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پیاده سازي

پیاده سازي قابلیت ارتباط دوسویه صوتی و تصویري 
تحت وب 

غزال مشکاتی 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج مقدمه
در عـصر تکنولـوژي و ارتـباطـات امـروز, بـا افـزایش روزافـزون ارتـباطـات از راه دور و وجـود 
بسـتري هـمگانی چـون اینترنـت، وجـود امکان ارتـباط دوسـویه تـصویري بـه هـمراه ارتـباط صـوتی 
یا هـمان ویدئـو چـت امـري کامـلا کاربـردي و نیازي مـعقول اسـت. مـا بـه درخـواسـت مـرکز 
مـشاوره ي دانـشگاه و بـه مـنظور بهـبود خـدمـات این مـرکز، قـصد کردیم امکان ویدئـو چـت 
مـتخصصان این مـرکز بـا افـراد دانـشگاه را ممکن سـازیم. بـراي پیاده سـازي این امکان، راهکار 
هــاي ممکن را بــررسی کرده و تصمیم گــرفتیم از تکنولــوژي تــازه ســاخــت و کارآمــد 
بهتر این پروژه بهره گیریم. WebRTC بـه هـمراه تکنولـوژي  Node.js و کتابـخانـه ي Socket.io بـراي انـجام هـر چـه 

WebRTC مجـموعـه اي از پـروتکل هـاي ارتـباطی و اسـتانـدارد هـاي 
مفید در زمینه ي ارتـباط بـلادرنـگ هسـت که در قـالـب یک API در 
دسـترس بـرنـامـه نـویس هـا قـرار گـرفـته تـا ارتـباط نظیر بـه نظیر و انـتقال 

ویدئو ، صدا و داده را بر بستر شبکه ممکن سازد.  

اولین نسخه ي WebRTC توسط مرکزEricsson  سوئد، در سال 2011 عرضه شد. 

سـاده تـرین مـعماري WebRTC از سـه جـزء تشکیل می شـود: یک سـرور که تـوسـط تـامین 
کننده ي اپلیکیشن بوجود می آید و دو client که دو کاربر ابتدا و انتهاي ارتباط هستند. 

هـر client یک بـرنـامـه ي جـاوا اسکریپت را در یک محیط داخـلی بـراي وب (مـثل مـرورگـر) 
دانلود می کند، که در این برنامه از API  هاي مربوط به WebRTC  استفاده شده است. 

بـراي پیاده سـازيsignalling  ابـتدا بـراي سـادگی از یک روش commercial اسـتفاده کردم.
(PubNub) در مـرحـله ي بـعد، یک سـرور تـوسـط node.js راه انـدازي کرده و signalling را 
بـا بهـره گیري از کتابـخانـه ي socket.io پیاده سـازي کردم. یک چـالـش مـهم در این پیاده 

سازي حل مشکل Firewall و NAT هست، که به شکل زیر حل گردید: 

 

جمع بندي
در این پـروژه در گـام نخسـت مـا بـا تـوجـه بـه مسـئله ي مـطرح شـده، بـه بـررسی راهکارهـاي مـوجـود 

پرداختیم.  
در گام دوم، با توجه به شرایط و نیازمان راهکار مناسب را برگزیده و آن را آغاز کردیم.  

در نهایت یک سیستم ویدئو چت تحت وب با قابلیت video/text chat پیاده سازي کرده، 
با چالش هاي مربوط به آن روبرو شدیم و آن ها را حل کردیم. 

طبق نتایج بدست آمده از پیاده سازي، تکنولوژي استفاده شده راهکاري مناسب و کارآمد براي 
توسعه ي اپلیکیشن هاي ارتباط بلادرنگ و نظیر به نظیر بر بستر شبکه می باشد.
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باشد: این اپلیکیشن درحال حاضر براي تست روي آدرس زیر قرار گرفته و قابل بازدید می 
https://webrtctest.ut.ac.ir 

از ویژگی هاي مهم این اپلیکیشن:  

  (peer-to-peer) داده ها به صورت نظیر به نظیر signaling پس از انجام 
انتقال می یابند و این خود بار را از روي سرور برداشته و تاثیر بسزایی در کارایی 
بهتر سیستم می گذارد. از این رو کیفیت مطلوبی را هم براي صدا و هم تصویر 

ارائه می دهد. 
 از آنجا که از طریق مرورگر هست روي گوشی هاي اندروید نیز قابل استفاده می 
باشد و در آینده اي نزدیک روي گوشی هاي iOS هم قابل استفاده خواهد بود. 
 قابلیت نمایش پارامتر هاي رد و بدل شده براي شکل گیري ارتباط که در قالب 

پروتکل SDP هست را دارا می باشد.
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