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   SIPطراحي و پياده سازي تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل 
  
  

  سياوش زند مقدم، حسينعلي بهراميان
  ناصر موحدي نيا، محمدعلي نعمت بخش

  دانشکده فنی و مهندسی
  دانشگاه اصفهان

  
  
  

  چكيده
سـت،  نظـر    نسبت بـه تلفـن سـنتي ا   IPامروزه به داليل مختلف كه از مهمترين آنها مقرون به صرفه تر بودن تلفن    

 جلب شده TCP/IPسرمايه گذاران و كاربران،  به انتقال بالدرنگ صوت از طريق شبكه هاي     ,  موافق بسياري از كارشناسان   
  .است

 و  ساخت يـك تلفـن اينترنتـي سـخت             دستيابی و محلی کردن  تکنولوژی تلفن اينترنتی به طراحی          ف  ددر اين مقاله با ه    
كه در ظاهر كامالً شبيه يك تلفن عادي سخت افزار اين تلفن . كامپيوتر پرداخته شده استمستقل از نرم افزاری    - فزاریا

 از خانواده    ۸۹۵۵عمل می نمايد شامل يک ميکروکنترلر        TCP/IPبه عنوان گره اي از شبكه         IP با داشتن آدرس      و است
نـرم افـزار تلفـن    . به شبکه مـی باشـد     جهت اتصال    RL2000به عنوان پردازنده مرکزی و کارت شبکه         ۸۰۵۱ميکروکنترلر  

 پشـته  ، شـامل مـاژول هـای مـديريت سـخت افـزار      ه اسـت، د نوشـته شـ  ٨٩٥٥ و اسـمبلي Cاينترنتـی کـه بـا زبـان هـای     
   .است SIPسيگنالينگ و پروتکل TCP/IPپروتکلی

  
   كليدي ژگانوا

VoIP، SIP، SDP، PCM،TCP/IP ،RTP  
  
 مقدمه .١

ايـن  .  مي باشدIPيك صوت، روي شبكه داده واز طريق بسته هاي  به معناي انتقال تراف VoIP1 اصطالح 
ها و سپس ارسال بسته هـا       نمونه   نمونه برداري سيگنال آنالوگ صدا،  فشرده سازي و بسته بندي             زطريقاد  فراين

 از يك طرف، و از طرف ديگر دريافت بسته ها، بازيافت داده هـاي ديجيتـال و                  IP پروتكل   ساساربر روي شبكه ب   
قابل ذكر است كه اضـافه شـدن رسـانه هـاي ديگـر              . ها، امكان پذير مي شود      سازي سيگنال آنالوگ صدا از آن     باز

 پشـته نـواع سـاختار و     به بررسي اجمـالی ا      ابتدا اين مقاله در  .ازقبيل ويديو و تصوير نيز در اين كاربرد ممكن است         

                                                 
1-Voice over Internet Protocol   
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 شبكه اترنت

مـی   يـک تلفـن اينترنتـي    خت افزاری  س-اده سازی نرم افزاریپي  طراحی وس به شرح پ و س  VoIPی  پروتكـــل
  .ميردازپ

 
  پشتة پروتكلي تلفن اينترنتي .٢

 مـي باشـد   TCP/IPاين پشته اساساً همان پشته پروتكلي .  پشته پروتكلي تلفن اينترنتي را نشان مي دهد  ۱شكل  
در ادامه به معرفـي     . ه است كه در اليه كاربرد،  پروتكلهاي خاص انتقال بالدرنگ رسانه ها و تلفن اينترنتي به آن افزوده شد                 

  . مختصر اين پروتكلها مي پردازيم

  
 VoIPـ پشتة پروتكلي ١شكل 

  
   سخت افزار تلفن اينترنتي.۳

  :] ۲ [بلوك دياگرام كلي مدار تلفن اينترنتي شامل قسمتهاي زير مي باشد 
  ـ بخش پردازش مركزي 

  ـ بخش ارتباط با رابط شبكه
  ـ بخش رابط صوت

  
                      

                                                                                                                                     
                                                                                                                                   

