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  راه حل های هوشمند آینده IoTویپ و 
ایٌتزًت اضیبء پیطزفتی است در تجْیشاتی وِ لبثلیت اتصبل ثِ ایٌتزًت را دارًذ ، وِ تغییزات ثشرگی در دًیبی تجبرت ٍ وست ٍ وبر دادُ 

 ثِ ػٌَاى یه تىٌَلَصی هْن در سیستن تلفٌی رٍ ثِ افشایص است ، ایٌتزًت اضیبء ًیش پلتفزم جذیذی ثزای VoIPّوبى طَر وِ . اًذ

تزویت ایي دٍ تىٌَلَصی هی تَاًذ در پیبدُ سبسی راُ حل ّبی جذیذ هبًٌذ خبًِ ّبی َّضوٌذ ، ضزوت . وبرثزاى ٍیپ فزاّن سبختِ است 

 . ّبی َّضوٌذ ٍ سیستن ّبی تلفٌی َّضوٌذ ثسیبر هَثز ثبضذ 

 

  چیست ؟ IoTاینترنت اشیاء 

 هفَْهی است وِ ّذف آى تجبدل اطالػبت ثزای ّز تجْیشی وِ اهىبى اتصبل ثِ ایٌتزًت دارد ٍ  لشٍهب دخبلت اًسبى در آى ٍجَد IoTاسبسب 

 . ایي تجْیشات هی تَاًذ ضبهل لَاسم خبًگی یب اثشارّبی صٌؼتی هبًٌذ سٌسَرّبی صذا ثبضذ . ًذارد 

درٍالغ سؼی هی وٌذ ضؼف ّبی اًسبًی در ثذست آٍردى اطالػبت اطزاف خَد ثِ . ایٌتزًت اضیبء تالش هی وٌذ سًذگی را آسبى تز وٌذ 

 یه ارتجبط یىپبرچِ هیبى دستگبُ ّبی هختلف ایجبد هی وٌذ ٍ ثِ طَر اتَهبتیه ثب یىذیگز IoT.  سبػتِ را ججزاى وٌذ 24صَرت دلیك ٍ 

 . تجبدل اطالػبت هی وٌٌذ ، ایي اطالػبت تحیل ٍ آًبلیش هی ضَد ٍ ًتیجِ آى وٌتزل َّضوٌذ ٍ اتَهبتیه دستگبُ ّب هی ثبضذ

.  در دًیبی ٍالؼی خبًِ ّبی َّضوٌذ استIoTیىی اس هتذاٍل تزیي وبرثزد ّبی . ثزای درن ثْتز ایي هَضَع یه هثبل هطزح هی وٌین 

ثزای هثبل اگز دهبی اتبق اس حذی وِ ثزایص هطخص ضذُ ووتز یب ثیطتز ضَد سیستن سزهبیص دهب را وٌتزل هی وٌذ ٍ ثِ درجِ هطخص 

در ایي هثبل سٌسَر دهبی َّا ، سیستن . ضذُ هی رسبًذ ٍ آى را اس طزیك اپلیىیطي هَثبیل ثِ طَر ّوشهبى ثِ ضوب گشارش هی دّذ 

 . ثب ّن در ارتجبط هی ثبضٌذ ٍ در ٍالغ یه راُ حل َّضوٌذ را ارائِ هی دٌّذ IoTسزهبیص ٍ هَثبیل اس طزیك 

 ًیش ثبیذ VoIP هی تَاًذ در ثیشیٌس ّب وبرثزد داضتِ ثبضذ وِ در ایي هیبى تىٌَلَصی IoTایي فمط یه هثبل اس ّشاراى هَردی است وِ 

 .  یىپبرچِ ضَد ٍ تىٌَلَصی َّضوٌذ تزی را ثِ ٍجَد آٍرد IoT چگًَِ هی تَاًذ ثب VoIPاهب تىٌَلَصی . جبیگبُ خَد را پیذا وٌذ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 IoTپتانسیل های ویپ در 

 جْت IP اس IoTثیطتز تجْیشات .  تؼذاد سیبدی اس اپلیىیطي ّبی هختلف را ثِ ّن هتصل هی وٌذ تب دًیبیی َّضوٌذ داضتِ ثبضینIoTاهزٍسُ 

 در حبل اتفبق افتبدى است ٍ هسئلِ دست ًیبفتی IoTتجبدل اطالػبت استفبدُ هی وٌٌذ ٍ ایي ًمطِ تاللی آى ثب ٍیپ است ٍ یىپبرچگی ٍیپ ثب 

 ارسش سزٍیس ّبی ٍیپ ثیطتز هی ضَد ٍ تبثیز آى در دًیبی ٍیپ ٍ وبرثزدّبی هتٌَع آى در ثیشیٌس ّب ثیطتز هی ضَد IoTثٌبثزایي ثب . ًیست

. 

