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TIIVISTELMÄ

Tämän työn kohteena on reaaliaikainen tiedonsiirto Internetissä. Tällä tarkoitetaan mm.

tavallisten puhelujen välittämistä IP-verkon kautta. Työssä  kerrotaan mitä etua siitä on

ja miten sitä pystytään hyödyntämään erilaisten palvelujen muodossa.

Työssä esitetään reaaliaikaiseen Internet-liikennöintiin liittyvät tärkeimmät standardit ja

protokollat, kerrotaan sen markkinoista, historiasta ja tulevaisuudesta sekä esitellään

siinä käytettävää laitteistoa ja tekniikkaa.
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LYHENNELUETTELO

ATM Asynchronous Transfer Mode
Nopeaan pakettikytkentään perustuva tiedonsiirtotekniikka

ADPCM Advanced Delta Pulse Code Modulation
Adaptiivinen Deltapulssikoodimodulaatio

B-ISDN Broadband-Integrated Services Digital Network
Laajakaistainen ISDN-verkko

CTI Computer Telephony Integration
Tietotekniikan ja puhelimen yhteenliittäminen

GSM Global System for Mobile communication
Digitaalinen matkapuhelinjärjestelmä

GSTN General Switched Telephone Network
Yleinen puhelinverkko

IETF Internet Engineering Task Force
Internet–verkon teknisiä kysymyksiä ratkova ryhmä

IMTC International Multimedia Teleconferencing Consortium
Multimedia-alan standardointiin vaikuttava konsortio

IP Internet Protocol
TCP/IP:n verkkokerroksen yhteyskäytäntö

ISDN Integrated Services Digital Network
Digitaalinen monipalveluverkko

ISP Internet Service Provider
Internet operaattori

ITSP Internet Telephony Service Provider
Internet-puhelin operaattori

ITU-T International Telecommunications Union – Telecommunications
Kansainvälinen telealan standardisoimisjärjestö

LAN Local Area Network
Paikallis- /lähiverkko

LPC Linear Predictive Coding
Puheen digitoinnin analyyttinen malli

MCU Multipoint Control Unit
Monipistesilta
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N-ISDN Narrowband-Integrated Services Digital Network
Kapeakaistainen digitaalinen monipalveluverkko

PBX Private Branch exhange
Yrityksen tai muun yhteisön käytössä oleva keskus

PCM Pulse Code Modulation
Pulssikoodimodulaatio

PIN Personal Identification Number
Henkilökohtainen identifiointitunnus

PSTN Public Switched Telephone Network
Yleinen puhelinverkko

QoS Quality of Service
Palvelutaso

RFC Request For Comments
Kommenttipyyntö

RSVP Resource ReSerVation Protocol
Protokolla, jonka avulla tietovuon reitiltä varataan tarvittavat resurssit

RTCP Real Time transport Control Protocol
RTP:n toimintaa valvova ja ohjaava protokolla

RTP Realtime Transport Protocol
Reaaliaikaisen liikennöinnin protokolla

TCP Transmission Control Protocol
Päätelaitteessa toimiva protokolla

UDP User Datagram Protocol
TCP:n kaltainen protokolla, jonka luotettavuustaso on heikompi

VoIP Voice over IP
Reaaliaikainen puheensiirto IP-verkossa
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1 JOHDANTO

Kiristynyt kilpailu ajaa yrityksiä säästämään kustannuksia ja parantamaan

asiakaspalvelua. Erään mahdollisuuden tähän tarjoaa IP-protokollan käyttäminen

reaaliaikaisessa liikennöinnissä. Tietotekniikan ja puhelimen yhdistäminen tuo uusia

sovellusmahdollisuuksia, jotka tehokkaasti käytettynä tuovat yritykselle kilpailuedun.

Siirtämällä normaalia teleliikennettä IP-verkkoon voidaan ainakin teoriassa säästää

kustannuksia. IP-protokollan käyttö puheen siirtoon onkin tullut kiinnostavaksi

puheenaiheeksi ja suosituksi tutkimuskohteeksi Internetin yleistymisen myötä.

Tässä työssä kerrotaan yleistä Voice over IP:sta, sen historiasta, tekniikasta,

laitevalmistajista, operaattoreista, markkinoista, käyttötarkoituksista ja tulevaisuuden

näkymistä. Tämän työn laadinnassa on käytetty hyväksi myös kokemuksia, jotka on

saatu kevään 1998 aikana Siemens/Netspeak Voice over IP -laitteiston asentamisesta

HPY:n testilaboratorioon.

Luvussa 2 kerrotaan Voice over IP:n historiasta, sen tuomista eduista ja ongelmista sekä

markkinoista.

Luvussa 3 käydään läpi tärkeimmät Voice over IP:n liittyvät standardit ja protokollat ja

luvussa 4 jatketaan kertomalla standardin mukaisista laitteistoista, puheenkoodauksesta

ja ohjelmistosta.

Luvussa 5 kerrotaan, kuinka Voice over IP:n tarjoamia mahdollisuuksia on käytetty

erilaisiin olemassa oleviin palveluihin. Luvussa 6 kerrotaan tärkeimmät suomalaiset

Voice over IP –palvelujen tarjoajat ja luvussa 7 muutama mielenkiintoinen ohjelmisto-

ja laitteistovalmistaja.

Luvuissa 8 ja 9 pohditaan Voice over IP:n tulevaisuutta.
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2 VOICE OVER IP

2.1 Yleistä

Voice Over IP (VoIP) on tekniikka, joka mahdollistaa puheen reaaliaikaisen välityksen

IP-verkossa. Käyttämällä kyseistä tekniikkaa puheen siirtoon, voidaan verkon

kapasiteettia hyödyntää tehokkaammin kuin perinteisen puhelinverkon siirtotekniikassa.

Kuvasta 1 nähdään, kuinka perinteinen puhelu varaa käyttöönsa puhelinlinjan, joka on

tehottomassa käytössä puheessa olevien taukojen aikana.

Kuva 1. Perinteinen puhelintekniikka varaa linjan kuhunkin yhteyteen

Internet puheluissa voidaan taukojen aikana välittää toista puhelua tai muuta dataa. Sen

ansiosta samaa yhteyttä voidaan käyttää useaan puheluun yhtä aikaa, jota on

havainnollistettu kuvassa 2. IP-puheen koodaaminen pienentää myös kaistan tarvetta.

Perinteisellä puheyhteydellä tarvittava kaista on 64kbit/s, kun se IP-puheella

pakkaamisen ansiosta voi olla 8-12kbit/s. Verkon tehokas käyttö säästää kustannuksia,

joka saattaa näkyä loppukäyttäjille halvempina puhelujen hintoina. [2] [3]

Kuva 2. Voice Over IP:n avulla tehostetaan verkon käyttöä

IP

PSTN
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2.2 Historia

Tekniikkaa kokeiltiin jo 1970- ja 1980-luvun vaihteessa Arpanetissa, mutta silloin

ongelmaksi muodostui tietokoneiden kapasiteetti. Prosessoritehon paraneminen

mahdollisti IP-protokollan käytön puheen siirtoon 1990-luvulla. Internetin laajeneminen

lisäsi sen mielenkiintoisuutta. Kaupallinen Internet-puhelin sai alkunsa v.1995, jolloin

VocalTec Communications Ltd. julkaisi ensimmäisen version Internet Phone–

ohjelmasta. Ohjelma mahdollisti soittamisen verkon kautta tietokoneesta toiseen

vastaavalla ohjelmalla varustettuun tietokoneeseen ja puhumaan yhteen suuntaan

kerrallaan.  [1]

Vielä samana vuonna julkistettiin uusi versio IP-puhelimesta. Se mahdollisti

kaksisuuntaisen puheen, mutta ongelmana oli edelleen valmistajariippuvuus. Vuonna

1996 perustettiin Voice over IP Forum edistämään eri valmistajien VoIP-sovellusten

yhteensopivuutta. Tämän nykyisin IMTC:n kuuluvan ryhmän perustajia olivat mm.

