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انتقال هم زمان و زنده صوت و تصویر در اینترنت 

پژوهشگر : 
 مهندس صالح شهسواري 

    در این طرح، سیستم انتقال و پخش همزمان و زنده  صوت و تصویر با قابلیت دست یابي 
فراگیر بر بستر شبکه هاي موجود )داخل کشور(، اعم از شبکه  هاي با زیرساخت هاي ضعیف، 
ظرفیت پایین و امنیتي با بهبود ارسال صوت و تصویر و بهبود تطابق شبکه همراه با حداقل 
تأخیر س��اخته  شده  است. سیس��تم کارایي باالیي در برگزاري سمینارها و همایش ها به 
صورت زنده  و راه اندازي سیستم هاي درماني از راه دور و آموزش از راه دور براي 10 استان 

کشور داشته  است.
    نتایج بررس��ي هاي به عمل آمده  از این سیس��تم نشان مي دهد که  کیفیت صوت 
و تصویر قابل قبول، در زیرساخت هاي ضعیف یعني محدوده اي که  صوت بر روي 5  
کیل��و بیت بر ثانیه  و محدوده تصویر بی��ن 9 کیلو بیت بر ثانیه  تا 100 کیلو بیت بر 
ثانیه  و بیشتر قابل استفاده  است. هم چنین فشرده  سازي صوت و تصویر برای انتقال 
و پخش زنده  و هم زمان بر اس��اس الگوریتم هاي استاندارد انجام مي پذیرد بنابراین 
دریافت و پخش منابع توسط  r رمزگشاهاي استاندارد به راحتي قابل انجام است. در 
این طرح  س��اختار پخش و انتقال همزمان و زنده  صوت و تصویر بر اساس استاندارد 
HTTP و با اس��تفاده  از یك ساختار تشخیص ارس��ال یك  بار داده هاي ارسال شده  
 GPRS انجام مي پذیرد. بنابراین ارس��ال داده ها از طریق بسترهاي کم ظرفیت مانند
و EGPRS و دریافت داده هاي زنده  و هم زمان صوت و تصویر از طریق دستگاه هاي 
مختلف نظیر PSP= PDA , Mobile , Xbox و Wii Nintendo  قابل انجام است و 
 )Firewall( حتي در محیط هاي امنیتي هیچ نیازي به  تنظیمات خاص دیواره  آتش

و سیستم هاي امنیتي و تعریف پروتکل هاي غیر امن نیست.

35


