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 های پرکاربردفونمعرفی سافت

 

به عنوان جایگزین تلفن سخت افزاری یا  Softphoneافزاری یا همان های نرمامکان بکارگیری تلفن VoIPیکی از مزایای ویپ 

IPPhone نرم افزارها، عالوه بر کامپیوتر باشد. اینمی( های شخصیPC/Laptop) های اندروید با امکان نصب بر روی گوشیAndroid 

 کنند.های بیشتری چون تماس تصویری، چت، کنفرانس و غیره را برای کاربر فراهم می، قابلیتiOSو 

های پرکاربرد و شناخته شده را فونقصد داریم برخی از سافتکنند، در ادامه افزارها فراهم میبا توجه به اهمیت و کارایی که این نرم

 معرفی نماییم.

1- Eyebeam: 

 
بوده و تقریبا از امکانات کاملی در  CounterPathیعنی شرکت  Briaو  Xliteتر از سازنده محصولی قدیمی Eyebeamفون سافت

 نوع خود برخوردار است.

 د:باشامکانات این سافت فون به شرح زیر می

 خط برای تماس  6پشتیبانی از  -

 Mute,Speaker,Transfer,Hold,Auto-Answer,Auto-Conference,Conferenceقابلیت استفاده از  -

 Calls Contactsقابلیت مشاهده و استفاده از  -

 SIP,TCP,UDP,TLSهای پشتیبانی از پروتکل -

 و.. G711 alaw ulaw,G729,GSM,iLBCهای صوتی پشتیبانی از کدک -

 H.263,H.263+,H.264های تصویری پشتیبانی از کدک -

 انی از چتبپشتی -

 رود.شمار میه ها با کارایی باال در دنیای ویپ بترین سافت فونافزار یکی از سبکاین نرم
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 فون:همچنین نمایی از صفحه تنظیمات سافت

 
 لینک دانلود:

https://www.dropbox.com/s/dbl8ye2ifgxnqsr/eyebeam.rar?dl=0 

 

2-3CX: 

 
باشد. البته نسخه جدید موبایل های موجود برای استفاده روی کامپیوتر میترین سافت فونترین و محبوبیکی از قدیمی 3CXفون سافت

اعمال شده است، نسخه  3CXفون محبوب هم ارائه شده است ولی متاسفانه به دلیل تغییراتی که از طرف کمپانی و ویندوز این سافت

و  FreePBXهای دیگر مانند باشد و روی مرکز تلفناندازی و استفاده میقادر به راه 3CXجدید این برنامه تنها روی خود مرکز تلفن 

Issabel  وElastix توان روی ویندوز استفاده نمود.تر برنامه مینسخه قدیمی کند. اما ازکار نمی 

 امکانات:

 خط برای تماس 5پشتیبانی از  -

 Auto-Answer ،DND ،Auto-VoiceMailقابلیت  -

 Hold ،Transfer ،Muteقابلیت استفاده از  -

  Phonebook،Missed Calls ، Call Historyقابلیت مشاهده  -
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 SIP,UDP,TCP,TLSهای پشتیبانی از پروتکل -

 برای ویدیو H263برای صوت و  PCM,GSMهای پشتیبانی از کدک -

 ریزیقابل برنامه Soft Keys 20دارای  -

 فون:همچنین نمایی از صفحه تنظیمات سافت

 
 لینک دانلود:

https://www.dropbox.com/s/w3n6bk2dhyo1niw/3CXPhone6.rar?dl=0 

 

3-  Zoiper: 

 
  باشد که تنها بر روی ویندوز قابل اجرا بوده و دارای ظاهر ساده و امکانات محدودتری می Zoiperتر های قدیمیاین نسخه از نسخه

 باشد.می

 امکانات:

 خط برای تماس 6پشتیبانی از  -

 Hold, Transferقابلیت استفاده از  -

  Phonebook, Historyقابلیت مشاهده  -

 SIP,IAX,UDPهای پشتیبانی از پروتکل -

 GSM,iLBC,a-lawful-lawهای صوتی پشتیبانی از کدک -

 رود و بسیار ساده و سبک است.شمار میه ها بترینار از با سابقهاین نرم افز
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 فون:همچنین نمایی از صفحه تنظیمات سافت

 
 لینک دانلود:

https://www.dropbox.com/s/ngt3z420p1ep265/Zoiper_Free_2.37_Installer.rar?dl=0 

 