Cisco, Micom, Microsoft, Netspeak ja VocalTec. Ryhmä tukee mm.  ITU-T:n H.323:a,

joka on tärkein VoIP-standardi. [3]

IP-puhelut haluttiin saada ulottumaan myös tavallisten puhelimien käyttäjille. Siksi IP-

puhelinten valmistajat alkoivat suunnitella laitetta, jota kutsutaan yhdyskäytäväksi

(gateway). Se yhdistää perinteisen puhelinverkon ja IP-verkon ja näin perinteisillä

puhelimilla soitetut puhelut voidaan reitittää IP-verkon kautta. Ensimmäinen

yhdyskäytävä saatiin toimintaan vuonna 1996. [3] Yhdyskäytävien avulla toteutettu

perinteisen puhelinverkon ja tietokoneiden yhdistyminen tunnetaan lyhenteenä CTI.

2.3 Internet puhelin

Nykyiset Internet puhelimet välittävät kaksisuuntaisen puheen lisäksi myös kuvaa.

Standardoinnin ansiosta on parannettu puhelimien valmistajariippumatonta yhteen-

sopivuutta. Lisäksi yhdyskäytävien ansiosta tietokoneelta voidaan soittaa lanka-

puhelimeen ja lankapuhelimesta toiseen sekä faksista faksiin IP-verkkoa siirtotienä

käyttäen.
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Kuvassa 3 on esitetty Netspeak’n Internet-puhelinohjelma. Se, kuten muutkin Internet-

puhelinohjelmat, muistuttaa ulkonäöltään taskulaskinta. Internet-puhelimissa on samoja

ominaisuuksia kuin perinteisissä puhelimissa, kuten vastaaja, koputus, soittajan tietojen

näyttö, puhelinneuvottelu ja soittajan esto.

Kuva 3. Taskulaskinta muistuttava Netspeak’n WebPhone Internet-puhelinohjelma

Nykyiset IP-puhelinohjelmat ovat laajoja ryhmätyöohjelmia. Puheen ja kuvan lisäksi on

tarjolla sovellusten jako sekä mahdollisuus erillisten dokumenttikameroiden käytölle.

Jaetun liitutaulun avulla voi neuvotteluun osallistuva piirtää näytölle esim. kuvaa, joka

näkyy reaaliajassa muiden neuvottelussa olevien näytöllä. [1]

2.4 Edut

Internet-puhelujen ideana on maksaa vain puhelinverkossa kuljettu osuus. Jos idea

toteutuu,  se tuo loppukäyttäjälle etua halpenevina puheluhintoina. Puhelu tietokoneesta

toiseen voidaan ottaa Internet-yhteyden hinnalla ja ulkomaanpuhelut puhelimesta

puhelimeen ovat mahdollisia paikallispuhelun hinnalla.

Internet-puhelinlaitteistot ja –ohjelmistot ovat kotikäyttäjälle kuitenkin varsin kalliita ja

hankalakäyttöisiä. Lisäksi kotoa soitetut ulkomaanpuhelut ovat varsin vähäisiä. Siksi

todellista hyötyä Internet-puhelimesta on yrityksille, jotka soittavat paljon ulkomaan-

puheluja. VoIP:n avulla voidaan yhdistää yrityksen vaihdeverkkoja tai korvata vaihde-
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verkko kokonaan. Tämä voi tuoda yrityksille kustannussäästöjä. [1] Lisäksi Call Center

tyyppiset ratkaisut parantavat asiakaspalvelua ja saattavat tuoda yrityksille strategista

kilpailuetua. [6]

2.5 Ongelmat

Internet-puhelujen suurin ongelma on laatu. Puheen laatua heikentävät viive ja hukkaan

joutuvat paketit. Viivettä aiheuttavat puheen paketointi ja purku sekä siirtotiellä olevat

kytkimet ja reitittimet. Nykyisessä Internet-verkossa ei yhteydelle pystytä takaamaan

mitään palvelutasoa vaan se on ns. ”Best Effort” -tyyppinen siirtotie. Siksi

ylikuormitustilanteessa osa paketeista hylätään niiden sisältöön katsomatta.

Reaaliaikaisessa liikennöinnissä ei pakettien uudelleenlähetys ole mahdollista.

Reititinvalmistajat ovat kehittäneet lukuisia menetelmiä, joilla IP-liikennettä saataisiin

priorisoitua ja hallittua siten, että tiettyjen päätepisteiden väliselle liikenteelle voitaisiin

taata tietty palvelutaso. Ratkaisuja edellä esitettyihin ongelmiin tuovat tulevaisuudessa

IPv6 ja Windows NT5.0, jotka mahdollistavat QoS-tyyppisten parametrien toiminnan.

[4]

Koska Internetiä ei ole alunperin suunniteltu siirtämään reaaliaikaista informaatiota, voi

ongelmien korjaaminen olla vaikeaa luomatta koko protokollaa uudelleen uusista

lähtökohdista. Aika näyttää parantaako edellämainitut Internetin ja Windowsin uudet

versiot reaaliaikaiseen IP-liikenteeseen  liittyviä ongelmia.

2.6 Markkinat

Internet-puheluille ennustetaan räjähdysmäistä kasvua. Tavallisille kotikäyttäjille

Internet-puhelinta ei tällä hetkellä markkinoida, vaan kohteena ovat yritykset, joista

monilla on jo sisäiset intranet-tietoverkot. [28]  Vaikka puhelujen hinnat halpenevat,

Internet-puheluista on tulossa kannattavaa liiketoimintaa. Alalla liikkuvasta rahasta on

esitetty useita ennusteita. Erään arvion mukaan Yhdysvalloissa Internet-puheluihin

vuosittain käytettävä rahamäärä kasvaa nykyisestä 180 mmk:sta 132 mrd markkaan
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viidessä vuodessa. Ennuste on saanut myös sijoittajat luottamaan Internet-

puhelinfirmoihin. [2]

Koska Internet-puhelujen odotetaan vievän markkinoita piirikytkentäiseltä

puhelinverkolta, ovat puhelinoperaattorit pyrkineet vastustamaan niitä. Esimerkiksi

Taiwanissa on Internet-puheluita yritetty kieltää lailla. [4] Myös Yhdysvalloissa saattaa

Internet-puheluiden kilpailuetu heiketä, koska Internet-puhelinoperaattoreita vaaditaan

maksamaan samoja maksuja, joita perinteiset puhelinyhtiöt maksavat. [2] Internet-

puheluilta vaaditaan myös samoja laatu- ja turvallisuusominaisuuksia kuin piiri-

kytkentäiseltä verkolta. Näitä on toistaiseksi ollut mahdoton täyttää.

