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1 Wat is VoIP

Voice over Internet Protocol: Telefoneren via Internet Protocol

2 SIP en RTP

Session Initiation Protocol

Real-time Transport Protocol



3 Verschillen tussen SIP en traditionele telefonie

POTS (Plain Old Telephone Service) ISDN (Integrated Services Digital Network)

Eindpunten (telefoontoestellen) zijn niet zo slim, centrales zijn slim, verkeer concentreert zich in de centrales

SIP telefonie

Eindpunten zijn slimmer, centrales regelen alleen opzetten van verbinding, verkeer gaat via datanetwerk direct tussen toestellen



4 VoIP thuis

Open systemen

SpeakUp, xs4all, VoipBuster

Gesloten systemen

InternetPlusBellen, Casema/UPC telefonie

Politiek: bij een gesloten systeem kan je makkelijker een regiogebonden nummer

krijgen.



5 VoIP in bedrijf

Proprietary systemen

Cisco, Alcatel, Nortel

Eigen systemen die niet met elkaar uitwisselbaar zijn. Ze hebben alledrie plannen

om naar SIP te gaan of bieden ook SIP als optie.

SIP-based

Kleinere merken (Linksys)

Hosted SIP

SpeakUp SIP toestellen in het bedrijf, centrale elders op Internet.



6 Wat is er nodig voor VoIP

Simpel Uitgebreider Geavanceerd

Softphone ATA Voip toestel

Voip centrale

Internet Internet Eigen netwerk + Internet



7 Geluid in datapakketjes stoppen

Codecs: manieren om audiosignaal in datastromen weer te geven
G.711
64 kilobit, gebruikt in het telefoonnet, ISDN is bijvoorbeeld G.711a

G.729
8 kilobit, specifiek voor voip, licentie nodig, cpu intensief

G.726
16, 24, 32, 40 kilobit, ook gebruikt in het telefoonnet voor verbindingen tussen centrales

G.723.1
5.3, 6.3 kilobit, specifiek voor voip, licentie nodig, kan niet betrouwbaar dtmf, fax of andere tonen overdragen

GSM

5.6, 13 kilobit, inderdaad afkomstig uit de gsm wereld

Codec-onderhandeling:

De 2 eindpunten in een VoIP gesprek moeten het eens worden over de codec,

anders blijft het stil



8 Open source en VoIP

Asterisk http://www.asterisk.org/

Kan met SIP en andere VoIP protocollen samenwerken met toestellen en andere

centrales

Kan met behulp van hardware ook samenwerken met analoge toestellen, analoge

lijnen, isdn-lijnen en isdn-30 bundels

Volledig te scripten, wat mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld je eigen

antwoordapparaat te maken of een sprekende klok

De DOSgg telefonische vraagbaak: je belt een centraal nummer en je wordt na een

menukeuze doorverbonden met een beschikbaar persoon die kennis heeft over het

gekozen onderwerp.

http://www.asterisk.org/


9 Voordelen van VoIP

Flexibiliteit verhuizingen, toekennen telefoonnummers

Een infrastructuur voor data en telefonie

10 Nadelen van VoIP

Gevoeligheid voor tekort aan bandbreedte

Afhankelijkheid voorzieningen Stroomvoorziening, netwerk



11 Risico’s van VoIP

Spit: Spam over Internet telephony

Misbruik voip login gegevens / misbruik voip centrale: bellen op kosten van een

ander

Verstoring van telefonie via het netwerk



12 Conclusie

VoIP thuis, doen?

Ja, om goedkoper te bellen, om te experimenteren met telefonie of om een

thuiscentrale te bouwen.

Nee, als telefonische bereikbaarheid vitaal is of hoge betrouwbaarheid van telefonie

nodig is.
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