
 
 

 
  

نجهش ةه سه   GAC2500دسخگاى  گزنداسخزیو آخزین نحغضل خضد را ححد عنضان دسخگاى کنفزانس حلفنی ةه ةاسار ارائه کزدى اسد.

نخز اس نحیط اطزاف خضد را پضصط نی دهند. اس  3.3اسد که هز کدام اس آنها ةه حنهایی حا صعاع  (Cardioid)نیکزصفضن کاردیضئید 

نی حضان ةه انکان احغال سنجیز صار چند نهضنه اس آنها ةزای افشایط نحدصدى پضصط عضحی اسد. ةا این  كاةلید های صیژى این دسخگاى

نی حضان احاق های کنفزانس   GAC2500ةا  رصش نی حضان اس این دسخگاى در احاق های کنفزانس ةشرگ هو ةه خضةی اسخفادى نهضد.

ةسخه حاصی نهضنه ای اس این دسخگاى ةاسگضایی نی صضد  در صیدئضی سیز .را حجزةه کزد HDنفزى حضکیل داد ص کیفید عدای  7عضحی 

 نضاهدى آن خالی اس فایدى نیسد. GAC۰۰۲۲ةزای آصنایی ةا صکل ظاهزی  که

 GAC2500   ةاریکخز اس آن چیشی اسد که انخظار نی رصد. حنها ةخضی اس نحیط آن حضسط عفحه  دایزى ای صکل ص ؽخاند دسخگاى

ص   ایضگز اصؼال صدى اسد ص ةلیه نحیط را ةلندگضها حضکیل دادى اند. فؾای رصی این ةلندگضها حضسط الیه حضری صکلحهاس ص نه

نضتکی اس جنس فلش پضصاندى صدى اند. این صتکه حضری نیش در نهاید در ةدنه پالسخیکی دسخگاى فیکس صدى اسد. جنس ةدنه 

د رصی آن ةاكی نهی ناند. این دسخگاى در سطح فضكانی خضد دارای سه چزاغ اس پالسخیک سخد اسد ص اثز انگض GAC2500دسخگاى 

LED   رصصن ةاكی نی نانند. صکیل اسد که در هنگام کار دسخگاى 

  



 
 

 

  

نزم افشار این دسخگاى که ةز رصی عفحه نهایط آن ظاهز نی صضد ةا عفحه اعلی نزم افشار گضصی های  ظاهز عفحه اعلی

GXV3240  صGXV3275  حفاصج فاحضی دارد. ةه عضرج پیط فزؼ عفحه صهارى گیزی این نزم افشار اسد که کل عفحه نهایط را

خه ةاس هو صها نی حضانید ظاهز نزم افشار را ةه صیضى دلخضاى ةه کارةزی خاظ آن نزةضط نی صضد. الت  اصؼال نی کند ص این نضؽضع

 خضد حؼییز دهید.

 



 
 

 

  

 

GAC2500  را نی حضان اس طزیم صاسط کارةزی ححد صب آن نیش ندیزید کزد. نثال نی حضان اس طزیمWeb GUI  كزار حهاس حلفنی را ةز

یا نخضكف نهضد. نی حضان اس این طزیم ةه انکاناج جالث ص کارةزدی   کزد، انخلال حهاس انجام داد ص یا پزصسه ؽتط نکالهه را صزصع

دیگزی هو دسد یافد. ةه عنضان نثال نی حضان دسخگاى را ةزای ةزكزاری یک کنفزانس حلفنی در یک سنان نضخػ ةزنانه ریشی کزد، 

ص یا پیط اس صزصع کنفزانس ةه عضرج خضدکار سنان کنفزانس را ةه صزکد کنندگان نخذکز  نس را حعیین نهضد صزکد کنندگان کنفزا

 صد.

 



 
 

 GAC2500ی های خاظ صیژگ

  اسد. این ةدان نعناسد که حهاس  یکی اس نههخزین خغضعید های این دسخگاى، عدم نیاس آن ةه یک سزصر کنفزانس نجشا

انکان پذیز ةضدى ص ةه گضصی ها یا نحغضالج  SIPهای ةزكزار صدى ةا این دسخگاى اس هز پلخفزم یا ةزند نتخنی ةز پزصحضکل 

 د.گزنداسخزیو نحدصد نهی صض 

 GAC2500  دص پضرجUSB دهنی دارد ص هنگام اسخفادى اس سافد فضن ها ةسیار کارآندند.-ةزای احغال گضصی 

  ةا حضجه ةه سیسخو عانل اندرصیدی آن، حنضع ةزنانه های كاةل نغث ةز رصی این دسخگاى ةسیار سیاد اسد. ةه عنضان نثال

را ةه راحخی نغث ص  Microsoft Lyncص  Skype  ،Google Hangoutsرصی این دسخگاى نی حضان نزم افشارهایی نثل 

 اسخفادى کزد.

