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 SIP1سازی تلفن اینترنتی با استفاده از پروتکل پیاده
  سعیده ساروخانی - فهیمه نوری- زهرا عسگری-رقیه جدا

 IP-Telephony پروژه - گروه سوئیچ-مرکز تحقیقات مخابرات ایران

   8497302 :تلفن تماس
Nouri_az2@yahoo.com 

 
 
 

یده  .... سازی راحتترِ سرویسهای جدید و  ان استفادۀ بهینه از پهنای باند، پیادههای اینترنتی به دلیل ارزان بودن، امک  تلفن :چـک
سازی تلفن اینترنتی سیستم را به دو بخش سیگنالینگ و           برای پیاده . اند امـروزه در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته        

در . باشد می  SIP ح، پروتکل های مطر در بخش سیگنالینگ یکی از پروتکل. بندی کرد توان تقسیم مـی   ارسـال رسـانه   
سازی شده   قسمتهای پیاده . سازی تلفن اینترنتی مبتنی بر این پروتکل توضیح داده شده است           ایـن مقالـه نحـوۀ پـیاده       

، مراحل کلی ثبت مکالمه، ارسال صوت برای چند مکالمه از           SDP2ارسـال ویژگـیهای صـوت از طـریق        : عبارتـند از  
ها با سرور، ارسال فکس و فایل، ارسال صوت از طریق بلندگو و خط     Gateway، تائید هویت    RTP3طـریق پروتکل    

E1  ارسـال اطالعات ،ISUP4ی پیغام   در بدنه SIP)تبدیل پیغامهای)بدون تبدیل ،ISUP به SIPسازی   ، پیادهProxy 

Serverسازهای صوت سازی بخش محاسبه هزینه و فشرده ، پیاده 
 

 SIP ،ISUP ،RTP ،SDPوتکل  تلفن اینترنتی ، پر:کلمات کلیدی

 
 مقدمه -1

این در حالی است که رشد      . حجـم فزآیـنده ترافـیک داده باعـث شـده اسـت که برای ارسال آن شبکه بسیار توانمندی طراحی شود                     
به دلیل آنکه پهنای باند اضافی ارسال       . ترافـیک صـوتی یکنواخـت است و هزینۀ آن، خصوصاً در ارتباطات راه دور بسیار زیاد است                 

 .باشند می  های اینترنتی  مند بکارگیری تلفن وت از طریق شبکه داده بسیار کم است، متصدیان شبکه و کاربران آن، امروزه عالقهص

ارزان بـودن، بکارگـیری سـادۀ شـبکه داده بـرای ارسال صوت، امکان مالتی پلکس کردن راحت، استفادۀ بهینه از پهنای باند، توانایی                         
میزان هزینه از طرف کاربر و اضافه نمودن  مخـتلف، امکـان انـتخابِ کیفیـت مکالمـه و در نتـیجه تعیین          هـای    ارسـال بـا نـرخ بیـت       

های صوت   با این وجود، مشکالتی مانند گم شدن، تاخیر و نامرتب شدن بسته           . باشند می  سرویسـهای جدید از مزایای این تکنولوژی        
 .ی داردزیاد ها تاثیر بسیار بر روی کیفیت مکالمات این تلفن

.  توصیف شده است   RFC3261 در   IETF5باشد که توسط کمیته      می   SIPها، پروتکل    هـای سیگنالینگ در این تلفن       یکـی از پـروتکل    
 . باشند می  سازی از جمله دالیل عمدۀ محبوبیت این پروتکل  سازگاری با ساختار اینترنت و سادگی پیاده

                                                 
1 Session Initiation Protocol       2 Session Description Protocol   3 Real Time Protocol    4 ISDN User Part  5 Internet Engineering Task Force 
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 و بررسی اجزای    SIPبخش سوم شامل معرفی پروتکل      . شود می   اینترنتی توضیح داده     های در بخـش دوم این مقاله ساختار کلی تلفن        
سازی آن مد نظر بوده است،       بخـش چهـارم بـه بررسـی روش ارسـال صوت و پارامترهای کنترلی که در پیاده                 . باشـد  مـی   اصـلی آن    

