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 NET  .................................................................................................................... 113 فرمان

 ping  ..................................................................................................................... 113 فرمان

 Netstat  ................................................................................................................. 161 فرمان

 169 ......................................................................................................................... نوزدهم فصل

 169 .................................................................................................... کنفرانس اتاق یاستانداردها

 161 ................................................................................................................... یاهیپا اطالعات

 166 ........................................................................ دئوکنفرانسیو ستمیس تیفیک بهبود در موثر عوامل

 166 .................................................................... است یضرور ریز نکات تیعار فوق، طیشرا جادیا جهت

 166 ............................................................................................................................دمانیچ

 166 .................................................................................................................. کوچک یهااتاق

 166 .................................................................................................................... بزرگ یهااتاق

 166 .............................................................................................................. کنفرانس یهاسالن

 162 ................................................................................................ زیم نوع اساس بر اتاقها دمانیچ

 162 ............................................................................................. یطوالن یزهایم با دهیکش یاتاقها

 169 .................................................................................................... گرد زیم با متوسط یهااتاق

 169 ......................................................................... یزیروم دئوکنفرانسیو ستمیس – کوچک یهااتاق

 163 ............................................................دئوکنفرانسیو ستمیس در بلندگو و کروفنیم ن،یدورب دمانیچ

 161 .................................... ناریسم یهاسالن و کنفرانس یهااتاق نوع به توجه با استاندارد نصب یهازمیمکان

 161 .................................................................................................... وارید یبررو زاتیتجه نصب

 164 .......................................................................... زاتیتجه استقرار جهت یسقف یهاهیپا از استفاده

 164 .............................................................................................. زاتیتجه نصب در زیم از استفاده

 164 ........................................................................................................................... زیم انواع

 LCD  ................................................................................................ 164 استاندارد ثابت یزهایم

 VC CART ............................................................................................................... 166 زیم

VC CART 2 MONITORS ........................................................................................... 166 

 166 ........................................................................................................................... ملزومات

 162 ...................................................................................................................... شبکه ارتباط

 162 ....................................................................................................... باز یهاپورت با ip ارتباط

 162 ......................................................... (Cisco)دئوکنفرانسیو یهاستمیس در استفاده مورد یهاپورت

 ups  ......................................................................................................................... 163 برق

 124 ............................................................................................ هاکابل و یریتصو ،یصوت زاتیتجه

 124 ..................................................................................  تیفیک با یصدا جادیا در توجه مورد نکات

 124 .............................................................................................................  دستگاه یهایورود

 120 ............................................................................................................. دستگاه یهایخروج
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(Automatic Gain Control)AGC.................................................................................... 120 

 120 .................................................................................................................. توجه قابل نکات

 129 ..................................................................................................... یصوت تیوضع یساز نهیبه

 121 ............................................................................................................................  دهیچک

 126 .......................................................................................................................... ستمیب فصل

 126 .......................................................................................................... نور طیشرا یساز نهیبه

 129 ..................................................................................................... فضا در موجود یرهانو انواع

 129 .......................................................................................................................... یاصل نور

 129 ................................................................................................... نرم ینورها/  یعموم ینورها

 123 ............................................................................................................... یانقطه/  پشت نور

 123 ...................................................................................................................... کنتراست نور

 191 .......................................................................... دئوکنفرانسیو یهااتاق در روز در یعیطب ینورها

 190 .................................................................................................................... کمیو ستیب فصل

 Set-top ........................................................................... 190 نالیترم کی یراهبر و یانداز راه نحوه

 199 .................................................................................................................... دستگاه یمعرف

 199 ..................................................................................... (یافق) شلف یرو ستمیس قراردادن نحوه

 191 .................................................................................... وارید یرو کدک ستمیس یگذاریجا نحوه

 193 .................................................................................................................. ستمیس اتصاالت

 131 .......................................................................................................... دستگاه ییابتدا یکاربر

 131 ................................................................................................................... شبکه ماتیتنظ

 134 ............................................................................................................ متن ردنک وارد نحوه

 134 ..................................................................................... نیدورب شده نییتع شیپ از یهاتیموقع

 130 ............................................................................................................. تماس یبرقرار نحوه

 139 ................................................................................................. تماس کی به ییپاسخگو نحوه

 Do Not Disturb ..................................................................................................... 131 حالت

 131 ..................................................................................................... مقابل تیسا نیدورب کنترل

 136 .................................................................................................. ستمیس یهایمنو در یراهبر

 132 ................................................................................ دئوکنفرانسیو یهاانهیپا کردن ستیر قهیطر

 TANDBERG ........................................................................................................ 132 انهیپا

 Polycom ................................................................................................................ 139 انهیپا

 LIfesize ................................................................................................................. 139 انهیپا

 133 ....................................................................... سایز الیف کنفرانس ویدئو کاربری تنظیمات آموزش

 133 ......................................................................... کنفرانس ویدئو دستگاه یافزار سخت نصب مراحل

 611 ............................................................................ دستگاه نیدورب یبرا HDMI کابل اتصال روش

 611 .................................................. اول شینما صفحه یریتصو یخروج یبرا  HDMI کابل اتصال روش

 614 .................................................. دوم شینما صفحه یریتصو یخروج یبرا  HDMI کابل اتصال روش

 614 ............................................................................................... دستگاه شبکه کابل اتصال روش
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 MIC ........................................................................................ 610 و Phone دستگاه اتصال روش

 610 ..................................................................................................... دستگاه آداپتور اتصال محل

 619 .............................................................................. ویدئوکنفرانس سیستم در هاکابل اتصال ینحو

 611 ................................................................................ کنترل موتیر لهیوس به دستگاه کنترل نحوه

 616 ........................................................................................................ منو هایبخش با آشنایی

 616 ........................................................................ ( User Preferences) کاربری تنظیمات آموزش

 616 .......................................................................................... (Appearance) ظاهری تنظیمات

 612 ......................................................................................... (Background) زمینه پیش تصویر

 612 .............................................................................................................. (Calls) تماس منو

 619 .............................................................................................................. (Audio) صدا منو

 619 .............................................................................................. (Diagnostics) تنظیمات سایر

 619 ....................................................................... (High Definition Camera) دوربین تنظیمات

 613 ............................................................................ (DVI-I Input) آی وی دی ورودی تنظیمات

 613 ............................................................................. (System Reboot) دستگاه مجدد اندازیراه

 641 ............................................................................ زیسا فیال محصوالت ریسا در کابلها نصب روش

 LifeSize Express200 ........................................................ 641 دستگاه در آن اتصال نحوه و هاپورت

 LifeSize team200 ............................................................. 641 دستگاه در آن اتصال نحوه و هاپورت

 LifeSize team220 ............................................................. 644 دستگاه در آن اتصال نحوه و هاپورت

 LifeSize room 200 ........................................................... 644 دستگاه در آن اتصال نحوه و هاپورت

 LifeSize room .................................................................. 640 دستگاه در آن اتصال نحوه و هاپورت

 LifeSize passport ............................................................. 640 دستگاه در آن اتصال نحوه و هاپورت

 Sony ................................................................................. 640 دستگاه در آن اتصال نحوه و هاپورت

 POLYCOM Real presence group300 .............................. 649 دستگاه در آن اتصال نحوه و هاپورت

 646 ................................................................................................................... دوم و ستیب فصل

VOIP ............................................................................................................................ 646 

 VOIP ................................................................................................................... 646 فیتعر

 VoIP ................................................................................................. 646 نهیزم رد بزرگ تجارت

 646 .......................................................................................................... ندهیآ یتلفن یهاشبکه

 642 ........................................................................................................... یسنت یتلفنها چالش

 642 ............................................................................................. کندیم کار چگونه VoIP یفناور

 649 ....................................................................... است شده لیتشک ریز یاجزا از VOIP ستمیس کی

 VoIP .......................................................................................................... 649 یفن حاتیتوض

 649 .................................................................. یتلفن یسنت یها سیسرو و VoIP یفناور یفن سهیمقا

 VoIP ............................................................................................................... 643 یکاربردها

 643 ......................................................................................... تلفن وطخط انتقال در VoIP کاربرد

 VoIP  ................................................................................................... 643 با نینو تماس مراکز

 601 ................................................................................... ادارات دفاتر اتصال یبرا VoIP از استفاده
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 601 ........................................................................ یسنت یها سانترال ینیگزیجا یبرا VoIP ستمیس

 601 ........................................................................................ تلفن مراکز گسترش در VoIP کاربرد

 601 .......................................................................... ثابت یهاتلفن یورهااپرات یبرا VoIP یکاربردها

 601 .................................................................................. همراه تلفن یاپراتورها یبرا VoIP یفناور

 VoIP .................................................................................................................... 604 یایمزا

 VoIP  .................................................................................................. 604 فراوان یتلفن امکانات

 604 .............................................................................................  یتلفن کنفرانس در VoIP تیمز

 604 ..............................................................................................  یتلفن افزار نرم از استفاده امکان

 VoIP ...................................................................... 604 ستمیس در شبکه یرو بر فکس ارسال تیقابل

 VoIP  .................................................................................... 604 در شبکه تیظرف از بهتر استفاده

 600 ................................................................................. شبکه ریپذ انعطاف ساختار در VoIP تیمز

 VoIP  ...... 600 یفناور در موجود یوتریکامپ شبکه از استفاده و مجزا یکش میس به ازین وعدم کاربران ییجا به جا

 VoIP  ......................................................................... 600 قیطر از دور راه یها تماس بودن تر ارزان

 600 .........................................................................................................یتلفن یهانهیهز کاهش

 VOIP  ............................................................................................................ 609 باالتر تیامن

 609 .............................................................................................. شبکه گسترش در VOIP تیمز

 VoIP  ............................................................... 609 با یتلفن ستمیس کردن یکی و مختلف دفاتر اتصال

 VoIP  .......................................................................................... 609 ستمیس نگیتوریمان سهولت

 609 ........................................................... یسنت یتلفن یها ستمیس به نسبت تر ساده یکربندیپ و نصب

 VoIP ............................................................. 609 یتلفن ستمیس افزارنرم نبود گانیرا و قفل وجود عدم

 601 ................................................................................................. تیظرف شیافزا و آسان توسعه

 601 ....................................................................................... شبکه تحت یها تلفن از آسان استفاده

 601 ................................................................................... شتریب یور بهره و یمشتر به بهتر خدمات

 601 ........................................................................ شرفتهیپ یریگزارشگ قیطر از بهتر نظارت و کنترل

 601 ...................................................................................... ییجاجابه درصورت یداخل شماره فظح

 606 ................................................................................................... المللنیب نگیروم از استفاده

 VoIP................................................................................................ 606 یفناور جیرا اصطالحات

 VoIP Gateways) VoIP) .................................................................................... 606یهادروازه

 VoIP ................................................................................................................. 606 یهابسته

 Clustering ............................................................................................................ 606 مفهوم

Clustering در Elastix ..................................................................................................... 602 

Redundancy  602 ..................................................................  کاربرد در و باشدیم یافزونگ یمعن به 

Mirroring  .................................................................................................................... 602 

 691 .................................................................................................................. سوم و ستیب فصل

 691 ...................................................................................... بسته مدار ینهایدورب ستمیس با ییآشنا

 691 .............................................................................................................................نهیشیپ

 691 ....................................................................................................................... سامانه انواع
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 690 .......................................................................................(CCTV) بسته مدار یونیتلوز ستمیس

 CCTV ........................................................................................... 699 در استفاده مورد زاتیتجه

 691 .................................................................................................................... ییجنا استفاده

 691 ................................................................................................................... یخصوص میحر

 691 ...................................................................................... بسته مدار یها نیدورب در وضوح مفهوم

 696 ..................................................................................................  ستیچ (DIS ) اس یآ ید

 696 ............................................................................................. آن رییتغ قابل یها مشخصه و لنز

 696 ................................................................................... (focal length) یعدس یکانون فاصله-4

 692 ...................................................................................................... (IRIS) نور عبور روزنه-0

 699 ............................................................................................. میکن انتخاب را مناسب لنز چگونه

 693 ........................................................................................................................ لنز انتخاب

 611 ................................................................ مداربسته یستمهایس در لنزها انتخاب و شناخت یچگونگ

 611 ..................................................................................................................... لنز دید حوزه

 611 ...........................................................................................  ( Normal view ) یعاد دید(4

 611 .....................................................................................( Telephoto ) شده ییبزرگنما دید(0

 wide angle  .................................................................................................. 611  عیوس دید(9

 611 .......................................................................................................... سنسور و لنز یهمخوان

 614 ...................................................................................................... مداربسته نیدورب لنز انواع

 610 .............................................................................................. مداربسته نیدورب کسیف یها لنز

 610 ........................................................... (رییمتغ یکانون فاصله) مداربسته نیدورب  varyfocal یلنزها

 619 ............................................................................................ مسافت/ یکانون فاصله=  ییبزرگنما

 motorize ............................................................................................................. 619 یلنزها

 611 ......................................................................................... ( zoom lens ) ییبزرگنما یلنزها

 616 ......................................................................................... بسته مدار ینهایدورب یفن مشخصات

 616 ...................................................................................................................... ریتصو وضوح

 616 ......................................................................................................................... نور سطوح

 616 .................................................................................................................. حرکت صیتشخ

 616 .................................................................................................................................زینو

 616 .......................................................................................................................... نور توازن

 616 .......................................................................................................................... میفر نرخ

 616 ...................................................................................................................... ثبت یزمانها

 612 ....................................................................................................................... نیدورب انواع

 612 ............................................................................................................ گنالیس نوع نظر از(4

 612 ....................................................................................... متناظر کاربرد و یظاهر شکل نظر از(0

 612 .......................................................................................................... پوشش و قاب نظر از(9

 612 .............................................................................................................. آنالوگ یها نیدورب

 619 ..................................................................................................... آنالوگ یها نیدورب یایمزا
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 619 ..................................................................................................... آنالوگ یها نیدورب بیمعا

 613 .................................................................................................. یمخف مداربسته نیدورب انواع

 613 ........................................................................................... هول نیپ یاتورینیم یها نیدورب(4

 661 ........................................................................................................ یکتوردت یها نیدورب(0

 661 ..........................................................................................................یهالوژن یها نیدورب(9

 661 ....................................................................................................... یا نهیآ یمخف نیدورب(1

 661 ............................................................................................. میسیب یاتورینیم یها نیوربد(6

 664 ...................................................................... کاربرد و یظاهر شکل نظر از ها نیدورب یبند میتقس

 664 ................................................................................................ یصنعت بسته مدار یها نیدورب

 660 ..................................................................................................... دام بسته مدار یها نیدورب

 660 ................................................................................................... بولت بسته مدار یها نیدورب

 669 ............................................................................................. دام دیاسپ بسته مدار یها نیدورب

 669 .......................................................... (Night Vision System) درشب دید نیدورب کارکرد نحوه

 661 ..................................................................................... شب در دید یها نیدورب بودن رنگ تک

 661 ............................................................................................  (Visible Waves) مرئی امواج

 661 ................................................................................. (Infrared Radiaton) قرمز مادون امواج

 661 ...................................................................................... شب در دید دوربینهای کار طرز حیتوض

 661 ......................................................................................................... ( Active) فعال حالت

 661 ...................................................................................................( passive) فعال غیر حالت

 666 ........................................................................................... لومن و لوکس – نور شدت و قدرت

 666 .......................................................................................... قرمز مادون نور به نیدورب تیحساس

 662 ........................................................................................................... نیدورب یفیط واکنش

 669 ....................................................................... بسته مدار یها ستمیس یساز ادهیپ و یطراح اصول

 669 ..................................................................................................... ها نیدورب استقرار نقطه( 4

 663 .......................................................................................................... نیدورب نصب ارتفاع( 0

 663 .................................................................................................................... دید یایزوا( 9

 661 ............................................................................................. دیخورش حرکت گرفتن نظر در(1

 661 ............................................................................................ خروج و ورود یها محل کنترل( 6

 661 ...................................................................................................................... نور نیتام -6

 664 ....................................................................................... ها نیدورب یهمپوش گرفتن نظر در -2

 664 .......................................................................................اتصاالت و کابل نصب حیصح یاجرا -9

 664 ................................................................................ مداربسته نیدورب متیق کننده نییتع عوامل

 660 ....................................................................................................................... یاصل عوامل

 660 ....................................................................................................................... یفرع عوامل

 669 ...............................................................................................  بسته مدار نیدورب نصب مراحل

 661 ........................................................................ بسته مدار نیدورب ریوتص زینو بردن نیب از یچگونگ

 666 ................................................................................ مداربسته نیدورب الیکواکس میس نوع انتخاب
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 BNC .................................................................................................................. 666 اتصاالت

 662 ................................................................................... تیفیباک هیتغذ منبع و ترانس یریکارگ به

 669 .............................................................................. مداربسته یها نیدورب نصب در یفن حاتیتوض

 663 ............................................................................................... بکهش تحت یپ یآ یها نیدورب

 621 ..................................................................................................... ستیچ شبکه تحت نیدورب

 629 .................................................................................................. شبکه تحت یها نیدورب انواع

