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Obr. 1 - Architektura TAPI

Telekomunikační technika během posledních 10 let pro-
dělala značný rozvoj. Stále více spolupracuje s prostředky
výpočetní techniky, která je interní nebo externí součástí
telekomunikačních zařízení. Bouřlivý rozvoj těchto dvou ob-
lastí, díky chybějícím standardům a jednotné koncepci pře-
nosových systémů různých výrobců, způsobil určité pro-
blémy. Jedná se především o omezenou možnost  rozvíjet
a kombinovat mezi sebou různá telekomunikační zařízení
původem od různých výrobců. Také využití potenciálu osob-
ních počítačů PC bylo velmi omezené. Například využívání
služeb pobočkové ústředny PBX pomocí počítače po počí-
tačové síti bylo téměř nemožné z důvodu hardwarové ne-
kompatibility výpočetní a telekomunikační techniky a nutnost
vazby na firemní programové vybavení. Jinými slovy, zá-

kazník byl nucen ve svém systému používat pouze zaříze-
ní a programové vybavení jednoho výrobce. Navíc možnost
poskytování služeb a rozšiřování takového systému bylo
velmi omezené. To bylo způsobeno především velkým množ-
stvím různých aplikačních programových rozhraní (API)
a jejich vzájemnou nekompatibilitou.

Zavedení paketového přenosu dat umožnilo vytvoření
nového způsobu komunikace – počítačové telefonie CT
(Computer Telephony). V této oblasti je asi nejznámější in-
ternetová telefonie, která umožňuje telefonovat po síti inter-
net. Aplikace počítačové telefonie umožňují kromě vytvoře-
ní a ukončení hovoru (včetně identifikace volajícího) také
funkce směrování hovoru (např. konference, přesměrování
hovoru, hold), poskytování a získávání informací (zvukové
menu, přehrávání informací volajícím, posílání faxů, nahrá-
vání informací od volajících včetně vytáčených čísel apod.),
rozpoznávání hlasu (mimo jiné také autorizace volajícího
pomocí hlasu) a síťové služby (detekce tónů, detekce tele-
fonního záznamníku nebo hlasu).

Postupně vznikaly různé standardy pro počítačovou tele-
fonii včetně různých API rozhraní (Application Programming
Interface), které umožňují propojení výpočetní techniky
a telefonních služeb a lepší spolupráci výpočetní techniky
s telekomunikačními zařízeními. V současné době je nejroz-
šířenějším a také nejdostupnějším API pro počítačovou tele-
fonii rozhraní TAPI (Telephony Application Programming In-
terface), jehož první verze byla vytvořena v roce 1993 firmami
Microsoft a Intel, na pozdějším vývoji se však Intel již nepo-

dílí. Toto rozhraní umožňuje plnou komunikaci počítačů se
zařízeními připojenými k telefonní sítí. Rozhraní TAPI je sou-
částí operačních systémů  WIN95/98, WINDOWS NT
a WINDOWS 2000. Umožňuje připojení a počítačové řízení
prakticky libovolného koncového telekomunikačního zaříze-
ní. Svojí univerzálností tak TAPI zbavuje uživatele závislosti
na jednom výrobci. V případě využívání víceúčelových zaří-
zení s otevřenou architekturou vzniká prakticky neomezená
možnost rozšiřovat a programově ovládat stávající teleko-
munikační systém podle potřeb zákazníka, a tím výrazně
zlepšovat efektivitu práce v takovém systému.

Struktura komunikace pomocí TAPI je ukázána na obr. 1.
TAPI definuje dvě rozhraní:

l Rozhraní API mezi aplikacemi a TAPI.
l Rozhraní SPI (Service Provider
Interface) mezi TAPI a hardwarovým
ovladačem TSP (Telephony Servi-
ce Provider).

Celý systém se skládá
z počítačů PC, na kterých se spouš-
tějí jednotlivé aplikace, které pro-
střednictvím TAPI ovládají jednotli-
vé ovladače TSP řízených zařízení.
Prostředí TAPI může zajistit  součas-
né spouštění více aplikací.

Implementace programovatelné-
ho prostředí počítačové telefonie
TAPI je charakteristická revolučním
využitím vlastností moderních po-
čítačových a telekomunikačních

otevřených technologií, které umožňuje vzájemné propoje-
ní PC počítačů a telekomunikačních zařízení z libovolného
místa pomocí sítí LAN, WAN a internet. Proto je možné vy-
užívat běžných a speciálních služeb telekomunikačních
zařízení, které jsou navíc dostupné z běžných programo-
vých prostředků, jako je např. Microsoft Office, Lotus Orga-
nizer atd. Rozhraní TAPI je založeno na otevřené architek-
tuře WOSA (Windows Open Services  Architecture), což
umožňuje vytvoření prakticky libovolné aplikace pro libo-
volně velkou organizaci. Možnosti Vašeho systému jsou tedy
především dány “inteligencí” použitých aplikací.

Osobní počítač je možné připojit k telefonní síti jedním
ze čtyř základních způsobů. Jedná se o server-centric mo-
del, phone-centric model, voice-server model a PC-centric
model.