 .سازی بیان شده است گیری کلی پیاده سازی و در انتها نتیجه در بخش پنجم نحوۀ پیاده. پردازد می  

 ساختار کلی تلفن اینترنتی -2
مطابق این شکل سیستم به سه      .  نمایش داده شده است    TCP/IPای   سازی تلفن اینترنتی مطابق ساختار الیه      های پیاده  الیـه ) 1(در شـکل  

تغییر و خاتمه دادن یک     در بخش سیگنالینگ عملیات ایجاد،      . شود بندی می  بخـش سـیگنالینگ، کیفیـت مکالمـه و ارسال رسانه تقسیم           
 نیز با   RTCP1پروتکل  . شود  ارسال می  RTPسازی، توسط پروتکل     در بخش ارسال رسانه، صدا پس از فشرده       . گیرد مکالمـه انجـام می    

های گم شده، این امکان را برای بخش کنترل سیستم به وجود             های فرستاده شده و تعداد بسته      آوری اطالعاتـی مانـند تعداد بسته       جمـع 
 . آورد که به کمک تحلیل این اطالعات و تغییر پارامترهای ارسال، کیفیت مکالمات را در حد قابل قبول تضمین نماید می

 سازی تلفن اینترنتی  در پیادهTCP/IPمدل مرجع  :1 شکل

توان به طور کلی در      محدودیت این مقاله نمی   البته با توجه به     . دهد قسـمتهای مخـتلف یـک برد تلفن اینترنتی را نمایش می           ) 2(شـکل 
 .های اصلی آن خواهیم داشت ولی در ادامه مروری بر بخش. های آن توضیح داد مورد تمام بخش

 
 ساختار کلی بُرد تلفن اینترنتی: 2 شکل

های   به منظور کاهش بار ترافیک شبکه، بسته(VCU3)کدک صحبت. کند ، اکوی هایبرید را در سیستم حذف می(ECU2)کنندۀ اکو حذف
های خاص از    ، وظیفه جداسازی و اعالن تون     (TDU4)دهنده تون  تشخیص. کند سازی می  های متفاوت فشرده   صـحبت را بـا نـرخ بیـت        

                                                 
1 Real-Time Transport Control       2 Echo Canceller Unit 3 Voice Codec Unit    4 Tone Detection Unit 
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 کنید که   دقت( و هم در بخش سیگنالینگ قرار دارد         Voiceاین واحد هم در بخش      .  را بر عهده دارد    DTMFهای فکس و یا      قبـیل تون  
TDU بیشتر در سیستم وجود ندارد و در این شکل به منظور جداسازی کارهای بخشهای مختلف دو واحد                   TDUدر عمـل یک واحد      

در .  در مسیر رفت و یا برگشت، وظیفه باال بردن سطح توان سیگنال را برعهده دارندRx Gainو Tx Gainواحدهای ). رسم شده است
مانند هر  ).  توضیح داده خواهد شد    4در این مورد در بخش    (شوند  ارسال می  T.38س از طریق پروتکل     های فک  بخش ارسال فکس، داده   

اندازی نرم افزار، با جمع  در این بخش عالوه بر مقداردهی اولیه پارامترها و راه. سیستم دیگر، احتیاج به یک بخش مدیریت وجود دارد      
عالوه بر کنترل کیفی مکالمات و      ... ) های گم شده، طول زمان مکالمه و       عداد بسته مانند نوع کدینگ، ت   (آوری اطالعات آماریِ مکالمات   

 .آورد ی هزینه، امکان مونیتورینگ سیستم را بوجود می بدست آوردن پارامترهای محاسبه

 SIPپروتکل  -3
SIP    کننده  یک یا چند شرکتالیـه کاربرد جهت ایجاد، تغییر و خاتمه دادن به جلسات، با حضور  ) سـیگنالینگ ( یـک پـروتکل کنـترل
کننده این امکان را  باشند که به شرکت رود، حامل توصیفاتی از جلسه می  که جهت ایجاد جلسات به کار میSIPفراخوانیهای . باشد می