4- Zoiper5: 

 
 ارائه شده است. iOSبه دو صورت نسخه رایگان و پیشرفته برای پلتفرم ویندوز و اندروید و  Zoiperنسخه جدید 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های نسخه رایگان میاز قابلیت

 خط برای تماس 2پشتیبانی از  -

 Mute,Speaker,Holdقابلیت استفاده از  -
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 قابلیت ثبت دفتر تلفن -

 SIP,UDP,TCPهای پشتیبانی از پروتکل -

   G722,G711,GSM,iLB30,G726های صوتی پشتیبانی از کدک -

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های موجود در نسخه پیشرفته و تجاری میهمچنین از قابلیت

 تماس تصویری -

 ضبط تماس -

- Transfer ،Call Forward ،Auto-Answer 

 کنفرانس -

- Call Setting پیشرفته 

 توان از آن استفاده نمود.مرورگرها اضافه شده و می که به Click2Dialقابلیت  -

 IAXاکانت و همچنین اضافه شدن پروتکل  1قابلیت تعریف بیش از  -

 ها به صورت مرکزی به جهت تنظیم سافت فون Auto Provisioningاضافه شدن قابلیت  -

 های مختلف برنامهبه جهت اعمال رمز برای قسمت Lockdownاضافه شدن قابلیت  -

 TLSفه شدن قابلیت پشتیبانی از پروتکل اضا -

 و موبایل فراهم نماید. PCهای مختلف های بیشتری را در پلتفرمهای جدید، سعی کرده تا امکانات و قابلیتزویپر در این نسخه

 فون:همچنین نمایی از صفحه تنظیمات سافت

 
 لینک دانلود:

softphone/download/current-https://www.zoiper.com/en/voip 
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5- X-lite5: 

 
 

 به صورت رایگان ارائه گردیده است. CounterPathباشد که توسط شرکت می xliteترین نسخه از برنامه جدید Xlite5فون سافت

باشد که عموم کاربران از این برنامه استفاده کرده و در صورت نیاز به البته هدف این شرکت از ارائه این سافت فون بدین منظور می

 معرفی شده است، را تهیه کنند. Bria5تر، نسخه تجاری این برنامه که با نام امکانات پیشرفته

 ارائه شده است. iOSبرای نسخه های ویندوز، اندروید و  Bria5سافت فون 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می X-Lite5فون از امکانات سافت

 از خط برای تماس 2پشتیبانی  -

  Call historyقابلیت ثبت دفتر تلفن، مشاهده  -

 Mute, Hold ,Conference, Video Callقابلیت استفاده از  -

 SIP,TCP,UDPهای پشتیبانی از پروتکل -

 GSM,G711,G722های صوتی پشتیبانی از کدک -

 +H263 , H263های تصویری پشتیبانی از کدک -
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 فون:همچنین نمایی از صفحه تنظیمات سافت

 
 لینک دانلود:

https://www.counterpath.com/x-lite-download/ 

 

6- MicroSIP: 

 
 باشد.بوده که دارای ظاهری ساده و امکانات مناسبی می PJSIPبر پایه  OpenSouceفون میکروسیپ یک سافت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از امکانات این برنامه می

 خط برای تماس  1پشتیبانی از  -
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 اکانت آنالین در لحظه( 1سیپ اکانت )تنها  پشتیبانی از چندین -

 Hold ,Mute Transferقابلیت استفاده از  -

 Logs,Contactsقابلیت مشاهده  -

 SIP,UDP,TCP,TLSهای پشتیبانی از پروتکل -

 …,G711 alaw ulaw,PCM,iLBC,G722,G723های صوتی پشتیبانی از کدک -

 H.263,H.264,VP8های تصویری پشتیبانی از کدک -

 فون:نمایی از صفحه تنظیمات سافت همچنین

 
 لینک دانلود:

https://www.microsip.org/downloads 
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7- GSWave: 

 
جهت استفاده  GrandStreamفون رایگان اما پر کاربرد و با امکانات مناسب بوده که توسط شرکت یک سافت GSwaveفون سافت