 Fixed Network Cameras .......................................................... 629 ثابت شبکه تحت یها نیوربد

 Fixed Dome Network Cameras .......................................... 629 دام ثابت شبکه تحت یها نیدورب

 PTZ ................................................................................................ 629 هشبک تحت یها نیدورب

 Network Dome Cameras ........................................................... 629 شبکه تحت دام یها نیدورب

 621 ................................................................................................... یکیمکان ریغ  PTZ نیدورب

 621 ............................................................................ شبکه تحت بسته مدار یها نیدورب یها یژگیو

 621 ...................................................................................................... یریپذ کیتفک ای شنیرزول

 621 ................................................................................................................ کم نور در عملکرد

 626 ................................................................................................................. شبکه در عملکرد

Power over Ethernet .................................................................................................... 626 

 626 ............................................................................................................ کابل طول تیمحدود

 626 ........................................................................................ بسته مدار ینهایدورب در ریتصاو ضبط

 626 ......................................................................... مداربسته یها نیدورب ریتصاو ضبط مورد در ینکات

VCR یخانگ (Domestic VCR) ........................................................................................ 626 

 626 ...................................................................................... (Domestic VCR) لپس میتا دئویو

 622 ................................................................ ستیچ مداربسته نیدورب ریتصو (MASK) کردن ماسک

 DVR ............................................................................................................ 622 یساز فشرده

 629 .......................................................................................... گنالیس و نور حصول خودکار کنترل

 629 .......................................................................................... مرکز از کنترل لقاب یتالیجید یمنو

Digital Video Recorder (DVR) .................................................................................... 629 

 623 ......................................................................... آنالوگ یبردار ریتصو یتکنولوژ در DVR دستگاه

 691 ................................................................................................................... شبکه ماتیتنظ

 694 ...................................................................................................................... ریتصو انتقال

 690 ......................................................................................................................... کابل بستر

 690 .................................................................................................................  ینور بریف بستر

 699 ....................................................................................................................  نترنتیا بستر

 699 ..................................................................................................... ( Wireless)میسیب بستر

 699 ....................................................................................... ( PTP) نقطه به نقطه ارتباط سیسرو

 691 ............................................................................................  ( PTMP) چند به نقطه سیسرو

 696 ................................................................................................................ چهارم و ستیب فصل

 696 .............. طرفه دو همزمان ارتباط 411 با دئوکنفرانسیو شبکه یانداز راه یبرا یشنهادیپ طرح از ییها نمونه
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 692 .........................................................................................................................   اول طرح

 699 ......................................................................................................   اول طرح کیشمات ینما

 699 ............................طرح لیتکم ای ینیگزیجا جهت LifeSize یکمپان دئوکنفرانسیو یشنهادیپ محصوالت

 631 ................................ طرح لیتکم ای ینیگزیجا جهت Cisco یکمپان دئوکنفرانسیو یشنهادیپ محصوالت

 634 ........................... طرح لیتکم ای ینیگزیجا جهت Polycom یکمپان دئوکنفرانسیو یشنهادیپ محصوالت

 630 .........................................................................................................................  دوم طرح

 639 ......................................................................................................   دوم طرح کیشمات ینما

 631 ........................................................................................................................  سوم طرح

 636 .....................................................................................................   سوم طرح کیشمات ینما

 LifeSize ........................................................................ 636 یکمپان یریتصو رسانه یشنهادیپ طرح

 636 ...................................................................................  طرح دوم و اول مرحله در یفن مشخصات

 632 ......................................................................................................   طرح ازین مورد زاتیتجه

 639 ..............................................................................................................  طرح یاجرا نهیهز

 639 ......................................................................................................   طرح یاجرا یهایازمندین

 639 ............................................................................ دوم مرحله انیپا در یداخل رسانه کیشمات طرح

 611 ................................................................................................................. پنجم و ستیب فصل

 611 ................................................................................. ریوتصو صدا یفناور در جیرا یها واژه یبرخ

Endpoint ...................................................................................................................... 611 

Codec ........................................................................................................................... 611 

Multipoint Control Unit (MCU) .................................................................................. 611 

 611 ......................................................... (QoS Mechanisms) سیسرو تیفیک کنترل یها سمیمکان

AES.............................................................................................................................. 614 
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 مقدمه مولف 
خواسته با سرعت بسیار زیادی به سمت دنیای مجـازی پـیش رفتـه و اسـتفاده از تجهیـزات نـوین       روزه ما خواسته یا نادنیای ام

اسـتفاده از ابـزار   ، . بـرای همگـامی بـا ایـن رونـد پـر شـتاب       ه اسـت از زنـدگی روزمـره انسـانها شـد    ارتباطی جزئی انکار ناپذیر 

 . است شدهدرست امور در کمترین زمان به امری حیاتی تبدیل مات و انجام تصمی برای سرعت بخشیدن به ویدئوکنفرانس

برای از بین بردن مشکالت بعـد   .....و گارانتی نی متخصص، سرمایه کافی، خدمات،های موفق عالوه بر داشتن نیروی انساشرکت

ـ  د و اقامـت آن های رفت و آمو همچنین کاهش هزینه اقصی نقاط کشورمسافت و حضور همزمان مدیران در  رای برگـزاری  هـا ب

 ،دله اطالعات اعم از آمار و ارقامند به مباتا بتوانند در هر لحظه که خواست نیاز دارند ویدئوکنفرانس، به سیستم یک جلسه کاری

 اسناد و مدارک پرداخته و در کمترین زمان بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.   تصاویر،

 ،خـدمات پزشـکی از راه دور   ،ردی همچون جلسات نظامی و محرمانـه تفاده از این ابزار برای مواامروزه در بسیاری از کشورها اس

سـت کـه   ا و ایـن در حـالی   شدهدر تمامی سطوح به امری بدیهی تبدیل  تر از همه برای سیستم آموزشجلسات مدیران و مهم

کـم  اما شناخت ناکافی، همچنین تعـداد   ،گذرد میبه کشور عزیزمان  ویدئوکنفرانسسال از ورود اولین تجهیزات  41نزدیک به 

 های باالی پیاده سازی این تجهیزات باعث عدم گسترش مناسب این فناوری شده است. متخصصان این صنعت و نیز هزینه

یی با کاربردهـای ویـژه آن   امید است انتشار این مجموعه بتواند گام مناسبی جهت فرهنگ سازی و گسترش این فناوری و آشنا

   .بر دارد

 ه، تدوین و انتشـار اسـناد در حـوز   مهکه در سالیان اخیر اقدام به ترجاست  متخصصینیمجموعه نتیجه دسترنج بسیاری از این 

بـه تـدوین ایـن کتـاب      شـروع  ،پس از ترجمه بخشی از این اسناد و تلفیق آن با مستندات موجـود  اند و این حقیرکردهفناوری 

 .ت این عزیزان سپاسگذاری نمایمز زحماا در اینجاجای دارد و نمودم 

رافـت  ظچـه دقـت و   ترین کتاب در زمینه صنعت صدا و تصویر به زبان فارسی بوده و اگر توان گفت این کتاب اولین و جامعمی

امیـد اسـت بـا توجـه و عنایـت شـما خواننـدگان        د، خاصی در تهیه و گردآوری آن به عمل آمده ولی خالی از اشکال نخواهد بو

 های بعدی اصالح گردد.رم این اشکاالت در چاپمحت

دهنده اصـالت کتـاب اسـت و بـه     بعدی قرارداده شده است این هولوگرام نشان 9خواننده عزیز بر روی جلد کتاب یک هولوگرام 

ت سـعی  . در ایـن سـای  کننددهد که بخشی از نسخه الکترونیک کتاب را از سایت فوق دانلود خریداران محترم این امکان را می

فناوری صدا و تصویر درج گردد و بازدید کننـدگان جهـت ورود بـه سـایت و      شده آخرین مقاالت و مستندات و اخبار در زمینه

ـ  و ارسـال نمـوده  بر روی آن  مندرج SMSدانلود مستندات بایستی شماره سریال منحصر به فرد روی هولوگرام را به شماره  ام ن

 13419966311در صورت عدم وجود هولوگرام بر روی کتاب لطفاً مراتب را به شـماره   یند.را دریافت نماکاربری و کلمه عبور 

 را دریافت نمایید. ویژه ای کاربری و کلمه عبور اطالع رسانی نموده و نام

این  و تهداشدریغ همسر مهربانم که مشوق اصلی بنده در انتشار این کتاب بوده کمال تشکر و قدردانی را بی از حمایتدر انتها  

 .شدسال گذشته نبود این کتاب منتشر نمی دودر  نمایم که اگر صبر و شکیبایی اوایشان میکتاب را تقدیم به 
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 فصل اول

 آشنایی با فناوری
 .برقراری ارتباط با همنوعان و ایجاد رابطه تفهیم و تفـاهم اسـت   آننیازهای  ترینمهم انسان موجودی اجتماعی است و یکی از 

 .رسـانیم وسیله آن مقصود خود را به دیگران مـی قراردادی است که به هایای از نشانهمجموعهو ابزار این ارتباط  ترینمهم زبان

ای هستند. بدین ترتیب زبان انسان به سـه  نوشتاری یا اشاره ،ها صوتیگویند. این نشانهشناسی به هر واژه یک نشانه میدر زبان

 .)سه الگوی زبانی انسان( شودبخش تقسیم می

آموزی پیش از ورود شوند و هر زبانو همه از آغاز زندگی با آن آشنا می بودهی آن صوتی هازبانی است که نشانه ی:زبان گفتار

 .به دبستان به خوبی از مهارت سخن گفتن برخوردار است

 .شودهای آن خطی است. این زبان پس از زبان گفتاری آموزش داده میزبانی است که نشانه زبان نوشتاری:

 Body) زبـان بـدن  ، گیردزبانی میان افراد که توسط اعضای بدن و حرکات صورت انجام می ی غیرهابه انتقال پیام زبان اشاره:

language) گویند.می 

هـای فـرد   دلیل اهمیت چهره، بیان احساسات و نگـرش ت. های نمایان شدن عواطف، صورت یا چهره استرین کانال یکی از مهم

در بیشـتر مـوارد تغییـرات حـاالت     د. کنـ میدر تعامالت اجتماعی بازی همچنین چهره نقش مهمی  باشد. نسبت به دیگران می

 .قابل رویت و تفسیر استنظر  جهت دستیابی به اصل هیجانات و احساسات فرد مورد ،افتدچهره که در صدم ثانیه اتفاق می

 حساسی در انسان از هر فرهنگ وفکنی ا در نهایت به هفت نوع برون ،اندباره تحقیق و تعمق کرده پژوهشگرانی که در این تمام

، خشـم، تنفـر، غـم،    راین هفت حالت عبارتنـد از: شـادی، تحقیـ   ت. ها مشترک اساین فرهنگ تماماندکه در  نژادی، دست یافته

 است. شدهاین کتاب مطرح  01در فصل  توضیحات تکمیلی آن که تعجب و ترس
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گـاهی   (،گیرد ) بیشتر بصـری اسـت  دریافت غیر از کالم صورت میکه پیام از طریق ارسال و  فرایندی ارتباطی است زبان بدن،

 .گرددهای بین مردم این نوع از ارتباط ایجاد میهم از نشانه

کـه همـه نـوعی    چشـم  ، نحوه ایستادن، فاصله فیزیکی، بیان صورت و تماس با کردن توان از طریق حرکات و لمسها را میپیام

  د.کرارسال  ،ارتباطات غیر کالمی است

دالیل متعدد قادر به ه و بشر از دیرباز ب استبهترین روش انتقال افکار و عقاید انسانی  ،بینیم که حضور فیزیکیبا این مقدمه می

صـورت نامـه   ه شروع به نوشتن و ارسال افکار خود ب خألهای مختلف نبوده است و به دنبال رفع این حضور فیزیکی در موقعیت

 خـأل گـاه نتوانسـت    امـا تلفـن هـیچ    ،شـد  فراگیر و به سرعت شده یشرفت فناوری صوتی، تلفن اختراعنمود. با گذشت زمان و پ

 پر نماید.موجود در میان ارتباطات حضوری را 

این  شوندتصویر و نوشتار می ،که باعث انتقال صدا ایمیل تلویزیون و، همانند رادیو نوشتاری تصویری و ،های صوتیظهور رسانه 

 ها ارتباط یک طرفه با مخاطب بود.اما نقطه ضعف این فناوری کردنددودی جبران را تا ح خأل

 نامیم.که امروزه ما آن را ویدئوکنفرانس میبرداشت سال پیش، بشر اولین قدم را در ایجاد فناوری ارتباط دو طرفه  61 
 
 

 
 

 (video Conferencing)ویدئوکنفرانس

 ارسال صدا و تصویر دو طرفه است
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 ،ویـدئوکنفرانس هـا در  سـازی آن تصویر و نحوه پیـاده  و های صداتکنولوژی ازای در این کتاب سعی شده تا عالوه بر ارائه مقدمه

هـا بـرای ایـن منظـور اسـتفاده      معرفی مزایا و کاربردهای این فناوری سودمند پرداخته و تجهیزات و امکاناتی که امروزه از آنبه

 شرح داده شود. ،گرددمی

شـود  مـی ترین اصولی قلمـداد  یکی از بنیادینوان به ع مدیریت زمان و مکان در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتیامروزه 

مشـغول   به خـود را  محققانعواملی که ذهن ترین مهم . یکی ازکندمیکه مدیران را در راستای اهداف استراتژیک خود هدایت 

طبـق   در جلسات مختلفی حضور یابنـد.  بایدواسطه شغل خود ه شهری اشخاصی است که ب شهری و برون سفرهای درون کرده

شـهری و  یران در سـفرهای درون از وقـت مفیـد مـد    09۲آمار غیررسمی در بسیاری از کشـورهای در حـال توسـعه در حـدود     

گیر مدیران دولتی و خصوصی نبوده و جامعه گسترده گونه سفرها تنها گریبان . معضل اتالف وقت اینرودمی از بینشهری برون

گیری از تکنولوژی روز و تجربیات کشورهای . اینک زمان آن فرا رسیده که با بهرهالشعاع قرار داده استپژوهان را نیز تحتدانش

 .برداریم در کشور و گامی مثبت در راستای مدیریت زمان کردهپیشرفته این معضل را برطرف 

مد و مفیـد واقـع   آکاربسیار  مسألهکه با استفاده از تکنولوژی روز در حل این  راهکارهایییکی از 

باشد. سیستم ویدئوکنفرانس یکی از می و ارتباطات از راه دور ویدئوکنفرانسسیستم ، شده است

آن از اتالف بخش قابل تـوجهی از زمـان مفیـد    به واسطه رود که شمار میه مدی بآکارابزارهای 

ـ اشخاص می ،با استفاده از این سیستمو شود می روزانه جلوگیری ی جـای هتوانند بدون نیاز به جاب

هـای درس و حتـی در    های عمل جراحی، کـالس اتاق ،ها در جلسات بدون حضور آن فیزیکی و

یا تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند. با عنایت به مطالب مـذکور و رونـد    ها وشآموز ،یبحران شرایط

 د.  رسمی نظره بررسی جزئیات سیستم مذکور ضروری ب ،های ویدئوکنفرانسبه رشد سیستم رو

 :این فناوری به شرح ذیل استمختصری از مزایای 

 صرفه جویی در زمان  

o ریزی برای پیدا کردن وقت خالیبرنامه 

o های پروازهماهنگی با برنامه 

o های هتلرزرو هتل و هماهنگی با برنامه 

o حدود دو روز وقت کامل برای شرکت در جلسه 

  هاهزینه 

o بدون استفاده از ویدئوکنفرانس 

 هزینه رفت و آمد 

  هزینه اسکان 

  زینه خورد و خوراک در سفره 

  هزینه مکالمات تلفنی و ارتباطات راه دور ناشی از سفر 

  های جانبیهزینه 

o با استفاده از ویدئوکنفرانس 

 ها در کوتاه مدت بازگشت هزینه(ROI)  

 )هزینه تجهیزات )یکبار برای همیشه 

  صرفه( هزینه برقراری ارتباط )مقرون به 
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 تعریف سیستم ویدئوکنفرانس 

باشـد. بـه عبـارت    ی دور و نزدیک مییویدئوکنفرانس به مفهوم برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری بین نقاط مختلف جغرافیا

تصـویر همـدیگر را    صوت و سازد تاقادر می را های مختلف با فواصل مختلفافراد در مکان فناوری است که ویدئوکنفرانسدیگر 

 توانـد بـا  مـی  ویدئوکنفرانس .نظر نمایندارتباط داشته و تبادل یکدیگربا جلسات حضوری  و همانند کردهبه صورت زنده دریافت 

 همراه باشد.ها و ... نیز ، ارسال عکسمدارک، اشتراک در تهیه مدارک و دیگری همانند تبادل اسناد افزوده امکانات

که تحولی شـگرف در تجـارت، صـنعت و آمـوزش      دهشبه یکی از ابزارهای اصلی ارتباطات در دنیا  تبدیل امروزه ویدئوکنفرانس