  
  بلوك دياگرام سخت افزار تلفن اينترنتي:  ۲ شكل

   وظايف اصلي بخش پردازش مركزي .۱,۳
  : گروه اصلي تقسيم كرد ٣وظايف بخش پردازش مركزي را مي توان به 

بخش رابط 
 اترنت

پردازش
مركزي

 بخش رابط
 صوت

ميكروفن

 بلندگو
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  مقدار دهي اوليه،  به بخشهاي مختلف در زمان باز نشاني 
 مديريت رابط شبكه اترنت و برقراري ارتباط از طريق آن 
  از نمونـه هـاي       صـوت ات نمونـه بـرداري از سـيگنال صـدا و بازسـازي              نظارت بر عملي   

 ديجيتال 
و دريافـت اطالعـات از صفحــه         ١نمايشگر نمايش اطالعات روي     (بط كاربر   ا ر ر ب ارتظن 

 )كليد 
 شبيه سازي عملكرد تلفن در شرايط مختلف عملياتي  
  در بازسازي سيگنال صوت دسترسي تصادفي استفاده از حافظه  
 :        SIP  برقراري و خاتمه دادن به جلسات تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل  ،ايجاد 
 ارسال و دريافت بسته ها با مضمون مديريتي   _      
 دادهي ارسال و دريافت بسته ها  _      
  )داده و كنترل ( پردازش اطالعات دريافتي  _                           

  

  
  مرکزیش زادرپشماتيك  بخش  _۳شكل

 
 
 
 
  
  

                                                 
  1- LCD  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 

  بخش رابط صوت  . ۲,۳
در ادامه به . چنانكه از نامگذاري اين بخش در مي يابيم وظايف اين بخش در ارتباط با سيگنال صحبت مي باشد

  .بيان وظايف اين بخش مي پردازيم
  
  وظايف بخش رابط صوت ۱,۲,۳

  :وظايف اين بخش به شرح زير است 
  ) گوشي تلفن (ـ دريافت سيگنال صوت از طريق ميكروفن 

  ـ پيش تقويت سيگنال آنالوگ
    فيلتر كردن سيگنال آنالوگـ

  PCMنمونه برداري و كد گذاري  نمونه ها در قالب استاندارد ـ 
  ـ تحويل نمونه ها به بخش پردازش مركزي به منظور ارسال  از طريق رابط شبكه اترنت 

  از بخش پردازش مركزي) از طريق رابط شبكه اترنت ( ـ دريافت نمونه هاي رسيده 
  ـ بازسازي صوت از روي نمونه هاي ديجيتال 

  )گوشي تلفن ( ـ تقويت تواني سيگنال بازسازي شده براي اعمال به بلندگو 
  . کند شماتيك اين بخش را ارايه مي٤شكل 

  
   در سخت افزار تلفن اينترنتي٥٠٥٤  استفاده از ۲,۲,۳

  :اينترنتي برآورده مي سازد فنتل افزار سخت در  اهداف زير را٥٠٥٤تراشه 
  ـ پيش تقويت كنندگي سيگنال آنالوگ
   )Hz٣٤٠٠ ـ Hz٢٠٠(  ـ عبور سيگنال از يك فيلتر  ميانگذر 

   هاي منطبق بر اصول DAC و ADCبا استفاده از (ـ نمونه برداري از سيگنال و كدگذاري آن 
PCM(  

  تال دريافتيـ بازسازي سيگنال آنالوگ با استفاده از نمونه هاي ديجي
  )گوشي تلفن ( ـ تقويت توان سيگنال آنالوگ براي به صدا در آوردن بلندگو

براي استفاده از قابليتهاي اين تراشه بايد مدار واسطي براي اتصال آن به ميكرو و فراهم آوردن كالكهاي مناسـب و                     
  .حساب شده،  طراحي و استفاده شود

  
   فيلتر كردن و نمونه برداري از سيگنال صحبت .٢,٣,۳

   برداري از آن با فركـانس مناسـب      پس ازتقويت، در فرايند ديجيتال شدن صدا،  نوبت به فيلتر كردن و سپس نمونه              
  . رسدمي
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  رابط صوتشماتيك  بخش  _۴شكل
  