Kuva 4.  Maailmanlaajuisille Internet-puhelumarkkinoille ennustetaan kasvua [5]

Internet-puheluista on kuitenkin jo tullut todellista liiketoimintaa, joten perinteisten

puhelinoperaattoreiden on ollut pakko lähteä mukaan. Puhelinjätti AT&T ilmoittaa

kokeilevansa nettipuheluita Yhdysvaltojen suurilla markkinoilla, samoin Deutche

Telekom Saksassa. Suomessa HPY ja SONERA tarjoavat VoIP-palveluja. [2] [13]

Jos Internet-puhelut yleistyvät, ovat suurimpia voittajia tietoliikennelaitteiden

valmistajat. Reaaliaikaiset sovellukset vaativat verkolta uusia palvelimia, yhdyskäytävä-

laitteistoja sekä uusia ominaisuuksia. Voimakkaimmin Internet-puhelujen puolesta ovat

puhuneet Wintel-ryhmä ja maailman suurin tietoliikennetoimittaja Cisco. [1]
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3 TÄRKEIMMÄT STANDARDIT JA PROTOKOLLAT

3.1 H.323

ITU-T:n H.323 on tärkein Voice over IP standardi. Standardin avulla pyritään

takaamaan eri laitevalmistajien yhteensopivuus. Se määrittelee ääni- ja kuvayhteydet

laatua takaamattomissa verkoissa, kuten Ethernet ja IP. Alunperin se oli suunniteltu

ISDN:n yli käytävän videoneuvottelun standardiksi, mutta nyt pääpaino on siirtynyt

IP:n yli tapahtuvaan reaaliaikaiseen liikennöintiin. [3]

Kuva 5. H.323-laitteiden liittyminen muihin H.32x-laitteisiin ja -verkkoihin [11]

Kuvassa 5 nähdään H.323-päätelaitteiden liittyminen muihin H.32x-päätelaitteisiin ja

verkkoihin. H.323-standardissa määritellään neljä erillistä verkkoon kytkettyä

järjestelmää: päätelaite (terminal), yhdyskäytävä (gateway), portinvartija (gatekeeper) ja

monipisteneuvottelun hallintayksikkö MCU (multipoint control unit). [1]

H.323-standardi on vielä keskeneräinen. Mm. videokonferenssin osalta sen

valmistumiseen on arvioitu menevän ainakin viisi vuotta. Siksi standardin mukaisia

laitteistoja on vasta rajallisesti markkinoilla. [9]
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3.2 IP

Internet-protokolla on verkkokerroksen protokolla, joka siirtää tietoja isäntäkoneiden

välillä. Internet-protokolla on TCP/IP-protokollasarjan välitysjärjestelmä. Muutkin

TCP/IP-protokollasarjan protokollat – kuten TCP ja UDP – käyttävät Internet-

protokollaa tietojen välittämiseen. [10] Kuvassa 6 nähdään TCP/IP:n mukainen

verkkomalli sekä tärkeimmät siihen sisältyvät protokollat.

Kuva 6. TCP/IP-verkkomalli ja sen protokollat [10]

Internet-protokolla käyttää epäluotettavia, yhteydettömiä tietopaketteja välittääkseen

informaatiota TCP/IP-verkon poikki. IP-tietopaketit sisältävät IP-otsikon, kuljetus-

protokollan otsikon (joko TCP tai UDP) ja sovelluksen datan. [10] Kuvassa 7 paketin

informaationa on Internet-puhelimen äänidata RTP-otsikoineen.

Kuva 7. Ääni-informaatiota sisältävä IP-tietopaketti

Internet-protokollaa ei alunperin ole suunniteltu reaaliaikaiseen viestintään. Siksi sen

käyttäminen kyseiseen tarkoitukseen on ongelmallista. Näitä ongelmia on pyritty

ratkaisemaan nykyisen IPv4:n korvaavassa IPv6:ssa. Tästä kerrotaan enemmän luvussa

3.6.
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3.3 TCP ja UDP

TCP (Transport Control Protocol) ja UDP (User Datagram Protocol) ovat

kuljetuskerroksen protokollia, joiden tehtävänä on siirtää informaatiota sovellus-

ohjelman ja verkon välillä. Näistä yhteydellinen TCP on luotettavampi kuin yhteydetön

UDP, koska se mm. lähettää hyväksymisviestejä kommunikoivien sovellusten välillä.

Jos lähettävä ohjelma ei saa kuittausta viestin perillemenosta, se lähettää viestin

automaattisesti uudestaan. [10] Reaaliaikaisessa kommunikoinnissa tällaiseen ei

kuitenkaan ole aikaa. Siksi reaaliaikainen IP-puhe käyttää yhteydetöntä UDP-

protokollaa, tilauksesta siirrettävä puhe joko UDP- tai TCP-protokollaa. [1]

3.4 RTP

RTP (Real-time Transport Protocol) on suunniteltu mahdollistamaan päästä päähän

yhteydet verkkokerroksella sellaisille sovelluksille, jotka tarvitsevat palvelua

reaaliajassa. RTP on H.323:n ohella tärkein IP-puhetta ja Internet-verkkojen tosiaikaista

multimediaa koskeva standardi. [1]

RTP:n toiminta perustuu pakettien numerointiin. Lähetettäessä reaaliaikaista

informaatiota paketteina, lisätään paketteihin RTP-otsikko. Tämä otsikko sisältää

juoksevan järjestysnumeron, jonka perusteella vastaanottaja havaitsee hukkuneet

paketit. [1] RTP-otsikon sijainti IP-tietopaketissa nähdään kuvassa 7.

RTP koostuu kahdesta osasta: RTP-protokollaa käytetään tosiaikaisen datan

kuljetukseen ja RTCP:ta (Real-time Transport Control Protocol) yhteyden laadun

valvontaan ja istunnon osallistujatietojen kuljetukseen. RTP on nimestään huolimatta

istuntokerroksen protokolla ja siten se vaatii alleen kuljetus- ja verkkokerroksen

protokollat. RTP on suunniteltu protokollariippumattomaksi. Sitä voidaan käyttää

esimerkiksi suoraan ATM-protokollapinon päällä. RTP on aina integroitu suoraan

sovellukseen, eikä erillistä ”RTP-kerrosta” koskaan tule. [1]
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3.5 RSVP

Internetin kasvu vaatii, että QoS on mahdollinen TCP/IP- ja Ethernet-verkoissa. TCP/IP

ei nykyisessä muodossaan pysty tarjoamaan mitään palvelutasoa, vaan on ns. ”Best

Effort” -tyyppinen siirtotie, joka ei pysty priorisoimaan liikennettä eikä takaamaan

pakettien läpimenolle mitään tiettyä aikaa. [19]

Edellä mainitun ongelman ratkaisuksi on IETF:n alaisuudessa kehitetty protokolla

RSVP (Resource Reservation Protocol). RSVP on protokolla, joka varaa tarvittavat

resurssit tietovuon varrella olevista reitittimistä ja muista verkkoelementeistä. Tällä

pyritään varmistamaan verkkopalvelun laadun toteutuminen. [19]

3.6 IPv6

IPv6 on IPv4:n seuraajaksi kehitetty Internet-verkon tietoliikenneprotokolla, jonka

avulla pyritään ratkaisemaan nykyisen IPv4:n aiheuttamat rajoitukset Internetin

kasvulle. IPv6  on avoin protokolla, se on dokumentoitu RFC:ssa ja sen kehityksestä

vastaa IETF. [12]

IPv6 tuo mukanaan useita uudistuksia verrattuna IPv4:ään. Muutokset voidaan jaotella

seuraaviin osa-alueisiin: [12]

• Osoiteavaruus on laajennettu 32-bittisestä 128-bittiseksi. Laajempi osoiteavaruus

antaa mahdollisuuden useampitasoiseen osoitehierarkiaan, paljon suurempaan

yksittäisten osoitteiden määrään ja helpottaa osoitteiden automaattista jakelua.

