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سرفصل ها
هههای همگرا یا ● Converged Networkآشنایی با اصطلاحات شبک
Voice over IP یا VoIPیمعرفی ●
هلهای لیه ● VoIP یمربوط به Transportیمعرفی سیگنالینگ و پروتک
هشهای تضمین کیفیت (● هههای همگراQoSیمعرفی رو ) در شبک



  

Terminology
اصطلاحات



  

IP telephony
●IP telephony یا همان VoIP

هیکند TCP/IPهر شبکه ای که سیگنال های صدا را توسط ●  هدایت یم
عمویمی یا خصوصی–

هیشود Packet-switchبر روی هر شبکه ●  اجرا یم

هلهای ● هیکنند VoIPانواع اتصالتی که سیگنا  را احمل یم
●T-carriers, ISDN, broadband cable, satellite connections, WiFi, 

WiMAX, cellular telephone networks



  

IP telephony
●Internet telephony

●VoIP بر روی اینترنت
یمزایا: هزینه کمتر●

هیتوانند برای این یموضوع استفاده شوند● خطوط خصوصی هم یم
یمؤثر و اقتصادی●
Network congestionداشتن ایمکان کنترل ●

کیفیت صدای بهتر–



  

Non-Data Applicationها 
ههای در شبکه همگرا (● )Converged networkابزارهای دیگر غیر داد

●FoIP یا Fax over IP
●IPTV
●Videoconferencing 
●Streaming video

هیرسد– ویدیوی فشرده شده به صورت یک جریان ادایمه دار به دست شما یم
Hulu.comسایت –

●Webcast
–Streaming video هیشود  که از طریق وب پخش یم



  

VoIP (Voice over IP) 
Applications and Interfaces 



  

VoIP (Voice over IP)
VoIPدلیل استفاده از ●

هنتر● قیمت ارزا
هیها و ابزارهای جدیدتر● ویژگ
یمدیریت یمرکزی شبکه تلفن و داده●

پیکربندی داده و تلفن●
هنهای سنتی (ارسال ودریافت سیگنال آنالوگ)● تلف
 ساخته شدهTCP/IPتلفنی که برای انتقال بر روی ●

همافزار – VoIP clientیک کایمپیوتر با یک یمیکروفون و اسپیکر و نر



  

هنهای آنالوگ تلف
هنهای سنتی، به همراه اتصال ● VoIPاستفاده از تلف

سیگنال های صدا باید به بیت تبدیل شوند●

تبدیل آنالوگ به دیجیتال●
●Codec

هههای آنالوگ– ههسازی داد روشی برای فشرد

●ATA یا analog telephone adaptor
هیتواند به صورت یک دستگاه خارجی و یا یک کارت داخلی باشد– یم
هیشود RJ-11تلفن به پورت –  وصل یم



  

هنهای آنالوگ تلف

analog telephone adapter یا ATA ۱-۱۱شکل 



  

VoIP router

VoIP router ۲-۱۱شکل 



  

Digital PBX (IP-PBX)
●Digital PBX یا IP-PBX

●PBX یا private brach exchange  سوییچ تلفن که تماس های تلفنی داخل سازیمان را 
هیکند  به هم وصل یم

●IP-PBX
سوییچ خصوصی●
هیکند ● با سیگنال های صدای آنالوگ و دیجیتال کار یم
هیشود PSTNبه شبکه داده و شبکه ●  یمتصل یم
 IP-basedارسال دریافت سیگنال های صدای ●
همافزار یمناسب بسته شده است● به همراه یک نر



  

IP-PBX

IP-PBX ۳-۱۱شکل 



  

Analog PBX with Gateway
هنهای سنتی به ● هیشوند PBXتلف  های آنالوگ (سانترال) وصل یم

هیشوند Voice-data gatewayسپس به ●  ها یمتصل یم

●Gateway شبکه تلفن قدیمی را به شبکه TCP/IP هیکند  یمتصل یم
 خصوصیWANاینترنت یا شبکه ●

●Gateway
دیجیتال کردن سیگنال های صدا●
ههسازی● فشرد
ههها درون ● Packetقرار داد
●Packet ها را باشبکه Packet-switched هیکند  هدایت یم



  

هنهای آنالوگ تلف

هناهای آنالوگ و شبکه ۴-۱۱شکل  VoIP ادغام تلف



  

IP Telephones

IP phone توسط VoIP دسترسی به شبکه ۵-۱۱شکل 



  

IP Telephones

IP phone یک ۶-۱۱شکل 



  

