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Voice over IP  (VoIP) 

 
Το Voice over IP ή VoIP ή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, χαρακτηρίζει μια ομάδα πρωτοκόλλων-

τεχνολογιών (H.323, SIP), η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με 

σχετικά καλή ποιότητα πλέον και στην ουσία χωρίς κόστος. Οι συνομιλίες αυτές παραδοσιακά 

γίνονταν αποκλειστικά μέσω PC που ήταν συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο (Internet) και διέθετε 

μικρόφωνο, ακουστικά και το κατάλληλο λογισμικό. Η κλήση κατέληγε σε ένα άλλο, ανάλογα 

εξοπλισμένο, PC χωρίς να υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση, εκτός από αυτή της πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο, αφού στη συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μεσολαβεί κάποιος παραδοσιακός φορέας 

τηλεπικοινωνιών (π.χ. ΟΤΕ) παρά μόνο το Διαδίκτυο. 

Τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί οι λεγόμενοι εναλλακτικοί (ιντερνετικοί) 

τηλεπικοινωνιακοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν προώθηση των κλήσεων VoIP σε σταθερά 

δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της 

προώθησης των κλήσεων από δίκτυα σταθερής η κινητής τηλεφωνίας προς δίκτυα voip 

αποκτώντας πραγματικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου.  

Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να αγοράσει τηλεφωνικό αριθμό από κάποια γεωγραφική 

περιοχή της Ελλάδας μέσω κάποιας εταιρίας (π.χ Yuboto,Viva), να εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό 

voip στο κινητό του / tablet / Laptop του και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο αλλά να δέχεται κλήσεις 

σε σταθερό αριθμό τηλεφώνου μέσω του διαδικτύου στην φορητή συσκευή του. Μερικοί εξ αυτών 

έχουν παρουσιάσει και ειδικές τηλεφωνικές συσκευές USB VoIP, οι οποίες συνεργάζονται με το 

αντίστοιχο λογισμικό στον Η/Υ και καθιστούν τις κλήσεις μέσω Διαδικτύου σαφώς πιο λειτουργικές. 

Υπάρχουν για παράδειγμα, το δικτυακό τηλέφωνο Taichi, το Cyberphonek, η υπηρεσία FWD, το e-

Voice της HOL ή το Voice@net της ΟΤΕnet.  

Μέσα στο 2009 έκαναν την εμφάνιση τους και οι πρώτες ελληνικές εταιρείες που παρέχουν 

ελληνικά νούμερα για χρήση με VoIP υπηρεσίες. Παραδείγματα τέτοιων εταιρειών είναι η Viva 

Services, η Yuboto, η Omnivoice, η Inter Telecom ,η Modulus και η Future Solution. Η 

Yuboto απο το 2014 ειναι η πρώτη Εληνική εταιρία VoIP η οποια ενεργοποίησε διασυνδέσεις 

επιπέδου Tier-1 με μεγάλους παρόχους και PTT του εξωτερικού, με σκοπό την πλήρη αναβάθμιση 

της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεφωνίας στους τελικούς χρήστες προς Ελλάδα και εξωτερικό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/H.323
https://el.wikipedia.org/wiki/SIP
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A4%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/USB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97/%CE%A5
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Viva_Services&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Viva_Services&action=edit&redlink=1
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Τηλεφωνικοί Αριθμοί για χρήση VoIP 

Εκτός από ελληνικούς αριθμούς με γεωγραφικό προορισμό, υπάρχει και ειδική σειρά ελληνικών 

αριθμών που προορίζονται ειδικά για χρήση VoIP και δεν έχουν γεωγραφικό περιορισμό (μπορούν 

να κληθούν από οπουδήποτε). Τα νούμερα αυτά ξεκινάνε από 70 και κάποιοι τηλεπικοινωνιακοί 

πάροχοι έχουν ξεκινήσει να τα διαθέτουν (π.χ. Viva Services, η Yuboto (με την νεα αριθμοσειρά 

7003000XXX), CitiVoice, Inter Telecom). 

Χρήση συσκευών DECT 

Τον τελευταίο καιρό η υπηρεσία αυτή, έχει ξεφύγει από τους περιορισμούς των Η/Υ και έχει κάνει 

κάποια περαιτέρω βήματα. To VoIP δεν περιορίζει τους χρήστες σε χρήση ακουστικών και 

μικροφώνου μέσω Η/Υ, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και με DECT συσκευές (Siemens Gigaset 

C470IP, A580IP, Snom M3, Snom M9 κλπ). Αυτές οι συσκευές συνδέονται απευθείας στον ADSL 

router, και η ρύθμιση τους γίνεται από ειδικό web interface που έχουν αυτές οι συσκευές από έναν 

απλό web browser. Με αυτή την υλοποίηση η υπηρεσία έγινε πιο εύχρηστη και κατά συνέπεια 

περισσότερο δημοφιλής (ακόμη και σε εταιρικό επίπεδο). 