در کمترین زمـان و بـدون صـرف    های دوردست امکان مالقات افراد در مکان ،ترین مزیت ویدئوکنفرانسایجاد کرده است. بزرگ

ه کاربردهـای مـؤثر   لـ مهـای پزشـکی از ج  های تجـاری، جلسـات آموزشـی و کنفـرانس    . مالقاتسفر است در های مرتبطهزینه

 .استوژی ویدئوکنفرانس تکنول

اسـت  همزمان  زنده و به صورتارتباط صوتی و تصویری بین دو یا چند نقطه جهت بستر مخابراتی مناسب این سیستم نیازمند 

ایـن جلسـات    کیفیـت و  کـرده را ارسال و دریافت  همزمان صدا و تصویرباید اشخاص حاضر در این نقاط  که باید توجه داشتو 

 باشد.ضوری جلسات ح باید مشابه

چند نقطه کامالً متمایز کـره زمـین   می کند، می تواند بستر مخابراتی که سیستم فوق جهت انتقال صدا و تصویر از آن استفاده 

به  ویدئوکنفرانسسیستم به وسیله  نقطه را توان دومی آن به واسطهحداقل سرعت بستر مخابراتی که کند، را به یکدیگر متصل 

نیاز  fps15 0حداقل ،جهت دیدن تصویر طرف مقابل با کیفیت قابل قبول .تاس متقارن به صورت Kbps 64یکدیگر متصل نمود 

 .استجوابگوی این مهم  Kbps 64 با پهنای باند که چگونه خطوط مخابراتیشود میال مطرح سؤاین  . حالاست

سازی تصـاویر  فشرده ،یستم در نظر گرفته شودتوسط سازنده س ویدئوکنفرانسدر انتقال تصاویر سیستم باید  یکی از اصولی که 

تغییراتی در آن  ،با این دید که در هر فریم تنها اطالعات نقاطی از تصاویر فریم جدید منتقل گردد که نسبت به فریم قبل است،

ایـن   ،ر نظـر بگیریـد  مثال تصویری از بازی تنیس را دبه عنوان  یابدتصاویر تغییر نیافته انتقال نمیو اطالعات است  آمده بوجود

هـای  . مکانیزم پـردازش دیجیتـال قـادر بـه شناسـایی بخـش      است کنندهنفر شرکت دوتور و توپ به همراه  تصویر شامل زمین،

را در هـر فـریم ارسـال    اسـت،  بازیکنان و تـوپ   که شامل راهای تصویری و فقط تفاوت استهمانند زمین و تور تکراری تصویر 

 شود.می 31۲اهش پهنای باند مورد نیاز تا و این امر باعث ک کندمی

آن اسـت کـه سیسـتم     شـود، عواملی که باعث شده توضـیحات مفصـلی در خصـوص بسـتر مخـابراتی ارائـه        مهم ترین یکی از

 .است ویدئوکنفرانسو در حقیقت بستر مخابراتی نبض حیاتی در بقای  شدهبر پایه این بستر استوار  ویدئوکنفرانس

را  ویدئوکنفرانسسیستم  64Kbpsبا حداقل پهنای باند خطوط مخابراتی توان می سازی تصاویرروش فشردهجدیدترین با کمک 

تـا   128Kbpsبـین   شـود میحداقل سرعتی که در نظر گرفته  ،گروهی ویدئوکنفرانسبرای انتقال تصاویر در سیستم  کرد.برقرار 

2Mbps 384موارد در اغلب و  استKbps  استسرعت قابل قبولی.  

کـه  اما بدیهی است  داردرا  ویدئوکنفرانسی برقراری سیستم توانایسرعت خطوط مخابراتی مذکور  این است کهنکته قابل توجه 

 .کرداز پهنای باند بیشتری استفاده  بایدجهت دریافت و ارسال تصاویر با کیفیت بهتر 

 ISDN ,FIBER OPTIC یستم را بر پایه خطوط مخـابراتی این ستوان می خطوط مخابراتیاز استفاده بیشتر  تواناییبا توجه به 

SATTELITE , WIRELESS , ETHERNET,  3وG…د.  . فعال نمو 

 از ،امنیت اطالعات مبادلـه شـده بـین چنـد نقطـه فیزیکـی       بحث حفظ ویدئوکنفرانس سازی تصاویر در سیستمهعالوه بر فشرد

ی هـا شـرکت  اکثـر د. عمل نماینـ  با احتیاط ویدئوکنفرانساستفاده از مدیران نسبت به  شودمیعواملی است که باعث ترین ممه

 کننـد، استفاده می 2اطالعات روش رمزگذاریاز  ife sizeLو  Polycom , Cisco Tandberg نظیر ویدئوکنفرانسسازنده سیستم 

                                                           
0
 فریم بر ثانیه 

2
 Encryption  
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 ،بـه کمـک ایـن روش   و  ردهکاستفاده و یکسان  ویژهنسبت به ورود یک کد  ،بدین صورت که طرفین در ابتدای برقراری ارتباط

 .کنندمینسبت به رمزگذاری اطالعات اقدام 

 .داشتن کلید خصوصی رمزگذاری الزامیست ،رمزگشایی بنابراین به منظور ،شودمیشنود منتفی  امکان هرگونه ،این روش با

مـارک و نـوع   شـامل  تی ذکر شده عالوه بر بستر مخابرا ،گیرد مدنظر قرار ویدئوکنفرانسدر انتخاب سیستم باید پارامترهایی که 

 .شودمیمحصولی است که توسط کاربر انتخاب 

داشـتن   ،بودجـه سـازمان  و مواردی نظیـر   نیستانتخاب  ترینمناسب ،)برند( که بهترین مارک ضروری استتوجه به این نکته 

در ایـن امـر   . د نظر قـرار گیـرد  م نیز بایدپشتیبانی محصول  نحوه و داخلی و اصلی محصول گارانتی ،نمایندگی رسمی فروشنده

های فنـی در  پیچیدگی به علتمتاسفانه  .فناوری بسیار اثر بخش استسازی های پیادهتجریه در کاهش هزینهوجود مشاوری با 

و ارائـه  انحصـاری  مریکایی داشته و اخذ نماینـدگی  آتولیدکنندگان اصلی ماهیتی  91۲ تقریباً ،سازی این فناوریساخت و پیاده

کـه اقـدام بـه اخـذ      یی هسـتند هاشرکتالبته  .استمحال  ری در ایرانگبه علت نبود کنسول در شرایط فعلیها آن س ازسروی

با فریب اذعان عمـومی   ها نیزناگفته نماند بعضی از شرکت کنند.کننده کاال در منطقه میهای پخشنمایندگی رسمی از شرکت

و برخی دیگر نیز با اخذ نماینـدگی از عوامـل    هستندکننده رسمی از تولید ندگیاقدام به سندسازی نموده و مدعی داشتن نمای

 .  باشندمی خأل صدد رفع این فروش در سایر کشورها در

اما انجـام یـک یـا دو پـروژه      ،تواند مالک عمل قرار گیردشرکت بوده و میمه کاری هر شرکت نمایانگر تجربه و تخصص آن ورز

 دانست. ابل قبولی در این زمینهتوان رزومه قنمی کوچک را

 تاریخچه ویدئو کنفرانس

 

هـای  توان به زمان اختـراع تلویزیـون برگردانـد، اولـین سیسـتم     تاریخچه ویدئوکنفرانس را می

کردند، از دو سیستم تلویزیـونی مـدار بسـته     ساده که به صورت آنالوگ کار می کنفرانسویدئو

شد. زمانی که اولین پـرواز فضـایی   ودند، تشکیل میهم متصل شده ب هایی بهکه از طریق کابل

( در دو جهـت مختلـف،   UHFیـا   VHFاز دو بانـد فرکانسـی )   NASAگرفت، انسانی انجام می

سیســتم از  ایکـه در واقـع ایــن نیـز نمونـه     کــردبـرای انتقـال صـوت و تصــویر اسـتفاده مـی     

هـای دور، از  زارش از مسـافت های تلویزیونی نیز عموماً برای پخش گ. شبکهکنفرانس بودویدئو

استفاده از  اما شدای رایج کنند. بعدها استفاده از ارتباطات ماهوارهاین نوع سیستم استفاده می

ــه ــن روش بســیار هزین ــر ای ــودهب ــان از راه دور  ب ــای خاصــی همچــون درم ــرای کاربرده ــوزش از راه Telemedicine) و ب (، آم
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هـایی نیـز بـرای اسـتفاده از     ( و غیره مناسب نیست. تالشBusiness meeting) جاریهای ت(، مالقاتDistance educationدور)

   گرفت.به منظور انتقال تصویر انجام  معمولیهای تلفنی شبکه

چنـد سـال   و  دکررا به بازار معرفی  در کمال ناباوری اولین سرویس ویدئوفون عمومی  Reichspotشرکت آلمانی 4396در سال 

به بـازار   های تماس تلفنیایی بیشتر کاربران با این تکنولوژی، موجی از دستاوردها و محصوالت جدید سیستمبعد به دنبال آشن

 معرفی شد.

بـرای هـر نقطـه پایـانی ثابـت       دالر در ماه461هزینه  با Picturephoneبا نام  AT&Tهای اولیه توسط شرکت از جمله سیستم 

سازی مناسـب تصـویر، بـا    های فشردهیر انتقال یافته و همچنین عدم وجود تکنیک، ولی به دلیل کیفیت پایین تصویافتتوسعه 

 شکست مواجه شدند.

هـای  ( در محـیط PVPو پروتکل فیلم بسته ) 4326(، در سال NVPهای جدیدی مانند پروتکل شبکه ویدئویی )با خلق مکانیزم

 های اولیه در مسیر رشد این فناوری برداشته شد. آزمایشگاهی، گام

بـا ایجـاد    IBM، 4390و در سـال   سـیس تأبین توکیو و اوزاکا را  ویدئوکنفرانسارتباط ، تلگراف 4326سال در  نیپونهمچنین 

( بـرای جلسـات   VC) ویدئوکنفرانس به صورتژاپن  را با در ایاالت متحده IBMارتباط داخلی  bps 348000 ارتباطی مسیریک 

 تجاری برقرار نمود.

نیـز امکـان پـذیر شـدند. اولـین تجربـه در        ISDNهمچـون   دیجیتالهای تلفنی انتقال استفاده از شبکهبود که  4391سال در 

ـ  اسزمحوطه دانشـگاهی تگـ   هـای  سیسـتم  .سـپس بـه ارتـش امریکـا فروختـه شـد      گرفـت،  شـکل   Datapoint MINXنـام  ه ب

هـای  یژبـر، بـه سـمت تکنولـو    ای هزینهههافزارها و شبک، به سرعت از سمت تجهیزات و نرم4331های در سال کنفرانسویدئو

بـرای انتقـال صـدا و تصـویر      128Kbpsپهنـای بانـدی حـدود     و قبولای حرکت کرد که با هزینه منطقی و قابل استاندارد شده

( نیز IP-basedهای اینترنت )مبتنی بر پروتکل کنفرانسهای ویدئوگرفت و در نهایت سیستمدر دسترس عموم قرار  شدهفشرده 

( و PCسازی تصویر، موجب شد تا استفاده از ویدئوکنفرانس در کامپیوترهای شخصـی ) های فشردهشدند و توسعه تکنیک ایجاد

ها و نرم افزارهـا بـه   در بسیاری از سرویس Video Tele Conferencingیا  VTC( نیز عملی باشد. هم اکنون Desktopرومیزی )

 و ... . NetMeeting ،MSN Messenger ،Yahoo Messengerشود مانند: یکار گرفته م

 CU-SeeMeبرای اولین بـار توسـط شـرکت اپـل مکینتـاش بـا نـام تجـاری          (Unified Communicationsارتباطات یکپارچه )

v0.66b1  هـا صـورت پـذیرفت و    . این روش بر پایه یکپارچه سازی ارتباطات صوتی و تصویری سازمانشدمعرفی 4330در سال

هـای  کـه باعـث تـدوین پروتکـل     برداشـت  را در (ITUالمللـی مخـابرات )  توسط اتحادیه بین استانداردهاب گام نخست در تصوی

 گردید.  ITUوسط ت H.26Xهای تصویری با پشتیبانی از پروتکل H3XXو SIPسری  سیگنالینگ

سـازی  تانداردهای فشـرده و بـا توسـعه اسـ    کـرد را در ویندوز عرضه   NetMeetingنرم افزار ،4336کروسافت در سالیما کمپانی

با پشتیبانی پروتکـل   مایکروسافتاین اولین نسخه محصول  ،نمود XPجدید خود در ویندوز  Messengerاقدام به انتشار  ،تصویر

 .رودمیبه شمار  0114تا سال  SIPسیگنالینگ 

( بـه طـور   CERNعتی کالیفرنیـا ) حقیقاتی دانشگاه صنت( در پروژه اتصال مراکز VRVSسیستم مجازی اتاق کنفرانس ویدئویی )

را برای ارائـه بـه محققـان و     VRVSمحققان دانشگاه صنعتی کالیفرنیا در ابتدا  اندازی شد.راه 4332رسمی در ماه جوالی سال 

انـرژی و   جوامع آمریکـایی و اروپـایی در بخـش    های بزرگدانشمندان در کنفرانس ویدئویی به جهت افزایش همکاری در پروژه

خـورد و متخصصـان ژنتیـک،     رقـم  (CalREN-2 ) آمیز بود تا جایی کـه فـاز دو،  بسیار موفقیت کردند کهای آغاز ستهفیزیک ه

 پزشکان و دانشمندان دیگر در سراسر جهان نیز به این شبکه پیوستند.

تکامل خود را بـا   IPی هادر شبکه های انتقال صداآرام آرام با مکانیزم SIPپروتکل سیگنالینگ ، 0111سال  November در ماه

 ،سـیم بی ویدئوکنفرانسمنتشر شد. در رابطه با تحوالت در فضای  H.323روع نمود و پس از آن، نسخه چهارم از ش 1.30 نسخه

آنان کـه درک   کردند،بازار مصرف شروع  آوردن سهم بیشتر ازبه دست  برایرا تولیدکنندگان تلفن همراه رقابت پرشور و نشاط 
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بـا نـام    3G هایشروع به گسترش ویدئوکنفرانس در شبکه دیدند،های تلفن همراه دیجیتال میه ویدئو در گوشیدرستی از آیند

 کردند. تلفن ویدئویی تجاری

توسط جراحی در آمریکـا بـرای کنتـرل یـک ربـات در       ،ویدئوکنفرانسبا فناوری  "Telesurgery"اولین عمل جراحی از راه دور 

تـرین،  کننـده و تا به امروز آن را قـانع  ه صفرا منجر شدعمل جراحی کیس آمیزیتبه انجام موفق که گرفتخارج از امریکا صورت 

 .گشودو عموم مردم در سراسر جهان پزشکان  نامند که دروازه جدیدی را بر رویمی ویدئوکنفرانساستفاده غیر تجاری از 

 ،فناوری ویـدئوکنفرانس  وای قابل حمل ماهواره ارتباطات فاده ازبا است های تلوزیونیدر جنگ علیه افغانستان، خبرنگاران شبکه

اسـتفاده از  بدین وسیله  ،برای صحبت کردن با مخاطبین خود استفاده نمودند تکنولوژیاین و از  به پخش زنده اخبار پرداختند

 یرفت.، برای اولین بار در سراسر جهان صورت پذکنفرانساین تجهیزات درمنطقه جنگی از طریق ویدئو

، دسترسی به اینترنت با سرعت بـاال و هزینـه   0119درسال 

. در شـکل گرفـت  بسیار مناسب به طور گسـترده در جهـان   

جدیـد   وریاهـای ضـبط ویـدئویی و فنـ    همان زمان، هزینـه 

گیری یافت. عموم مردم قادر مصفحه نمایش نیز کاهش چش

هــای هزینــهد، شــدنهــای وب بــه پرداخــت هزینــه دوربــین

بسیار کم شد و دسترسی به اینترنـت   نیزشخصی  هایرایانه

 با پهنای باند باال در کشورهای پیشرفته به اوج خود رسـید. 

رایگـان   هایدر دسترس بودن نرم افزارو  مذکور عواملکلیه 

، باعـث شـکوفایی و رشـد    IMدهندگان سـرویس  توسط ارائه

 در جهان شد. صنعت ویدئوکنفرانس

ی ویـــدئوکنفرانس در اســـتقبال از مزایـــا 0119در ســـال 

ها های آموزش از راه دور مورد توجه و محبوبیت مدارس و دانشگاهبرنامه های آموزش عالی صورت جدیدی به خود گرفت،بخش

 .شد های آموزشیباعث رونق بخش MPEG-4های با پروتکل Video Desktopت. قرار گرف

تـر بـا پلـت فـرم     مطمـئن هـای کـاربردی بـرای عملکـرد     مـه شـروع بـه ایجـاد برنا    ویـدئوکنفرانس های ، شرکت0111در سال 

 سازگار بود. H.323 که با رایگان مبتنی بر لینوکس نمودند ویدئوکنفرانس

برای اولین بار با ترکیـب   WiredRed در همان سال، نرم افزار شرکت

هـای کنفـرانس   حـل چند ویدئو به عنوان یک ویژگی استاندارد به راه

بـا   محصوالت نرم افزار وب کنفرانس ترکیبی وب تبدیل شد و آغازگر

که از زیرسـاخت کلیـد عمـومی سیسـتم      گردید ویژگی اتصاالت امن

(PKIاستفاده می )نمود. 