• Otsikkokenttiä on yksinkertaistettu, jotta pakettien käsittelyyn kuluvaa

prosessointitehoa ja otsikoiden kuluttamaa kaistanleveyttä on saatu pienennettyä.

• Otsikkokenttien laajennukset antavat lisää joustavuutta optioiden käyttöön ja

mahdollistavat uusien piirteiden lisäämisen tulevaisuudessa.
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• Liikennevirtojen yksilöinti mahdollistaa tiettyyn liikennevirtaan kuuluvien pakettien

yksilöinnin ja siten QoS-tyyppisten parametrien toiminnan. Voidaan siis tarjota

vakiosta poikkeavaa palvelutasoa tai jopa tosiaikaista palvelua.

• Tunnistus ja luottamuksellisuus on otettu huomioon. Laajennukset mahdollistavat

luotettavan tunnistuksen, datan eheyden sekä optionaalisesti luottamuksellisuuden.
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4 TEKNIIKKA

4.1 Laitteistot

Kuvassa 8 on esitetty H.323-standardin mukainen VoIP-verkko. Seuraavassa on kuvattu

verkon eri elementtien käyttötarkoitus.

Kuva 8.  H.323-standardin mukainen VoIP-verkko

Päätelaite

Päätelaite (Terminal) on verkon päätepiste, joka tarjoaa reaaliaikaisen, kaksisuuntaisen

liikennöinnin toiseen päätelaitteeseen, yhdyskäytävään tai MCU:n. Päätelaitteen tulee

tukea äänen välitystä, tarvittaessa myös kuvan ja datan välitystä. [11]

Yhdyskäytävä

Yhdyskäytävä (Gateway) on valinnainen H.323-verkon elementti. Yhdyskäytävän

tarjoama tärkein palvelu on olla rajapintana H.323-päätelaitteiden ja muiden pääte-

laitetyyppien välillä. Lisäksi yhdyskäytävä voi muuntaa eri audio- ja videokoodekkeja

sekä muodostaa yhteyden IP-verkon ja kytkentäisen verkon välille. [11]

PäätelaiteIP

Web-
palvelin

MCU

Portinvartija

Päätelaite

Yhdyskäytävä
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Portinvartija

Portinvartija (Gatekeeper) on tärkein H.323 verkon elementti. Se ohjaa verkon puheluita

sekä huolehtii rekisteröityjen päätelaitteiden hallinnasta. Portinvartija on eräänlainen

verkon virtuaalinen kytkin. [11]

MCU

MCU (Multipoint Control Unit) tukee konferenssiyhteyksiä kolmen tai useamman

päätelaitteen välillä. [11]

Web-palvelin

Web-palvelinta ei vaadita standardin mukaisessa kokoonpanossa. ITSP:n kannattaa

kuitenkin ylläpitää sitä informatiivisiin tarkoituksiin. Sitä kautta asiakkaat voivat esim.

hakea puheluihin tarvittavat ohjelmat, saavat tietoa käytöstä ja voivat lähettää

kysymyksiä ITSP:n henkilökunnalle.

4.2 Puheenkoodaus

Tavallisessa puhelinverkossa analogisesta puheesta otetaan näytteitä 8 kHz nopeudella.

Jokainen näyte koodataan 8 bitin merkillä, joista saadaan digitaalisessa piiri-

kytkentäisessä puhelinverkossa käytettävä 64 kbit/s bittinopeus. Puhetta on koodattava,

jotta Internet-puheluihin voitaisiin käyttää hitaampia modeemiyhteyksiä. Koodauksen

ansiosta myös verkkoa pystytään käyttämään tehokkaammin hyväksi.

Puheenkoodaukseen käytetään koodekkia (codec, code-decode). IP-puhesovelluksissa

käytetyimmät koodekit ovat perinteinen A- ja µ-laki PCM (G.711), GSM-koodaus,

ADPCM (Advanced Delta Pulse Code Modulation), Truespeech, ja LPC (Linear

Predictive Coding). H.323-standardin mukana uusissa sovelluksissa on otettu mukaan

ITU-T:n uudemmat koodekit G.723.1 ja G.729. Lisäksi on käytössä valmistajien omia

epästandardeja koodekkeja.
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Kuvassa 9 on esitetty puheensiirron eri vaiheet, kun siirtoon käytetään IP-verkkoa.

Aluksi puheesta otetaan näytteitä. Näytteet kopioidaan muistiin sarja näytteitä

kerrallaan. Seuraavaksi ne koodataan ja pakataan. Pakkauksen jälkeen näytteisiin

lisätään RTP-, UDP- ja IP-otsikot ja ne lähetetään verkkoon. Vastaanottaja muuttaa

pakatut näyteryhmät uudestaan näytteiksi. Näytteitä puskuroidaan niin, että saadaan

aikaiseksi jatkuva bittivirta. Äänikortin ajuri kopioi bittivirtaa soittoa varten kortille,

joka muuttaa näytteet takaisin ääneksi. [1]

Kuva 9.  IP-puheen eri vaiheet puhesignaalista vastaanottajalle [1]

Puheenkoodaus on aina kompromissi koodatun puheen vaatiman kaistan, laadun,

koodauksen, vaaditun laskennan määrän ja koodauksen aiheuttaman viiveen välillä.

Nykyiset koodekit ovat melko viiveettömiä, vaativat vähän kaistaa, ovat laadultaan

kohtuullisia, mutta vaativat laskentatehoa kymmeniä miljoonia käskyjä sekunnissa,

mikä nykyisellä tekniikalla ei ole ongelma. [1]

4.3 Ohjelmistot

Internet-puhelimen käyttäjä tarvitsee multimediatietokoneen ja Internet-yhteyden lisäksi

Internet-puhelinohjelman. Internet-puhelimen tunnetuksi tulemista helpottaa se, että

monet valmistajat tarjoavat ohjelmiaan koekäyttöön ilmaiseksi. Viralliset versiot

Koodaus ja
paketointi

Näytteitä Bittejä
Puskuri

Paketti
verkkoon

Paketti
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Paketin
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ohjelmista ovat varsin kalliita. Esim. VocalTec’n Internet Phone 5:n hinta keväällä 1998

oli 1000 mk. [17]

Useat Internet-puhelinohjelmien tarjoajat tekevät ohjelmistoja myös yhdysväyliin ja

portinvartijoihin. Markkinajohtajia yhdysväylien ohjelmistotarjoajina ovat Vocaltec ja

Netspeak. Useimmat ohjelmistot toimivat Windows NT käyttöjärjestelmässä. Lisäksi

esim. Netspeak käyttää ohjelmiston rinnalla tietokantaohjelmaa tilaajatietojen

hallintaan.
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5 PALVELUT

5.1 Tavalliset puhelut

Käytettäessä Internet-puhelinta, on tehtävä sopimus lähimmän ITSP:n eli Internet-

puhelinoperaattorin kanssa. Tällöin asiakas saa oman PIN-koodin, jota käytetään aina

puhelua muodostettaessa. Koodin avulla saadaan tallennettua asiakkaan laskutustiedot.