Τηλεφωνικά κέντρα VoIP 

Το πρότυπο VoIP για τα τηλεφωνικά κέντρα είναι το SIP (Session Initiate Protocol) που έχει 

πολλές υλοποιήσεις από διάφορους κατασκευαστές τηλεφώνων και άλλων συσκευών. 

Χρησιμοποιείται και στα τηλεφωνικά κέντρα τύπου Asterisk μαζί με το ΙΑΧ2 (Inter Asterisk 

Exchange). 

Λύσεις με τηλεφωνικά κέντρα (PBX - Private Box eXchange) που χρησιμοποιούν VoIP είναι το 

Asterisk. Με αυτά μπορούμε να διαχειριζόμαστε σε τοπικά δίκτυα τις κλήσεις μας και έτσι να 

έχουμε μικρότερο κόστος τηλεφωνημάτων ή και δωρεάν εφόσον τα κέντρα αυτά επικοινωνούν 

μεταξύ τους. 

Άλλες Εφαρμογές VoIP 

Ένα άλλο κομμάτι εφαρμογών VoIP αναφέρεται αποκλειστικά σε χρήση στο διαδίκτυο. Δηλαδή οι 

κλήσεις γίνονται μόνον από PC σε PC, όπου κάποιο από αυτά αναλαμβάνει το ρόλο του 

εξυπηρετητή (server), ενώ τα υπόλοιπα είναι σε κατάσταση πελάτη (client). Τέτοιες εφαρμογές 

είναι το TeamSpeak, το RogerWilco, το Tox (του οποίου η σύνδεση μεταξύ των χρηστών είναι 

κρυπτογραφημένη) και αρκετές άλλες. Σε αυτές, οι κλήσεις δεν περνάνε μέσα από τον server 

κάποιου επίσημου φορέα, αλλά μέσα από τον εκάστοτε τοπικό server του δικτύου (PC). Φυσικά 

αυτές οι κλήσεις είναι χωρίς χρέωση και περιορίζονται στο τοπικό δίκτυο (στους Η/Υ που 

συνδέονται στον server). 

Υπηρεσίες voip χρησιμοποιούνται ευρέως από εταιρίες call center (λόγω του χαμηλού κόστους) 

αλλά και από εταιρίες και ιδιώτες που βρίσκονται σε διαφορετικό γεωγραφικό προορισμό. Για 

παράδειγμα, τα περισσότερα call center μεγάλων εταιριών έχουν σταθερούς αριθμούς τηλεφώνου 

με γεωγραφικό προορισμό εντός Ελλάδας αλλά η τοποθεσίας του τηλεφωνικού κέντρου μπορεί να 

βρίσκεται σε μία χώρα του εξωτερικού. 

  

Asterisk   ZoiPer  FreePBX 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Viva_Services&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=DECT&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Asterisk&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Server
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Client&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=TeamSpeak&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=RogerWilco&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Εδώ και 50 χρόνια οι εταιρείες χρησιμοποιούν παραδοσιακά συστήματα PBX που απαιτούν 

χωριστά δίκτυα για τις επικοινωνίες φωνής και δεδομένων. Αλλά με τη νέα επανάσταση, την 

τηλεφωνία VOIP (Voice over IP), οι επιχειρήσεις μετακινούνται γρήγορα σε συστήματα VOIP PBX, 

που προσφέρουν το τεράστιο πλεονέκτημα της σύγκλισης των δικτύων δεδομένων και φωνής. 

Εκατομμύρια άνθρωποι ήδη χρησιμοποιούν διαδικτυακή τηλεφωνία/VoIP για προσωπικούς 

λόγους (π.χ. για να επικοινωνούν με φίλους και συγγενείς στο εξωτερικό), καθώς και για 

επαγγελματικούς (π.χ. για τηλεδιασκέψεις με μέλη της ομάδας τους σε διαφορετικές τοποθεσίες). 

Η γραμμή VoIP είναι ελκυστική διότι έχει χαμηλό πάγιο που περιλαμβάνει έναν αριθμό 

πρόσθετων λειτουργιών χρήσης, αλλά περιλαμβάνει και ορισμένους κινδύνους. Εφόσον γνωρίζετε 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, μπορείτε να αποφασίσετε αν θα πρέπει να αφήσετε τους 

φόβους για την ασφάλεια να σας αποτρέψουν από τη χρήση της τηλεφωνίας μέσω Internet (VoIP). 