 ارائه شده است. iOSدر تلفن همراه برای سیستم عامل آندروید و 

 توان اشاره نمود:فون به موارد زیر میاز امکانات این سافت

 خط برای تماس  6پشتیبانی از  -

 اکانت سیپ 6پشتیبانی از  -

 نفره 6پشتیبانی از کنفرانس تا  -

 Hold,Mute,Transfer,Speaker,Video On,Conference,DNDقابلیت استفاده از  -

 Missed Callsو  Call History، مشاهده SIPهای عادی و Contactقابلیت مشاهده  -

 BLFو  LDAPپشتیبانی از  -

 SIP,UDP,TCP,TLSهای پشتیبانی از پروتکل -

 G711,G722,iLBC,GSM,Speexهای صوتی پشتیبانی از کدک -

 H.264پشتیبانی از کدک تصویری  -

 لینک دانلود:

http://www.grandstream.com/products/ip-voice-telephony/softphone-

app/product/grandstream-wave 

 

8- CSipSimple: 
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های مناسب و تقریبا کامل ارائه شده برای سیستم عامل آندروید میبا قابلیت OpenSourceفون یک سافت  CSipSimpleفونسافت

 باشد.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:فون میهای این سافتاز قابلیت

 سیپ اکانت 6خط برای تماس و  6پشتیبانی از  -

 Hold,Mute,Transfer,Record,Speakerقابلیت استفاده از  -

 Call Historyقابلیت مشاهده  -

 PCMU,PCMA,GSM,G722,iLBCهای صوتی پشتیبانی از کدک -

 SIP,UDP,TCP,TLSهای پشتیبانی از پروتکل -

 لینک دانلود:

hl=enhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.csipsimple& 

 

9- Jitsi: 

 
Jitsi فون یک سافتOpenSource های ارائه شده برای سیستم عاملWindows ،Linux ،Mac ،Android باشد.می 

 توان اشاره کرد:فون به موارد زیر میهای این سافتاز قابلیت

 سیپ اکانت 6خط برای تماس و  6پشتیبانی از  -

 Conference,Hold,Record,Transfer,Share Desktop,Video Callقابلیت استفاده از  -

 Call Historyقابلیت مشاهده  -

 SIP,UDP,TLSپشتیبانی از پروتکل  -

 های صوتی پشتیبانی از اکثر کدک -

 H.264,red,rtx,ulpfec,VP8های تصویری پشتیبانی از کدک -
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 فون:همچنین نمایی از صفحه تنظیمات سافت

 
 لینک دانلود:

https://desktop.jitsi.org/Main/Download 

 

10- LinPhone: 
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LinPhone  فون یک سافتOpenSouce  بوده که قابلیت تماس تصویری و صوتی را بر روی بسترSIP کند.فراهم می 

 به صورت رایگان ارائه گردیده است. Desktopو  Mobileهای فون برای تمامی سیستم عاملاین سافت

 توان اشاره کرد:های سافت فون به موارد زیر میاز قابلیت

 سیپ اکانت 6خط برای تماس و  6پشتیبانی از  -

 Mute,Hold,Conference,Transfer,Video Call,Recordقابلیت استفاده از  -

 تماس Historyها و   Contactقابلیت مشاهده لیست -

 SIP,UDP,TCP,TLSانی از پروتکل پشتیب -

 ,OPUS, SILK, SPEEX, G722, AMR-WB (G722.2), AMR-NB, GSM 6.10, ILBCپشتیبانی از کدک صوتی -

G729, ISAC, BV16, G711, Codec2 
 VP8, H263, MPEG4پشتیبانی از کدک تصویری  -

 فون:همچنین نمایی از صفحه تنظیمات سافت

 
 برنامه:تصویری از محیط موبایل 
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 تست شده در داخل شرکت ساعیان ارتباط: Linphoneنمونه تماس تصویری با 

 
 

 لینک دانلود:

http://www.linphone.org/ 

 

11- Blink: 
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Blink  های ویندوز، مک، لینوکس و همچنین اندروید باشد که برای سیستم عاملهای مناسب میفون با قابلیتیک سافتiOS  ارائه

 شده است.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:فون میهای این سافتاز قابلیت

 های گوناگونپشتیبانی از سیپ اکانت -

 LDAPپشتیبانی از  -

 Hold,Mute,Conference,Record,VideoCallقابلیت استفاده از  -

 SIP,UDP,TCP,TLSپشتیبانی از پروتکل  -

 PCMA,PCMU,GSM,G722های صوتی پشتیبانی از کدک -

 H.264,VP8های تصویری پشتیبانی از کدک -

 تصویری از صفحه تنظیمات برنامه:

 
 لینک دانلود:

http://icanblink.com/download/ 
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