 جهت کمک به Proxy Server از عناصری به نام SIP.ها با یکدیگر به توافق برسند ای از انواع رسانه دهـد تـا بـر روی مجموعـه     مـی 
سازی سیاستهای    کاربران برای سرویسها و پیاده     3 و تصویب کردن   2 درخواسـتها بـه سـمت موقعیـت فعلی کاربر، تصدیق           1مسـیردهیِ 

دهد تا موقعیتهای جاری خود را       کند، که به کاربران این امکان را می        همچنین عمل ثبت را فراهم می     . گیرد مسـیردهیِ تمـاس مـدد می      
 ].1[پروتکل فوق بر روی چندین پروتکل انتقال قابل اجراست .  کنندUploadها، Proxy Serverجهت استفاده به وسیله 

 SIPپیغامهای  -3-1
SIP         یک پیغام .  است 4 یـک سیسـتم مبتنـی بـر پیغامSIP یک درخواست از Client به سرور و یا یک پاسخ از سرور به سمت Client 
دهنده پایان فیلد    نشان(، یک یا چند فیلد سرآیند، یک خط خالی          Start-lineپیغامهای درخواست و پاسخ، هر دو شامل یک         . باشد مـی 

 تعمیمی از   SIPالبته  .  دارند HTTP/1.1، فیلدهای سرآیند با گرامری شبیه     SIPاغلب پیغامهای   . باشد و یـک بدنه اختیاری می     ) سـرآیند 
HTTP درخواستهای . باشد  نمـیSIP شامل Register) د هویتکردن اطالعات مربوط به تائی ثبت(،Invite ) درخواست شروع تماس( ،

Cancel)    لغـو درخواسـت(  ،ACK)  برپایی جلسات(،Bye)    و  ) خاتمه دادن به جلساتOptions       برای نظرخواهی از سرورها در مورد 
 2xx،  )درخواسـت دریافـت شـده و در حـال ادامه پردازش درخواست است              (1xx شـامل    SIPهـای    پاسـخ . باشـد  قابلیتهایشـان مـی   

 مربوط 6xx و 4xx ،5xx، )کارهای بیشتری جهت تکمیل درخواست باید صورت بگیرد (3xx، )ست با موفقیت صورت گرفته  درخوا(
 ].3و2[ توضیحات تکمیلی در این زمینه داده شده است RFC3261وRFC2543 در استاندارد . باشند به خطاها می

 SIPاجزای  -3-2
SIP      دارای دو جزء عمدۀ Server ها وUser-Agent 3شکل(باشد ها می .(User-Agent       ها توانایی ارسال و دریافت پیغامهای درخواست

های تلفن اینترنتی از  ها در سیستم PSTN Gateway .گردد  تقسیم میUAS6 و UAC5این بخش به دو گروه . و پاسـخ را دارا هسـتند  
 . هستندUser-Agentنوع 

و از روی آدرس کرده  را دریافت SIPهای  هائی هستند که درخواستها، سرورRedirect Server. وجود داردSIPچهار نوع سرور در 
ها، سرورهائی هستند که Proxy Server.دهند  تحویل میClientآورنـد و بـه    مقصـد موجـود در آن، آدرسـهای دیگـر را بدسـت مـی      

ند که درخواستهای تقاضای ها، سرورهایی هستRegister Server. کنند  ارسال میhopدرخواسـت را دریافـت و مسـیریابی کرده، و به   
 .تواند در آنجا یافت شود را دارا هستند ها آدرس محلهای متفاوتی که یک کاربر میLocation Server. کنند ثبت را دریافت می

                                                 
1 Route           2 Authentication         3 Authorize                    4 Text Based         5 User Agent Client               6 User Agent Server    
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 SIPاجزای اصلی : 3 شکل

 SIPتصدیق هویت در  -3-3
SIP         یشـتر از مکانـیزمهای       بـه مـنظور ایجـاد امنیـت بBasic   و Digest در HTTP  روش . کنند  اسـتفاده مـیDigest استفاده شده برای 

