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 ١VOIPيا تلفن  IPبه معني انتقال صوت روي شبكه هاي مبتني بر  IPمانند اينترنت ا ست .صوت به يك سيگنال ديجيتال تبديل شده و سپس به صورت
بسته هاي  IPبه مقصد ارسال مي شود VOIP .به چندين صورت توسط كاربران قابل استفاده است :از طريق تلفن هاي  ،IPتلفن هاي معمولي كه با يك آداپتور
مخ صوص به جك هاي تلفن و صل مي شوند و همچنين تلفن هاي نرم افزاري يا همان اپليكي شن هايي كه روي كامپيوتر ها و تلفن هاي همراه هو شمند ٢قابل
نصﺐ هستند.
٣
مكالمات صوتي بطور متداول از طريق شبكه تلفني سوييچينگ  PSTNبين مشتركين انجام مي شود .شكل گيري اين شبكه به سال ها پيش و ابداع اولين
تلفن و انجام اولين مكالمات صــوتي از طريق تلفن بر مي گردد .در ابتدا هر دو تلفن از طريق ســيم به هم متصــل مي شــدند .ايده بعدي اســتفاده از يك مركز
سوييچينگ بود .كاربران به مركز سوييچينگ متصل مي شدند و در اين مركز بود كه يك اپراتور بين دو كاربري كه تقاضاي تماس داشتند اتصال برقرار مي كرد.
بتدريج و با افزايش مشتركين تلفن ثابت ساختار شبكه تلفني گسترش يافت و بصورت سلسله مراتبي و هوشمند در آمد .در اين ساختار مراكز سوييچينگ در سطوح
مختلف قرار مي گيرند .هر كاربر با يك زوج سيم مسي به يك مركز سوييچينگ محلي متصل مي شود .اين قسمت كه به آن حلقه محلي ٤گفته مي شود تنهاي
قسمتي از  PSTNاست كه امروزه بصورت آنالوگ باقي مانده است .چنانچه دو كاربري كه قصد تماس دارند به يك مركز سوييچينگ محلي متصل باشند ،تماس
آنها در همين مركز برقرار مي شود و در غير اين صورت به مراكز سوييچينگي كه در سطح باﻻتر قرار دارند ارسال مي شود ،شكل .١
در ساختار سلسله مراتبي ﻻزم نيست كه همه مراكز سوييچينگي كه در يك سطح قرار دارند به هم متصل باشند.
٥
هر تماس تلفني در  PSTNشامل مراحل سيگنالينگ ،برقراري و قطع مدار ا ست PSTN .مبتني بر سوييچينگ مداري ا ست .در سوييچينگ مداري براي
هر تماس مسير و منابعي از شبكه مانند زمان ،پهناي باند و ظرفيت سوييچ ها رزو مي شود .اين منابع حتي هنگامي كه كاربران سكوت مي كنند براي آنها در نظر
گرفته شده و غير قابل اشتراك با تماس هاي ديگر است .نكته قابل توجه اين است كه در تمام مدتي كه يك كار بر صحبت مي كند كاربر ديگر گوش مي دهد و
منابع شبكه براي ارسال سكوت هدر مي رود.
امروزه  PSTNرا مي توان شامل كليه لينك هاي ارتباطي مبتني بر سوييچينگ مداري مانند خطوط تلفني ،كابل هاي فيبر نوري ،خطوط انتقال مايكرو يو،
شــبكه هاي موبايل ،مخابرات ماهوارهاي و كابل هاي تلفني بســتر دريا دانســت كه توســط مركز ســوييچينگ به هم متصــل مي شــوند و اين امكان را به وجود
مي آورند كه كاربران در نقاط مختلف بتوانند با هم مكالمه داشته باشند.
در مقابل ســوييچينگ مداري ،ســوييچينگ بســته اي مانند آنچه در شــبكه اينترنت اتفاق مي افتد قرار دارد .در شــبكه اينترنت كاربران مانند آنهايي كه از
كامپيوتر ا ستفاده مي كنند مي توانند با ا ستفاده از پروتكل ا ستاندارد  TCP/IPاز طريق روترها و دروازه ها ٦با هم در ارتباط با شند .داده هاي هر كاربر ب صورت
ديجيتال در قالﺐ بسته هاي  IPبه سوي مقصد ارسال مي شود .هر بسته  IPداراي يك هدر است كه در آن آدرس  IPمبدا و مقصد قرار دارد .بسته هاي متعلق
به يك كاربر ممكن ا ست م سير هاي مختلفي تا مق صد طي كنند و م سير خا صي از قبل براي آن ها اخت صاص داده نمي شود .همچنين منابع شبكه به صورت
م شترك تو سط ب سته هاي مختلف ا ستفاده مي شود .وقتي ب سته هاي مختلف به يك نود )روتر( از شبكه مي ر سند صف ت شكيل مي شود .هر ب سته به نوبت
پردازش مي شود تا طبق آدرس مقصد موجود در هدر آن ،نود بعدي مشخص شود.
شبكه اينترنت از دو پروتكل  TCPو  UDPبراي ار سال ب سته هاي كاربران ا ستفاده مي كند .پروتكل  TCPدر ازاي دريافت هر ب سته براي فر ستنده تاييد
مي فرستد و چنانچه بسته اي به مقصد نرسد فرستنده دو باره آن را ارسال مي كند .عﻼوه بر اين  TCPمكانيزم هايي براي تنظيم نرخ ارسال و كنترل ازدحام در
شــبكه دارد Email ،HTTP .و  FTPاز اين پروتكل اســتفاده مي كنند .اپليكشــن هايي كه به تاخير حســاس هســتند مانند  VOIPو  media streamingاز
پروتكل  UDPاستفاده مي كنند .اين پروتكل راهكاري براي بازيابي بسته هاي از دست رفته و كنترل تراكم در شبكه در نظر نمي گيرد.
