
 

 

 

 WebRTC   ییک از مشخصات و امکاناتHTML5 را به طور مستقیم   1ای بالدرنگ است که امکان اضافه کردن ارتباطات رسانه

ن مرورگرها و دستگاه  برقراری ارتباط صوتی و تصویری را در داخل صفحات  امکان  WebRTCبه بیان دیگر،  دهد. ها به شما یمبی 

web  این کار را انجام دهید.  ،پیش نیاز در مرورگر  2افزونهتوانید بدون نصب هیچ گونه یم شما و  کند فراهم یم 

 

WebRTC    دو میلیارد   2016تا سال  و    ارائه شد و از آن زمان محبوبیت آن به طور پیوسته افزایش یافته است  2011در سال
ن از نظر ترافییک برآورد یم ند اده نصب ش  WebRTCمرورگر قابل کار با   ترابایت   500شود که هر هفته یک میلیارد دقیقه و  . همچنی 

به شکل رسیم استاندارد شد و تمام تردیدها در   WebRTC،  2021در سال    قل شود. اطالعات از طریق ارتباطات مرورگرها منت
ن بر مورد چشم    د. انداز آینده خود را از بی 

 

هم  WebRTCمحبوبیت   دوران  ی  ه در  یک   COVID-19گی  به  را  دور  راه  ارتباطات  دورکاری،  و  قرنطینه  است.  یافته  افزایش 

ورت تبدیل کرد   بوده است.    WebRTCنتیجه آن، افزایش چشمگی  استفاده از    که  ضن

 

 

ی در دوران همه  WebRTCرشد استفاده از   COVID-19گی 
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https://bloggeek.me/wp-content/uploads/2019/12/webrtc-getstats-usage.png


 

 :  WebRTCر های قابل ذکقابلیت 

• WebRTC   
ً
 . رایگان استکامال

• WebRTC    در 
ً
تکامل و بهبود استدائما بای  ؛ حال  ات آن )مانند پورت  ستی بنابراین  همواره  را  (  WebRTCهای  تغیی 

 دنبال کنید. 

کرده    نیازهای خود انتخاب  با توجه بهآن را    توانید شما یماست که در مرورگرها تعبیه شده است، اما    3کد باز   به صورت •

 . کنید   و سازگار 

ن    کد   4هایچارچوب ها و  انواع پروژه   که شامل  شده استایجاد   WebRTC با محوریت   محیط پویا یک   • باز و همچنی 

کت   .کندیم  کمک  مطلوبکه به شما در ساخت محصوالت   شود یمهاتی پیشنهادات تجاری از شر

 

 : WebRTCنحوه کار 

بسازید که امکان تماس صوتی  ابزاریخواستید اگر چند سال پیش یم  ؟مبنای این ابزار چیست بدانیممهم است که  این  : APIکد 

 از
ً
توسعه طوالتن و هزینه توسعه باالتر  زمانبه معنای   لهأمس   ین . اکردید یم استفاده   ++C/C یا تصویری را داشته باشد، احتماال

 این   .جایگزین یم کند Javascript API و آن را با یک  حذف کردهرا   ++C/C دهد: نیاز بهتغیی  یم  ها را این همه    WebRTC  .است

  له أمس این   د. توانید در داخل مرورگر از آن استفاده کنیشود که یمارائه یم   تی آنباالسطح  در   Javascript API با یک الیه  ایزار 

ن   در داخل  .کندتر یم بسیار آسان  جاتی در هر  را    ارتباطات بالدرنگ  ، توسعه و ادغام  با     WebRTC،ترین سطحو پایی 
ً
هنوز عمدتا

های کنند، برای توسعه برنامهاستفاده یم WebRTC دهندگاتن که از شود، اما اکیر توسعه یم  سازیپیاده  ++C/C زبان  استفاده از 

 .ندارند ی پاییتن ها در این الیه  کار خود نیازی به  

 

یس  :  WebRTC هایدستر

از   8اج و مایکروسافت    7، اپل سافاری6فایرفاکس ، موزیال  5گوگل کروم  .در تمام مرورگرهای مدرن موجود است  WebRTCامروزه 

ن یم  .کنندآن پشتیباتن یم  یا دستگاه تعبیهاپلیکیشن  و بدون نیاز به مرورگر در یک    برداشته  به طور جداگانه  توانید آن را همچنی 

... )مانند گوشر   9شده و  تلفن  ش  WebRTC  .ادغام کنید  (های  دسیی دستگاه   اجازه  مختلف هابه  یم   ی  به  یم  دهد. را  توانید 

ن روی   ش داشته باشید   تاپ خود یا لپ   موبایلمیکروفون دستگاه، دوربی  توانید  یم.  تواند خود یک صفحه نمایش باشد یا یم ،  دسیی

اک گذاشته یا ضبط کنید  از صفحه نمایش کاربر  ید و سپس آن صفحه را از راه دور به اشیی هر کاری که این ابزار انجام    .عکس بگی 

امکان   بلکهد،  شو صدا و تصویر محدود نیم به    WebRTC  کند. پذیر یمدهد به صورت بالدرنگ است و ارتباطات زنده را امکانیم

 .کندارسال هر نوع داده دلخواه را فراهم یم 
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 WebRTCهای پشتیباتن کننده مرورگرها و سیستم عامل