رسانیم، سپس طول واقعی پیام به        بیت می  448در این روش با افزودن اضافاتی به پیام، طول پیام را به             . باشـد   مـی  MD5سـازی    پـیاده 
 بیتی  128در انتها نیز یک مقدار ثابت در بافر         . بیت باشد 512ربی از   شود تا طول ورودی، مض      بیتی ضمیمه می   64صورت عدد صحیح    

 .این مکانیزمها توضیح داده شده است] 9 [ در. شود قرار داده می

3-4- ISUP 
 PSTN و IP، مساله همگرائیPacket Switchهای  تر شدن آنها به شبکه  و نزدیکPSTNهای سنتی   در شبکهISDNبا حضور فناوری 

(ISDN)   های مخابراتی با عنوان سیستم      آخرین استاندارد سیگنالینگ بر روی شبکه     .  کارآئـی هـر دو شـبکه به وجود آورد           تحولـی در
باشد که عملیات مورد نیاز ِ سرویسهای        می 7 یک پروتکل سیگنالینگ شماره    ISUP.  ارائه شده است   1981 در سال    7سیگنالینگ شماره 

نامه   در توصیهISUPها و سیگنالهای پروتکل   شرح کلی پیام  . کند  پشتیبانی می  ISDNحامل را بر روی کاربردهای صوتی و غیر صوتی          
Q.763مهمترین پیغامهایی که در .  تعریف شده استISUPشوند، عبارتند از  استفاده می: 

 IAM1 :         ام آدرس  اطالعات مربوط به مسیریابی، ارتباط ایجادشونده و ارق       . شود ارسـال این پیغام اشغال یک مدار را سبب می
 .در پیغام موجود است

 ACM2 :       مقصد در حال زنگ خوردن     (دارد کـه همـه ارقامِ آدرس برای مسیریابی دریافت شده است              ایـن پـیغام اعـالم مـی
 ).است

 ANM3 :مقصد گوشی را برداشته است(دارد  صوت را روی مدار اعالم می/ این پیغام شروع انتقال داده.( 

 REL4 :ها باید قطع گردد  که تماس قطع و مدار بین سوئیچدارد این پیغام اعالم می. 

 RLC5 : این پیغام در پاسخ به پیغامRELگردد تا مدار به طور کامل آزاد شود  ارسال می. 

3-5- SDP 
 مبتنـی بر متن است و در هر سطر خود خصوصیاتی از جلسه و رسانۀ قابل انتقال در جلسه را مشخص                      SIPایـن پـروتکل نـیز مانـند         

طرف مقابل یا از بین     . دارد های مورد نظر در جلسه را به طرف مقابل ارسال می           کنـنده جلسـه ابتدا خصوصیات رسانه       شـروع . کـند  مـی 
در هر صورت توافق و یا      . کند نماید و یا  قابلیتهای پیشنهادی را رد می         کنـنده مکالمه تعدادی را انتخاب می       توصـیفات ارسـالی شـروع     

 ساختار پیغامها در    RFC2327در  . گردد سال بدنۀ پیغام، قابلیتهای مورد قبول دو طرف مشخص می         عـدم توافق پس از دو یا چند بار ار         
SDP4[ توضیح داده شده است.[ 

 
 
 

                                                 
1 Initial Address Message        2 Address Complete Message        3 Answer Message                  4 Release   5 Release Complete   

Redirect ServerLocation Server Register Server

User Agent 
Proxy Server Gateway

PSTN

Proxy Server
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 سازی ارسال رسانه پیاده -4
برای ارسال فایل، هرگاه بافر ]. 6و5[اند سازی شده  پیادهRFC1890و RFC1889 مطابق   RTCPو RTPهای    پـروتکل  ،بـرای ارسـال داده    