 VOIPدر ابتدا به منظور كاهش هزينه هاي مربوط به پياده سازي زيرساخت در شركت هاي تجاري مورد توجه قرار گرفت .از نظر اقتصادي به صرفه بود تا
از شبكه ديتا براي انتقال صوت و ديتا استفاده شود تا اينكه يك شبكه جداگانه مشابه براي انتقال صوت در نظر گرفته شود .استفاده از  VOIPمحدود به همان
شركت و اتصال با  PSTNاز طريق  IPBX٧صورت مي گرفت .اسكايپ در زمره اولين شركت هايي بود كه انتقال صوت روي بستر اينترنت را به كاربران عرضه
كرد .در حاليكه تماس هاي بين دو كاربر اسكايپ بدون هزينه بود تماس از اسكايپ با  PSTNهزينه اندكي در بر داشت.
صوت يك موج اكوستيك است كه توسط يك ميكروفن به يك سيگنال الكتريكي آنالوگ تبديل مي شود .در  PSTNاين سيگنال به همان صورت آنالوگ
توسط زوج سيم مسي به مركز سوييچينگ منتقل مي شود .در  ،VIOPسيگنال آنالوگ توسط يك كدك )كد كننده-ديكد كننده( ديجيتال شده و به دنباله اي از
صفر و يك تبديل مي شود PCM .يك نمونه از كدك هاي صوت ا ست كه صوت را به يك سيگنال ديجيتال با نرخ  64kb/sتبديل مي كند PCM .كدكي
ا ست كه در  PSTNنيز ا ستفاده مي شود .قابل ذكر ا ست در  PSTNانتقال ديتا و صوت بين مراكز سوييچينگ ب صورت ديجيتال صورت مي گيرد .كدك هاي
مختلفي براي ديجيتال كردن صوت پياده سازي شده است .داده هاي صوتي ديجيتال شده مانند ساير انواع داده ها در قالﺐ بسته هاي  IPوارد شبكه مي شود .در
سمت گيرنده ب سته هاي دريافتي تجميع شده و يك كدك با انجام عكس عملياتي كه در كدك فر ستنده صورت گرفته سيگنال آنالوگ صوتي را تحويل گيرنده
مي دهد.
كيفيت سرويس ،مهمترين چالشي است كه  VOIPبا آن مواجه است .كيفيت مكالمات صوتي در مقايسه با مكالمات  PSTNمطلوب نيست .مهمترين دليل
اين امر تاخير و جيتري ٨ا ست كه ب سته هاي  IPدر شبكه اينترنت تجربه مي كنند .همچنين ممكن ا ست بع ضي ب سته ها به مق صد نر سند .تاخير ممكن ا ست
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بدﻻيل متفاوتي ايجاد شود .مثﻼ هر روتر بايد هرب سته  IPرا كامل دريافت كرده ،آن را پردازش كند تا بر ا ساس آدرس گيرنده موجود در هدر ب سته گام بعدي را
براي ب ست ه تعين كند .همچنين زمانيكه چند ب سته با هم به يك نود مي ر سند صف ايجاد مي شود و هر ب سته براي سرويس گرفتن بايد منتظر بماند .ت ضمين
كيفيت سرويس در  VOIPنيازمند حداقل تاخير ،جيتر و از دست رفتن بسته هاست.
برآوردن اين نياز مندي ها روي ب ستر  IPساده بنظر نمي ر سد  .شبكه اينترنت با ب سته ها اطﻼعاتي م ستقل از محتويي كه حمل مي كنند برخورد مي كند
) Diffserv (RFC 3260پروتكلي ا ست كه براي حل م شكل پي شنهاد شده ا ست .بر ا ساس اين پروتكل ب سته هاي  IPبرا ا ساس ترافيكي كه حمل مي كنند
طبقه بندي مي شوند و اين طبقه بندي در هدر هر بسته مشخص مي شود  .هر نود ترافيك اپليكيشن هايي كه به تاخير حساس هستند را براي سرويس دهي در
اولويت قرار مي دهد.
كيفيت سرويس  VOIPاز نظر تحقيقاتي و پياده سازي فني مبحث مهمي ا ست و تﻼش عمده اي را مي طلبد .قابل ذكر ا ست ن سل چهارم شبكه هاي
سلولي بستر  IPو سوييچينگ بسته اي را انتخاب كرده است .فمتو سل ها هم براي انتقال ترافيك كاربران به شبكه اپراتور خود از خطوط واسط  DSLاستفاده
مي كنند .همچنين در شبكه هاي بيسيم مانند  Wi-Fiبا توجه به محيط تداخلي بحث كيفيت سرويس اهميت ويژه اي دارد.

شكل  :١هر چند مركز سوييچينگ در يك سطح به يك مركز سويچينگ در سطح باﻻتر متصل مي شود.
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راهكار سرزمين هو شمند يك شركت پي شرو در حوزه فن آوري اطﻼعات ا ست .عمده فعاليت اين شركت دانش بنيان صنعتي در بخش  backendموبايلي،
خدمات ارزش افزوده موبايلي ،طراحي و پيادهسازي نرمافزارهاي موبايلي ،سيستمهاي اطﻼعاتي ،امنيت مجازي پايش و پاﻻيش اخبار متمركز است.
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