Το VoIP (Voice Over IP) είναι τεχνολογία που μας επιτρέπει την μετάδοση φωνής μέσω 

διαδικτύου - με άλλα λόγια την τηλεφωνία μέσω Internet. Είτε με κάποιο ειδικό πρόγραμμα 

στον υπολογιστή μας (softphone), είτε με κάποια ειδική VoIP τηλεφωνική συσκευή, μπορούμε να 

λαμβάνουμε και να πραγματοποιούμε τηλεφωνικές κλήσεις με πολύ χαμηλότερο κόστος από την 

συμβατική τηλεφωνία (POTS).  

Το VOIP είναι το αρκτικόλεξο του: Voice Over Internet Protocol, ένας γενικός όρος για μια 

οικογένεια τεχνολογιών που επιτρέπει τη μετάδοση φωνής πάνω από το πρωτόκολλο του 

διαδικτύου (Internet Protocol). 

Έτσι με τη χρήση ΙΡ τηλεφωνικών συσκευών ή ειδικών μετατροπέων, δίνεται η δυνατότητα 

πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων πάνω από την υπάρχουσα δικτυακή υποδομή 

και όχι το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.  

Τα βασικά στάδια για τη μετάδοση φωνής πάνω από το πρωτόκολλο του διαδικτύου είναι:  

 α) η μετατροπή του αναλογικού σήματος φωνής σε ψηφιακή μορφή,  

 β) η συμπίεση και μετατροπή του στο πρωτόκολλο του διαδικτύου   και  

 γ) η μετάδοσή του σε μορφή πακέτων πάνω από το διαδίκτυο.  

Η όλη διαδικασία στο απομακρυσμένο άκρο αντιστρέφεται. Οι διαδικασίες και στα δύο σημεία 

γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Πιο απλά, VOIP, που σημαίνει «φωνή μέσω πρωτοκόλλου 

Ίντερνετ» (Voice over IP) είναι βασικά η μετάδοση της φωνητικής κίνησης μέσω δικτύων που 

βασίζονται στο IΡ που αρχικά σχεδιάστηκε για τη δικτύωση δεδομένων.  Αφού καθιερώθηκε 

επιτυχώς ως το παγκόσμιο πρότυπο για τη δικτύωση δεδομένων, ακολούθησε η προσαρμογή του 

για την φωνητική δικτύωση. Το VoIP -σαν τεχνολογία- υπάρχει από τις αρχές τις δεκαετίας του '90, 

αλλά άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα διαδεδομένο στις αρχές του 2000.  
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Σήμερα περισσότεροι από 600 εκατομύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες VoIP για την επικοινωνία τους, είτε το ξέρουν (Skype) είτε δεν το ξέρουν 

(εναλλακτικοί πάροχοι) και λειτουργεί είτε μόνο για εξερχόμενες κλήσεις, είτε και για 

εισερχόμενες με χρήση κανονικού τηλεφωνικού αριθμού (DID). 

Με τα τηλεφωνικά συστήματα VOIP οι χρήστες δεν περιορίζονται στην πραγματοποίηση και τη 

λήψη κλήσεων μέσω του δικτύου IP, οπότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παραδοσιακές 

τηλεφωνικές γραμμές για τη διασφάλιση υψηλότερης ποιότητας και διαθεσιμότητας κλήσεων.  

Με τη χρήση μιας VOIP gateway οι εισερχόμενες γραμμές PSTN/τηλεφώνου μπορούν να 

μετατραπούν σε VOIP/SIP. Έτσι η VOIP gateway δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να δεχτεί και να 

κάνει κλήσεις με το κανονικό δίκτυο τηλεφωνίας. Τα συστήματα VOIP PBX παρέχουν άνεση 

κινήσεων και ευελιξία στους εργαζόμενους όταν η επιχείρηση επεκτείνεται αφού η διαχείρισή τους 

είναι πολύ ευκολότερη από αυτή των παραδοσιακών PBX και μπορούν επίσης να μειώσουν 

σημαντικά τις δαπάνες για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ VOIP 

Όταν ακούτε τον όρο: "τηλέφωνο VoIP", κυριολεκτικά σημαίνει μια συσκευή που δεν συνδέεται 

στην πρίζα του ΟΤΕ, ή άλλου παρόχου, αλλά στο δίκτυο, σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Μέσω 

δικτύου μπορεί να συνδεθεί τελικά σε ένα τηλεφωνικό κέντρο που υπάρχει στο χώρο που θα 

εγκατασταθεί ή σε έναν πάροχο VoIP. Με το ανάλογο λογισμικό, μια οπουδήποτε Android, iOS ή 

άλλου λειτουργικού συστήματος συσκευή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν VOIP τηλέφωνο. 

 Mia Voip Τηλεφωνική συσκευή συνδέεται με μία Ethernet θύρα ή ασύρματα στο 

gateway/router του internet. Μέσω μίας φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής ρυθμίζονται οι 

παράμετροι που χρειάζονται για να λειτουργήσει ο SIP λογαριασμός σας. 