در ارسال صوت اگر از طریق میکروفن باشد، ). چون در ارسال فایل تاخیر چندان مهم نیست(شود شـود، ارسـال انجام می      ه پـر مـی    داد
 قرار RTP Thread در ( )waveOutWrite  و ( )waveInStart، توابع ( )waveIn(Out)Openپـس از راه انـدازی کـارت صـوتی با تابع    

 وصل شده باشیم بافر داده در صورت پر شدن ارسال می گردد، ولی بازه زمانی مشخصی         PCMط  در ارسال صوت اگر به خ     . گیرند می
 .شود نیز در سیستم قرار داده شده که اگر در این بازه، بافر پر نشده باشد برای جلوگیری از تاخیر زیاد، بافر فرستاده می

T.38این دو روش به ترتیب در پروتکلهای        .  وجود دارد  "الذخیره و ارس  " و   "بالدرنگ"برای ارسال فکس از طرق اینترنت دو روش         

 درآمده و سپس به شبکه اینترنت ارسال        Email، اطالعات فکس مانند     "ذخـیره و ارسال   "در روش   . توضـیح داده شـده اسـت       T.37و  
گیرد و بعد از   می، ارسال به صورت هم زمان در حالی که دستگاه فرستنده در حال کار است صورت "بالدرنـگ "در روش   . گـردد  مـی 

 ].8[سازی شده است  پیادهT.38در پروژه انجام شده، پروتکل . گردد ارسال هر صفحه نیز، یک تصدیق در یافت می

در حال حاضر از پارامترهای بدست آمده تنها برای .  نیز برای بدست آوردن پارامترهای آماری سیستم پیاده شده است  RTCPپـروتکل   
 .  شود مونیتورینگ استفاده می

نرخ بیتِ خروجی . باشند  میCELP 1این دو نوع کدک از خانواده کدکهای.  قرار دارند G.728 وG.729 دو نوع کُدک VCUدر بخـش  
 Linear assemblyها به  سازی بالدرنگ این دو کُدک، قسمتهایی از برنامه برای پیاده.  اسـت 16kbps و 8kbpsایـن کدکهـا بـه ترتیـب     

 .سازی شده است های فوق پیاده  در برنامهTMS320c6x در Cهای  ین روشهای بالدرنگ نمودن برنامههمچن. نوشته شده است

 نیز از روشهای مختلفی 2 و برای درست کردن تون"گورتزل" از فیلتر DTMFهای فکس و   بـرای آشکارسـازی تـون    TDUدر بخـش    
 .استفاده شده است...  و LookUp Tableمانند بکارگیری 

 . بر روی آن امتحان شده استG.168از یک فیلتر وفقی استفاده شده و بخشهائی از تستهای  ECUدر بخش 

سازی روشهای مختلفِ محاسبه هزینه   کامل امکان پیادهData Base با ایجاد یک "محاسبه هزینه"عالوه بر قسمتهای فوق، برای بخش 
 .اند سازی شده  به عنوان نمونه پیاده Flat Pricing، Paris-Metro Pricingایجاد شده است، البته در حال حاضر  روشهای 

 SIP سیگنالینگسازی  پیاده -5
، ISUP. است  انجام شده++Visual C  در محـیط  Object Oriented بـه صـورت   SIP بـه  ISUP و تـبدیل  SIPسـازی پـروتکل     پـیاده 

CallCtrl و SIP        ید پیغام و ارسال آن از طریق شبکه اینترنت را بر           این سه بخش وظیفه تول    . دهند  سـه بخش اصلی سیستم را تشکیل می
 SIP پس از پردازش روی آنها، پیغامها را به بخش   CallCtrl تحویل داده،    CallCtrl به   Primitive پیغامهایی از نوع     ISUP. عهـده دارنـد   

