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На сьогоднішній день IP-телефонія є однією з найбільш прогресивних техно-

логій передавання голосової інформації. Підвищену зацікавленість у використанні 
технології обумовлено низькою вартістю послуг, високою якістю зв’язку, надійністю 
та простотою використання. До мереж мобільного та фіксованого зв’язку, робота 
яких ґрунтується на реалізації мережі IP-телефонії висувають підвищені вимоги щодо 
масштабування та інтелектуального оброблення викликів. 

У зв’язку з цим в рамках даної роботи було вирішено провести аналіз існую-
чих програмно-технічних рішень провідних операторів розробки програмного забез-
печення у сфері IP-телефонії, визначити їх місце на ринку послуг Інтернет-телефонії. 
Здійснено оцінювання наявних технічних рішень з точки зору переваг і недоліків порі-
вняно з конкурентами і існуючими запитами, а також сформовано оцінки щодо доці-
льності їх застосування. 

У роботі розглянуто такі технології, як Asterisk – програмна АТС, здатна кому-
тувати як VoIP виклики, так і виклики, здійснювані між IP-телефонами і традиційної 
телефонною мережею загального користування [1]. Це робить дану програмну АТС 
привабливою для малого та середнього бізнесу. Кількість абонентів у мережі може 
досягати 2000 і обмежена тільки потужністю сервера. 

Ще одна перевага Asterisk – можливість гнучкого налаштування. Весь необ-
хідний функціонал або вже реалізований, або може бути дописаний самостійно без 
істотних часових і грошових витрат. Цьому сприяє принцип: одне завдання – один 
програмний модуль. 

У порівнянні з рішеннями від таких виробників, як Cisco або Avaya, Asterisk 
привабливий ще й вартістю розгортання. Фактично всі витрати зводяться тільки до 



 
 

покупки телефонних апаратів і сервера, здатного забезпечити необхідне наванта-
ження на мережу. Саму програму надають у користування безкоштовно. 

Cisco Unified Communication Manager (Call Manager) призначено скоріше 
для великих мереж, що обслуговують до 30000 абонентів. Даний програмно-
апаратний комплекс забезпечує надійність роботи і дозволяє конфігурувати певну 
множину параметрів, таких як переадресування дзвінків або голосове меню. Існує і 
«полегшена» express версія, призначена скоріш для невеликих офісів. 

З переваг Cisco Cal lManager слід відзначити в першу чергу знамениту техніч-
ну підтримку корпорації Cisco. За умови відповідного рівня контракту на обслугову-
вання, будь-яку проблему, починаючи з питань налаштування і закінчуючи виходом з 
ладу обладнання, буде вирішено практично миттєво. Тому Cisco Call Manager можна 
рекомендувати компаніям, готовим платити чималі гроші, але і отримувати натомість 
найвищу якість обслуговування. 

Система IP Office може стати непоганим вибором для телефонної мережі се-
реднього розміру. Кількість абонентів тут обмежена потужністю сервера і кількістю 
придбаних ліцензій. Ліцензувати необхідно практично все – плати розширення, вико-
ристовувані додатки тощо, що може складати певні незручності. Конфігурування мо-
же бути здійснено із застосуванням кількох програм, але найбільш популярною і про-
стою із тих, що зараз є в обігу – Avaya IP Office Manager. Також можливе управління 
через консоль за допомогою Avaya Terminal Emulator. 

В цілому, продукція корпорації Avaya не обмежується одним IP Office. Avaya, 
в 2009 році злилася з ще одним відомим виробником Nortel, визнаним лідером на 
ринку обладнання для IP-телефонії. 

За результатами аналізу програмно-технічних рішень, запропонованих прові-
дними розробниками програмного забезпечення – Cisco, Asterisk, Avaya, можна зро-
бити висновок, що вони надають гнучкий функціонал користувачу: організації конфе-
ренцій, кол-центрів, пріоритезацію викликів, голосову пошту тощо. Проте всі вони зо-
середжені в ніші офісного корпоративного зв’язку, що робить недоцільним викорис-
тання цих програмних засобів для обслуговування міжнародної телефонії. Крім того, 
треба передбачити надійне функціонування системи IP-телефонії за умов одночас-
ного функціонування мереж передавання даних, побудованих із застосуванням про-
токолів IPv4 та IPv6 [2]. Таким чином, для створення програмних засобів, здатних 
працювати в ніші міжнародних дзвінків, потрібно вирішити проблеми, наявні у поточ-
них провайдерів, а саме – реалізувати можливість кластеризації, забезпечити безпе-
ку зв’язку і доступу, надати вибір між повним і неповним проксуванням, а також ство-
рити концепцію моніторингу сервісу IP-телефонії. 
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