 Cloud، نسخه سرویس آنالین مبتنی بـر  WiredRed، 0119در سال 

معرفـی   Nefsisافزاری خود تحت نام تجـاری  محصوالت نرم )ابر( را با

بود که بـه دنیـا    ویدئوکنفرانسای در صنعت رایانهابر  این اولین نمود.

 افزار لغـو اکـو  امکاناتی همانند نرم ،0113تا سال  Nefsis .شدمعرفی 

(AECبر روی ) گذاری برنامه زنده و اشتراک نویسی برایحاشیه ،صدا

 های فیلم در یک کنفرانس ویدئویی را اضافه نمود.  پخش فایل

یـک اتفـاق مهـم در بـازار ایـن       0141در روز ششم ماه اکتبـر سـال   

محصوالت افتاد. این اتفـاق در واقـع معرفـی سیسـتم تمـاس تلفنـی       

هـای هوشـمند و   زیـون یبـر روی تلو  سـرویس ویـدئوفون عمـومی    های نشیمن بـود. ایـن سیسـتم کـه    برای اتاق Cisco شرکت
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های تماس تلفنـی  رویکرد جدیدی در سیستم در حقیقت و به بازار معرفی شد Ùmi Telepresence با نام ،های بازی بودکنسول

 د. در خانه کاربران بو

توانسـت بـه عنـوان یـک     به بازار معرفی کرد که این تلویزیون مـی  Google تلویزیونی را برای Logitech  در همان سال شرکت

 ویـدئوکنفرانس قابلیت ، (Xbox) 4مایکروسافت ویدئوفون هم مورد استفاده قرار بگیرد. از طرف دیگر کنسول بازی جدید شرکت

 .را در اختیار کاربرانش قرار داد

اش برای برقراری تماس تلفنی از طریق کامپیوترهـای شخصـی کـاربران شـناخته     هم که به خاطر سرویس ویژه Skype شرکت

 شود، در حال حرکت به سمت بازار این محصوالت است. می

 9/9ه یک شرکت تولیدکننده محصوالت ویـدئویی اسـت، بـا قیمـت     را ک Tandberg شرکت 0141در ماه آوریل  Cisco شرکت

تمـام ایـن    .به واقعیت نزدیـک کنـد   ویدئوکنفرانسمیلیارد دالر خرید تا اهدافش را برای تولید محصوالت جدید خود در زمینه 

 ها و اتفاقات در واقع واکنشی هستند به افزایش محبوبیت ارتباطات ویدئویی .فعالیت

این روزها مادران شاغل برای کنترل »گوید: در این مورد می Gartner گران شرکت تحقیقاتییکی از تحلیل« ناسکات موریسو»

های حضـور از راه دور بهـره بـرده و بـه راحتـی خودشـان را در محـیط خانـه حـس          از سیستم ،کودکانشان که در خانه هستند

بـه یکـی از    اکنـون هـای ویـدئویی   ال روی دادن است. در واقع تماسها هم در حکنند. مشابه این اتفاق در ادارات و سازمانمی

 «.ه استشداجزای ثابت زندگی روزمره افراد تبدیل 

ای این فضا را بـرای  های حضور از راه دور حرفهبینی کرده است که رشد سیستمدر این مورد پیش Gartner سسه تحقیقاتیؤم 

 به وجود آورده است تا کارمنـدان را  هاشرکت

آمارهـا   بیشتر پشت میزهایشان حفظ کـرده و 

 دتعــدا 0140در ســال  کــه دهــدنشــان مــی

میلیـون سـفر کـاهش     4/0ایی تا سفرهای هو

رود . این در حالی است که امید مییافته است

این اتفاق بتواند هزینه حمل و نقل را تـا حـد   

چشمگیری کاهش دهد تا جایی کـه بسـیاری   

ـ   از منتقدان مـی  بـرای   وژیگوینـد ایـن تکنول

عـالوه   اسـت.  بوده صنعت حمل و نقل مخرب

هـای پـیش   چالش ترینمهم ها، یکی ازبر این

ــوژی هــای قیمــت سیســتم ،رو در ایــن تکنول

ارتباط ویـدئویی اسـت. بسـیاری از منتقـدان     

ها قرار اسـت در  معتقدند حاال که این سیستم

دسترس کاربران خانگی قرار بگیرنـد، بایـد بـا    

  .به بازار عرضه شوندتری قیمت ارزان

هـا  سسـات یـا از ایـن سیسـتم    ؤهـا و م شـرکت اغلـب  ، Telepresence به تدریج با افزایش آگاهی و آشنایی کاربران با تکنولوژی

 .هستندها آن کنند یا در حال فراهم آوردن مقدمات برای کار بااستفاده می

 09دهـد کـه   در این زمینه انجـام داده اسـت، نشـان مـی     Cisco با همکاری شرکت IDC سسه تحقیقاتیؤآخرین تحقیقی که م

اب و اسـتفاده  انتخ ویی در هزینه سفرهای کاری خودجهای حضور از راه دور را به خاطر صرفهسیستم ،درصد از کاربران تجاری

واهد بود. ایـن  ، سال خوبی برای ارتباطات ویدئویی خ0149بینی کرده بود که سال از قبل پیش IDC سسهؤکنند. از طرفی ممی

رشـد   0149در سـال   (Telepresence) هـای ویـدئویی حضـور از راه دور   بازار جهانی سیسـتم  ودرست از آب درآمد  بینیپیش
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 0146تا پایان سال  را کارشناسان رشد چشمگیر بازار این محصوالتاین در حالی است که  ،کرددرصدی را تجربه  2/46ساالنه 

هـای ویـدئویی   مد حاصل از فروش سیسـتم ارشد ساالنه در که مدعی شده استنیز  Cisco شرکتهمچنین ، اندبینی کردهپیش

 .درصد خواهد رسید 411به  0146تا پایان سال  ششرکت حضور از راه دور

 

 

در یـک   اسـت که یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی در زمینه انتشار آمار  Wainhouse Research Instituteموسسه تحقیقاتی 

از کـاربران معتقدنـد کـه فنـاوری      31۲دهـد  که نشان مـی کرده  آماری را منتشر Polycomطرح تحقیقاتی مشترک با کمپانی 

اعتقاد بـه  نیز  92۲و  اعتقاد به کاهش پیچیدگی در تصمیم گیری 99۲ ،افزایش سودمندی و راندمان کاریویدئوکنفرانس باعث 

 دانند.  ز مزایای این فناوری میا دارند و آن را گیریافزایش سرعت در تصمیم

هـر   اًارائه دهد. تقریبـ  (Cloud) را از طریق ابر HD د ارتباط ویدئوکنفرانس چند نقطه با کیفیتنتوامی Lifesize امروزه کمپانی

 انسویـدئوکنفر  توانـد از ویدئوکنفرانس با دسترسی به اینترنت اسـتاندارد مـی   ترمینال گروهیکسی با یک کامپیوتر شخصی یا 

ابـر   بـه صـورت  هـای کوچـک و بـزرگ    سازی ایـن فنـاوری بـرای سـازمان    ابری استفاده نماید. شایان ذکر است که امکان پیاده

 اختصاصی نیز وجود دارد.

 خالصه:

ن در نمایشـگاه  و ارائـه آ  4361در سـال   AT&Tتوسط کمپـانی   (Picturephone)معرفی تلفن تصویری  4366سال  •

 رفت.صورت گجهانی در نیویورک 

و معرفـی اسـتاندارد    ISDNبـرای ویـدئوکنفرانس از طریـق خطـوط مخـابراتی       H.320معرفی استاندارد  4331سال  •

H.261 صورت گرفت. سازی تصویربرای فشرده 

معرفـی اسـتاندارد    ،TCP/IPهـای  بـرای ویـدئوکنفرانس در شـبکه    H.323معرفی نسخه اول از استاندارد  4336سال  •

H.263 تصویر با کیفیتی بهتر و اشغال پهنای باند کمتر و معرفـی اسـتاندارد    برای فشرده سازیT.120    بـرای تعامـل

 صورت گرفت. محتویهمزمان اطالعات 

قبلـی بـا   برای فشرده سازی تصویر با پهنای باند بسـیار کمتـر از اسـتانداردهای     H.264معرفی استاندارد  0119سال  •

 صورت گرفت. حفظ کیفیت تصویری پیشین
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توسط کمپانی پلیکام که  DSP[Digital signal processor] نامه های سخت افزاری جدید بساخت چیپ 0116سال  •

ای از پردازش تصویری را انجام داده و پهنای بانـد مـورد نیـاز در    های پیچیدهتر  مکانیزمتوانست با قدرت پردازش باال

 د.  کاهش ده 61۲تا حدود  H.264نسبت به  این فناوری را

ـ    کمپانی 4Kو  3Dبا ارائه صفحه نمایشهای  0149در سال  • متمرکـز   H.265نـام  ه های بـر روی اسـتاندارد جدیـدی ب

اولـین محصـول بـا     افـزایش دهنـد.   8kکیفیت ارتباطات تصـویری را تـا   ، پایین ف پهنای باندصراند تا بتوانند با شده

 911بـا قیمتـی در حـدود    TelePresence IX5000 با نام تجاری  Ciscoتوسط کمپانی  0146اوایل سال  4Kکیفیت 

های فوق به با کیفیت افزاریتهای ویدئوکنفرانس سخرود ترمینالهایی از وامروزه زمزمههزار دالر به بازار معرفی شد.

 تولیدکننده در این زمینه باشیم. یهاترین کمپانیپیشگاممحصوالت  منتظر 0146رسد. بایستی در سال گوش می

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processor
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processor
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 ویدئوکنفرانس امروز
هـای چشـمگیری داشـته کـه بـه شـرح ذیـل        تصویر پیشـرفت  در زمینه صدا وبا رشد فناوری  تجهیزات ویدئوکنفرانس ،امروزه

 باشد.می

 

 استفاده از پهنای باند کمتر باارائه صوت و تصویر بهتر  •

 4Kو High Definition (HD) ،Full HD صوت و تصویر با وضوح بسیار باال •

 (H.239)امکان ارائه مطلب به صورت همزمان  •

 از تمامی افراد شرکت کننده در کنفرانس / امکان ارسال و دریافت فایل به •

 فیکیمتنی و گراگفتگوی امکان  •

 هاو یا غیر همزمان به آن امکان ضبط کنفرانسها و دسترسی همزمان •

  ها و ....ریزی اتوماتیک کنفرانسامکان برنامه •
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 ؟چیست)کنفرانس تحت وب( وب کنفرانس 
 

از اسـت و  فناوری انتقال صدا و تصویر با استفاده از مرورگرهای استاندارد وب 

ارائـه   ویـدئوکنفرانس نسـبت بـه    بسیاری جهـات ارتباطـات انسـانی کمتـری    

و از لحـاظ کیفـی   بوده دهد. وب کنفرانس از نظر امکانات ویدئویی ابتدایی می

ط روشی را برای از وضوح باالیی برخوردار نیست. در حقیقت وب کنفرانس فق

بـه طـور   کنـد و بخـش صـوتی آن    ها فراهم میگذاری دادهیا اشتراک نمایش

باشـد. مخاطبـان در طـول    مـی  (ده به مخاطـب کنناز ارائه)معمول یک طرفه 

ری االت از طریق رابط متنـی اغلـب راه دیگـ   ؤمطرح کردن س کنفرانس به جز

 د.کننده ندارنبرای برقراری ارتباط با ارائه

این کار طاقت فرساست چرا که کاربران ابتدا باید از یـک وب سـایت بازدیـد     

هـای پـایین   ر سـرعت ن صدا تمـاس برقـرار کننـد. د   سپس برای شنید ،کرده

اگر تا به حال در  است.فن همراه، این روند خسته کننده یا بر روی تلاینترنت 

ایـد  داشـته را راه خود دهی نامناسب قصد مکالمه با تلفن همای با آنتنمنطقه

ایـن موضـوع را درک    مسـلماً ، ایـد ترنت با سرعت پایین استفاده کردهیا از این

 د.کنیمی

ایـد وجـود نـدارد. بهتـرین خـدمات      آمیـزی داشـته  کـه کنفـرانس موفقیـت    برای تشخیص اینننده، هیچ راهی کاز دیدگاه ارائه

آورد کـه زبـان بـدن و حـاالت چهـره )ارتباطـات غیرکالمـی( حاضـران در         این امکان را بـرای شـما فـراهم مـی     ویدئوکنفرانس

 ، آگاه شوید.هستندحث که تا چه حد پذیرای موضوع مورد ب از این را ببینید و ویدئوکنفرانس

 

 ویژگیها وب کنفرانس ویدئوکنفرانس جلسات حضوری

 ارتباطات دو طرفه √ √ √

 ارتباط چند نقطه ای √ √ √

 اشتراک گذاری منابع /محتوی √ √ √

 نمایش چهره √ √ √

 نمایش احساسات انسانی ندارد √ √

 دسترسی فوری ندارد √ √

 )بستر ارتباطی(زیر ساخت  پر هزینه کم هزینه ندارد
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 یعنی چه ؟ Telepresenceسیستم ویدئویی حضور از راه دور یا 
و  شـوند وی صفحه نمایش مقصد نشـان داده  های واقعی رجلسه در اندازه در حاضرسازی محیط جلسه به نحوی که افراد شبیه

 کند. در طراحـی کامالً فراموش میفاصله مکانی را  ،کیفیت باالی صدا و تصویر به حدی است که شخص به علتحضور اشخاص 

ـ  از مبلمـان  در تمام نقاط شودهای حضور از راه دور، سعی میظاهری سیستم ن ایـ  ،شـود اسـتفاده   و یـک شـکل   گهـای همرن

کننده یک جلسه حضوری واقعی است به نحوی که گویا شـخص در سـایت مقابـل حضـور     همنواختی در طراحی ظاهری تداعی

 .داردقرار فیزیکی 

 

 

Telepresence های هولوگرافی 

Telepresenceتکنولـوژی در حـال تکامـل در     ،های هولوگرافی

 سـه تصـاویر   این .است ویدئوکنفرانس ( 3Dفناوری سه بعدی )

 آمـده بـا   دربعدی و واقع بینانـه، در تمـام جهـات بـه نمـایش      

ــتفاده از ــز  اس ــای لی ــویری ،یرپرتوه ــه تص ــدی را  س ــه بع ب

 ،های هولوگرافیTelepresence .کنندتولید می هولوگرام صورت

 کـه کاربردهـای  هسـتند  در واقع انقالبـی بـزرگ در ارتباطـات    

ـ  پزشکی از راه دور ای درویژه ایـن تکنولـوژی همچنـین    د. دارن

تواند ضرورت سفر برای جلسات کسب و کار را کـاهش داده  می

دیگر کاربردهای بـالقوه   .شودباعث تسهیل آموزش از راه دور و 

، 3Dبـرداری  نقشـه  ،بـازی  تبلیغات تلویزیونی، هایشامل برنامه

و انـواع دیگـر از    از راه دور هـای کنتـرل  ربـات  ناوبری هوا فضا،

 .استسازی شبیه

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/videoconference&usg=ALkJrhhXjq1v0lNKCLYCL4Z5f4gpyFvO8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/videoconference&usg=ALkJrhhXjq1v0lNKCLYCL4Z5f4gpyFvO8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://whatis.techtarget.com/definition/hologram&usg=ALkJrhgvAfnSgmH8fFmJTYEmj786F3Vxsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://whatis.techtarget.com/definition/hologram&usg=ALkJrhgvAfnSgmH8fFmJTYEmj786F3Vxsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://searchhealthit.techtarget.com/definition/telemedicine&usg=ALkJrhhd05vJ57z147sdo4VbrGwYvn0hIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://searchhealthit.techtarget.com/definition/telemedicine&usg=ALkJrhhd05vJ57z147sdo4VbrGwYvn0hIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://whatis.techtarget.com/definition/gaming&usg=ALkJrhhvl7jqG5r5O6P3I4caN9SeI37uLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://whatis.techtarget.com/definition/gaming&usg=ALkJrhhvl7jqG5r5O6P3I4caN9SeI37uLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/robot&usg=ALkJrhhSOqrnQ1m2lfODEqVK7ywNmDEhtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dtelepresence%2Brobot%255C%26espv%3D2%26biw%3D1236%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/robot&usg=ALkJrhhSOqrnQ1m2lfODEqVK7ywNmDEhtw
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TeleMedicine5 ؟چیست 
در و حتـی   تـه امروزه پیوند فناوری ارتباطات و پزشکی در بسیاری از کشورهای توسعه یاف

در اسـتفاده از  شـکی از راه دور اصـطالح جدیـدی    اسـت. پز  جهان سوم در حال گسـترش 