Seuraavassa on esitetty eri tavat ottaa yhteys Internet-puhelimella.

PC-PC -yhteys

Internet-puhelinohjelmistolla ja –laitteistolla varustetulla tietokoneella voidaan ottaa

puheyhteys verkon kautta toisiin vastaaviin tietokoneisiin. Ohjelmistot sisältävät

hakemistopalvelun, josta nähdään muut verkkoon kytketyt Internet-puhelimet.

Soittaminen tapahtuu valitsemalla vastapuoli tietokoneen ruudulla näkyvästä listasta.

Kuva 10. Puheyhteys tietokoneesta toiseen tietokoneeseen

PC-Puhelin -yhteys

Soitettaessa tietokoneelta tavalliseen puhelimeen reititetään puhelu yhdyskäytävän

kautta. Tietokoneelta soittava asiakas ottaa yhteyden vastaanottajaa lähinnä olevaan

VoIP-yhdyskäytävään. Soittaminen haluttuun yhdyskäytävään tapahtuu hakemisto-

palvelun avulla. Näytöllä olevasta listasta nähdään verkkoon kytketyt yhdyskäytävät.

Kun yhteys yhdyskäytävään on saatu, käyttäjä tunnistetaan PIN-koodin avulla. Jos

käyttäjä havaitaan rekisteröidyksi asiakkaaksi, yhdyskäytävä pyytää käyttäjältä b-

numeron. Vastaanotettuaan numeron se muodostaa yhteyden itsensä ja vastaanottavan

puhelimen välille tavallisessa lankaverkossa.

IP
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Kuva 11. Puheyhteys tietokoneesta puhelimeen

Puhelin-Puhelin –yhteys

Soittaminen puhelimesta puhelimeen IP-verkon kautta poikkeaa jonkin verran

perinteisellä puhelimella soittamisesta. Aluksi soittajan on otettava yhteys häntä lähinnä

olevaan yhdyskäytävään. Soittajan on tiedettävä yhdyskäytävän kutsunumero.

Yhdyskäytävä tunnistaa soittajan pyytämällä PIN-koodin. Soittaminen ei ole siis

riippuvainen liittymästä, vaan omalla PIN-koodilla voi soittaa mistä tahansa

puhelimesta. Kun soittaja on tunnistettu, yhdyskäytävä pyytää tätä antamaan b-numeron

ja jonkin erikoismerkin (esim. ruutu) numeroyhdistelmän päätteeksi.  Yhdyskäytävä

reitittää puhelun IP-verkon kautta vastaanottajaa lähinnä olevalle yhdyskäytävälle, josta

puhelu ohjataan edelleen normaalin puhelinverkon kautta vastaanottajalle.

Kuva 12. Voice over IP -yhteys puhelimesta puhelimeen

Yhdyskäytävä

IP PSTN

PSTN PSTN

IP

YhdyskäytäväYhdyskäytävä
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5.2 Kuvapuhelin

Kuvansiirto-ominaisuus tuo IP-puhelimeen lisäarvoa perinteiseen puhelimeen

verrattuna. Sen yleistymisen on mahdollistanut pienten kameroiden hinnan lasku.

Toistaiseksi Internet-puhelimen tarjoama videokuva ei ole huippulaatua. Kuvien

päivitystiheys on pitkä, kuva pieni ja epäselvä, mutta kuvasta pystyy tunnistamaan

vastapuolen. Kuvan laatu saattaa parantua tulevaisuudessa tekniikan kehittymisen

myötä.

5.3 Faksit

Kansainvälisestä teleliikenteestä 30-50% on faksiliikennettä. Pohjois-Amerikkalaisen

tutkimuksen mukaan yrityksien puhelinmaksuista 37-40% koostuu faksien

lähettämisestä. IP-verkko sopii jo nykyisellään hyvin faksien välitykseen, koska

faksiliikenteeltä ei vaadita samanlaista reaaliaikaisuutta kuin puheyhteydeltä. [5]

Kuva 13. Noin puolet kansainvälisestä teleliikenteestä on faksiliikennettä

Faksisanoma kulkee IP-verkossa määränpäätä lähimmälle yhdyskäytävälle, jossa on

sopiva faksikortti. Yhdyskäytävä käyttäytyy kuten tavallinen verkkofaksi ja soittaa

televerkon kautta vastaanottajan faksiin. [1]

50% puhelin
50% faksi
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5.4 Yritysten vaihderatkaisut

IP-puheohjelmien ja yhdyskäytävän yhdistelmää käytetään myös vaihteen korvaajana

yrityksissä. Tämä yksinkertaistaa yrityksen kaapelointia, koska työpistettä kohden

tarvitaan vain yksi kaapeli. Lähiverkolta vaaditaan hyvää suorituskykyä. Arkkitehtuurin

etuja ovat skaalautuvuus, hajautuksen tuoma luotettavuus ja perinteisiä vaihderatkaisuja

halvempi hinta. Skaalautuvuuden ansiosta voidaan pienestä vaihteesta nousta suurten

yritysten vaihteisiin asti lisäämällä verkkoon elementtejä. Luotettavuus saavutetaan

sillä, että useimmat toiminnot on varmistettu ja kahdennettu moneen kertaan, jolloin

yhden laitteen katastrofeja ei pääse syntymään. [1]

5.5 CTI

CTI on yksi tärkeimmistä VoIP:n tarjoamista tekniikoista. Sen avulla voidaan

perinteinen puhelinverkko ja tietotekniikka kytkeä toisiinsa. Soveltamalla kyseistä

tekniikkaa voidaan luoda useita erilaisia palveluja.

 Kuva 14. Web-to-PBX on eräs CTI-sovellus [7]

”Web-to-PBX” on yhdyskäytäväsovellus, jossa asiakas voi yrityksen kotisivun kautta

ottaa IP-puhelun esimerkiksi yrityksen myyntihenkilöön. Ratkaisun etuna on se, että

asiakasta pystytään palvelemaan älykkäämmin, koska hänen liikkeistään web-sivuilla

voidaan olettaa tiedontarve ja päättää puhelun ohjaus yrityksen sisällä. Asiakaspalvelija

pystyy tällöin palvelemaan nopeammin ja yhden puhelun kustannus yritykselle laskee.

Web-linkki tukee asiakkaan itsepalvelua, joka on yritykselle edullisempaa. [1]
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Asiakas

Web-
palvelin

Yhdys-
käytävä

Asiakas-
palvelu

Vaihde

Asiakas-
tietokanta



Voice over IP -palvelut

25

Call center –palvelussa asiakas voi soittaa tavallisesta lankapuhelimesta yrityksen

vaihdeverkkona toimivan IP-lähiverkon yhdyskäytävään. Yhdyskäytävästä puhelu

ohjataan edelleen yrityksen sisällä IP-verkon kautta halutulle henkilölle. Mikäli asiakas

soittaa omasta puhelimestaan, hänen tietonsa voidaan hakea asiakastietokannasta a-

numeron perusteella.