 .اند شرح داده شدهPrimitive پیغامهای از نوع)1(در جدول. کند ارسال می

 های اصلی در روند یک مکالمهCallCtrl Primitive :1 جدول

 Primitive توضیحات
 SetupInd تقاضای شروع مکالمه

 SetupConf .دهد مقصد گوشی را برداشته و به دعوت جواب می

 AlertInd .مقصد در حال زنگ خوردن است

 ReleaseInd تقاضای قطع ارتباط

 ReleaseComplete(RLC) ارتباطتائید قطع 

                                                 
1 Code Excited Linear Prediction   3 Tone Generation 
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بخش. کند  ارسال میSIP را ایجاد کرده و آن را به بخشSIP، با پردازش پیغامهای دریافتی، پیغامهای مبتنی بر استاندارد CallCtrlبخش
SIP              در گیرنده، بخش  . کند  نیز پیغام را از طریق سوکت روی شبکه اینترنت به سمت مقصد ارسال میSIP      پیغامها را از سوکت دریافت 

 ISUP تبدیل کرده، و به    Primitive بعد از پردازش، آن را به فرمت پیغامهای          CallCtrlبخش. دهد  تحویل می  CallCtrl بخش کـرده و به   
 .کند ارسال می

 : عبارتند ازCallCtrlصفهای موجود در بخش. گردند  ذخیره میFIFOبه منظور از دست نرفتن پیغامها، پیغامهای دریافتی در صفهای 

  CallCtrl به سمتISUPپیغامهای:      ISUPMsgQueueInصف  -1

  ISUP به سمتCallCtrlپیغامهای :    ISUPMsgQueueOutصف  -2

 SIP در بخشCallCtrlپیغامهای سمت سوکت یا :  CallProcessingQueueصف -3

 :اندازی شده است  راهThreadکشی به این صفها سه  برای سر

1- CC-ISUP Thread : به صفISUPMsgQueueInپیغام موجود را به صف زند و   سر می CallProcessingQueueافزاید  می. 

2- CC-SIP Thread :اطالعات دریافتی از سمتSIP را خوانده و به صف  CallProcessingQueueافزاید می. 

3- CallProcess Thread : صفCallProcessingQueueکند را خوانده و پیغام را جهت پردازش به بخش مربوطه ارسال می. 

 ی یک مکالمهشرح وضعیتها -5-1
وضعیت آن مکالمه   ) SIP یا   CallCtrl(است که با دریافت هر پیغام از سمت خارج        ) بیکار(Idleوضـعیت هـر مکالمـه در حالت عادی          

 .نشان داده شده است) 2(به طور خالصه وضعیتهای مهم در جدول. عوض خواهد شد

 وضعیتهای یک مکالمه در روند عادی :2 جدول

 وضعیت شرح وضعیت
 Idle .مکالمه تمام شده و یا هنوز شروع نشده است

 Ringing .هستیم) برداشتن گوشی و یا زنگ خوردن مقصد( دریافت شده و منتظر تغییر وضعیت ISUPاز سمت)SetUpInd(پیغام شروع مکالمه 

 WaitforProc .باشیم  میISUPدریافت شده و منتظر پیغام از سمت) Invite(پیغام شروع مکالمه

 WaitforAlerting .از سمت سوکت پیغام مشخص شدن و ارسال زنگ به مقصد دریافت شده است

 InCall شروع مکالمه 

 WaitforConnect .از سمت مقصد هستیم) SetUpConfپیغام ( دریافت شده و منتظر برداشتن گوشیAlert Ind پیغام ISUPاز سمت

 WaitforRLC .باشیم از طرف آن می) RLC( ارسال شده و منتظر دریافت تائیدCallCtrlسمت  به Releaseتقاضای 

 را به سمت    Register پیغام   SIPالزم به ذکر است که قبل از شروع کار، بخش           . نحوۀ تغییر وضعتها نشان داده شده است      ) 4(در شـکل  
Registrar Server در پیغامهای .  این سرور تائید شودکننده مکالمه از سمت فرسـتد تا مشخصات و هویت درخواست   مـیInvite باید ،

همچنین برای افزایش اطمینانِ دریافت پیغامهای      ]. 9[اطالعـات مـربوط بـه تائـید هویـت بـه طـور صـحیحی جـایگذاری شده باشد                     
، حداکثر تا    بر روی شبکه اینترنت و از طریق سوکت و تا رسیدن جواب از طرف مقابل               SIPسیگنالینگ، پیغامهای ارسالی توسط بخش    