های ارتبـاطی بـرای فـراهم آوردن خـدمات و حمایـت از      اطالعات الکترونیکی و تکنولوژی

ای بـین دو  شـود کـه فاصـله   . این اصطالح بیشتر در زمانی مطرح میاست کنندگانمصرف

ه اهداف پزشک از راه دور، از جمل ،دهنده وجود داشته باشدگروه خدمات گیرنده و خدمات

های پزشکی بـرای نـواحی روسـتایی و    بهبود مراقبت از بیماران، بهبود دسترسی و مراقبت

هرچه بهتر، در دسترس قراردادن امکانات  ترسی بهتر به پزشکان جهت مشاورهمحروم، دس

هـای پزشـکی، ایجـاد خـدمات     های مراقبـت جهت هدایت معاینات خودکار، کاهش هزینه

وسـیع( و کـاهش نقـل و     پزشکی )در سطح جغرافیـایی و جمعیـت  بت مراق

باشد. پزشکی از راه دور شامل مشـاوره از  انتقال بیماران به مراکز درمانی می

راه دور، آمـوزش الکترونیکـی از راه دور، جراحـی از راه دور، درمـان امـرا       

ر و درمـان  شناسی از راه دوپوستی از راه دور، تصویربرداری از راه دور، آسیب

باشـد. امـروزه پزشـکی از راه دور تـا حـدی      اختالالت شناختی از راه دور می

است؛ ورده نیز به وجود آ را پیشرفت کرده که امکان انجام جراحی از راه دور

گیـری از تجهیـزات   بدین معنا که یک جراح مجرب در یـک کشـور بـا بهـره    

یابد کـه در  ان را می، این امکویدئوکنفرانس کمک فناوریو با اص خ پزشکی

سـایر جراحـان آن    واسـطه به و قرار گرفته یک اتاق جراحی درکشوری دیگر

 هاییکشــور معــدوددر حــال حاضــر  .کشــور، عمــل جراحــی را انجــام دهــد

انجـام   جـراح  تهدایت ربـا به وسیله  اند فناوری جراحی از راه دور راتوانسته

 خمینـی بـا همکـاری   بیمارسـتان امـام    یـک تتیم پزشکی جراحی ربا، دهند

که برای مشاهده تصاویر جراحـی از   اندکردهی را طراحی تدانشگاه شریف ربا

 .کنندمیفناوری ویدئوکنفرانس استفاده 

 پزشکی از راه دورکاربردهای 

 مشاوره از راه دور .4

 جراحی از راه دور .0

 اورژانس از راه دور .9

 مراقبت خانگی از راه دور .1

 مالقات از راه دور .6

 از راه دور آموزش پزشکی .6

 از راه دورپزشکی کمیسیون  .2

 خدمات پزشکی به مناطق محروم .9

                                                           
5
 TeleMedicine   
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 جایگاه ویدئوکنفرانس
جایگـاه  ، Wainhouse Research Instituteنظیـر   هـای تحقیقـاتی  آمده از معتبرتـرین سـازمان  به دست  طبق آخرین تحقیقات 

 0146شود این جایگاه تا سـال  بینی میوده که پیشبدر رتبه سوم در میان ابزارهای ارتباطی  0149ارتباطات تصویری در سال 

 ه رتبه اول صعود نماید.ب

سـیم و  بـی  مخصوصاًهای کامپیوتری امروزه شاهد رشد شبکهت، مخابرا با پیشرفت روز افزون تکنولوژی در صنعت الکترونیک و

ـ   یاخأل هستیم. هاتاپلپ و های هوشمند، تبلتای همانند موبایلابزارهای پیشرفته دلیـل ضـعف در قـدرت پـردازش در     ه کـه ب

ای هسـته  9 هایداشتن پردازنده ای جبران شده وهای چند هستهامروزه با ورود پردازنده ،شدمی احساس کامپیوترهای گذشته

  های هوشمند نیز متداول گردیده است.بر روی موبایل

و این امر باعث تغییر رویکرد تولیدکنندگان  هستندصویر های سنگین پردازش تها به راحتی قادر به پردازش پروتکلاین گجت 

 Videoنام ه اینترنتی بر ایجاد بسترهای ارتباطی بر روی اببا  افزاریهای کنفرانس نرمنعت ویدئوکنفرانس به گسترش سیستمص

Cloud های ویدئویی همچون و ارائه سرویسSkype, Oovoo, Ttango ,Viber,Google   یگـان بـا اهـداف   را بـه صـورت  و غیـره 

 تبلیغاتی و جاسوسی شده است. تجاری،
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ترین مباحـث  های جستحو در تصویر، از مهموضوح باالی تصویر و قدرت تفکیک تصویر در مکانیزم پردازش دیجیتال و مکانیزم

ن اقـدام بـه جاسوسـی    های رایگاداران و سیاستمداران را بر آن داشته که با ایجاد زیرساختروز در این فناوری است که سرمایه

آنچه که بـیش از   شنویم. امروزههای عمومی میهایی از این اخبار را هر از گاهی در رسانهدر ابعاد جهانی نمایند. نمونهتصویری 

هـای ملـی جهـت برطـرف کـردن      از فنـاوری و دوم ایجـاد زیرسـاخت    سازی جهت استفاده درستاول فرهنگ ،پیش مهم است

رسانی است. در این کتاب نویسنده قصد دارد با آگاهی های ارتباط تصویریدان در استفاده از فناوریرمتدول امنیتی هاینگرانی

مردان هر چـه سـریعتر   سازی فناوری تصویری بردارد. امید است با نگاه کالن دولتفناوری، قدمی نو در راستای بومی و آموزش

 ها در کشور راه اندازی گردد.ساختاین زیر

 
 هادر زندگی روزانه انسان یزان استفاده از فناوریم :شکل
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است کـه  میلیون تبلت وارد بازار ایران شده  1میلیون تلفن همراه هوشمند و  49سال گذشته طبق آمارهای منتشره دو در طی 

مایـد و آمـار نشـان    نهر روز از این تکنولوژی در ارتباطات شخصـی و کـاری اسـتفاده مـی     ،نفر دارنده این ابزارها سهنفر از یک 

 نقطه اوج صـنعت ارتباطـات تصـویری    تیآ هایسال از معرفی اولین سیستم ویدئوکنفرانس، سال 61دهد که پس از گذشت می

 .و کشور ما نیز در جریان این حرکت با سرعتی فزاینده در حال تحول است استدر دنیا 

 

 های شخصی و کاری از این ابزارهافرانس در جهان و میزان استفادهدر تکنولوژی روز ویدئوکن Smartphoneو  Tabletجایگاه : شکل

 

 :آن عبارتند از دالیلکند و میتر یدئوکنفرانس را در ایران پر رونق، بازار وهای آیندهدر سالبروز مسائل متعددی 

 شناخته شدن فناوری 

 ابزارهای ارتباطی )موبایل ،کامپیوتر و...( قدرتمند شدن 

  در دنیا سرعت تکنولوژی 

 خطرات سفرهای بین شهری 

 افزایش قیمت سوخت 

 آلودگی هوا 

 تصویب قانون دورکاری 

 متمرکز شدن منابع در پایتخت 
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 فصل دوم 

 امنیت شبکه ویدئوکنفرانس
ارتبـاط صـوتی و    ،ویدئو کنفرانس سیستمی است که با یک بستر مخابراتی مناسب

د و کلیـه  کنـ و زنده برقـرار مـی  تصویری بین دو یا چند نقطه را به صورت همزمان 

 تصویر طرف مقابل اشخاص حاضر در این نقاط می توانند به صورت همزمان صدا و

سازی تصاویر و های ویدئوکنفرانس فشردهترین ویژگیرا دریافت کنند. یکی از مهم

باشد که با کد گذاری حفظ امنیت اطالعات مبادله شده بین چند نقطه فیزیکی می

هـای  اد سـطح به مدیران امکـان ایجـ   افزایش یافته ویب امنیت بسیار اطالعات، ضر

. با این روش امکان هرگونه شنود منتفی است چرا که هدددسترسی متفاوتی را می

 ت. داشتن کلید خصوصی رمزگشایی الزامی اس ،جهت رمزگشایی

 تـرین های امنیتی بـزرگ سازی زیر ساختحیاهای اجتماعی مامروزه با ایجاد شبکه

 است. شدهو مراکز امنیتی  اههای سازماندغدغه

هـای  و ایجـاد شـبکه   های چشمگیر در تکنولوژی ارتباطات تصویریوجود پیشرفت

را با چالشی جدی مواجـه   هادولتهستند، که روز به روز در حال گسترش  …,Skype,Oovoo, Tangoهایی نظیربا نام اجتماعی

هـای اکثـر   های فـوق از ارتباطـات تصـویری و جاسوسـی فـرا ملـی از جملـه دغدغـه        پانیکرده است. نگرانی از سوء استفاده کم

مریکـایی  آهای بزرگ باشد. کمپانیتجهیزات در این صنعت می مریکایی بودن تمامآمل أهای دنیا شده است و نکته قابل تکشور

هـای  هنگفت اقدام به خرید و انحالل کمپـانی  هایدر این فناوری جلوگیری کرده و با هزینه از رشد و ارتقای فنی سایر کشورها

توسـط کمپـانی    0141کـه در سـال    Tandbergتوان بـه کمپـانی نـروژی    اند که از جمله میانگشت شمار در این صنعت نموده

Cisco های میلیـارد دالری وارد ایـن فنـاوری    که کشور چین چند سالی است که با هزینه اشاره کرد و جالب این ،خریداری شد

 د.نباشنتیجه این تالش مینیز  Wechatهایی همانند کمپانیاست، ده ش

طمئن اسـت زیـرا زیـر سـاخت     حریم شخصی کامالً محفظ  ،های اجتماعی مبتنی بر تصویر نداشتنشبکه ترین مسئله تماممهم

این روزها هر  وجود دارد،ها آن شما واقع شده و امکان هر گونه سوء استفاده اطالعاتی در ها در جایی خارج از سازماناین شبکه

در اسـتفاده از  یـد  شود. کـاربران با منتشر می یاهی سندی دال بر جاسوسی در یک شبکه اجتماعی توسط شخص یا سازمانگاز 

ها و ارتباطات تصویری حفظ نظر قرارداده و حریم شخصی و سازمانی خود را در مکالمهها، این موضوع را مداین برنامه هر یک از

دارا  فریم در ثانیـه  61با قابلیت  (Full HD)توانمندی دریافت و ارسال تصاویر با کیفیت باال  ،یند زیرا تکنولوژی انتقال تصویرنما

کـل مـتن ایـن نامـه قابـل اسـتفاده بـوده و         ،وی میز شماست در تصویر نمایان شودرای که نامه انیهث برای چندیعنی اگر  است

تواننـد در کسـری از   و مـی  هستندیا متن خاص را دارا اد حساسیت بر روی تصویر شخص خاص یجها امکان ااین سایت ینمالک

 .کنندباشد را کنترل که در تصویر شخص موجود میرا ثانیه تمامی مکالمات تصویری و یا هر داده اطالعاتی 

کـه موجـب   بلرها نه تنها کاهش نیافتـه  اشتیاق جامعه به سمت استفاده از این ابزا ،های فیلترینگدر چند سال اخیر با سیاست

اطـات تصـویری درون   تفکـر جدیـد مـدیریتی در نیـاز ارتب     خـأل  با این وجود هنـوز  است. هشدهای فوق ترویج استفاده از شبکه

هـای  های ارتباط تصویری و متنی درون سازمانی با وجود هزینـه ایجاد شبکه سازمان به وضوح قابل رویت است.سازمانی و برون

شود بلکه باعث رفع معضالت امنیتی مطـرح  در کوتاه مدت می های سازمانیگیر هزینهیه سنگین نه تنها موجب کاهش چشملاو

 گردد.می نیز شده
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ایـن فنـاوری   مربوطه به هسته مرکزی و تجهیزات مرکزی  ،های ویدئوکنفرانسترین بخش تکنولوژی شبکهو پیچیدهترین اصلی

ایجاد زیرسـاخت شـبکه    اما کنند.یمایجاد  را نقطه همزمان، هسته مرکزی 9بیش از معموالً رانس های ویدئوکنفدر پروژه است.

 دهد.را به خود اختصاص می منابع مالی پروژه 91۲ تا 61ویدئوکنفرانس در حدود 

موانـع  . یابددست  ،ستتکنولوژی ویدئوکنفرانس با تمامی مزایایی که به همراه دارد، هنوز نتوانسته به جایگاهی که شایسته آن ا

 است:موارد این استفاده از این فناوری در دنیا شامل 

 ) نیاز به سرمایه گذاری اولیه )خرید تجهیزات زیرساخت 

 جایی آسان این تجهیزاتهسخت افزاری بودن امکانات ویدئوکنفرانس و عدم امکان جاب 

 بودن توسعه و گسترش پرهزینه  

 برداری از شبکه ویدئوکنفرانسدازی و بهرهنیاز به نیروی متخصص برای راه ان 

  نیاز به عقد قراردادهای گران قیمت برای بروز رسانی تجهیزات 

ـ    استشده کار معرفی بهترین راه "ری ابر ویدئوکنفرانسمعما"مشکالت مطرح شده استفاده از  جهت رفع ه که این امـر باعـث ب

 کشاند.س را به چالش میمنیت ویدئوکنفرانو بحث ا شده وجود آمدن واسط ارتباطی

 سازی تصاویر و حفظ امنیت اطالعات مبادلـه شـده در ارتباطـات تصـویری    فشرده ،های ویدئو کنفرانسترین ویژگییکی از مهم

. با ایـن  دهدح دسترسی متفاوتی را میوو به مدیران امکان ایجاد سطافزایش یافته که با کدگذاری اطالعات، ضریب امنیت است 

 ت. رگونه شنود منتفی است چرا که جهت رمزگشایی داشتن کلید خصوصی رمزگشایی الزامی اسروش امکان ه

 های افزایش امنیت در ارتباطات تصویری روش
 AESهای امنیتی مثل سازی پروتکلفعال .4

 های کد گذاری صدا و تصویر استاندارداستفاده از پروتکل .0

 تولید شده باشد.های رمزگذاری بومی کتابچه ترجیحاً تولید داخل با 6استفاده از دیوارهای آتش .9

 های امنیتیاستفاده از کارشناسان امنیتی ماهر جهت افزایش مکانیزم .1

 های ملی و سازمانی  ایجاد شبکه ویدئوکنفرانس خصوصی و استفاده از تجهیزات آنالیز شده امنیتی در زیر ساخت .6

 فعال سازی پروتکلهای امنیتی

بـه آن داده  داننـد چگونـه داده را مـنظم کننـد؛ بتواننـد      ریختن داده است تا فقط کسانی که مـی  گذاری روشی برای به همرمز

گـذاری  و محرمانه اسـت. رمز  شما خصوصی ویدئوکنفرانستوانید مطمئن باشید که کل ارتباط گذاری میدسترسی یابند. با رمز

 دهد.ترین اختاللی در عملکرد مینات آن را بدون کوچکبه شما امکان استفاده کامل از امکا ویدئوکنفرانسهای داخلی دستگاه

اند. امنیت از ها نیز به خوبی شناخته شدهجزئیات این الگوریتم ،کننداز الگوریتم یکسانی استفاده می ،گذاریهای رمزکلیه روش

دهـد. یـک   اده را انجـام مـی  شود و الگوریتم براساس این کلید عمل رمزگذاری دشود که به الگوریتم داده میکلیدی حاصل می

 ای از اعداد است.یک عدد یا مجموعهشامل کلید 

نیـز بایـد بـه کـار      8ایچند نقطـه  بلکه در ارتباطات 7نقطه به نقطهنها در ارتباطات تباید به خاطر داشت که روش رمزگذاری نه 

تـا   اسـت بسیار حائز اهمیت  ایچند نقطهو  نقطه به نقطههای رمز گذاری در ارتباطات گرفته شود. قابلیت به کارگیری سیستم

 هستند.  زیادیبسیار  یا برای امنیت محصوالتشان اهمیتدر دن ویدئوکنفرانسهای بزرگ تولیدکننده تجهیزات شرکتهمچنین 

                                                           
6
 Firewall  

7
 Point-to-Point  

8
 Multipoint 
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 سطوح رمز گذاری
 

 ار محرمانهیکاربرد نظامی بس AES باال 4

  ریشرکت هایی با ریسک متوسط و شرکت های تجا   DES متوسط 0

 شرکت های غیر تجاری ناامن سطح صفر 9

 DESهای رمزگذاری الگوریتم
را بـا   هـا دادهکـه   اسـت  Data Encryption Standard)) گذاری دادهرمز ،یک روش معمول برای رمز گذاری ارتباطات استاندارد

 و DESکنـد. امـروزه   تولید می بیتی 440است که کلیدهای  DESنسخه بهبود یافته  DES3کند. بیتی رمزگذاری می 66کلید 

DES3 شوند.هردو برای ارتباطات دولتی تجاری و غیر نظامی استفاده می 

  9رمزگذاری پیشرفتههای امنیتی پروتکل
پـذیرد کـه افـراد    ای نمـی سسهؤهیچ شخص یا م ، امنیت در ارتباط است. مسلماًدر ارتباطات راه دورپارامترها  ترینمهم یکی از

 .ریان مذاکرات و تصمیمات درون سازمانی قرار گیرندغیرمجاز در ج

باالترین استاندارد پذیرفته شده در  که DES3و  DESبرای فراهم آوردن درجه باالتری از امنیت نسبت به  AES پروتکل امنیتی

 تباط راه دور،برای ار، سیاسی و امنیتی جهان ترین نقاط نظامیساسدر حال حاضر در ح. است باشدمی ITU-T سسه جهانیؤم

بیتـی   409های اطالعاتی با یک کـد  بسته ،در الگوریتم پیچیده این پروتکل .ندکناستفاده می AESاز تجهیزات پروتکل امنیتی 

 یـا  XOR این رمزنگاری ترکیبی از عملیات بیتی قابل برگشت مثـل ، شوندرمزنگاری میاست ت تصادفی ایجاد شده که به صور

Rotate   ،شود تا محتوای اولیه بازیابی شودجام شده روی اطالعات اعمال میعکس عملیات اناست. در مقصد. 

