اطتفبدٍ هی کٌٌذ ّ طیف کبریؼبى ثظیبر گظتزدٍ
اطت.ثز اطبص هطبلؼَ ای در طبل  18 ،2008درصذ کل ثبسار PBXرا طیظتن ُبی هتي ثبس اػغبل کزدٍ اًذ.
ثزخی اس کبرثزاى ایي طیظتن ُب طبسهبى ُبی ثظیبر ثشرگی ُظتٌذ اس لجیل:
داًؼگبٍ پٌظیلْاًیب
Amazon.com
ایزاى خْدرّ
پژُّؼگبٍ صٌؼت ًفت
ثیوَ ی پبرطیبى
ُوبًطْر کَ هی ثیٌیذ ُز کظت ّ کبری ،ثذّى در ًظز گزفتي اًذاسٍ ی ػزکت ،هی تْاًذ اس هشایبی داػتي ایي
طیظتن ثِزٍ هٌذ ػْد.تٌِب چیشی کَ ثبلی هی هبًذ ایي اطت کَ ثفِویذ چَ PBXای ثزای طبسهبى ػوب
هٌبطت اطت.

وحُي ی ساخت یک PBXمته
باس
تب ثَ ایٌجب راٍ طْالًی ای را طی کزدین.لجل اس ایٌکَ ّارد فزایٌذ طبخت PBXتبى ػْیذ ،ثبیذ دیذ کَ آیب PBXهتي
ثبس ثزای ػوب ّ کظت ّ کبرتبى هٌبطت اطت یب خیز.
اّلیي گبم خزیذ تجِیشات ایي اطت کَ ارسیبثی کٌیذ چَ تجِیشاتی ثزایتبى هٌبطت اطت .اهب لجل اس آى ثبیذ ثجیٌیذ
کَ ثزایتبى ثِتز اطت اس یک PBXهتي ثبس اطتفبدٍ کٌیذ یب ثزای خْد یک PBXثخزیذ .ثزای پبطخ ثَ ایي طْال ُیچ
خْدآهْسی ّجْد ًذارد ّ ثَ ایي هٌظْر ثبیذ ثب هتخصصیي هب در طیتکْ هؼبّرٍ کٌیذ.
ثیبییذ ثَ طزاؽ هزادل طبخت PBXثزّین:
 .1اوجام ارسیابی ویاس ٌا
اّلیي گبم ارسیبثی ًیبس ُبطت .در ایي هزدلَ ًیبس ُبی کظت ّ کبرتبى هؼخص هی ػْد ّ هی فِوین کَ در
یک طیظتن PBXثَ دًجبل چَ چیشی ُظتین.
 .2اوتخاب سخت افشار PBX
پض اس ایٌکَ راجغ ثَ ایٌکَ اس طیظتوتبى چَ هی خْاُیذ ثَ ًتیجَ رطیذیذًْ ،ثت ثَ آى هی رطذ کَ طخت
افشار هْرد ًیبستبى را اًتخبة کٌیذ .اًتخبة ُبی هتذاّل ػجبرتٌذ اس :یک  ،PC towerطزّر لبثل ًصت در Rackیب
یک طزّر VoIP.اس آًجب کَ PBXهی تْاًذ اس ُز طَ ی ایي هْارد طبختَ ػْد ،اًتخبثتبى تٌِب ثَ هیشاى ثْدجَ
تبى ثظتگی دارد.

وحُي ی ساخت یک PBXمته
باس
 .3اوتخاب سیستم عامل
دبل کَ ثخغ طخت افشاری هؼخص ػذ ،سهبى اًتخبة طیظتن ػبهل هْرد اطتفبدٍ فزا رطیذٍ اطت .اکثز
ًزم افشار ُبی PBXهتي ثبس اًْاع هختلف Linuxرا پؼتیجبًی هی کٌٌذ ،اهب ثَ ُز دبل هطوئي ػْیذ کَ ًزم
افشار PBXهتي ثبستبى طیظتن ػبهل اًتخبثیتبى را پؼتیجبًی هی کٌذ.
 .4تطبیق وزم افشار PBXبا تُجً بً ویاسٌایتان
ایٌجب ُوبى سهبًیظت کَ ارسیبثی ًیبس ُبیتبى ثَ کبر هی آیذ .ثبیذ ثَ دًجبل ًزم افشار PBXهتي ثبسی ثگزدین کَ
لبثلیت ُب ّ هشایبیی را کَ السم داػتیذ در خْد داػتَ ثبػذ.

 .5اتصال بً خطُط شٍزی
در ایي هزدلَ ثبیذ یک کبرت اتصبل ثَ هٌظْر دطتزطی ثَ خطْط ػِزی اًتخبة کٌین .ػبیذ ًخْاُیذ ثَ خطْط
ػِزی هتصل ثبػیذ ،در ایي صْرت هی تْاًیذ اس طیظتن VoIPثَ تٌِبیی اطتفبدٍ کٌیذ .ثز اطبص تؼذاد POTS
ُ lineبیی کَ ًیبس داریذ ثَ آًِب هتصل ػْیذ ،ثبیذ کبرت FXO PCIهٌبطت آى تؼذاد را اًتخبة کٌیذ.
 .6جمع بىذی
دبل توبهی ثخغ ُبی السم ثزای طبسهبًذُی یک طیظتن PBXهتي ثبس را در اختیبر داریذ .آًچَ در ایي هزدلَ
ًیبس داریذً ،صت ّ راٍ اًذاسی ًِبیی طیظتن اطت کَ در ایي خْدآهْس ًوی گٌجذ .ثزای اطالات ثیؼتز در ایي هْرد
ثب هتخصصیي هب در طیتکْ توبص ثگیزیذ02188209229 .

در پایان...

ػزکت طیتکْ اس ػوب ثخبطز سهبًی کَ صزف یبدگیزی ثیؼتز طیظتن PBXهتي ثبس کزدٍ ایذ تؼکز هی کٌذ ّ
اهیذّار اطت کَ هطبلت ارئَ ػذٍ هفیذ ثْدٍ ثبػذ.
در آیٌذٍ ُز سهبى کَ خْاطتیذ ثَ دًجبل یک طیظتن PBXهتي ثبس ثبػیذ ّ در صْرتی کَ دچبر طزدرگوی ػذٍ
یب در ایي هظیز ثب هؼکلی هْاجَ ػذیذ ،ثب هب ثَ ػوبرٍ ی  02188209229توبص ثگیزیذ ّ هب توبم تالػوبى را
خْاُین کزد تب اطالػبت هٌبطجی کَ ثتْاًذ یبریتبى کٌذ اًتخبة کٌیذ ثَ ػوب ارائَ دُین.

با تشکز مجذد اس تُجٍتان
شزکت سیتکُ