Call centereille on povattu kasvua vuosikausia. Syynä viivästymiseen on hankkeen

monimutkaisuus. Ennen tekniikan hankkimista yritysten on käytävä läpi koko työ-

prosessinsa. Myös strategia vaatii tarkistuksen, sillä puhelinjärjestelmät hienouksineen

ovat useimmille yrityksille strateginen kilpailuetu. [6]

5.6 Videoneuvottelu

Nykyisin ISDN-järjestelmät hallitsevat videoneuvottelumarkkinoita, mutta IP-ratkaisut

ovat tulossa kovaa vauhtia mukaan. ISDN-videoneuvottelun etu on toimintavarmuus,

joka saavutetaan kytkemällä kaksi tai useampia pisteitä puhelinverkon välityksellä

toisiinsa. Tuolloin käytössä on aina haluttu tiedonsiirtokaista. Pakettivälitteisessä IP-

liikenteessa ei tällaista ylellisyyttä vielä ole laajasti käytössä. Mutta muilta osiltaan

Internet-videoneuvottelu on kypsymässä markkinoita tyydyttäväksi tuotteeksi.

Tulevaisuudessa videoneuvotteluiden ennustetaan siirtyvän yhä enemmän IP-

verkkoihin. [8]

Kuva 15. Halpa IP-videoneuvottelujärjestelmä voi säästää mm. matkustuskustannuksia

IP

MCU
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Lääkärit ja psykiatrit ovat käyttäneet jo vuosien ajan aktiivisesti videoneuvottelua

hyväkseen. Käytössä olevien järjestelmien avulla voidaan helposti siirtää paikasta

toiseen tarvittavia tietoja ja saada asiantuntijoita käyttöön lyhyellä varoitusajalla.

Erityisesti harvaanasutuilla alueilla tästä on korvaamatonta etua. [8]

Videoneuvottelua on käytetty myös etätyössä ja –opetuksessa. Käyttöä on perusteltu

kustannussäästöillä mm. matkustustarpeen vähetessä. Varsinaista läpimurtoa video-

neuvottelut eivät ole saavuttaneet, johtuen ISDN-järjestelmien korkeasta hinnasta.

Videoneuvotteluista ennustetaan tulevan arkipäivää silloin, kun halvat IP-järjestelmät

yleistyvät ja näitä puheluita välittävät verkot kehittyvät riittävästi. [8]
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6 PALVELUN TARJOAJIA SUOMESSA

6.1 Sonera

Ensimmäisten operaattorien joukossa Sonera ilmoitti 1997 keväällä tuovansa

markkinoille yrityksille tarkoitetun Neophone-palvelun. [20] Palvelun perusteena oli

ennuste, joiden mukaan kolmasosa puheluista siirtyisi viidessätoista vuodessa Internet-

ympäristöön. Myöhemmin Sonera on osittain vetänut suunnitelmiaan takaisin, mutta

jatkaa edelleen IP-puhepalveluiden kehittelyä. [13

Soneran Medialaboratorio kehittää multimediateknologiaa ja –palveluja Internetiin.

Uudet hajautetut digitaaliset multimediapalvelut on suunnattu sisällöntuotantoon

keskittyville yrityksille ja kaikille Internetin käyttäjille. [23] Se on mm. ottanut

koekäyttöön iNET ÄäniChat -palvelun Internet-keskustelukanavien uudeksi tuotteeksi.

Tämä tarjoaa mahdollisuuden reaaliaikaisiin puheviesteihin tekstiviestien lisäksi. [21]

Sonera on tuomassa markkinoille uutta laajakaistaista verkkopalvelua, joka tukee

erityisesti yritysten sisäisten Intranet-palveluiden laajentamista pieniin toimipaikkoihin.

Soneran tietoverkkoarkkitehtuuri tukee IP:n alustalla toimivia sovelluksia. Laajakaista-

palvelut mahdollistavat luotettavia verkkoyhteyksiä tarvitsevat hajautetut sovellukset

sekä erityisesti kuvaa ja ääntä käyttävät uudet palvelut. [22]

6.2 HPY

Myös HPY on aloittanut VoIP-palvelujen tutkimisen. HPY on käyttänyt kokeiluissaan

sekä Vocaltecin että VDOphonen tekniikkaa. Myös Netspeak’n WebPhone on ollut

testeissä mukana. Internetin yhdistäminen 0800-numeroihin ja muut ensiprojektit

jatkuvat edelleen. Avoinna on useita kehityspolkuja, mutta lopullisia ratkaisuja ei vielä

ole. [13]

Helsinki Arena 2000 tarjoaa Arena-puhelun yhteydessä käyttäjille mm. kuvapuhelimen.

Tämän Helsingin puhelimen tarjoaman palvelun kautta kuvapuhelin tulee ensimmäistä

kertaa kaikkien käyttäjien ulottuville puhelinverkossa ilman etukäteissopimuksia. [27]
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7 LAITTEISTO- JA OHJELMISTOVALMISTAJIA

Voice over IP -laitteistojen ja -ohjelmistojen valmistajia on nykyisin lukuisia.

Seuraavassa niistä on mainittu vain muutama mielenkiintoinen. Työn lopussa on

linkkejä muiden valmistajien kotisivuille.

Vocaltec

Vocaltec toi ensimmäisenä markkinoille Internet-puhelimen ja se on alusta alkaen

toiminut kehityksen edelläkävijänä. Se kuuluu Voice over IP Forumiin ja sen tuotteet

ovat nousseet lähes standardin asemaan. Vocaltec on myös Netspeak’n ohella

markkinajohtaja yhdyskäytävien tarjoajana.

Microsoft

Microsoft on maailman johtava ohjelmistovalmistaja, joka näyttää suuntaa kehitettäessä

tietotekniikan sovelluksia. Myös Microsoft on ollut kiinnostunut puheen välittämisestä

Internetissä ja se on julkaissut oman Internet-puhelinohjelmansa. Microsoft on tehnyt

Internet-puhelimen kokeilemisen helpoksi, koska sen puhelinohjelma on vapaasti

haettavissa Microsoftin kotisivuilta.