تـوان ایـن کـد را در بخـش گـزارش      رود. در صورت نیاز میبیتی در ابتدای جلسه تولید و در انتهای آن از بین می 409این کد 

ز شروع به صحبت طـرفین ایـن کـد را از طریـق     ها نمایش داد تا در صورت حساسیت باالی ارتباطی، قبل اتماس بر روی پایانه

روشهایی مثل ایمیل یا تلفن با یکدیگر چک کنند و در صورت برابر بودن اطمینان حاصل کنند که سمت مقابل همـان سـایتی   

 .است که قرار بود با آن تماس بگیرند

کد مورد نظر شناسایی شود. در مورد یکی از روشهای معمول هک سیستماتیک تولید مرتب کد و آزمایش آن است تا در نتیجه 

بـه انـدازه عمـر    هـای جهـان   ترین رایانهسریعباید  AESبیتی کار بسیار دشوار است چون برای کشف رمز یک کد  409یک کد 

که عمر این کـد بـه انـدازه زمـان برقـرار بـودن        در حالی ،کد رمزنگاری را شناسایی کنندبتوانند این روش ا بزمین کار کنند تا 

 غیر ممکن است.  AESوکنفرانس با استفاده از پروتکل رمزنگاری ئهک کردن یک ارتباط وید تباط است. یعنی عمالًار

 

 استفاده از پروتکلهای کد گذاری صدا و تصویر استاندارد
نداردهای ارتبـاط در اسـتا   یافـزاری بـا قابلیـت برقـرار    افزاری و نرمجهت برقراری ارتباط ویدئوکنفرانس داشتن تجهیزات سخت

رفـی  جدیدی بـه فنـاوری مع  های پروتکل های نوظهور،است. امروزه کمپانی اهمیت بسیار حائز SIPو  H323 المللی همچونبین

 Fatاصطالح برنامـه نویسـی    و در افزاری صورت گرفتههای نرمپردازش اصلی در سمت ترمینال ،هااند که در این معمارینموده

Client آورند و وجود نمیه دی را سمت سرور بو پردازش زیا دهستنthin Server ایـن امـر باعـث     کـه  . با توجه بـه ایـن  هستند

                                                           
9
 AES (Advanced Encryption Standard) 



 57 مرجع کامل فناوری صدا و تصویر

یـدات امنیتـی در   هدوجـود آمـدن ت  ه امکان بو دهد میهای امنیتی فناوری را افزایش ریسک ی فناوری شده اماهاهزینه کاهش

 دارد.وجود  ،کنندهایی که از این استاندارد پردازشی استفاده میسازمان

  (Firewall)استفاده از دیوارهای آتش 
دیوار آتش در مرز میان شبکه درون سـازمانی و شـبکه خـارجی    

مین امنیـت و حفاظـت از   أ( قرار گرفته و جهـت تـ   اینترنت)مثالً

، تنظـیم و پیکربنـدی   کاربران سازمانی در برابر حمـالت بیرونـی  

ر جهــت افــزایش امنیــت ارســال و دریافــت تصــاویر د د.شــومــی

ـ     سیستم جـای  ه های ویـدئوکنفرانس بـر خـالف وب کنفـرانس ب

تصـادفی   بـه صـورت  استفاده از یک پورت ثابـت از چنـد پـورت    

اخـتالف   های ساخته شده کـه در حقیقـت  ستفاده نموده و پکتا

چنـدین پـورت    تصاویر یک فریم نسبت به فریم قبلـی اسـت در  

تـی  این امر باعـث افـزایش ضـریب امنی    ،دشونمختلف ارسال می

اطالعـات   از بـین ببـرد،  عبور کرده و یک پـورت را   دیوار آتشبتواند از  نفوذگرزیرا اگر به هر روشی یک  ودشمیرانس فنئوکوید

 استهای ویدئوکنفرانس سیستم ،ی فوقهاو تنها ابزارهای تشخیص پکت استدریافتی از پورت فوق برای او غیر قابل شناسایی 

ساخت فریم تصـویر نیازمنـد داشـتن     آورد و البتهوجود میه تصاویر را ب ،هاها و تجمیع پکتپورتتمام  ها ازکه با دریافت پکت

فـریم   61الـی   46دهنده ارتباط تصویری است که از های تشکیلنکته حائز اهمیت تعداد فریم ،است العات فریم قبلی تصویراط

 در ثانیه قابل افزایش است.

 ر استفاده از کارشناسان امنیتی ماه
هـا را  ها و تهدیداتی که موقعیت و چرخه فعالیت افراد و سازمانسازمان ،هاشرکتبا توجه به اهمیت حفظ محرمانگی اطالعات  

های مقدماتی و پیشرفته به تمامی افـراد در سـطوح مختلـف    دهد، لزوم آشنایی با مباحث امنیتی و آموزشالشعاع قرار میتحت

 شود.سان امنیتی در این خصوص، مشخص میتا مدیران شبکه و به ویژه تربیت کارشنا مانند کاربران عادی و حرفه ای

افراد  و مدارک را به خود اختصاص داده استها و ای از آموزشهای شبکه، سطح گستردهتخصص امنیت نیز مانند سایر تخصص

های مباحـث امنیتـی را آمـوزش ببیننـد و بـه      یکی از زیر شاخهتوانند میاز موقعیت شغلی، ندی و بر حسب نیمعالق با توجه به

 توان به:های علم امنیت میها مشغول به کار شوند، از جمله زیر شاخهعنوان یک متخصص و کارشناس امنیتی در سازمان

 کارشناس امنیت شبکه 

 کارشناس امنیت اطالعات 

 ایکارشناس جرائم رایانه 

  فزارکارشناس امنیت نرم 

 تیو کارشناس بازرسی امنی 

المللـی بـه   هـای بـین  موندر پورتال آز وهای تخصصی مختص به خود است نیازمند گذراندن دورهها آن اشاره کرد که هریک از

 ها خواهیم پرداخت، مباحث پایه و پیش نیاز تخصصهای امنیت به شرح زیر است:ای مرتبط با این تخصصهمعرفی دوره

CompTIA 

+Security 

EC-Council 
CEH- Cetified Ethical Hacker  
CHFI- Computer Hacking Forensic Investigator 
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 داشاره نمود. ایـن کارشناسـان بایـ   های ویدئویی ت می توان به کارشناس امنیت شبکهدر بخش امنی های نوظهوراز جمله شاخه

 ها و استانداردهای پردازش داشته باشند.پروتکل صدا،، شناخت کاملی از تکنولوژی تصویر

 

 هاشرح وظایف کارشناسان امنیت در سازمان
 مجموعه افزاریافزاری و سختهای نرمها و سیستمطالعات، دادهبررسی و حصول اطمینان از ایمنی ساختار شبکه، ا .4

 حسب نیازبرافزاری های نرمت راهبران و کاربران مختلف سیستمسطوح دسترسی جه و ایجادهمکاری و مشارکت در تعریف  .0

 های مختلفت حفظ امنیت شبکه در سطوح و الیهو اعمال راهکارهای الزم جهبینی پیش .9

 نفوذگرهاشبکه از قبیل ویروس یا حمله بررسی و شناسایی ریسک های امنیتی موجود در بستر  .1

 های سخت افزاری موجود در مجموعهوزرسانی آنتی ویروس بر روی سیستمره نصب و ب .6

 پیمانکاران سازمان در حوزه شبکه و ارتباطات در چارچوب وظایف محوله پیگیری و نظارت بر عملکرد مشاورین و .6

 های کامپیوتریمنظور جلوگیری از نفوذ و انتشار ویروسه تهیه و تدوین راهکارهای مناسب ب .2

 برداری مناسب از آنای و آنالیز و بهرههای سیستمی و شبکههای ثبت الگاندازی سرویسراه .9

 س استانداردهای امنیتیطراحی ساختار شبکه براسا .3

 راه اندازی و نظارت مداوم بر تجهیزات امنیتی .41

 به روزرسانی دانش فنی در زمینه امنیت و امکان سنجی برای پیاده سازی آن در سازمان .44

 بررسی و تدوین راهکارها و استانداردهای رعایت اصول امنیت داده ها و ابالغ در سازمان .40

های باال جهت استخدام کارشناسان امنیتـی، بسـیاری از   کمبود کارشناس خبره و هزینه، تخصصی بودن مباحث امنیتی به علت

 د.کننی خصوصی میهاشرکت ها اقدام به عقد قراردادهای امنیتی و تخصصی باسازمان

 :موارد زیر بسیار ضروری است ویدئوکنفرانسبرای انتخاب شرکت خصوصی در زمینه مشاوره، فروش و خدمات تجهیزات 

بیش از یک دهه باشد تا بتوان با بررسی نحوه عملکرد و نوع خدمات از رضایت واقعـی   باید به باال: حداقل فعالیت شرکتتجر .4

 فعالیت هر شرکتی به میزان رضایت مشتریان آن وابسته است. خریداران مطلع گردید،زیرا راز بقا و ادامه

سال در این زمینه از نکـات اصـلی در حـس اعتمـاد      6تا  9رزومه مرتبط :داشتن فعالیت تخصصی مستمر و متمرکز حداقل  .0

 باشد.مشتریان می

الکترونیـک، کـامپیوتر و بـرق( در     هـای مخـابرات،  داشتن تیم متخصص و کارشناس )تخصص :تیم فنی متخصص و با تجربه .9

 ست.امری ضروری ا ،آمیز پروژهمجموعه جهت تست آزمایشی قبل از خرید قطعی و در نهایت اجرای موفقیت

 .استری از ضروری ترین نیازهای مشتری موفق در سایت شرکت یا سایت مشتنمایش یا دموی امکان ارائه  البراتوار: .1

 .شودمان امری مهم قلمداد میکشورهای ملی و استانی مه مستند و قابل مراجعه در پروژهاسناد و رزو اسناد: داشتن .6

نقطه قوتی برای سرعت بخشی بیشـتر بـه خـدمات     به عنوانا شهرستان استان ی : داشتن شبکه نمایندگی فعال درایندگینم .6

 .باشداندازی و نگهداری میآموزش، راه نصب،

  11رمزگشاو  10رمزگذاراستفاده از 
 Codecقبـل از ارسـال توسـط     باشد و تمامی اطالعات ارسالیالینفک تکنولوژی ویدئوکنفرانس میگشایی جزء ذاری و رمزگرمز

 گردد.کردن اطالعات دریافتی ایجاد می Decodeاز  و تصاویر دریافتی نیزشود میه و در شبکه ارسال شد incode ،دستگاه

                                                           
01

 Incoder  

00
 Decoder 
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 ،گـردد هـای فـوق امنیتـی اسـتفاده مـی     های مضاعف جهت افزایش ضریب امنیت در سـازمان  Decoderو  Incoderاستفاده از 

هـای  کتابچـه بـه وسـیله   کننـد و  مـی یـد داخـل اسـتفاده    تول هایهای امنیتی به جهت افزایش امنیت بیشتر از دستگاهسازمان

 اند.و ساخته شده رمزگذاری بومی طراحی

  عمومی های ویدئویی ابرو عدم استفاده از شبکه ویدئوکنفرانس سازمانی ایجاد ابر

کـاربران خـود    برقراری ارتباط تصویری رایگان را برای و... Skype ,Oovoo,Viber, Tango,Yahooهای بزرگی همچون کمپانی 

و با چـه   ، به چه روشیال پیش روی این است که چه کسیؤاند، اما سیا نمودههم Cloud به صورتدنیا  در اینترنت از تمام نقاط

 ،سازمان جاسوسـی بریتانیـا   که دهد. آخرین اخبار منتشر شده نشان مینمایدها را تامین میهای مالی این کمپانیهدفی هزینه

 .آوری کرده استکاربران یاهو جمعرا از وبکم  ها تصویرمیلیون

جو هـا تصـویر جسـت   ای را از میان میلیوندهد تا بتوان تصویر شخص یا شیژی پردازش تصویر این امکان را میپیشرفت تکنولو

هـای  شـبکه  یترین دغدغه مطرح شده در تکنولوژامکان سوء استفاده از ارتباطات تصویری بزرگ .کرده و مورد استفاده قرار داد

برگـزاری جلسـات    منتقـل شـده و  هـا  آن باشد زیرا در حقیقت تمام اطالعات صوتی و تصویری از طریقمی ویدئوکنفرانس ابری

 شود.ای قلمداد میها عملی غیر حرفهکردن مسائل مهم از طریق این شبکهسازمانی و مطرح 

کـرده  می دهد تا از سوء استفاده قرار گرفتن اطالعات جلوگیری  ها این امکان راایجاد شبکه ویدئوکنفرانس خصوصی به سازمان

 های سازمانی خود بپردازند.به تبادل افکار و استراتژی ،ی امناکارشناسان بتوانند در بستر شبکه و مدیران و
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 فصل سوم 

 02سکاربردهای ویدئوکنفران
و برقـراری   جلسـات از طریـق ارتبـاط زنـده تصـویری     ر س، حضور دهای ویدئوکنفرانموارد استفاده از سیستم ترینیکی از رایج

نظر گرفتن فواصل جغرافیایی ر بدون دا دهد تباشد. ویدئوکنفرانس این امکان را میارتباط زنده بین نقاط مختلف جغرافیایی می

جلسات شرکت نموده و  به صورت زنده در

هـای سـفر،   بدین گونـه در وقـت، هزینـه   

ود. بدین ترتیـب  شویی جاقامت و ... صرفه

دیگر فواصل جغرافیـایی مـانع از شـرکت    

درجلسـه  هـا  آن فرد یا افرادی که حضـور 

گردیــد.  نخواهــد ،رســدالزم بـه نظــر مــی 

هــا، آنجــا کــه اکثــر ســازمان از همچنــین

ها و ... در سطح جهـان  ها، دانشگاهشرکت

مجهز به این تکنولوژی پیشرفته ارتبـاطی  

نیزبـه  هـا  آن هستند، برقـراری ارتبـاط بـا   

. ارتباطات تصـویری  باشدمیآسانی مقدور 

یر بســزایی در أثتوانــد تــالمللــی مــیبــین

ــاهش    ــا، ک ــام کاره ــرعت انج ــزایش س اف

هـا  بهبـود ارتباطـات داخلـی بـین مـدیران مختلـف سـازمان        کارگیری ویدئوکنفرانس دره ها و ... داشته باشد. همچنین بهزینه

بوده و امکان برقراری ارتباطات خـارجی را بـرای مـدیران از     ثیرگذارأت و کیفیت انجام امور تبایکدیگر و دیگر کارکنان و درسرع

 سازد.مقدور می، هاآن محل کار

 گستره فعالیتر روز ب کاربردهای بسیار وسیعی داشته و هر ،با توجه به فراگیر بودن در عرصه جغرافیایی ویدئوکنفرانسسیستم 

 د. گرداختصار توضیحاتی در این خصوص ارائه می به صورت ،شودافزوده می آن

 مراکز آموزشی 

ــدئوکنفرانس، آمــوزش از راه دور   یکــی از کاربردهــای کلیــدی سیســتم وی

(Distance Learning) تادان و . ایــن سیســتم، ارتبــاط بــین اســباشــدمــی

هـای  سـازد و از هزینـه  قـدور مـی  ای که باشـند م دانشجویان را در هر نقطه

تختـه   کاهـد. بـا اسـتفاده از   ن سفر، حق التدریس و .... مـی تحصیلی همچو

هوشمند، سیستم ردیابی صدا، به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش و قابلیـت  

ها، کیفیت آموزش نیز در سطح باالیی در این سیستماده ارسال و دریافت د

جـایی از دنیـا کـه     هـای آموزشـی در هـر   . استادان و شـرکت شودمیحفظ 
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این طریق دانشجویان خود را آموزش داده و در پایان دوره پس از برگزاری آزمون، گواهینامه مربوطه را اعطا  نند ازتوامی ،باشند

 نمایند.

