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KOMEЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ  ПРЕДСТАВЯ

Voice over Internet Protocol (VoIP) 
е сравнително нова технология 

за провеждане на телефонни обажда-
ния, като вместо стандартната те-
лефона мрежа за среда за пренос на 
гласовите данни се използва Интер-
нет. И тъй като тази технология 
е изцяло цифрова, освен по-ниските 
разходи тя осигурява и редица дру-
ги предимства. Да, безспорно най-го-
лямото преимущество на VoIP е, че 
намалява разходите ви за телефон-
ни разговори, особено за международ-
ните такива. Но освен това получа-
вате възможност за пренасочване на 
повикване при сигнал заето, прехвър-
ляне на повикване към GSM или друг 
телефон, поставяне на повикването 
в режим на изчакване, провеждане на 
конферентни разговори и редица дру-
ги полезни функции.

Вече имате възможност да 
изградите бързо, лесно и на съвсем 
достъпна цена малка мрежа за изпол-
зване на VoIP услуги, благодарение на 
няколко нови продукта от Linksys. За 
да можете да добавите VoIP функци-
оналност на желаното от вас място, 
е необходимо само да изпълните 
няколко неща. Да разполагате с бърза 
и надеждна Интернет връзка (мини-
мум 32 Kbit постоянна скорост); да 
си закупите подходящото за вашите 
нужди устройство на Linksys - PAP2, 
RT31P2 или WRT54GP2; да изберете 
доставчик на VoIP услуги и да свърже-
те нормалния си телефон (необходим 
е цифров телефонен апарат).

Linksys PAP2
Това е VoIP телефонен адаптер 

с 2 независими телефонни линии за 
гласови/факс услуги. С негова помощ 
можете да ползвате едновременно 
Интернет за обикновените задачи и 
същевременно да ползвате VoIP те-
лефонни услуги. Достатъчно е само 
да включите мрежов кабел с Интер-
нет връзка в предвидения за целта 

Voice over IP за малкия бизнес и 
домашните потребители от Linksys

RJ-45 порт и един или два телефонни 
апарата (те са с отделни номера, 
независими един от друг и може да 
се ползват едновременно).

Конфигурацията се извършва 
посредством бутоните на телефона 
или през уеб интерфейс. Протоко-
лът, използван за пренос на гласо-
вите данни, е SIP (Session Initiation 
Protocol). Устройството поддържа 
Caller ID, Call Waiting, Call Forwarding, 
Call Transfer, Call Return, Voicemail и 
други услуги.

Linksys RT31P2
Ако освен VoIP функционалност за 

два телефонни апарата се нуждае-
те и от маршрутизатор, който да 
поделя Интернет връзката между до 
3 компютъра, събрани в едно, то ще 
ви е необходим точно RT31P2. Това 
устройство разполага с пълната 
функционалност на PAP2, но добавя 
функциите на широколентов маршу-
тизатор и на 3-портов 10/100 Mbps 
комутатор.

Linksys WRT54GP2
Следващата стъпка добавя и 

безжична мрежова свързаност, благо-
дарение на интегрираната 802.11b/g 
безжична входна точка. Тоест вече 
освен VoIP функционалност, марш-
рутизатор и 3-портов комутатор 
(RT31P2), вие разполагате с възмож-
ност за споделяне на Интернет 
връзката, достъпа до локалната 
мрежа и VoIP услугите и с безжични 
устройства.
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