 .شود هفت بار فرستاده می
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Idle WaitforProc

InCallRinging

WaitforAlerting

WaitforRLC

WaitforConnect

SetupInd

18x

Invite AlertInd

200

SetupConf

ReleaseInd

SetupConf

Bye

Timeout RLC

200

ReleaseInd ReleaseInd

AlertInd

 
 روند ارتباط بین وضعیتهای مختلف در یک مکالمه عادی: 4 شکل

  SIPدر بدنه پیغام ISUP  ارسال اطالعاتسازی پیاده -5-2
 ISUPبرای قرار دادن پیغامهای. کند وای بدنه را مشخص می است که نوع محتContent_typeحاویِ بدنه، دارای یک فیلد  SIP هر پیغام 

  در   application/ISUP جدید با عنوان     typeتعریف این   .  تعریف شود  ISUP جدید برای محتوای   type، باید یک    SIP درون بدنه پیغام  

RFC3204آمده است . 

کردن  بهترین روش برای کد   . مفهوم هستند   بی SIPایاند که برای پردازشگره    های باینری تشکیل شده     از یکسری داده   ISUPپیغامهای
در هنگام ارسال،   . نیز مطابقت دارد  RFC2405 ، استفاده از کدینگ باینری است که با         SIPها و قرار دادن آنها در یک پیغام          این داده 
کد شناسایی  "و  " 2سیریابیبرچسب م "به عبارت دیگر فیلدهای     . گیرند  درون بدنه قرار می    "1کد نوع پیغام  " از بخش    ISUPپیغامهای

-Content، ممکن است از یک فیلد        ISUP حاوی بدنه  SIPدر یک پیغام    . گردند  هستند، حذف می   "کد نوع پیغام  "که قبل از    "  3مدار

Disposition       استفاده گردد تا مشخص شود که پیغام ISUP      این کار بویژه در زمانی که       .  درون بدنه چگونه باید پردازش شودContent-

Typeکند که چه عملی باید صورت بگیرد  دریافت شده برای پردازشگر قابل فهم نباشد، مشخص می . 

 سازی شده  لیست استانداردهای پیاده -5-3
 نیز که مرتبط به این استانداردها هستند نیز   Draftالبته تعدادی   . دهد سـازی شده را نشان می      لیسـتی از اسـتانداردهای پـیاده      ) 1(جـدول 

 .باشد ای از پیغامهای ارسالی در بخش تشخیص هویت و اجرای برنامه می  نیز نمونه) 5(شکل . اند سازی شده پیاده

 شده سازی لیست استانداردهای پیاده :3 جدول

 توضیحات استاندارد توضیحات استاندارد
RFC1889 RTP/RTCP G.729 Voice Codec 
RFC1890 RTP/RTCP G.728 Voice Codec 
RFC2543 SIP G.168 Echo Canceller 
RFC3261 SIP RFC3204 ISUP/SIP 
RFC2327 SDP RFC2617 HTTP Authentication 
Q.763 ISUP  T.38 FAX 

 
 
 

                                                 
1 Message Type Code   2 Routing Label   3 Circuit Identification Code 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID 
                                                                

 نمونه اجرای برنامه: 5 شکل

  نتیجه گیری -6
 ارسال  ،SDP و SIPچگونگی تشکیل بدنه پیغام   .  توضیح داده شد   SIPسازی تلفن اینترنتی با استفاده از پروتکل       در این مقاله نحوه پیاده    

ها شرح    و بالعکس و ساختار کلی برنامه      SIP به   ISUPهای ، تبدیل پیغام  SIP درون پیغام    ISUP، ارسال پیامهای  RTPاطالعات از طریق  
 در مقاله تمرکز اصلی بر روی سیگنالینگ       .باشد  می  در مرکز تحقیقات مخابرات ایران     IP-Telephonyاین کار بخشی از پروژه      . داده شد 