Εκτός αυτών, υπάρχουν και τα VoIP USB τηλέφωνα, μια συσκευή USB συνδέεται σε μία θύρα 

USB ενός υπολογιστή και -χρησιμοποιώντας μια τηλεφωνική εφαρμογή SIP/ VοIP- 

συμπεριφέρεται όπως ακριβώς ένα τηλέφωνο. Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα 

μικρόφωνο μαζί με ηχεία, αλλά αφού θυμίζει σε εμφάνιση περισσότερο ένα κανονικό τηλέφωνο, 

εμπνέει περισσότερο τον χρήστη να το χρησιμοποιήσει: 

- Τηλέφωνα SIP υλισμικού, δηλαδή ένα τηλέφωνο SIP με βάση υλισμικό θυμίζει και 

συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ένα κανονικό ‘τηλέφωνο’. Ωστόσο, είναι συνδεδεμένο απευθείας με 

το δίκτυο δεδομένων. Τα τηλέφωνα αυτά έχουν ενσωματωμένη μια μίνι συσκευή hub, ώστε να 

μπορούν να μοιράζονται τη σύνδεση δικτύου με τον υπολογιστή. Έτσι, δεν χρειάζεστε ένα 

πρόσθετο σημείο δικτύου για το τηλέφωνο. 

- Συσκευές SIP με βάση λογισμικό που πρόκειται για ένα τηλέφωνο SIP με βάση λογισμικό που 

στην ουσία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί το μικρόφωνο και τα ηχεία του υπολογιστή 

σας, ή τα συνδεδεμένα ακουστικά, για να σας επιτρέψει να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε 

κλήσεις. Παραδείγματα τηλεφώνων SIP είναι το JPhone της εταιρείας SJlabs, το Xten και άλλα. 

- Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως VOIP και η υπάρχουσα αναλογική 

(σταθερή) συσκευή σας, προσθέτοντας έναν προσαρμογέα ATA. Ένας προσαρμογέας ATA σας 

επιτρέπει να συνδέσετε το βύσμα του δικτύου Ethernet στον προσαρμογέα και μετά να συνδέσετε 
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σε αυτόν το τηλέφωνο. Έτσι, το παλιό σας τηλέφωνο θα εμφανίζεται στο λογισμικό του 

τηλεφωνικού συστήματος VοIP σαν ένα κανονικό τηλέφωνο SIP. 

To SIP (Session Initiation Protocol = Πρωτόκολλο εκκίνησης συνόδου) είναι πρωτόκολλο 

επικοινωνίας μέσω δικτύων υπολογιστών, που χρησιμοποιείται κυρίως για την πραγματοποίηση, 

την τροποποίηση και τον τερματισμό τηλεφωνικών κλήσεων VoIP και επιτρέπει την μεταφορά 

πολυμεσικών πληροφοριών είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω ενός τοπικού δικτύου. 

Για την εφαρμογή του, απαιτείται η χρήση ενός υπολογιστή που να έχει τον ρόλο του εξυπηρετητή 

SIP (SIP server) όπως και τους SIP Clients. 

 
Τα τηλέφωνα SIP είναι ίδια με τα τηλέφωνα VoIP ή τα λογισμικά τηλεφώνου. Είναι τηλέφωνα που 
σας επιτρέπουν να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VoIP(φωνή 
μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ). 

 

Υπάρχουν δύο τύποι τηλεφώνων SIP. Ο πρώτος τύπος είναι το τηλέφωνο SIP με υλισμικό. 
Μοιάζει με την κοινή τηλεφωνική συσκευή, αλλά μπορεί να δεχτεί και να πραγματοποιήσει κλήσεις 
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο αντί για το παραδοσιακό σύστημα PSTN. 

Τα τηλέφωνα SIP μπορεί επίσης να βασίζονται σε λογισμικό. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπουν 
να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε υπολογιστή ως τηλέφωνο μέσω ακουστικών με μικρόφωνο 
ή/και κάρτας ήχου. Επίσης απαιτούν ευρυζωνική σύνδεση και σύνδεση με πάροχο υπηρεσιών 
VOIP ή διακομιστή SIP. 

 

Βασική ιδέα λειτουργίας του VOIP 

Με τη VoIP τηλεφωνία, η φωνή μας μετατρέπεται σε πακέτα δεδομένων και μεταδίδεται 

μέσω του δημόσιου δικτύου Internet ή μέσα σε ένα εσωτερικό δίκτυο υπολογιστών. Τα 

πακέτα αυτά δεδομένων μετατρέπονται σε κανονικό τηλεφωνικό σήμα προτού τερματίσουν στο 

άλλο τηλεφωνικό άκρο (σταθερό, κινητό ή VoIP τηλεφωνική συσκευή). 

Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την διαδικασία είναι η μετατροπή του αναλογικού σήματος 

φωνής σε ψηφιακή μορφή και η αποκωδικοποίηση/μετατροπή του σε πακέτα IP για μετάδοση 

μέσω Internet, η διαδικασία αυτή αναστρέφεται στο άκρο που λαμβάνει την κλήση. 

Μπορεί να γίνει μετάδοση πάνω από μία τηλεφωνική κλήση στην ίδια ευρυζωνική τηλεφωνική 

γραμμή. Με τον τρόπο αυτό, η φωνή μέσω IP μπορεί να διευκολύνει την προσθήκη τηλεφωνικών 

γραμμών στις επιχειρήσεις. 
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Τα χαρακτηριστικά που συνήθως χρεώνουν πρόσθετα οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, όπως η 

προώθηση κλήσεων, η αναγνώριση καλούντος ή η αυτόματη επανάκληση, είναι απλά με την 

τεχνολογία φωνής μέσω IP. 

Οι ενοποιημένες επικοινωνίες είναι ασφαλείς με την τεχνολογία φωνής μέσω IP, αφού επιτρέπει 

την ενσωμάτωση άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όπως η συνομιλία μέσω 

βίντεο, η ανταλλαγή μηνυμάτων κ.λπ. 

Αυτά και πολλά άλλα πλεονεκτήματα της φωνής μέσω IP κάνουν τις επιχειρήσεις και όλο και 

περισσότερους μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες ανθρώπων, να εφαρμόζουν τα τηλεφωνικά 

συστήματα VoIP με εκπληκτικά ταχύ ρυθμό. 

 

Για τηλεφωνικά κέντρα, το Asterisk αποτελεί κάτι σαν μονόδρομο, ενώ θα πρέπει να 

αναφέρουμε και το πολύ αξιόλογο SIPX. 

 

Χρειαζούμενα για κλήσεις VoIP 

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεστε είναι μια σύνδεση στο Διαδίκτυο. Κατόπιν χρειάζεστε μια 

σύνδεση σε κάποιον πάροχο VoIP. Για να αποκτήσετε αυτήν τη σύνδεση, θα πρέπει να εγγραφείτε 

μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου, όπου και θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα το ρυθμίσετε. 

υπάρχουν πολλών ειδών παροχής και στην Eλλάδα, κάποιοι δίνουν και μερικά δωρεάν data. 

Θα πρέπει φυσικά -από την στιγμή που δεν έχετε voip συσκευή- να εγκαταστήσετε και το αναγκαίο 

λογισμικό στον υπολογιστή/συσκευή σας (πχ Jitsi, SFLphone, Ostel, Ekiga κλπ). Κατά την χρήση 

τους, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Η/Υ χωρίς πρόβλημα στις επιδόσεις του, αν και 

http://osarena.net/tags/asterisk
http://www.sipfoundry.org/
http://osarena.net/tags/jitsi
http://osarena.net/logismiko/applications/sflphone-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25b9%25cf%2587%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25ba%25cf%2589%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25b1-enterprise-class-desktop-phone.html
http://osarena.net/logismiko/applications/ostel-kriptografimenes-klisis-apo-to-smartphone-k.html
http://osarena.net/tags/ekiga
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ενδεχομένως να παρουσιαστούν μικρά κολλήματα αλλά όλα αυτά είναι συνάρτηση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Η/Υ. Για την σύνδεση του Internet μπορείτε κι αυτή να τη χρησιμοποιείτε 

κανονικά αλλά ενδεχομένως να παρουσιαστούν διακοπές στον ήχο ανάλογα πάντα με την 

ταχύτητα και την ποιότητα της σύνδεσης την οποία κατέχετε. 

 

Πλεονεκτήματα των VOIP συνδέσεων 

Το κύριο πλεονέκτημα είναι το κόστος: οι κλήσεις μέσω VoIP κοστίζουν φθηνότερα από τις 

κλήσεις μέσω παραδοσιακής τηλεφωνίας. Με κανονική χρήση του τηλεφώνου ακόμα και αν 

πληρώνετε κάθε κλήση VoIP που κάνετε, τελικά πληρώνετε λιγότερο από τα πακέτα των παρόχων 

παραδοσιακής τηλεφωνίας που σας δίνουν δωρεάν κλήσεις. 

Συγκεντρωτικά, τα πλεονεκτήματα θα λέγαμε πως είναι τα εξής: 

 Μειωμένες χρεώσεις για κλήσεις εσωτερικού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ο διαχωρισμός 

μεταξύ αστικών και υπεραστικών. 

 Διαχείριση ενός μόνο δικτύου για τη φωνητική επικοινωνία και για τη μεταφορά 

δεδομένων, αντί δύο δικτύων. 