Vzhledem k tomu, že zatím není k dispozici vhodný pře-
klad těchto výrazů, ponecháváme je v původním jazyku.

Server-centric model (obr. 2) vytváří logické spojení mezi
počítači a telefony pomocí sítě LAN. Telefonní vedení je při-
pojeno na switch. Tento model nevyžaduje fyzické připojení
telefonů s počítači a nevyžaduje žádný speciální hardware
na počítačích klientů. Dokonce nemusí být ani propojeny
telefony s klientskými počítači. Virtuální spojení mezi jed-
notlivými klienty a serverem je realizováno pomocí proto-
kolu RPC (Remote Procedure Call), které je založeno na
přenosovém protokolu TCP/IP.

Implementace TAPI  spočívá v prosté instalaci ovladače
TSP na server. Na klientské počítače je pak možné instalo-



Obr. 2 - Server-centric model Obr. 3 - Phone-centric model

vat aplikační programy, které využívají nové možnosti vy-
lepšené sítě.

Phone-centric model (obr. 3) vyžaduje externí adaptér,
pomocí kterého je telefon připojen k ústředně. Telefon je zá-
roveň připojen k sériovému nebo paralelnímu portu osobní-
ho počítače. Základní výhoda tohoto modelu je jeho snad-
ná instalace, která  nevyžaduje změny ve stávající vnitřní
telefonní síti. Nevýhodou jsou problémy s přenosem dat
a faxových zpráv do osobního počítače. Je to způsobeno
zastaralostí používaných adaptérů. Tento problém by mělo
vyřešit zavedení universální sériové sběrnice USB.

Voice-server model (obr. 4) umožňuje připojení telefon-
ního vedení  na desky voice-serveru, který je umístěn na
síti LAN. Podle druhu základní desky je možné používat
analogové, digitální a ISDN vedení. Jedná se o druh ser-
ver-centric modelu, který sice doručuje volání přímo, ale
nepředává řídící informace.

PC-centric model (obr. 5) vyžaduje připojení telefonního
vedení a vlastních telefonů do speciální karty. Tento model
umožňuje připojení hlasu z telefonu do
počítače, což je výhodné pro některé
vstupní/výstupní (I/O) operace. Nevýho-
dou je poměrně vysoká cena, protože
každý klientský počítač potřebuje spe-
ciální kartu a navíc je požadován větší
výkon všech počítačů.

  Uživatelé podnikových počítačo-
vých sítí LAN pouhým doplněním pro-
gramového vybavení mohou vytvořit vy-
soce efektivní informační systém, který
pomocí aplikačních programů může od-
stranit rutinní práce, urychlit
a zjednodušit komunikaci a zavést spe-
ciální služby. Uživatel nemusí být zna-
lec telekomunikační techniky, míra ná-
roků je dána pouze vlastnostmi
aplikačního programu. Aplikace
s implementací TAPI využívají všech-
ny standardní funkce ústředen PB a umožňují vytvoření zá-
kaznických služeb. Navíc umožňují připojení telefonních
účastníků na jiné komunikační cesty, jako je třeba GSM brá-
na. Pomocí aplikačního programu je možné například vy-
tvořit systém, který automaticky  vybírá různé přenosové
cesty, jako je GSM spojení a běžná síť, a tím vytvoří nejlev-
nější spojení dle aktuálního tarifu.

V této době jsou aktuální verze rozhraní počítačové te-
lefonie TAPI 2.1 a TAPI 3.0. Verze TAPI 2.1 obsahuje tyto
funkce:

l Windows NT server podporuje klienty
Windows 95 a Windows NT Workstation
l Vytáčení telefonních čísel  z Windows
aplikací jako je např. Word, Excel, Outlo-
ok, Lotus Notes apod.
l Pro server-centric architekturu: obsluha
volání (call control) pomocí počítačů PC,
pro PC-centric a phone-centric architektu-
ru: call control i media control.
l Podpora ukládání telefonních čísel ve
formátu podle doporučení ITU-T E-123.
l Aplikace TCMAPP pro konfiguraci uži-
vatelů a linek (pro server-centric architek-
turu).
l  Proxy Request Handler pro podporu
ACD.
l Plně 32-bitová architektura.
l Podpora Unicode.

l Je obsažena například v Service Packu 4 pro Windows
NT 4.0.
Verze TAPI 3.0 zahrnuje všechny funkce TAPI 2.1 a má tyto
další vlastnosti:
l Implementováno skupinou COM komponent, čímž zjed-
nodušuje programování TAPI aplikací.
l Podporuje H.323 vč. přenosu videa.
l Obsahuje IP multicast conferencing, a tím zefektivňuje skupi-
novou komunikaci.
l Integrace s Active Directory.
lPodporuje Quality of Service a rezervační protokol RSVP.
l Je zpětně kompatibilní s TSP 2.1.
l Je obsaženo ve Windows 2000. Plánuje se jeho doplnění
do Windows 98.

Vzhledem k rychlému vývoji výpočetní a telekomunikační
techniky lze předpokládat dynamický vývoj programového
prostředí TAPI směrem k široké univerzálnosti a snadnosti
implementace.
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