Miratel

Miratel on suomalainen yritys, jonka IP-puhelin on kehitetty hyödyntämään Internet- ja

LAN-verkoissa välitettävää puhelinliikennettä. Lanphoneksi ristitty päätelaite on

fyysisesti luuri, teline, johto sekä PC:n peliohjainporttiin liitettävä rasia. IP-puhelin

esiteltiin Saksan CeBIT-messuilla  keväällä 1998. [24]

Cisco

Cisco on maailman suurin tietoliikennetoimittaja, joka on Voice over IP Forumin

perustajajäsenenä puhunut voimakkaasti IP-puheen puolesta. Cisco ja muut

tietoliikennelaitteistojen toimittajat ovat suurimpia hyötyjiä mikäli IP-verkot kasvavat

multimediapalvelujen perustaksi. Cisco on valmistanut reitittimiä, jotka tukevat Voice

over IP tyyppistä liikennettä. [26]
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Siemens ja 3Com

Siemens-yhtymän tietoliikenneverkot -toimiala (Public Networks) ja yhdysvaltalainen

3COM Corporation tekevät yhteistyötä puhelimen ja Internetin integroimiseksi. CeBIT

´98-messuilla julkistetut tuotteet antavat puhelinoperaattoreille mahdollisuuden tarjota

asiakkailleen Internet-liittymän nykyisillä puhelinkeskuksilla, rakentamatta uutta

erillistä Internet-infrastruktuuria. Siemens laskee tuoteuutuuden tuottavan vajaan

miljardin liikevaihdon vuosituhannen vaihteeseen mennessä. [25]

Kyseisen tekniikan avulla voidaan esim. kotitalouksista ISDN- ja modeemiyhteyksillä

otettu Internet-yhteys ohjata käyttäjää lähinnä olevan paikalliskeskuksen jälkeen IP-

verkkoon. Tällöin piirikytkentäistä verkkoa kuormitetaan mahdollisimman vähän.

Tekniikka tarjoaa myös tilaajalle mahdollisuuden olla koko ajan tavoitettavissa, vaikka

hänen puhelinliittymänsä on varattu Internet-yhteyden vuoksi. Mm. Internet-siirto antaa

tilaajalle mahdollisuuden vastaanottaa tuleva puhelu VoIP-puheluna, jolloin olemassa

olevaa Internet-yhteyttä ei tarvitse katkaista. [30]
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8  TULEVAISUUS

Internetiä ei ole suunniteltu puheen, videon, faxien tai muun multimedian siirtotieksi.

Tällä hetkellä siitä halutaan nopeasti rakentaa seuraavan tietoverkkosukupolven

työjuhta. [14] Maailmanlaajuista piirikytkentäistä puhelinverkkoa on rakennettu sata

vuotta. Tämän ajanjakson kuluessa ratkaistut ongelmat yritetään nyt selvittää

pakettikytkentäisen verkon tapauksessa muutamassa vuodessa. [4]

Puhelimen käyttäjälle ei ole merkitystä välitetäänkö hänen puhelunsa satelliitin, IP-

verkon tai jonkun muun siirtotien kautta. [3] Eräs Internet-puhelimen ongelma on, että

se vaatii ihmisiä toimimaan totutusta poikkeavalla tavalla. Esim. puhelimesta ei voida

soittaa suoraan toiseen puhelimeen, vaan yhteys on otettava yhdyskäytävän kautta.

Tulevaisuudessa Internet-puhelimen on tarjottava perinteisen puhelimen kaltainen

toiminta sekä toiminnallisesti että laadullisesti. [16]

IP-puheelle on esitetty kolme mahdollista tulevaisuuden kuvaa. Ensimmäisen mukaan

IP-puheella ei ole käyttöä nyt eikä tulevaisuudessa. Tässä tapauksessa IP-puheen

ongelmia ei pystytä ratkaisemaan. Puheen laatua ei pystytä parantamaan, Internet-

puhelinten käyttö ei helpotu eikä yhteistoiminta eri valmistajien kesken toteudu. [18]

Toisen kuvan mukaan IP-puhe toteutuu kapeilla osa-alueilla. Tällöin IP-puhe tulee

yrityskäyttöön videoneuvotteluiden ja Call centereiden muodossa, mutta mitään suurta

koko kansan sovellusta ei keksitä. [18]

Kolmannen kuvan mukaan IP-puhetta sovelletaan kaikkialla. Tämän edellytyksenä on

se, että yhteiskäyttö toteutuu. IP-puhelinta käytetään yritysten lisäksi myös kodeissa ja

tietoliikenneverkoista tulee IP-pohjaisia multimediaverkkoja. [18]

Erään tutkimuksen mukaan ihmiset käyttävät Internet-puhelinta, jos sen tarjoama säästö

on n. 70%. [15] Tällä hetkellä raha lienee tärkein tekijä, joka ajaa Internet-puhelimen

kehitystä. Tulevaisuudessa mahdollisuus tarjota asiakkaille multimedia ym. –palveluja

ajaa rahan ohi. [3] Aika todistaa toteutuuko ennuste, jonka mukaan 34% puheluista

välitetään IP-verkon kautta vuonna 2005. [5]
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Vaikka Suomi onkin johtavia teknologiamaita, on Yhdysvallat edelläkävijä IP-

puheluissa. Se saattaa hieman hämmästyttää, koska Yhdysvalloissa ei ole edes kattavaa

matkapuhelinverkkoa. Nopeasti kasvanutta matkapuhelinverkkoahan pidetään

Suomessa nykyään itsestään selvyytenä. Matkapuhelinverkolle ei Yhdysvalloissa

kuitenkaan ole suurta tarvetta, koska siellä on tiheässä yleisöpuhelimia, joita ihmiset

ovat tottuneet käyttämään. Lisäksi pienen ITSP-yrityksen perustaminen lienee

Yhdysvalloissa huomattavasti helpompaa kuin esim. Suomessa. Kun Euroopassa vielä

sulatellaan matkapuhelinverkkoa, on Yhdysvallat ottanut edun uuden sukupolven

telekommunikaatioverkon kehittelyssä.

Verrattaessa matkapuhelimia ja Internet-puhelinta, voidaan havaita joitain

yhtäläisyyksiä. Alkuaikoinaan matkapuhelimet olivat suuria, kömpelöitä ja kalliita.

Niiden käyttäminen poikkeaa jonkin verran perinteisestä puhelimesta, niillä soittaminen

on kallista ja yhteyden laatu voi olla hyvinkin huono. Lisäksi puhelinten aikakaudella

ilman niitä on tultu toimeen sata vuotta. Myös matkapuhelimet ovat kohdanneet

ihmisten muutosvastarintaa. Niiden on epäilty olevan terveydelle haitallisia ja

aiheuttavan onnettomuuksia liikenteessä. Matkapuhelimien soittoääni ja niihin

puhuminen julkisilla paikoilla ärsyttävät muita ihmisiä. Silti matkapuhelimista on tullut

hyvin suosittuja.

Tekstiviestit ovat matkapuhelimien lisäarvopalvelu perinteiseen puhelimeen verrattuna.

Siitä on tullut erittäin suosittu yhteydenpitomuoto ja edullisuutensa vuoksi se on

lisännyt matkapuhelinten suosiota. Kuvansiirto puheen yhteydessä on Internet-

puhelimen mukanaan tuoma lisäarvo. On eri asia lisääkö se Internet-puhelimen

suosiota. Kuvapuhelinyhteydessä ei voi keskittyä pelkästään puhumiseen, vaan on myös

mietittävä miltä näyttää. Videoneuvottelu tuo ehkä kustannussäästöjä, mutta

neuvottelumatka vieraaseen maahan antaa todennäköisesti enemmän lisäarvoa, kuin

mahdollinen kustannussäästö.

Kiristynyt kilpailu on ajanut yritykset kehittämään toimintaansa. Tärkeiden henkilöiden

tavoitettavuus on yrityksille eräs strateginen kilpailutekijä. Matkapuhelimet ovat

tehostaneet tavoitettavuutta ja nykyisin niiden käyttö on yrityksille lähes
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välttämättömyys. Myös VoIP-tekniikalla toteutettujen palvelujen on ajateltu tuovan

yrityksille kilpailuetuja. Yrityksen näkyminen Internetissä ja mahdollisuus ottaa yhteys

Internetin kautta esim. yrityksen Call center –palveluun voi tehostaa yrityksen

toimintaa. Onhan Internetin käyttö jo nykyisin päivittäistä rutiinia kasvavalle joukolle

ihmisiä.