 Μπορείτε πολύ εύκολα να προσθέσετε κι άλλους αριθμούς χωρίς καθυστερήσεις κι 

αλλαγές στο υλικό της υπάρχουσας υποδομής σας. 

 Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε το ήδη υπάρχον τηλεφωνικό σας νούμερο σε έναν 

VoIP πάροχο. 

 Πλήθος υπηρεσιών στον ίδιο VoIP αριθμό, χωρίς παραπάνω χρεώσεις με εύκολη 

διαχείριση από το λογαριασμό σας. 

 μπορείτε να διαχειριστείτε το τηλεφωνικό σας νούμερο από όπου και αν βρίσκεστε, αρκεί 

να έχετε πρόσβαση στο Internet. 

 

Μειονεκτήματα των VOIP συνδέσεων 

1) Η VoIP τηλεφωνία δεν υστερεί σε κάτι από την συμβατική τηλεφωνία και σε αρκετά σημεία 

πλέον την υπερκαλύπτει. Αλλά λόγω της φύσης της, η VoIP τηλεφωνία έχει ένα μειονέκτημα έναντι 

της συμβατικής. Δεδομένου ότι η VoIP τηλεφωνία είναι άμεσα εξαρτημένη από την σύνδεσή μας 

και από το modem router, αν υπάρξει απώλεια ηλεκτροδότησης τότε παύει και η λειτουργία 

της. Εκτός φυσικά κι αν υπάρχει κάποιο UPS ή γεννήτρια. Γι αυτό το λόγο πάντα προτείνεται 

να υπάρχει και μία γραμμή τηλεφώνου (PSTN) για πιθανές κλήσεις σε αριθμούς εκτάκτων 

αναγκών (199, 166 κλπ). 

2) Ένα άλλο μειονέκτημα των Voip συνδέσεων είναι η όχι και τόσο καλή ποιότητα της φωνής, η 

οποία εξαρτάται από την ποιότητα του δικτύου (και όχι από την ταχύτητα, όπως εσφαλμένα 

πιστεύουν πολλοί). Επειδή δεν μπορείτε να ελέγξετε πόσα και ποια μηχανήματα μεσολαβούν 

μεταξύ του τηλεφώνου σας και των διακομιστών του παρόχου VoIP που συνδέεστε, είναι πιθανό 

δυσλειτουργίες ή καθυστερήσεις αυτών των μηχανημάτων να επηρεάσουν τη συνομιλία σας. 

Παρόμοιες καθυστερήσεις συμβαίνουν όταν συνδέεστε σε μια ιστοσελίδα και υπάρχει 

καθυστέρηση μέχρι να φορτωθεί. 
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3) Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το VoIP είναι ένα σύστημα που βασίζεται στο 

Διαδίκτυο, πράγμα που το καθιστά εκτεθειμένο σε μια σειρά τρωτών σημείων για τα οποία 

δεν χρειαζόταν ποτέ να ανησυχείτε κατά τη χρήση των παραδοσιακών τηλεφωνικών 

γραμμών. Οι γραμμές VoIP είναι ευαίσθητες στους ίδιους τύπους επιθέσεων στους οποίους 

εκτείθενται η σύνδεση διαδικτύου και το e-mail σας και επομένως, πριν εγγραφείτε για υπηρεσία 

VoIP, πρέπει να γνωρίζετε αυτά τα πιθανά τρωτά σημεία: 

 Αλληλογραφία spam. Η υπηρεσία VoIP υπόκειται στον δικό της τύπο ανεπιθύμητου 

μάρκετνιγκ, γνωστού ως «Spam over Internet Telephony» (Spam μέσω τηλεφωνίας 

Internet) ή SPIT. 

 Διακοπές. Επιθέσεις διαδικτύου, όπως οι ιοί και ιοί τύπου worm, μπορεί να διαταράξουν 

την υπηρεσία ή ακόμη και να θέσουν την υπηρεσία VoIP εκτός λειτουργίας. 

 Ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) μέσω φωνής. Γνωστό και ως «vishing», αυτό 

συμβαίνει όταν ένας επιτιθέμενος έλθει σε επαφή χρησιμοποιώντας τη γραμμή VoIP και 

επιχειρεί να σας ξεγελάσει ώστε να αποκαλύψετε πολύτιμα προσωπικά δεδομένα, όπως 

στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού. 

 Απώλεια ιδιωτικού απορρήτου. Το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας VoIP δεν είναι 

κρυπτογραφημένο, καθιστώντας εύκολο για τους εισβολείς να παρακολουθούν τις 

συνομιλίες μέσω VoIP. 

 Παράνομη πρόσβαση. Οι hacker μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη σύνδεση VoIP 

και να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή σας για να πραγματοποιούν κλήσεις. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να πουλήσουν τα στοιχεία της σύνδεσής σας στη μαύρη 

αγορά. Μόλις βρεθούν εντός του οικιακού δικτύου σας, οι hacker μπορούν να ψάξουν για 

ευαίσθητα στοιχεία που ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. 

