پلتفرمی برای تماس بر روی خط ثابت بوسیله تلفن همراه بر روی
بستر Wi-Fi
دانشجو :سید محمد علی مدرسی
استاد راهنما :دکتر علی اعظم عباسفر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران

مقدمه
) – Internet of Things (IoTاینترنت اشیاء
در چندین سال اخیر اینترنت اشیا یکی از به روزترین و
مهم ترین زمینه های فناوری است .اشیاء مختلفی در
این زمینه وارد شده است که باعث تسهیل و بهینه تر
شدن زندگی انسان ها می شود.
یکی از وسایلی که ،به طور جدی ،هنوز وارد این زمینه
نشده ،تلفن های ثابت خانگی است.
ایده پروژه ما شباهت زیادی به سیستم  VoIPدارد ،اما این سیستم به دالیل زیر
گزینه خوبی برای یک محصول  IoTنمی باشد:
• پیچیدگی های نصب
• هزینه های نسبتا باالی سخت افزاری
• پیچیدگی های استفاده برای شرایط ساده (مانند استفاده خانگی)
لذا مساله ساخت دستگاه  IoTمحور و پلتفرمی است که می تواند با وجود
سادگی نصب و استفاده ،بتوان از خط تلفن ثابت از طریق گوشی هوشمند و
بستر  Wi-Fiخانگی استفاده نمود.

روش عملکرد
میتوانروشعملکردیپلتفرمرابهسهمرحلهتقسیمکرد:

اتصالوانتقال
صدا

شناسایی

پایانتماسو
قطعاتصاالت

• شناسایی:

• درنصباولیه(یاتغییردراطالعاتشبکه)اپلیکیشنبهRaspberry
اطالعاتشبکهراازطریقبلوتوث میدهد.
• درصورتتغییر،IPاپلیکیشن IPجدیدراازطریقبلوتوث دریافتمیکند.

• اتصال و انتقال صدا:

• کانالسیگنالهایکنترلیازطریق WebSocketایجادمیشود.
• کانالذکرشدهاطالعاتمربوطبهکانالصوتیراردوبدلمیکندتاکانال
 WebRTCایجادگرددوصدامنتقلگردد
•  Phone Line Interfaceخطتلفنرابهسیستموصلمیکند

• پایان تماس و قطع اتصاالت:

•  Phone Line Interfaceارتباطخطتلفنراقطعمیکند
• کانالصوتیوکانالکنترلیقطعمیگردد

دردیاگرامزیرمیتوانساختارنرمافزاریسیستمرامشاهدهنمود:

ساختار کلی
برای ساخت چنین محصولی از ساختار سخت افزاری زیر استفاده شده است:

iOS App
)(Swift

Raspberry Pi
)(NodeJS

Bluetooth API
• Initialization
• Network Connection Status

WebSocket
• Control and Connection Signals
• Dialing Commands
ساختارکلپلتفرمانتقالتماسازتلفنبهگوشیهوشمند

WebRTC
• Audio Real-Time Stream

وظایف هر بخش در سیستم:

Raspberry PI
• انتقالصوتازموبایلبه Phone Line Interfaceوبالعکس
• تولیدصوتتون ()DTMFبرایشمارهگیری

Phone Line Interface
• اتصالبهخطتلفنوانتقالصوتورودیوخروجی
• قطعووصلنمودنخط()on-hook & off-hook

اپلیکیشن موبایل
• مدیریتاتصال()Pairingونصباولیه
• انتقالصوترفتوبرگشتیاز RaspberryPiبهکاربروبالعکس

جمع بندی و پیشنهاد ها
در این پروژه یک پلتفرم که قابلیت استفاده خط تلفن ثابت را از طریق گوشی همراه هوشمند
دارد ،پیاده سازی کرده ایم.
می توان برای توسعه محصولی کامل تر امکاناتی همچون:
• Caller ID
• قابلیت کنفرانس
• تماس امن
• انتقال تماس هوشمند (بر اساس مخاطب)
• منشی تلفنی
اضافه نمود.