Softphone 

Figure 11-7 Softphone interface



  

Softphone

 به شبکه اهمگراsoftphone ارتباط یک ۸-۱۱شکل 



  

Signaling Protocols



  

Signaling Protocolها 
●Signaling

تبادل اطلعات●
بین اجزاء شبکه و سیستم–
برقرار کردن، یمانیتور کردن و قطع کردن یک ارتباط–
هلکرد سیستم– کنترل نحوه عم

یمدیریت نشست کلینت ●

پروتکل های سیگنالینگ●
●SS7,H323,SIP, MGCP



  

SIP Server های معمول 
●Asterisk  یمتن باز و رایگان 

همهای انحصاری ●  از شرکت های زیر یموجود است SIPسیست

–3Com
–Avaya
–Cisco
–Nortel
–others



  

Transport Protocols



  

Transport Protocol
 تنها برقراری و قطع ارتباط H323 و SIPپروتکل های سیگنالینگ یمانند ●

هیکنند  را یمدیریت یم
هیکنند ● پروتکل های دیگری یمحتوای صدا و تصویر را یمنتقل یم
 را یمرور کنیدTransportپروتکل های لیه ●

●TCP اتصالگرا 
تصمین رسیدن بسته، ولی کند تر است–

●UDP اتصالگرا نیست 
 یمناسب استRealtimeتضمینی وجود ندارد، سریعتر است، برای ابزارهای –



  

RTP (Real-time Transport Protocol)
●RFC 1889

هیکند applicationدر لیه ●  کار یم
هیکند UDPبا ●  کار یم

هیکند تا:sequence numberبه بسته ها ●  اضافه یم
ترتیب سر هم کردن بسته ها در یمقصد یمشخص شود●
●Packet lost در احین انتقال یمشخص شود 

زدن برچسب زیمانی به بسته ها●
هتکننده: تأخیر شبکه را جبران کند و سیگنال های را همگام کند ● نود دریاف

 باید استفاده شود)RTCPروشی برای کشف سلیمت ارسال وجود ندارد(برای این کار از ●



  

RTCP (Real-time Transport Control Protocol)
●RFC 3550
ایمکان گرفتن بازخورد کیفیت وجود دارد●

هیشوند ● بسته ها دوره ای ارسال یم
هیشود packet lostتأخیر بسته و ●  یمحاسبه یم
هیتواند یمشکلت را برطرف کند (برای اینکار باید از ●  استفاده کرد)QoSنم

 اختیاری استRTCPاستفاده از ●



  

QoS (Quality of Service)



  

QoS (Quality of Service)
●QoS کارایی شبکه را یمی سنجد 
 پایدارQoSبرای اطمینان از یک ●

نیاز به یک پهنای باند اختصاصی بیشتر دارد●
 بال هستیمQoSبرای اطمینان از QoSنیاز به تکنیک های ●

–RSVP
–DiffServ
–MPLS



  

RSVP (Resource Reservation Protocol)
Transportپروتکل لیه ●
قبل از ارسال●

هیکند ● یمنابع شبکه را رزرو یم

هیکند ● هتکننده ایجاد یم یک یمسیر بین ارسال کننده و دریاف
هیدهد ● پهنای باند یمناسب را دراختیار قرار یم

هیرسد– سیگنال بدون تأخیر به یمقصد یم



  

DiffServ
هیکند ● ترافیک شبکه را اولویت بندی یم
هیدهد ● اولویتی رابه هر ترافیک شبکه نسبت یم
برای سرویس های صدا و تصویر که به زیمان وابسته اند●

هیدهد ● ایمکان احفاظت بیشتری در اختیار قرار یم

برای اولویت بندی ترافیک ●
DiffServ : فیلد IPv4برای●
Traffic class : فیلد IPv6برای ●



  

IP header



  

منابع
هیفر● تهیه کننده و یمترجم: بهراد اسلیم

b.eslamifar@gmail.comپست الکترونیکی: ●
●PersianNetworks هتهای یمن در وب نوش
هتهای شخصی یمن● وب نوش

Network+ Guide to Networksکتاب ●
Tamara Deanنویسنده: ●
ویرایش پنجم●

http://samsclass.infoسایت ●

هیشود.GFDLاحق استفاده، تغییر، و توزیع، تحت یمجوز یمستندات آزاد گنو « » داده، و احتی توصیه یم

http://forum.persiannetworks.com/blogs/tolstoy/
http://www.linuxmotto.ir/
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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