   

Αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 

 Οι βασικοί κανόνες για να μετριαστούν αυτοί οι κίνδυνοι, δεν διαφέρουν από την υπόλοιπη 

χρήση του διαδικτύου που θα έπρεπε να κάνουμε: 

 Ασφάλεια του εξοπλισμού. Επιλέξτε εξοπλισμό VoIP που χρησιμοποιεί τα τρέχοντα 

πρότυπα ασύρματης ασφάλειας όπως τα Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 και IEEE 

802.11i. Μη βασίζεστε στο πρωτόκολλο ασφάλειας Wired Equivalent Privacy (WEP) --είναι 

μια παλαιότερη και λιγότερη ασφαλής τεχνολογία. 

 Πιστοποίηση γνησιότητας και κρυπτογράφηση. Ενεργοποιήστε οποιεσδήποτε 

λειτουργίες πιστοποίησης γνησιότητας και κρυπτογράφησης που είναι διαθέσιμες στο 

σύστημα VoIP σας. Με τον τρόπο αυτό δεν θα επιτρέψετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να 

εισέλθουν στο δίκτυό σας και θα διασφαλίσετε το ιδιωτικό απόρρητο για τις κλήσεις σας. Οι 

συσκευές WPA, WPA2 και IEEE 802.11i διαθέτουν προηγμένη κρυπτογράφηση και 

τεχνολογία πιστοποίησης γνησιότητας. 

 Τείχος ασφαλείας (firewall) VoIP. Χρησιμοποιήστε firewall ειδικά σχεδιασμένο για 

κυκλοφορία VoIP. Το firewall θα εντοπίσει ασυνήθιστα πρότυπα κλήσεων και θα 

παρακολουθεί για ενδείξεις επίθεσης. 

 Δύο συνδέσεις. Αν είναι εφικτό, να έχετε ξεχωριστή σύνδεση Internet για τη γραμμή VoIP 

σας, ώστε οι ιοί ή οι επιθέσεις -που απειλούν το δίκτυο δεδομένων σας- να μην επηρεάσουν 

το τηλέφωνό σας. 
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 Ενημερωμένη προστασία από ιούς. Χρησιμοποιήστε ενημερωμένη προστασία από ιούς 

και τεχνολογία προστασίας από αλληλογραφία spam στις συσκευές σας. 

 Επίγνωση. Μπορείτε να ενεργήσετε ως μια συμπαγής γραμμή άμυνας, προσέχοντας για 

περίεργες δραστηριότητες στη γραμμή σας VoIP και αποκτώντας εξοικείωση με τις τεχνικές 

που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι. 

Πρακτικά όμως θα λέγαμε πως η VOIP είναι τόσο ασφαλής, όσο και η παραδοσιακή 

τηλεφωνία. Η τηλεφωνία VoIP όμως δίνει επιπλέον τη δυνατότητα κρυπτογράφησης της 

συνομιλίας (αφού η συνομιλία μεταδίδεται ψηφιακά), κάτι που την κάνει ασφαλέστερη από την 

παραδοσιακή τηλεφωνία. Εμπειρικά, αν και θεωρητικά λειτουργεί απροβλημάτιστα στην πράξη, 

ενδεχομένως παρουσιαστούν καθυστερήσεις στον ήχο ή ακόμα και παντελής αδυναμία 

σύνδεσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο πρόγραμμα (VoIP Client) το οποίο χρησιμοποιείτε 

στο κινητό σας ή ακόμα και το δίκτυο 3G το οποίο έχετε. Από Wi-Fi μπορείτε να το χρησιμοποιείτε 

με πολύ καλύτερα αποτελέσματα αλλά, και πάλι, υπάρχει εξάρτηση με την κατάσταση λειτουργίας 

του Wi-Fi. 

Μερικές απαντήσεις σε εύλογες απορίες 

 Μπορώ να έχω και εισερχόμενο νούμερο άλλης πόλης ή άλλου κράτους; Ναι μπορείτε, αν 
και, τουλάχιστον για την Ελλάδα, αυτό είναι παράτυπο και αντίθετο με τους κανονισμούς της 
ΕΕΤΤ (υπάρχουν πολλά καταστήματα στο διαδίκτυο, τα οποία δίνουν τηλέφωνα Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, ενώ βρίσκονται αλλού). Μιλήστε με τον πάροχο που επιλέξατε. 

 Μπορώ να συνδεθώ σε πολλούς παρόχους VoIP ταυτόχρονα; Εξαρτάται από την 
τηλεφωνική συσκευή που θα επιλέξετε: μπορείτε να συνδεθείτε ταυτόχρονα σε τόσους παρόχους 
VoIP, όσοι και οι λογαριασμοί (ή accounts ή γραμμές) που έχει η τηλεφωνική συσκευή που θα 
επιλέξετε. 