 IoTمثال هایی از یکپاچگی ویپ با 

سهبًی وِ ًشدیگ هٌشل ّستیذ هی تَاًیذ ثب یه توبس ثِ سیستن آثگزم وي دستَر دّیذ وِ رٍضي ضَد تب سهبًی وِ ثِ هٌشل رسیذیذ ثتَاًیذ 

هوىي است رٍس ضلَغی داضتِ ثبضیذ ٍ ًیبس ثبضذوِ وبرّبی رٍساًِ ثِ طَر اتَهبتیه ثِ ضوب یبدآٍری ضَد ایي وبر . اس دٍش آة گزم لذت ثجزیذ 

 .  اًجبم ضَد ٍ ضوب در آى رٍس ّیچ لزار ٍ ثزًبهِ ای را اس دست ًوی دّیذ IP PHONEهی تَاًذ اس طزیك یه 

ٍیپ لبثلیت ثسیبر خَثی جْت اًتمبل اهي .  در جْت ارتجبطبت راُ دٍر ثِ ضوب خذهت وٌذ IoTٍیپ هی تَاًذ ثِ ػٌَاى ثخطی اس هىبًیشم 

 .  راحت تز ، گستزدُ تز ٍ اهي تز ثبضذ IoTاطالػبت را دارد وِ ثبػث هی ضَد اًتمبل اطالػبت ٍ دیتبی 

 .  در ثیشیٌس ّبی هختلف ٍ در خَد سزٍیس ٍیپ دگزگًَی ّبی ػظیوی را ثبػث خَاّذ ضذ IoTدر سبل ّبی آیٌذُ یىپبرچگی ٍیپ ٍ 

 

 IoTسه مثال از یکپارچگی ویپ و 

 خانه هوشمند -1

ارتجبط .  در آى هی تَاًذ تحَالتی ایجبد وٌذ IoTخبًِ ّبی َّضوٌذ یىی اس اٍلیي ػزصِ ّبی تىٌَلَصی است وِ  تزویت ٍیپ ٍ 

 .ثسیبر تسْیل هی ًوبیذ... تجْیشات ٍیپ ثب لَاسم خبًگی  ، وٌتزل تجْیشات اهٌیتی خبًِ ، سیستن گزهبیص ٍ سزهبیص َّضوٌذ ، ًَر ٍ 

 چطَر هی تَاًذ ثب استفبدُ اس سیستن تلفٌی ٍیپ سزٍیس ّبی اتَهبتیه یه خبًِ َّضوٌذ را IoTدر ایٌجب هثبل ّبیی هطزح هی ضَد وِ 

 . ارائِ دّذ 

 .ارتجبط هَثبیل ثب سیستن گزهبیص خبًِ ، هیتَاى دهبی هٌشل را اس ّز جب اس طزیك ایٌتزًت وٌتزل وزد  -1

در صَرت اتصبل ثِ ایٌتزًت ایي لیست هیتَاًذ ثِ تلفي ٍیپ یه . یه یخچبل هی تَاًذ فْزستی اس توبم الالم هَجَد ثِ دست آٍرد  -2

 . فزٍضگبُ ارسبل ضَد 

 . خَدرٍّب ثب اتصبل ثِ ضوبرُ ّب ٍ تجْیشات ٍیپ هی تَاًٌذ درخَاست سزٍیس ٍ هىبًیه دٌّذ  -3

 

 



 

  

 شرکت های هوشمند -2

 ًیش استفبدُ ضَد ایي IoTسهبًی اس . ٍیپ ثِ ضزوت ّب ایي اهىبى را هی دّذ وِ در ّز هىبى ثب ّز دستگبّی ثتَاًٌذ وبر خَد را اًجبم دٌّذ 