 پژوهـان در جلسـات آموزشـی   مدیدی است که در کشورهای پیشرفته و صـنعتی از ویـدئوکنفرانس جهـت حضـور دانـش      مدت

ای و همچنـین  هـای مسـتقیم و محـاوره   پژوهان  پرسش و پاسخ، تعداد دانشمحدودیت زمان و مکاند. نداشتن کنناستفاده می

کـاهش   ،تـر و از همه مهمرا ندارند امکان حضور در جلسات برخی از مراکز علمی  زمان محدودیت به واسطهجذب اساتیدی که 

 اب به بهانه آن رویکردتوان می هترین دالئلی است کپژوهان و اساتید در سفرهای درون شهری و برون شهری از مهمهزینه دانش

 د.  کرروش فوق را مثبت ارزیابی 
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 از حـداقل زمـان آنـان    گیری آنان را منتقـل و ی افراد دانش و توان تصمیمیجاهجای جابه بتوان می با استفاده از تکنولوژی فوق

 د. نمو را استفاده حداکثر

 .تکنولوژی آموزش از راه دور بر دو روش فنی قابل اجرا است
4. E-Learning  : اصـطالحاً  ، ارتباط یک طرفه استاد از یک نقطه فیزیکی با شاگردان در سایر نقاط فیزیکـیE-learning 

 شود.مینامیده 

   مزایا 

o  کم هزینه 

o  پیاده سازی آسان 

o پرکاربرد 

 معایب 

o مناسب  رفه نامطلوب با کیفیت ویدئویی ناارتباط دو ط 

o عدم امکان کنترل دانش آموزان 

o زخورد مناسب از دانش آموزاننداشتن با 

o کاربری پیچیده برای اساتید 

 شود.می نامیده Video Conferencing اصطالحاً ،ارتباط دو طرفه استاد و شاگرد در نقاط فیزیکی متفاوت .0

   مزایا 

o ارتباط دو طرفه استاد و شاگرد با کیفیت بسیار مطلوب 

o  تصویری یا ویدئویی   ،صوتی به صورتیا شاگرد توسط استاد  03محتواامکان ارائه 

o پرکاربرد 

o   داشتن بازخورد مناسب از ارائه مطالب با امکان طرح پرسش و پاسخ 

 معایب 

o  از مدل هزینه پیاده سازیE-learning بیشتر است. 

o  هـا  افزاری ( در کالسافزاری یا سختسیستم انتقال )ویدئوکنفرانس نرم دوربین، میکروفن و بهنیاز

 ش آموزان با استادجهت برقراری ارتباط دان
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 مدارس 

ن و کارکنان رسـیده اسـت.   اآموزان، معلمل زندگی و کار دانشامروزه آموزش از مرز دیوارهای کالس مدرسه فراتر رفته و به مح

 ر رویکردهای آموزشـی جهـان، زمینـه   یند آموزش، همزمان با تحول دافناوری اطالعات و ارتباطات در فری کارگیری گستردهبه

سـازی قـانون   ری مدارس هوشمند را فراهم ساخته است. با توجه به رویکرد وزارت آمـوزش و پـرورش مبنـی بـر پیـاده     گیشکل

 .سازی مدارس تأثیر مستقیمی در افزایش کیفیت آموزش خواهد داشت بدیهی است که هوشمند هوشمندسازی مدارس،
 

 

 :زیر اشاره نمود اردموبه توان پرورش میدر مقوله آموزش و  ویدئوکنفرانساز مزایا و کاربردهای سرویس 

 کالس از راه دور .4

 معلم از راه دور .0

 جلسه با والدین از راه دور .9

 برقراری ارتباط با مدیران از راه دور  .1

 برگزاری آموزش از راه دور برای نقاط محروم .6
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 هادانشگاه 

باشد. تصـور  تاد خوب و ابزار مناسب آموزشی میدر دستان اسکه آن کند، کیفیت آموزش است آنچه تأثیر آموزش را تعیین می

های کشـورمان اسـتفاده   دانشگاهنمایید بتوان از استادی با تجربه در دانشگاه آکسفورد برای آموزش دانشجویان مقطع دکترا در 

 کرد.

 توان به موارد زیر اشاره نمود:مزایا و کاربردهای فناوری ویدئوکنفرانس در مقوله دانشگاهها می

 از راه دور کالس .4

 اساتید از راه دور .0

 سمینار و سخنرانی از راه دور .9

 جلسه دفاع از راه دور .1

 



 فصل سوم/کاربردهای ویدئوکنفرانس
 

66 

  عرصه تجارت

جهـت کـاهش    هسـتند، ی یی شعب مختلـف بـا پراکنـدگی جغرافیـا    ی چند ملیتی یا مراکز تجاری که داراهاشرکتبسیاری از 

اقدام به برگزاری جلسات خود در سطوح مختلف  وکنفرانسویدئا برون شهری خود با برقراری سیستم یهای درون شهری هزینه

تبـادل اسـناد مـالی    ت، معرفی محصوالت و خـدما  بازرگانی و تجارت از راه دور شامل: بازاریابی،د. کننمدیریتی و کارشناسی می

عقد قرارداد و خدمات پس از فروش می باشد. از این رو مدیران پـروژه  

یکـدیگر   تعامالت تجاری باالیی بـا  بایدهای تجاری مختلف در سازمان

های های کاری و درگیریمشغله شوند.ند مهشته و از تجارب هم بهردا

صـورت   جایی که برگزاری جلسـات بـه   آن این افراد نیز کم نیست، از

ای نیازمند صرف وقت، هزینه و هماهنگی است ممکن است ایـن  دوره

ایـن امـر   و بیفتـد   دالیل ذکر شده بـه تعویـق  جلسات تا حد زیادی به

تنهـا در   ه نـه ألآورد. ایـن مسـ  مـی ها را پایین وری پروژههکارایی و بهر

ــازمانی       ــات دورن س ــه در جلس ــازمانی بلک ــرون س ــات ب ــورد جلس م

شود. افراد حاضـر در یـک   ی بزرگ نیز یک نیاز محسوب میهاشرکت

 …پروژه ممکن است به دالیل مختلفی چون رفتن به مأموریت کاری و

علـت عـدم حضـور آنـان بـه       به اتوان پروژه رنباشند، نمیسترس د در

 را درهـا  آن وییئکنفـرانس ویـد   تعویق انداخت لذا استفاده از سرویس

دسترس قرار داده و از مشکالت ناشی از عدم حضور فیزیکی این افراد 

  کاهد.می
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 جلسات درون سازمانی از راه دور
 

اید، در سفر هستید یا شرایط فیزیکی مناسبی نداشته و امکـان  ید! اگر در منزل خود ماندهبه دنیای ارتباط از راه دور خوش آمد

یـا تلفـن   تاپ، رایانـه  یویی که بر روی لپتوانید از طریق سرویس کنفرانس ویدراحتی می حضور در محل کار خود را ندارید، به

شرکت کنید. بـدین  نیز و حتی در جلسات هیأت مدیره همراه شما نصب شده است، در محل کار خود حضور زنده داشته باشید 

هـا مشـارکت فعـال    گیریاشتراک بگذارید، در تصمیم ترتیب قادر خواهید بود مستندات خود را با دیگر افراد حاضر در پروژه به

واهیـد بـود بـه    داشته، مشتریان خود را پشتیبانی نمایید. حضور شما در کنفرانس درست همانند حضور فیزیکی بوده و قـادر خ 

هـای  های آتی در ابزارهای آموزشـی ضـبط کنیـد. بـا تـیم     کارکنان دیگر آموزش دهید و حتی جلسات آموزشی را برای استفاده

یند فروش را با ارتبـاط مسـتقیم   امجزای خود که کیلومترها از هم فاصله دارید، در یک مکان جمع شوید. از تولید محصول تا فر

هـای خـود   های مختلف مدیریت کنیـد و در زمـان و هزینـه   ، خریداران، مدیر تأمین و کارکنان بخشبا مدیران، کارکنان فروش

 .جویی نماییدصرفه
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 جلسات برون سازمانی از راه دور
 

 

شهری با مشکالت فراوانـی مواجـه اسـت. ترافیـک، آلـودگی      های شهری و بینونقلامروزه کشور ما با گسترش شهرها، در حمل

های های باالی اقامتی، خطرات ناشی از مسافرتونقل، کمبود فضای پارکینگ، هزینههای باالی حملگی هوا، هزینهصوتی، آلود

. کارکنـانی کـه بـه دلیـل ماهیـت      هسـتند  این مشکالت جایی از جملههصرف زمان زیاد جاب هوایی، استرس و فشارهای روانی و

هـای  مندند و در نهایت این مشکالت منجر بـه افـزایش هزینـه   مشکالت گله شغلی خود مدام در حال تردد هستند، اغلب از این

هـای شـغلی شـده اسـت.     وری ناشی از خستگی و نارضایتیهای محیط زیست، کاهش بهرهسازمان، اتالف وقت، افزایش آلودگی

؛ است ثری برداشتهمؤی گام شهرشهری و برونرهای درونسرویس خود، در کاهش نیاز به سف ویی با ارائهئسیستم کنفرانس وید

هـوا(، خسـتگی، اسـترس و     –محیطـی   -وری را افـزایش و در راسـتای کـاهش آلـودگی )صـوتی     درآمد، زمان و بهرههمچنین 

 .کوشیده است نیز فشارهای روحی

 از راه دور مصاحبه
انسانی هر سازمان این امکـان را   شغلی اوست. تیم منابع های هر فرد در زندگی، مصاحبههمصاحب ترینمهم به طور حتم یکی از

های شغلی  افراد داوطلب از سرتاسر دنیـا را در مـدت زمـان    ویی، مصاحبهئبا استفاده از سرویس کنفرانس ویداختیار دارد که  در
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 آنالیـن صورت  این امر مدیران قادر خواهند بود به در نتیجه د.افراد انجام ده بهتری بین تمام تر به انجام رسانده و مقایسهکوتاه

رفتارهـای   کـه از وقـار، ظـاهر و    را تـر استخدام، متقاضیان با تجربهاز  انجام داده و با کاهش یک مرحله با فرد متقاضی، مصاحبه

تی این امکان وجـود دارد  و ح کننددر گزینش انتخاب  ،های ارتباطی بهتری دارندو مهارت دار هستندبرخورمتناسب با سازمان 

 .به برای مدیرانی که در جلسه حضور ندارند، ضبط گرددمصاح که جلسه

قابلیـت و  تواند میزمانی و مالی و بدون در نظرگرفتن بٌعد مسافت و با کمترین استرس،  متقاضی استخدام با کمترین هزینهفرد 

یـق سیسـتم   صـورت صـالحدید از طر   هـای خـود را بـه مـدیران سـازمان معرفـی نمـوده و فایـل رزومـه خـود را در          توانمندی

 .مدیران به اشتراک بگذارد وکنفرانس بین تمامئوید

اگـر   یک روز کامل زمان گذاشت ولـی د بای کار مورد نظر، در شهری همچون تهران برای انجام مصاحبه و بررسی زوایای مختلف

 روز به تعـداد افـراد بیشـتری   یک در فرانس عملیاتی نمایند، نه تنها کنوئهای ویددامی خود را با مصاحبهها، فرایند استخسازمان

صـرف  بـرای انجـام مصـاحبه     کمتـری  ند، بلکه افراد نیـز زمـان و هزینـه   یابنظر خود را می تر فرد موردسریعگو هستند و پاسخ

 .کنندمی

 از راه دور پشتیبانی 

 

ایل به دریافـت خـدمات و   شود. مشتریان وفادار، تممندی مشتریان از رموز موفقیت و بقای یک سازمان تلقی میافزایش رضایت

دادهای خود را تمدید نموده و مشتریان بیشتری بـه سـازمان معرفـی    رهای پشتیبانی بیشتری دارند. در این صورت قراسرویس

بـاالیی برخـوردار اسـت. سیسـتم      کنند. امروزه در دنیای رقابتی تجارت، ارتبـاط بـا ایـن قبیـل مشـتریان از اهمیـت بسـیار       می

صـورت آنالیـن و   تعامل با مشتریان را به هافناوریاین دهد که از طریق ها این امکان را میو سازمان هاکتشروکنفرانس به ئوید

 .روز با باالترین کیفیت برقرار نمایندساعت شبانه 01در 
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 سمینار از راه دور
تحقق ایـن امـر،    شود. الزمهب میازمان موفق محسوهای هر سهای انسانی از طریق آموزش و یادگیری، از ارزشسرمایه توسعه

کـه   جـایی  شـود. از آن حضور اساتید و مشاورین باتجربه و کارآزموده در جلساتی است که برای اعضای تیم تجاری گذاشته مـی 

ی سـازمان  گردد و این احتمال وجود دارد که افراد در خارج از محـدوده راحتی میسر نمی امکان دسترسی به اساتید باتجربه به

توانند بـرای کارکنـان و اعضـای    میها سازمانشود و میسر میوکنفرانس ئاشند، لذا دستیابی به این آرمان از طریق سیستم ویدب

دنیـای ارتبـاط از    وسیلهبهتجربه ا و از حضور کارشناسان و اساتید ب برگزار نمایندهای آموزشی سمینارها و کالس خود تیم فنی

 .مند شوندراه دور بهره
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 کاریدور
صورت سنتی بدین معنا بـود کـه    به« دورکاری»های گذشته، در دهه

هـای ابتـدایی   هایشان و با استفاده از کامپیوتر و مودمکارمندان از خانه

ی لهای کامپیوتری شرکت متصل شوند؛ این در حـا آن زمان، به شبکه

و افـرادی   داردتری معنا و مفهوم گسترده« دورکاری»است که امروزه 

در واقـع   ،دهنـد مـی ه تمام یا بخشی از کار خـود را در خانـه انجـام    ک

 بردارنـده  در« دورکـاری  » ه اند. امروزانجام داده« از راه دور»را « کار»

هـا و اطالعـات، ارائـه    تحقیق و مطالعه، کارهای طراحـی، تحلیـل داده  

زم بـه ذکـر   ال .شـود اضافه مـی  ،که دور کار هستند . روزانه به تعداد افرادیاستهای عمومی یا تخصصی و حتی آموزش مشاوره

توانند برای شرکت یا سازمان خاصـی کـار کـرده و ماننـد هـر کارمنـد       کنند بلکه میبرای خود کار نمی اًاست که این افراد لزوم

توانیم به کـاهش مصـرف   از مزایای کار از راه دور، می .دریافت کنند ،اندداشته« کارفرما»دیگر، حقوق خود را طبق توافقی که با 

 شـد، اشـاره کنـیم. از آن   و آمد پرداخـت مـی   هایی که باید برای رفتجویی در هزینهسوخت بنزین، کاهش آلودگی هوا و صرفه

حـین کـار   ریزی کرده و از آرامش الزم توانیم برنامههنگام کار می در ایمجایی که محیط کار را در منزل برای خود فراهم آورده

رود و همـین  بـاال مـی   ،دهیمای که انجام میدرصد تمرکز بر روی پروژهزیرا دار شویم، این موضوع بسیار اهمیت دارد نیز برخور

 .شود پروژه با کیفیت بهتر و قطعاً در زمان کمتری انجام گیردامر سبب می

 

هـا بخـش اعظمـی از    خـانم هاسـت.  مزایای حاصـل از دورکـاری بـرای خـانم     ،صورت جدی مطرح استهایی که بهیکی از بحث

از منـزل و   توانندمیدورکاری،  در مقوله ویدئوکنفرانسبا استفاده از سرویس و  تربیت فرزندان را برعهده دارند مسئولیت خانه و

هـای محـول   رکت کننـد، پـروژه  های محیطِ کار در جلسات اداری شدور از استرس کنار فرزندان خود و در محیطی آرام و به در

در محیط کاری خـود   بنا به موقعیت شغلیا به انجام برسانند، با مدیران خود در ارتباط باشند، به تدریس مشغول شوند و ر شده

 .شودشان میآرامش بیشتر فرد، همسر و فرزندانبا ارتباط صوتی و تصویری زنده حضور داشته باشند؛ که این امر منجر به 
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. فـر  کنیـد شـرکتی در    استای متشکل از کارکنان در مناطق مختلف سسهؤیا مربردهای دورکاری تشکیل شرکت از دیگر کا

قــادر خواهــد بــود کارشناســان فــروش، فنــی،  ویــدئوکنفرانسگیــری از امکانــات تهـران تأســیس شــود، ایــن شــرکت بــا بهــره 

مرزهـای جغرافیـایی    تولید،حسابرسان و دیگر افراد شاغل در شرکت خود را از کشورهای مختلف استخدام نماید. بـدین ترتیـب  

در شـرکت و کـاهش   هـا  آن های اسـتقرار با بهره گیری از تخصص بهترین افراد، کاهش هزینه طور کامل حذف شده و کشور به

 .افزایش دادوری سازمان را مد و بهرهآتوان عملکرد، درمی ،ها و تعارضات سازمانیها، درگیریتنش

ای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و های فراوان دورکاری، وزربا توجه به مزیت

وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفـت  قانون اساسی، با هدف افزایش بهره 499جمهور و به استناد به اصل منابع انسانی رئیس