   بخش رابط شبكه .٣,۳
  كرو متصل مي شود  پايه اي كارت شبكه به مي٦٢در اين بخش از طريق يك شكاف 

  
  اينترنتيتلفن  نرم افزار  .۴

 روتكلپو  TCP/IPاده سازی  پشته پروتکلیيت سخت افزار،شامل پيري های مدماژول، عالوه بر تلفن اينترنتينرم افزار 
SIPزير اشاره کردد استفاده قرارگرفته اند مي توان به موارد مورنرم افزار از جمله ابزارهايي که در پياده سازی.ز می باشد ني 

:  
 3.20 نسخة C51كامپايلر  •
 2.80  نسخة L51لينكر  •
• Ohs51)  توليد كنندة فايلhex ( 1.40نسخة  

 
  

   نرم افزاري تلفن اينترنتي هاي مختلفبخش ۱جدول 
  مديريت صفحه كليد و نمايشگر

  مديريت وقفه ها
  مديريت حافظه ها

ل 
عام

تم 
يس
س

  راه اندازي و مديريت كارت واسط شبكه  
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   (ARP) پروتكل تفكيك آدرس 
   (RARP)پروتكل تفكيك معكوس آدرس 

   (IP)پروتكل اينترنت 
لی   (ICMP)پروتكل پيام كنترل اينترنت 

وتک
 پر
ته
پش

 
T

C
P/

IP
  

   (UDP)گرام كاربر  پروتكل داده
پ  RFC2543 براساس (RTP)درنگ  پروتكل انتقال بي

ل 
وتك

ر
ت 
يري
مد

س
تما

  RFC2327 مطابق با (SIP)ه پروتكل برقراري جلس  

 
 مـدل معمـاري     درايـن سـاختار،   . دهد  ها با يكديگر را نمايش مي       و ارتباط آن  ينترنتي  تلفن ا  اجزاي نرم افزاري     ۵شكل  
 در ١ها و مدل معمـاري وقفـه گـرا    سازي پروتكل  پيادهدر ٧٦٨ و٧٩٢ ، ٧٩١ ، ٩٠٣ ، ٨٢٦هاي شمارة  RFC و اي  اليه
  ].۱[ مورد استفاده قرار گرفته است ماژول هاساير سازي پياده

  
  

  برنامه هاي واسط بين سخت افزار و كاربر : ۵ شكل

                                                 
1-Interrupt Driven  

 برنامه هاي كاربردي

 سخت افزار

ip.c arp.c

spch.c 

eth.c 

buzz.c lcd.c 

key.c 

sip.c rtp.c

udp.c icmp.c

config.c 

ethdrv.a51 
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 هدهاين شكل مشـا   نگونه که در  هما. دباش  مي PSTN شبكة اينترنت و     در    اينترنتي يانگرجايگاه تلفن نما زير ٦ شكل
  .گاه تلفن سنتي يا يك برنامة كاربردي باشدتواند يك دست  ميSIP مقصد عالوه بر تلفن د،شو مي

  
  

  جايگاه تلفن ساخته شده در شبكة تلفن اينترنتي:  ۶شكل 
  

NetMeeting

  SIPتلفن 

كارگزار 
WEB 

كارگزارهاي هدايت 
 SIPكننده و وكيل 

دستگاه تلفن 
  سنتي

پايگاه
 داده

كارگزار رسانة 
RTSP

  تبديل كنندة
SIP-H.323

  دروازة
SIP-PSTN

 راه گزين

SNMP

Quicktime 

Internet Exploer, 
Netscape, ....
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  :منابع و مآخذ. ۵
، اد شده بوسـيلة آن  و بررسي كيفيت ازتباط ايجSIPافزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل  نرم  ،  طراحي و پياده سازي       نعلي بهراميان سيح].  ١[

  . ١٣٨١دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان، پاييز 
 و بررسي كيفيت ازتباط ايجـاد شـده بوسـيلة           SIP،  طراحي و پياده سازي سخت افزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل               سياوش زند مقدم  ].  ۲[
  . ١٣٨١، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان، پاييز آن
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