 ثیشیٌس ّب هی تَاًٌذ ضزوت ّبی َّضوٌذ داضتِ ثبضٌذ وِ ایي اهز ثبػث IoTثب تزویت ٍیپ ٍ . لبثلیت ّب ثِ حذاوثز وبرایی خَد هی رسٌذ 

.  افشایص وبرایی ٍ ثْزُ ٍری آًْب هی ضَد 

ثزای هثبل وبرهٌذاًی وِ دائن در سفز ّستٌذ هی تَاًٌذ سبفت فَى ّبی ٍیپ خَد را ثِ تجْیشات اداری هبًٌذ پزیٌتز ، فىس ٍ تلفي ّبی 

هثبل دیگزی وِ در ایي سهیٌِ هی تَاى ثِ آى اضبرُ . رٍهیشی هتصل ًوبیٌذ تب ّویطِ سبسًذُ ثبضٌذ ٍ اس هٌبثغ ضزوت ثِ خَثی استفبدُ ًوبیٌذ 

ثب ایي یىپبرچِ سبسی ، افزاد فزٍش هی تَاًٌذ ثزای تسْیل .  است وِ اهزٍسُ ثسیبر هتذاٍل است CRMًوَد یگپبرچِ سبسی سیستن ٍیپ ٍ 

.  رًٍذ فزٍش ، دادُ ّب ٍ اطالػبت هطتزی را اس طزیك توبس هطتزی در اختیبر داضتِ ثبضٌذ 

 VoIP ٍ IoT در سهیٌِ ّبی هختلف در حبل رضذ ثسیبر سزیؼی است ، یىپبرچِ سبسی IoTّوبى طَر وِ . هثبل ّبی ایٌچٌیٌی سیبد ّستٌذ 

.  ًیش در ثْزُ ٍری ٍ وبرایی ثیشیٌس ّبی ثسیبر هْن ٍ اسبسی است 

 

امنیت و دسترسی  -3
 IoTتجْیشات . تجْیشات ٍیپ هی تَاًٌذ  ًمص هْوی در اهٌیت هىبى ّبی هختلف ٍ ّوچٌیي وٌتزل دستزسی ثِ آى اهبوي را داضتِ ثبضٌذ 

ػىسجزداری هبًٌذ دٍرثیي ّبی اهٌیتی ٍ یب وٌتزل دستزسی ٍ ٍرٍد هی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى یىی اس تجْیشات ٍیپ تٌظین ضًَذ ٍ اس طزیك ایٌتزًت 

ر اتَهبتیه ثب تلفي ّبی .ایي تجْیشات اهٌیتی هیتَاًٌذ طَری تٌظین ضًَذ وِ سهبًی وِ هطىل اهٌیتی رخ دّذ ثِ طَ. ثِ آًْب دستزسی داضت 

IP ثزای هثبل سهبًی وِ ثبسدیذ وٌٌذُ ای هیخَاّذ ٍارد ضَد ، سیستن دستزسی در ، وِ ثِ ضجىِ ٍیپ هتصل است وبرثز را .  ارتجبط ثزلزار وٌٌذ

.   هطلغ هیىٌذ ٍ وبرثز ّن هی تَاًذ تصوین ثگیزد وِ اجبسُ ٍرٍد ثذّذ یب هبًغ ٍرٍد ضَد 
 

 

VoIP ثِ تٌْبیی ثب اهىبًبتی وِ ثزای هب فزاّن وزدُ است ٍ ثبػث وبّص ّشیٌِ ّب ، افشایص ثْزُ ٍری ٍ اهىبى جبثجبیی خَد اًمالثی است در 

.   تزویت ضَد IoTتوبم ایي هشایب هیتَاًذ ثب لبثلیت ّبی . سهیٌِ ارتجبطبت 

تزویت ٍیپ ٍ .  ثِ طَر وبهل یىپبرچِ ًطذًذ ٌَّس پتبًسیل پیطزفت ٍ اضبفِ ضذى ثِ لبثلیت ّبی آًْب ٍجَد دارد VoIP ٍ IoTتب سهبًی وِ 

IoT ثبػث پیطزفت ّبی فزاٍاًی خَاّذ ضذ ٍ ثذٍى ضه ًمص اسبسی در توبم سًذگی آیٌذُ هب خَاّذ داضت  . 
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