هـای دولـت موظـف    و متعاقب آن کلیـه دسـتگاه   و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن، آیین نامه دورکاری را مصوب کردند

 .های مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را از طریق دورکاری انجام دهندشدند به منظور توسعه دولت الکترونیکی، فعالیت

حـالی کـه    مـؤثر واقـع گـردد. در    ،مهمامر مدترین ابزارها در تحقق این ابه عنوان یکی از کارتواند میکنفرانس نیز فناوری ویدئو

اقتصادی استفاده از آن شود، امروزه سرویس ویدئوکنفرانس بـا   های باالی ویدئوکنفرانس ممکن بود مانع از صرفهتاکنون هزینه

 .گیردقیمتی مناسب در اختیار دورکاران قرار می

 از راه دور  قضاوت
در قوه قضائیه یک تحول بزرگ در نظـام دادرسـی و حفـظ     ویدئوکنفرانسسیستم 

قوق شهروندی است، با اجرای این طرح امور منتهی به فرار متهم وتبانی متهم با ح

شهود حذف شده و عالوه بر این مقامات قوه قضائیه و روسای مجتمع های قضـایی  

 .می توانند از داخل اتاق خود با هر متهمی که بخواهند صحبت کنند
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 یه ئقوه قضا

انی د. چه بسیار زنـدانی نهای کاری کامالً واقفو دغدغه به مشکالت ناشی از مراحل ،ندای سروکار داشتهئکسانی که با سیستم قضا

موکـل خـود    خود را به دالیل مختلف ندارند و چه بسیار وکالیی که برای پیگیری و بررسی پرونـده  که امکان مالقات با خانواده

جملـه  برای آنان فـراهم نگـردد. جلسـات دادگـاه نیـز از       وجو نمایند ولی این امکان هربارچندین بار از وی پرس هستندمجبور 

اعضای کمیتـه  شاید مواردی است که حضور اعضای آن و هماهنگی برای برگزاری جلسه ممکن است به تعویق بیفتد؛ همچنین 

برای استفاده از این موارد دالیل خوبی  ند که در جلسه حضور ندارند. تمامداشته باش را نیاز به بررسی دقیق و مشورت با افرادی

 .تی در این حوزه اسوئدییسرویس کنفرانس و

در نتیجه سیستم قضاوت از راه دور شـامل: شـرکت زنـدانیان در جلسـات دادگـاه بـدون حضـور        

مالقـات  ی حقوقی و فنی، امکـان برقـرار   و دریافت پرونده و مشاوره با کارشناسان فیزیکی، ارسال

  باشد.طریق سیستم کنفرانس تصویری می زندانیان با وکال یا خانوادهای خود از

 ی ئکاربردهای قضا

 زندانی از راه دور 

 وکیل از راه دور 

 دادگاه از راه دور 

ـ  ،در کشور نیز گـواه بـر ایـن امـر اسـت      اخبار منتشر شده توسـعه  معـاون قضـایی و    طوریکـه ه ب

: ازمان گفـت در سایت رسمی این سـ  4939در فروردین ماه  ریزی دادگستری استان کرمانبرنامه

تـر بـه   ی بهتـر و روان ئعلم روز در جهت ارائه خدمات قضامندی از تکنولوژی جدید و استفاده از یه درصدد است با بهرهئقوه قضا

 د. مردم گام بردار
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دادگستری افزود:  ویدئوکنفرانسدر حاشیه افتتاح رسمی  "محمد صادق شجاعی"

و شـرایط امنیتـی و اقلیمـی     پهناوری استان کرمان با وجود جاده های کم عـر  

را در کرمـان از اولویـت بیشـتر برخـوردار      ویدئوکنفرانسخاص این استان، افتتاح 

هـای  ی شهرسـتان ئ: سرانه هزینه سفر مسئولین قضـا وی بیان داشت نموده است.

هـای  ی و حضـور در دوره ئسفر بـه مرکـز و شـرکت در جلسـات قضـا     استان برای 

توان در اندازی این سیستم میتهیه زیرساخت و راهآموزشی بسیار زیاد است که با 

 ها صرفه جویی کرد.این هزینه

زود و جلسات قضـایی قضـات سراسـر اسـتان افـ     میزان بر توان می مندی از این سامانهاین مقام قضایی خاطر نشان کرد: با بهره

ریزی ر این جلسه از سوی معاونت توسعه و برنامهشایان ذکر است د. ه بیشتر آراء قضائی شدهر چ ساز رشد علمی و ارتقاءزمینه

و مقرر شد پس از ارسال مکتوب شده ارائه  ،تر شدن خدماتی و روانئجهت تسریع در امور قضا دادگستری چندین پیشنهاد به

 د. شواقدام ها آن ها به جهت اجرایی شدنخواهی از سایر استانو نظر cms به تهران و بررسی در کمیته استانداردسازی
 

 یئویوید حراست

 .یکی دیگر از کاربردهای این تکنولوژی پیشرفته ارتباطی، حراست تصویری است

های مختلف از هر نقطـه بـدون   با استفاده از این تکنولوژی نظارت تصویری مکان

العاده صدا و باشد. کیفیت فوقمقدور میها آن گرفتن موقعیت جغرافیائی در نظر

دیـد در   ،مـایی یر حرکت افقی و عمـودی دوربـین درشـت ن   تصویر و امکاناتی نظ

ان رطوبـت، لـرزش، حرکـت( و همچنـین امکـ      هـا )دود، انواع هشداردهنده ،شب

از یک نقطه واحد و حتی امکان اشـتراک و الحـاق    کنترل تمام نقاط با هر فاصله

ی و بسـیاری از امکانـات   ئویهـای ویـد  تصویر و صدای نقاط مختلف در کنفـرانس 

  سازد.ستفاده از این سیستم را بسیار مطلوب میا ،دیگر
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 سساتؤها و مشرکتی برای ئویکنفرانس وید
 

 

ای درون شهری، اسـتانی  خاطر ساختار گسترده و سلسله مراتب خود همواره ملزم به برگزاری جلسات دورهه سسات دولتی، بؤم

 گردد.های فراوانی میر در حال حاضر منجر به مسافرتهای کشوباشند. برای مثال جلسات هماهنگی استانداریو کشوری می

اهند کرد، بـا اسـتفاده   های مسافرت، مخاطرات احتمالی و مدت زمانی که هر یک از استاندارها برای یک نشست صرف خوهزینه

سـاعت از   0ط ساعته فقـ  0یک نشست  ،. با استفاده از این تکنولوژییابدمیی تا حد چشمگیری کاهش ئویهای ویداز کنفرانس

بـرای   مـدیران تکنولوژی حداقل یـک روز از وقـت   این درصورتی که بدون استفاده از  دهد؛میخود اختصاص ه وقت مدیران را ب

زیـرا بـا اسـتفاده از آن در یـک روز      اسـت تر برای مدیران ارشد بسیار سودمند نفرانسکویدئو. شودمییک جلسه استانی صرف 

 نند.ار کبرگز یلسه کارجروز،  6به اندازه  ندتوانمی

د نیز از طرفداران سرسـخت ویـدئوکنفرانس مـی    هستنکه دارای چندین شعبه خصوصی های سسات دولتی، شرکتؤعالوه بر م

تواند باعث صـرفه جـویی در   می ویدئوکنفرانسهای طوالنی مدنظر باشد، استفاده از باشند. زیرا هر جا که زمان، هزینه و مسافت

 .هزینه و زمان گردد
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 ارتش
ــامن  ــد  ی ــزات وی ــا تجهی ــاط ب ــاالی ارتب ــامی  وکنفرانس آنئت ب ــای نظ ــرای کاربرده ــز را ب ــت.  نی ــرار داده اس ــه ق ــورد توج  م

ای دارد. دستورات باید مبتنی بر آخـرین اطالعـات و   العادهدر مورد عملیات نظامی حساسیت فوقهدایت نیروها و امر فرماندهی 

   د در یک بستر امن و غیر قابل نفوذ انتقال یابد.اخبار صحیح بوده و این اطالعات بای

 

 

جود باشد که ایـن  های مواز نظر دریافت اطالعات صحیح شاید هیچ چیز مانند مشاهده عینی و زنده صحنه نتواند بیانگر واقعیت

حنه می تواند به بهترین پذیر است. فرمانده با مشاهده پراکندگی، آرایش و شرایط موجود در صوکنفرانس امکانئمهم تنها با وید

که پیش از این به آن اشاره کردیم، ضامن امنیـت   AESپروتکل امنیتی  و بهترین اوامر را صادر کند. کرده نحو موقعیت را درک

 ت. باالی این ارتباطات اس
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 هابانک

 
د در سطح یک یا چنـد کشـور و   ها هستند که با توجه به پراکندگی خومخاطبین فناوری ویدئوکنفرانس، بانک ترینمهم یکی از

وری را ثر مدیران با یکدیگر، بیشترین بهـره ؤن و با توجه به اهمیت ارتباطات مخدمات به مشتریا همچنین اهمیت زمان در ارائه

هـا در سراسـر ایـران و جهـان از فنـاوری      انـد. تـاکنون بسـیاری از بانـک    با استفاده از فناوری ویدئوکنفرانس از آن خود نمـوده 

حاضر نزدیک به چهل اند. در حال ها را کاهش دادهوری را در سازمان خود افزایش و هزینهبهره اند ودئوکنفرانس کمک گرفتهوی

کاربردهـای ویـدئوکنفرانس    ترینمهم شعبه در کشور مشغول فعالیت هستند. 111/04مالی و اعتباری با حدود  بانک و مؤسسه

 :در صنعت بانکداری به شرح ذیل است

 با یکدیگر هابانک با مرکز و مدیران بانک اتارتباط شعب 

 آموزش پرسنل بانک از راه دور 

 ارتباط مشتریان ویژه از راه دور 

 ها با بانک برای دریافت وامارتباط مشتریان سایر تجارت 

 روزیبانکداری مجازی و خدمات پشتیبانی در شعب شبانه 

 استخدام نیروی انسانی از راه دور 
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 ننه )مجلس(قوه مق

 عبارتند از:مزایای استفاده از کنفرانس ویدئویی در قوه مقننه 

  زنده و مداوم بین مردم و مسئوالنایجاد یک ارتباط 

 های اقتصادی و صرفه جویی در وقت کاهش هزینه 

 و آمد نماینده محترم به شهرستان کاهش هزینه رفت 

 هاه اسکان آنألمس نماینده خود و با کاهش هزینه رفت و آمد شهروندان به تهران برای مالقات 

 های مربوط به مسافرتطرات و سختیکاهش خ 

  با نماینده خود آنالینمداوم و رضایت مردم برای ارتباط 

  کنفرانس ویدئویی برای ارتباطات مردمی

گـر بایـد شـنونده    گذاری در تهـران حضـور داشـته باشـد و از طـرف دی     ه از طرفی وظیفه دارد برای قانونیک نماینده مجلس ک

در دو مکـان مختلـف    اند، نیازمند حضـور همزمـان  مشکالت مردم شهری باشد که ایشان را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده

د و همواره گروهـی از مـردم شهرسـتان مجبـور بودنـد بـرای ارتبـاط        بوممکن در گذشته تحقق این امر کاری غیر . مسلماًاست

 ران مسافرت کنند.حضوری با نماینده خود به ته

تواننـد بـا تجهیـز یـک سیسـتم      کنفرانس نمایندگان محتـرم مـی  های ویدئوتکنولوژی و با استفاده از سیستم امروزه با پیشرفت

و  اشندشنونده مشکالت مردم شهرستان خود باز روز ر ساعات خاصی دویدئوکنفرانس در دفتر ارتباطات مردمی شهرستان خود 

تـوان در یـک زمـان در دو محـل مختلـف حضـور       با استفاده از این تکنولوژی میواقع  درا گفتگو کنند. هبا آن آنالین به صورت

 داشت.
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 پزشکی

 تشـخیص  بـرای  بیمـاران  از زیـادی  تعداد بسیاری، موارد در باشند.می محروم مجرب پزشکان داشتن از هاشهرستان از بسیاری

 بیمـاری  یک تشخیص برای مثال برای .هستند مجرب پزشک تجربیات از هاستفاد و شهری بین مسافرت به مجبور خود بیماری

یک پزشک ممکن است در وضع بیمار بهبودی حاصل نشود و بیمار مجبور شود بـرای تشـخیص    به مراجعه بارها از پس پوستی

میلیـون   41ای در حدود و صرف هزینه  ویدئوکنفرانسبیماری خود به شهر دیگری مسافرت کند. اما یک درمانگاه با استفاده از 

 تواند از تجربیات یک پزشک مجرب استفاده کند.تومان می

توانـد  بسیار روشن است کـه درمانگـاه مـی   

لیه سیسـتم ویـدئوکنفرانس را در   هزینه او

آورد و از آن بـه  به دست  تر از چند ماهکم

بعد عالوه بر حفظ سرمایه اولیه خود، سود 

 آورد.به دست  خوبی را نیز

از سود مـالی، فـراهم آوردن امکـان     ترمهم

مــردم  اســتفاده از پزشــکان مجــرب بــرای

 .استشهرستان و اجر معنوی کار 

شایان ذکر است که امکان ارسال نسخه از 

 باشد.طریق همین سیستم نیز فراهم می
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خدمتی بزرگ بـه بشـر   ویدئوکنفرانس در حوزه پزشکی 

ه در و استفاده از این فناوری پیشـرفت  گرددمحسوب می

 تواند:این حوزه می

 جان هزاران بیمار را نجات دهد 

 کیفیت درمان به سطح کیفی مطلوبی برسد 

   ــانی نیــز ــه ســایر مراکــز درم و متخصصــان ب

 خدمات ارائه نمایند.

 :ی پزشکیبرخی از کاربردهای کنفرانس ویدئویی در حوزه 

 امکان دسترسی به پزشکان از راه دور 

 ی پزشکی از راه دورهاامکان استفاده از مشاوره 

 های جراحیامکان حضور از راه دور پزشکان در اتاق 

 امکان انجام عملیات اورژانسی از راه دور 

 ای پس از عمل جراحیصورت دورههای خانگی بهامکان ویزیت 

  از راه دور به آنان آموزش مسائل پزشکی وامکان مالقات با افرادِ تحت درمان 

 پزشکی از راه دور هایامکان برگزاری کمیسیون 

 رسانی به افراد در مناطق محروم.امکان کمک  
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 بحران
بدون نیاز به حضور در محـل وقـوع حادثـه و براسـاس      و گیری فوریتصمیم

ــوژی  صــحنه اطالعــات کامــل و مشــاهده ــا اســتفاده از تکنول  بحــران جــز ب

ع هنگـام وقـو   شود. بـه وکنفرانس در ستادهای کنترل بحران محقق نمیئوید

معـابر شـهری و بـین شـهری      کـه  …یک بحران همچون سیل، زلزله، جنگ و

وجـود  زده های جدی و کلی دیده و امکان دسترسی به منـاطق بحـران  آسیب

اهمیت حیاتی پیـدا  در این شرایط فوری و دقیق  هایاز طرفی تصمیم ندارد و

تواننـد در چنـین   مـی هـای امـدادی   مسئولین کنترل بحران و تیم ،می کنند

داشتن اطالعات کافی و دید صـحیح نسـبت بـه بحـران، بـا دقـت       شرایطی با 

وکنفرانس برای ئسیستم وید چنانچهبیشتری تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند. 

خـدمات  توانـد  مـی  ارتباط بین مراکز درگیر در کنترل بحران انتخـاب شـود،  

 .ثری ارائه نمایدؤم

نمایـد،  را از دسترس خـارج نمـی  آن ها  رود بحرانمن در مناطقی که احتمال میهایی ابرای این کار کافی است ابتدا ساختمان

سـیم شـهری   . سپس بسـتر ارتبـاطی قابـل اطمینـان ماننـد شـبکه بـی       شوندمستقر ها آن های امدادی دراحداث گردیده و تیم

با هم و یا بـا واحـد اصـلی کنتـرل      کنند، برای ارتباط این واحدها)وایمکس( یا ماهواره که مستقل از حوادث زمینی فعالیت می

گزارشـات  و توانند با ستاد بحران در ارتباط بـوده  می ر زمان وقوع حادثه،دبحران، ایجاد گردد. واحدهای مستقر در مراکز محلی 

 .و دستورات الزم را دریافت نمایندکنند خود را ارائه 

 مشاوره
و های ورزشـی  های فنی و مشاورههای حقوقی، مشاورهتحصیلی، مشاوره هایهای روانشناسی، مشاورهمشاوره شاملمشاوره  ارائه

 .دباشمیغیره 
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 با استفاده از ویدئوکنفرانس های روانشناسیمشاورهمزایای  

 .روداز بین می فواصل جغرافیایی .4

 .یابدکاهش می محدودیت زمانی .0

روانشناسـی  پزشکی، روانپزشکی و  انشاوره بین متخصصامکان م .9

 .آیدجود میوه ب

 .روداز بین می (Stigma) زنی به بیمارموضوع برچسب .1
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