 

WebRTC برای ارتباطات بالدرنگ : 

1. WebRTC  باز است  کد پروژه  یک : 

•  
ً
 ؟ مرایگان است، پس چرا از آن استفاده نکنی برای استفاده تجاری یا خصویص کامال

 در حال تکامل و بهبود است، شما در حال از آن •
ً
های از فناوری هستید که برای سال استفاده    جاتی که دائما

ن  آینده    . دهد یم به شما خدمات نی 

• WebRTC    یک  
ً
ن انتخاب کامال کتاین ابزار یک محیط زنده و متنوع    –است    مطمی  های در اطراف خود از شر

 .کمک کند  مورد نظر  برنامهتواند به شما در  مختلف ایجاد کرده است که یم 

 : در تمام مرورگرهای مدرن موجود است .2

 . اری را فراهم کرده استهای تجو مدل  امکان ایجاد موارد استفاده جدید  لهأمس   این •

کت در از   • باتن    –تا گروه درماتن    –های اجتمایع  های ابری و شبکهتا بازی   –گیتار یا یوگا    کالسیک    شر ن تا می 

  حتی بیش از این موارد،ها و  قادر است به همه آن  WebRTC: ای مقیاس بزرگ و پخش زندهوبینارهای حرفه 

 . خدمات ارائه دهد 

3. WebRTC  س است هایبرنامهزیرا برای  ، شود مرورگرها محدود نیم فقط به ن در دسیی  : تلفن همراه نی 

 در بسیاری از برنامه انتقالقابل   کد آن  منبع •
ً
 . های تلفن همراه استفاده شده استاست و قبال

• SDK  س هستند، بنابراینها هم برای موبایل و هم برای محیط   WebRTCنید  توایم   های جاسازی شده در دسیی

 .کنید  جاتی اجرا  را هر 

https://bloggeek.me/wp-content/uploads/2019/12/webrtc-browser-support.png


4. WebRTC  ای تماس صوتی یا تصویری نیستفقط بر : 

•  
ً
 . قدرتمند و همه کاره است کامال

ید بااین شما هستید که تصمیم یم  •  . چه کاری انجام دهید  WebRTC گی 

یا استفاده از آن فقط   ،ضبط به آنامکان  توانید از آن برای ایجاد یک شویس تماس گرویه، اضافه کردن  یم •

 . داده استفاده کنید و انتقال برای تحویل 

5. WebRTC    دهد کاهش یم های خود  توانمندی   در حد تنها ییک از امکانات و و آن را  گرفته  مفهوم یک شویس ارتبایط را .

را در فرآیندهای تجاری مورد نیاز خود در    تحت مرورگر   ارتباطات  راحتی و به    به خدمت گرفتهتوانید آن را  بنابراین یم 

 . خود اضافه کنید  کسب وکار یا    برنامه

 

 :WebRTCموارد استفاده از 

 یا گرویه  فردیتماس صوتی و تصویری،   : ارتباطات یکپارچه •

 تلویزیون یا یک رویداد ورزشر با هم  تماشای    تماشای گرویه:  •

ی / نمایند : ارتباطات مرکز تماس  • ه 10ه مشیی  ، کمک برصی، کمک از راه دور و غی 

 برگزاری وبینارها، جلسات بزرگ و رویدادها به صورت آنالین  : رویدادهای مجازی و ترکیت   •

، …  : عملیات از راه دور  • اک، کامیون، پهپاد، قایق، زیردریاتی
 اتومبیل، لیفیی

ی
 از راه دور  – رانندگ

، جلسات تعامیل برای مخاطبان زیاد با تأخی  کمیی از ثانیه  : پخش با تأخی  کم  •  پخش یک بازی ورزشر

   بازی  برای بازیکن  و بالدرنگ آن در زمان واقیعارسال تصاویر یک بازی در فضای ابری و ارائه   : بازی ابری •

 با افراد در یک محیط مجازی مصنویع به صورت دو بعدی یا سه بعدیمالقات  فراجهان: فضاهای مجازی و  •

ن هدایت   • ن هدایت    : از راه دور ماشی  ن از راه دور )ماشی  ن یک ماشی  پیکربندی    /   های بسیار ایمنهای با عملکرد باال یا ماشی 

 شده( 

ونیک و خرده فروشر  • ی چه قبل و چه بعد از  با    فروش   : تجارت الکیی روش مبتتن بر ارتباط بسیار باال و قوی با مشیی

 تا پخش زنده برای رویدادهای فروش و تبلیغات  ،خرید 

، سفر از راه دور، تناسب اندام، رقص، تدریس خصویص،  اجرای  بهداشت از راه دور، آموزش آنالین،   • مراحل قانوتن

   و از راه دور  دادید، به صورت مجازیه حضوری انجام یمکه در گذشت  جلساتی را ی  برگزار   : مربیگری، ... 

 

 انتخاب دیگری به جز استفاده از با تمام این توضیحات، آیا و 
ً
موارد  و   WebRTCایده  دارید؟ ابزار قدرتمند   این اقعا

ن االن  ! درنگ نکنید  بنابراین.  نامحدود است آن از استفاده  وعاز همی  ن هر آنچه که نیاز  شر  د کنی  ،دارید به ساخیر

 
10 Client / Egent 