IP-puheelle on olemassa tekniset edellytykset ja sen käyttö on perusteltua. Ennusteet IP-

puheen markkinoista näyttävät jyrkkää kasvua, mutta on muistettava, että tietokoneisiin

ja Internettiin tehdyt ennusteet ovat yleensä aina epäonnistuneet. Jotta VoIP-tekniikka

pystyisi valtaamaan markkinoita perinteiseltä piirikytkentäiseltä puhelimelta, on sen

tekniikka saatava toimivaksi ja markkinoinnin onnistuttava. Koska markkinoilla jo on

perinteinen toimiva puhelin, on markkinoinnilla luotava tarve VoIP-palveluille ja

pystyttävä murtamaan ihmisten muutosvastarinta. Tämä on onnistunut mm.

matkapuhelinten markkinoinnissa. Jonkinlainen tarve IP-puheelle näyttäisi olevan,

koska se on aiheuttanut suurta mielenkiintoa. Se voi kuitenkin olla pelkästään

insinöörien ja tekniikan harrastajien mielenkiintoa aiheeseen.

Perinteiseen puhelimeen verrattuna Internet-puhelin tuo mukanaan uusia toiminteita ja

palveluja, jotka osaltaan nostavat Internet-puhelimen lisäarvoa. Uudet toiminteet

vaativat kuitenkin ihmisiä toimimaan eri tavalla, kuin he ovat tähän asti tottuneet.

Ihmisillä on aina ollut ennakkoluuloja uusia asioita kohtaan varsinkin, kun ne ovat

korvaamassa jotain tuttua ja turvallista. Lisäksi insinööreillä on valitettavan usein

tapana luoda laitteita, joita tavalliset ihmiset, eivätkä aina edes insinööritkään osaa

käyttää. Kasvamassa on kuitenkin sukupolvi, joka ei tunne aikaa ennen tietokonetta.

Heille on itsestään selvää käyttää tietokonetta ja sen avulla toteutettuja palveluja.

Tämän valossa tulevaisuus näyttäisi olevan IP-puheen.
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10 YHTEENVETO

Internet on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja sen avulla halutaan toteuttaa mitä

erilaisimpia palveluja. Myös kiinnostus sen käyttämisestä reaaliaikaiseen liikennöintiin

on kasvanut. Tämä tarkoittaa kilpailua perinteisen piirikytkentäisen verkon ja sen avulla

toteutettujen palvelujen kanssa.

Tässä erikoistyössä tutkittiin VoIP –tekniikkaa ja sen avulla toteutettuja palveluja.

Kyseistä tekniikka käyttäen voidaan esim. tavalliset puhelut reitittää IP-verkon kautta.

Tekniikka mahdollistaa myös puhelimen ja tietotekniikan yhdistämisen, jota

soveltamalla voidaan luoda täysin uusia palvelumuotoja. Kiinnostus VoIP:n käyttöön

aiheutuu kustannussäästöistä, jotka muodostuvat mm. kaistansäästöstä IP-protokollan

mukaisessa liikennöinnissä.

VoIP –tekniikkaa koskeva standardointi on vielä keskeneräinen. Tästä aiheutuu eri

valmistajien keskinäinen yhteensopimattomuus. Käytössä olevaa Internet-verkkoa ei ole

suunniteltu reaaliaikaiseen liikennöintiin, joka omalta osaltaan aiheuttaa ongelmia.

Näitä ongelmia on yritetty ratkaista erilaisilla protokollilla ja laitteistoilla, joilla pyritään

priorisoimaan IP-liikennettä siten, että reaaliaikainen liikenne olisi etusijalla. Tulevissa

Internet-versiossa sekä käyttöjärjestelmissä reaaliaikainen IP-protokollan mukainen

liikennöinti on otettu huomioon.

VoIP-tekniikan käytölle on ennustettu jyrkkää kasvua, mutta sen tulevaisuus on vielä

avoin. Kun tekniikka on saatu toimivaksi, on vielä voitettava ihmisten muutosvastarinta

uusia asioita kohtaan. Jos kaikki onnistuu, voi IP-verkosta muodostua kaikkialle

levinnyt multimediaverkko. Toisaalta, jos ongelmia ei pystytä ratkaisemaan eikä

tekniikkaa osata soveltaa, voi VoIP –tekniikka jäädä harrastusasteelle.
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LIITTEET

LIITE 1. Internet-puhelinoperaattoreita

Taulukko 1. Internet-puhelinoperaattoreita [29]

Palvelun tarjoaja Osoite Puhelun hinta
AT&T Jens www.attjens.co.jp 44centtiä/min Eur

26centtiä/min USA
Concentric Network Corp. www.concentric.com 1/3 lankaverkon

hinnasta
Delta Three www.deltathree.com 20centtiä/min USA

30centtiä/min Japani
Global Exchange Carrier Co.www.gcubed.com 20centtiä/min

USA-Japani
Glocalnet AB www.glocalnet.com 50% Telian

hinnoista
GRIC Communications Inc. www.gric.com 15centtiä/min USA

Inter-tel Inc. www.inter-tel.com 4-7,9centtiä/min

ITXC Corp. www.itxc.com 75% kansainvälisen
puhelun hinnasta

Net2phone www.net2phone.com 8-10centtiä/min

Networks Telephony Corp. www.networkstelephony.com 5centtiä/min

Ozemail Interline Pty Ltd. www.ozemail.com.au 7centtiä/min Australia
35centtiä/min
ulkomaat

Poptel Gmbh www.poptel.com 22centtiä/min
Berliini-USA

Qwest Communications Inc. www.qwest.net 7,5centtiä/min

Telecom Finland Ltd. www.tele.fi $200 kuukaudessa

VIP Calling Inc. www.vipcalling.com 13-29centtiä/min
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LIITE 2. Voice over IP –yhdyskäytävien valmistajia

Taulukko 2. Voice over IP –yhdyskäytävien valmistajia [31]

Valmistaja Osoite H.323 sopivuus
ACT Networks Inc. www.acti.com Ei

Ascend Communications
Inc.

www.ascend.com On

Cisco Systems Inc. www.cisco.com On

E-Fusion Inc. www.efusion.com On

Franklin
Telecommunications Corp.

www.ftel.com On

Hypercom Corp. www.hypercom.com On

Inter-tel Inc. www.inter-tel.com Ei

Lucent Technologies Inc. www.lucent.com On

Mediatrix Telecom Inc. www.mediatrix.com On

Micom Communications
Corp.

www.micom.com Ei

Motorola Inc. www.mot.com/isg Ei

Netrix Corp. www.netrix.com Ei

Netspeak Corp. www.netspeak.com Ei

Phonet Communication
Ltd.

www.phonet.co.il On

RADvision Ltd. www.radvision.com On

3Com Corp. www.3com.com On

Vienna System Corp. www.viennasys.com Ei

Vocaltec Inc. www.vocaltec.com On