 Μπορώ να καταργήσω την τηλεφωνική γραμμή που έχω, αφού θέλω να κάνω μόνο 

κλήσεις VoIP; Όλοι θα το θέλαμε, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Ο λόγος που δεν γίνεται 

είναι ότι για να συνδεθείτε σε έναν πάροχο VoIP χρειάζεστε σύνδεση στο διαδίκτυο. Και 

δυστυχώς (στην Ελλάδα) οι οικιακές συνδέσεις στο διαδίκτυο δίνονται μόνο πάνω σε 

τηλεφωνικές γραμμές. 

 Με τα πιο πάνω, καλύφθηκε το θέμα VOIP τηλεφωνίας και δόθηκαν οι απαντήσεις σε όσους δεν 

ήξεραν τι ακριβώς είναι και τι κάνει. 

Η γραμμή VoIP είναι ελκυστική διότι έχει χαμηλό πάγιο που περιλαμβάνει έναν αριθμό 

πρόσθετων λειτουργιών χρήσης, με σημαντικότερο την κρυπτογράφηση καθώς αυτό 

εξασφαλίζει υψηλή ιδιωτικότητα. Εφόσον γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, 

μπορείτε να αποφασίσετε αν θα πρέπει να αφήσετε τους φόβους για την ασφάλεια να σας 

αποτρέψουν από τη χρήση της τηλεφωνίας μέσω Internet (VoIP). 
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Τεχνολογία VoIP 

Δύο είναι τα βασικά πρότυπα, για τα οποία γίνεται λόγος αυτόν τον καιρό: 

 Το 1996 παρουσιάστηκε το πρότυπο Η.323 της ΙTU και 

 Το 1999 το Session Initiation Protocol (SIP) της IETF (Internet Engineering Task Force). 

Αυτά τα πρότυπα αφορούν κυρίως στον τρόπο διαχείρισης της κλήσης (τις διαδικασίες σύνδεσης / 

αποσύνδεσης κλπ.). Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιείται όλο και πιο πολύ το SIP. 

Τα πλεονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα του VoIP 

Κατά την ψηφιοποίηση της φωνής, μπορούν να εφαρμοστούν αλγόριθμοι συμπίεσης και 

κωδικοποίησης. Ένα σύστημα, το οποίο συνδυάζει αυτές τις λειτουργίες ονομάζεται codec 

(Coder/Decoder). Χρησιμοποιώντας ένα codec με υψηλή συμπίεση μπορούμε να μεταφέρουμε 

από την ίδια γραμμή επικοινωνίας περισσότερες από μία κλήσεις. 

H τεχνολογία του VoIP επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους. Τα πακέτα δεδομένων IP που 

ταξιδεύουν από έναν υπολογιστή μέσω διαφόρων δικτύων στον προορισμό τους, μπορεί να 

φτάσουν καθυστερημένα, με διαφορετική σειρά ή ακόμα και να χάνονται.  Σημαντικό ρόλο στην 

ποιότητα παίζουν: ο λόγος της συμπίεσης που εφαρμόζει το codec καθώς και η ταχύτητα και 

η διαθέσιμη χωρητικότητα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων. 

Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Γενικά, όταν μιλάμε για σύνδεση σε ΙΡ πάροχο μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να ξέρουμε ότι 

υπάρχουν πολλοί «αδύναμοι κρίκοι»: 

 Το πακέτο ξεκινάει από το σπίτι μας μέσω του χάλκινου καλωδίου για να φτάσει στο 

πλησιέστερο κέντρο του ΟΤΕ 

 Από το κέντρο του ΟΤΕ θα πρέπει να δεδομένα να φτάσουν σε ένα από τα κέντρα 

σύνδεσης των ISP (πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, π.χ. Forthnet, HOL, Tellas κλπ.) 

 Από τον ISP μεταφέρονται μέσω του δικού του αλλά και άλλων δικτύων στον προορισμό 

τους, στον κόμβο του ΙΡ τηλεφωνικού παρόχου. Μέχρι να φτάσουν εκεί, ενδεχομένως 

έχουν μεγάλο ταξίδι, ακόμα και υπερατλαντικό. 

Σε όλα αυτά τα στάδια υπάρχουν καθυστερήσεις και διάφορα άλλα προβλήματα που μπορούν να 

«χτυπήσουν» τα πακέτα της ΙΡ τηλεφωνίας μας. Δεν είναι μόνο ο χρόνος μεταφοράς πακέτων (τα 

μαγικά 200 ms, τα οποία συχνά αναφέρονται) αλλά και άλλα προβλήματα.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP 

https://el.wikipedia.org/wiki/VoIP 
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