
 هواالول

 سمينار
 )VoIP(مخابراتي نوينهاي سيستم 

1395بهمن   

 با همكاري دانشكده كامپيوتر و شركت ساعيان ارتباط
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 هدف از برگزاري اين سمينار
 

   رهبري معظم مقام تاكيد بنابر دانشگاه و صنعت ارتباطات گسترش•

 تكنولوژي اين از استفاده با ارائه قابل راهكارهاي و امكانات بررسي و VoIP تكنولوژي معرفي•

   حوزه اين برتر هاي پروژه معرفي•

 توسعه و تحقيق در بكارگيري جهت حوزه اين در جديد مفاهيم معرفي•

 مند عالقه دانشجويان با همكاري جهت مناسب بستري ايجاد•
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 فهرست مطالب
ارتباط ساعيان شركت تاريخچه و معرفي 

سنتي مخابراتي هاي سيستم بر مروري 

تكنولوژي معرفي VoIP 

جديد نسل هاي سيستم ساختار معرفي 

ي ارائه قابل راهكارهاي و امكانات ها، قابليت VoIP 
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 معرفي

 شركت ساعيان ارتباط



 شركت ساعيان ارتباط
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نسل مخابراتي كارهاي راه ارائه و تجهيزات فروش و توليد زمينه در 1384 سال از فعاليت شروع 

 جديد

هاي سيستم سازي پياده و طراحي Embedded بر مبتنيVoIP مختلف سطوح در  

تماس مركز همچون افزاري نرم كارهاي راه سازي پياده و طراحي )Contact Center( و CRM 

امنيتي هاي سيستم سازي پياده و طراحي VoIP 

 



 شركاي تجاري ساعيان ارتباط
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 سيستم هاي مخابراتي سنتي



 ساختار سيستم هاي تلفني سنتي
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 )Circuit switching(سوييچينگ مداري •



 )ادامه(ساختار سيستم هاي تلفني سنتي 
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 PSTN  /POTSشبكه •

Digital Trunks 
 

Analog line 
 

Central 
Office  
(CO) 

Analog Digital Analog 



 )ادامه(ساختار سيستم هاي تلفني سنتي 
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 (Circuit switching(مشكالت سوييچينگ مداري •

 اختصاصي جهت انتقال صوت طراحي 

 منابع براي هر تماس و ايجاد محدوديترزرو 

 انتقالماندن منابع در زمان بالاستفاده 

ثابت بودن نرخ انتقال داده ها 

 )Packet Switching(سوييچينگ بسته اي : راه حل 



Voice over Internet Protocol (VoIP) چيست؟ 
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 نتيجه در وIP  ي شبكه بستر در صدا انتقال تكنولوژي•
 Packet Switching هاي قابليت از مندي بهره

 
 
 

بلكه يابد، نمي انتقال تكنولوژي اين در صدا تنها البته  
 .دارد وجود نيز متني پيام و تصوير انتقال امكان
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 سيستم هاي مخابراتي نسل جديد



VOIP چگونه كار مي كند؟ 
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 )مكالمه برقراركننده( سيگنالينگ هاي پروتكل•
SIP 
H.323 
MGCP 
MEGACO (H.248) 

 
 مديا انتقال هاي پروتكل•

RTP 
RTCP 

 

VOIP  ادامه(چگونه كار مي كند؟( 
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VOIP  ادامه(چگونه كار مي كند؟( 



VOIP  ادامه(چگونه كار مي كند؟( 
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 مكالمه يك برقراري جريان•

VoIP پروتكل از استفاده با SIP 
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 VoIPشبكه هاي ساختار و اجزاي 
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 )ادامه( VoIPشبكه هاي ساختار و اجزاي 

 End Point يا و ها ترمينال•

تلفن IP )IP-Phone( 

افزاري نرم تلفن )Soft Phone( 

ATA 
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 )ادامه( VoIPشبكه هاي ساختار و اجزاي 

 )IP )IP-PBX تلفن مركز•
ارتباطي هاي كانال و منابع مديريت 
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 )ادامه( VoIPشبكه هاي ساختار و اجزاي 

 VoIP به VoIP  از غير ارتباطي هاي شبكه مبدل•

آنالوگ خطوط مبدل PSTN )FXO( 

آنالوگ داخلي خطوط مبدل )FXS( 

ديجيتال هاي لينك مبدل )E1( 
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 )ادامه( VoIPشبكه هاي ساختار و اجزاي 

 VoIP شبكه فايروال•

Session Border Controller 
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QoS 

Accounting 

NAT 
Traversal Security Authentication 

IDS / IPS 

Routing 

Encryption 

Topology 
Hiding 

Redundancy Interoperability 

Transcoding 
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 VoIPمزايا، قابليت ها و كاربردهاي 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 كاهش هزينه هاي ارتباطي 

  Dataو  Voiceتمايل به استفاده از شبكه هاي 

 سهولت مديريت و نظارت

 تمايل به گسترش شبكه تلفني در آينده

 ؟ VoIPچرا 
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 )ادامه(؟  VoIPچرا 

 ها هزينه كاهش•

 80 تا ها هزينه كاهش : مكالمات هزينه%  

  فاصله به هزينه وابستگي عدم  

 مكالمات زمان مدت به هزينه وابستگي عدم   

 تلفني سيستم مديريت و پشتيباني : نگهداري هزينه 

سازمان بيرون حتي و درون افراد انتقال صورت در : جايي جابه هزينه 

تلفني سيستم گسترش منظور به كمتر هزينه صرف : گسترش هزينه 
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 )ادامه(؟  VoIPچرا 

 نگهداري و اندازي راه نصب، در سهولت•
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 )ادامه(؟  VoIPچرا 

 نبود پذير امكان سنتي ساختار در كه هايي قابليت و امكانات ارائه•

 

Video Call 

Video Conference 



27 

 )ادامه(؟  VoIPچرا 

 نبود پذير امكان سنتي ساختار در كه هايي قابليت و امكانات ارائه•

 

Remote (Home) Users 



28 

 )ادامه(؟  VoIPچرا 

 نبود پذير امكان سنتي ساختار در كه هايي قابليت و امكانات ارائه•

 

Fax to Email 

Voicemail to Email 

Reporting 

Online Monitoring 
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 )ادامه(؟  VoIPچرا 

 )Unified Communication( يكپارچه ارتباطي سيستم ايجاد امكان•
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 VoIPراهكارهاي ارتباطي 

 IP شبكه بستر در مختلف نقاط ميان ارتباط برقراري•

 شيراز 

 تهران
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 )ادامه( VoIPراهكارهاي ارتباطي 

 خروج/ورود كنترل و نظارتي هاي سيستم با يكپارچگي•
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 )ادامه( VoIPراهكارهاي ارتباطي 

 هاي محيط در يكپارچه ارتباطات•

 دانشگاهي و آموزشي
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 )ادامه( VoIPراهكارهاي ارتباطي 

 ها آن رابط يا و Emergency هاي سيستم عنوان به•
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 پرسش و پاسخ؟؟
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 با تشكر از توجه و همراهي شما

www.senatelecom.ir 
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