 

 



 
 

 کیفید عدا

صزنندى نی صضند. ةدصن اخخالل  (HD)کیفید عدای فضق العادى این دسخگاى  رصنیشی در نلاةل  در صاكع خیلی اس گضصی های صیپ 

ةه  G.722را حا آخزین حد ةاال ةزد. گزنداسخزیو عالصى ةز کدک  GAC2500یا حؼییز در کیفید عدا نی حضان درجه عدای ةلندگضهای 

 را هو ةه این دسخگاى اؽافه کزدى اسد. Opusعنضان یک پیضزص كاةلید پضخیتانی اس کدک جدید 

 Multicast)ی خزصجی های عدای آن ص پضخیتانی اس سیسخو های فزاخضانی چندپخضی ةه علد کیفید ةاال   GAC2500اس 

Paging)  .نی حضان ةه عنضان یک پیجز یا فزاخضان کارآند هو اسخفادى کزد 

اسد ص این نضؽضع دكیلا عحد دارد. صكخی اس طزیم  HDکهپانی گزنداسخزیو ندعی اسد که کیفید عدای این دسخگاى اس نضع 

اى عداها را نی صنضدید یا عحتد نی کنید اس صؽضح، صفافید ص صهزدگی عحتد ها صگفد سدى نی صضید. اههید این این دسخگ

ص سنان هایی که ههه سعی در حضکز اس ههدیگز یا عحتد ةا هو هسخند ةه خضةی خضد را  صیژگی ةه خغضظ در پایان کنفزانس ها 

 نضان نی دهد.

 حسد

OnSIP  ةه سی نضرد حسد ةه عهل نی آصرد. ةه عنضان نثال در یک سناریض ةه صکل سیز عهل صدى اسد اس یک گضصی صیپ نشدیک : 

حهاس نی گیزد 2( ةا گضصی صهارى 1گضصی حسد نا )گضصی صهارى          

 ةزداصخه نی صضد 2گضصی صهارى       

 را در حالد انخظار كزار نی دهد 1گضصی صهارى  2گضصی صهارى       

 حهاس نی گیزد 3ةا گضصی صهارى  2گضصی صهارى       

 ةزداصخه نی صضد 3گضصی صهارى       

 ننخلل نی کند 3را ةه گضصی صهارى  1حهاس گضصی صهارى  2گضصی صهارى       

ةاید آساد  2صهارى  انخلال یاةد. ههچنین ةعد اس این انخلال گضصی 3در این سناریض اعضال ةاید در نهاید حهاس اصلیه ةه گضصی صهارى  

داصخه  3ص صهارى  1ةزداصخه نی صضد نیش ةاید یک ارحتاط دصطزفه صفاف ةین گضصی های صهارى  3صضد. سنانی که گضصی صهارى 

 2ةاصیو. نکخه دیگز آنکه ندانی که گضصی صهارى یک در حالد انخظار ةه سز نی ةزد نتاید هیچ عدایی اس سهد آن ةه گضصی صهارى 

 ننخلل صضد.

 انجام دادى هیچ نضکلی گشارش نضدى اسد. GAC2500رصی  OnSIPر حهام آسنایط هایی که د



 
 

 ةزداصد آخز

GAC2500   گزنداسخزیو درسنزى دسخگاى های صیپ ةا کیفید ص نزػضب كزار نی گیزد. سیسخو عانل اندرصیدی آن فلط در حد یک

اسد که گضصی های صیپ نضجضد در ةاسار فاكد آن هسخند.  نهایط نیسد. این دسخگاى دارای كاةلید های سفارصی ساسی کارآندی

انکان ارحتاط این دسخگاى کنفزانس عضحی ةا حجهیشاج صیدئض کنفزانس سزفغل جدیدی در حضسى حضلیداج گضصی های صیژى کنفزانس 

شاج نضاةه در ةاسار ةیار ةاس کزدى ص صیژگی هایی نظیز انکان سنانتندی حهاس خضدکار جهد حضکیل کنفزانس ها آن را اس سایز حجهی

 ةزجسخه حز نی کند.

خغضعیاج دیگز این نحغضل نیش كاةل حضجه هسخند. کیفید عدای فزاحز اس انخظار آن ةاعث نی صضد که در هنگام اسخفادى اس آن 

سار عزؽه صدى گزنداسخزیو اصلین دسخگاى کنفزانس عضحی اسد که ةه ةا GAC2500حفاصحی ةا سنان نکالهاج رص در رص احساس نکنید. 

 ص ةاید دید سایز ةزندها ص ركتای گزنداسخزیو در صاکنط ةه آن چه نحغضلی ارائه خضاهند داد.

 