SIP  شده بود ولی همان طور که اشاره شد، در بخش ارسال رسانه کارهای مختلفی صورت گرفته که به دلیل محدودیت                          قرار داده 
 .مقاله به جزئیات آنها نپرداخته شده است

، G.168، تکمیل تستهایG.723)(، اضافه کردن کُدکهای بیشتر مانند   )اینکار تا حدود زیادی انجام شده     (Linuxها در محیط     اجرای برنامه 
و ) شود  انجام می  Call Simulatorدر حال حاضر تست توسط      (ها در محیط واقعی    های مختلف در سیستم، تست برنامه     QoSتضمین  

 .باشند  به عنوان کارهای بعدی در این پروژه میDNS1ایجاد یک 

        تشکر و قدردانی

گروه سوئیچ مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای انجام این          و از حمایت     IP-Telephonyدر ایـنجا الزم اسـت از تمامـی همکاران پروژه            
 .تحقیق خصوصاً از آقای مهندس پورعلی قدردانی گردد
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1 Domain Name Server 

INVITE sip:8305723@192.168.3.21:5061;user=phone SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.21:5060 
From: Phone<sip:87654@192.168.3.21:5060;user=phone> 
To: 8305723<sip:83057@192.168.3.22:5060;user=phone> 
Call-ID: b12a0100cccccccccccccccccccccccc@192.168.3.21 
CSeq: 1 INVITE  Contact: <sip:gateway1@192.168.3.21:5060> 
Content-Length: 302  Content-Type: application/SDP 
v=0 o=- 29012 29012 IN IP4 192.168.3.21 s=A call c=IN IP4 192.168.3.21 
b=AS:64 t=3272961012 0 m=audio 10000 RTP/AVP 0 4 
a=rtpmap:0 PCMU/8000 a=rtpmap:4 G729/8000 
a=sendrecv a=lang:english a=ptime:20 m=video 10000 RTP/AVP 32 18 a=rtpmap:32 MPV/90000 
a=rtpmap:18 G723/8000 a=lang:English 
/////////////////////////////////////////////////////////////// 
REGISTER sip:195.168.3.21:5061 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.21:5060 
From: gateway1<sip:gateway1@195.168.3.21:5061> 
To: gateway1<sip:gateway1@195.168.3.21:5061> 
Call-ID: 912e0200cccccccccccccccccccccccc@192.168.3.21 
CSeq: 1 REGISTER  Expires: 60000  
Contact: <sip:gateway1@192.168.3.21:5060>;action=proxy  Content-Length: 0 
/////////////////////////////////////////////////////////////// 
SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.21:5060 
From: Phone<sip:gateway1@192.168.3.21:5061> 
To: Phone<sip:gateway1@192.168.3.21:5061>;tag=52690000 
Call-ID: a77f0100cccccccccccccccccccccccc@192.168.3.21 CSeq: 1 REGISTER   Content-Length: 0 
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5,nonce=""1065594079"",realm=""192.168.3.21"" 
/////////////////////////////////////////////////////////////// 
REGISTER sip:192.168.3.21:5061 SIP/2.0  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.21:5060 
From: Phone<sip:gateway1@192.168.3.21:5061> 
To: Phone<sip:gateway1@192.168.3.21:5061> 
Call-ID: a77f0100cccccccccccccccccccccccc@192.168.3.21 
CSeq: 2 REGISTER 
Authorization: Digest 
algorithm="MD5",cnonce="",nonce="1065594079",noncecount="",opaque="",qop=" 
",realm="192.168.3.21",response="e1d1b15fa0edd5d523714b9a2ff71e0a"Expires: 60000 Contact: 
<sip:gateway1@192.168.3.21:5060>;action=proxy Content-Length: 0 
/////////////////////////////////////////////////////////////// 
SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.21:5060 
From: Phone<sip:gateway1@192.168.3.21:5061> 
To:Phone<sip:gateway1@192.168.3.21:5061>;tag=e9260000 
Call-ID: a77f0100cccccccccccccccccccccccc@192.168.3.21  CSeq: 2 REGISTER  Content-Length: 0 
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