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 30/10/1393 تاریخ:  Sipآلکاتل به IPگوشی تلفنهاي پروتکل تبدیل عنوان کلی طرح : 
 

 مشخصات  پروژه: -1

وبهره برداري از  Sipپروتکل  ) به4008آلکاتل (مدل  IPتبدیل پروتکل مورد استفاده در گوشی تلفنهاي  عنوان پروژه:
 Sip Phoneگوشی تلفن به عنوان 

 تاریخ راه اندازي:  مدت اجرا(هفته):  حداکثر اعتبار(میلیون ریال):
 سطح پروژه: 

 

 )ذینفعانتعریف پروژه(انگیزه، سابقه قبلی، اهداف و  -2

 ا پروژه تعریف شده است):(بیان مشکالت موجود، فرصت هایی که جهت بهره مندي از آنهاهداف و انگیزه ها
پرکاربردترین فناوري هاي روز می باشد ، بهره برداري گسترده از مراکز تلفن  یکی از Voice over Ip تکنولوژياز آنجایی که 

،  IPملموس خواهد بود . یکی از مراکز تلفن مبتنی بر سازمانهایی که در حال توسعه شبکه تلفنی هستند در   Ipمبتنی بر 
شرکت آلکاتل اگر چه مرکز تلفن  را دارند. Sip) می باشد که قابلیت راه اندازي با پروتکل OXOن کم ظرفیت آلکاتل(مرکز تلف

OXO  را بر مبناي پروتکلهاي استاندارد ارائه کرده است ، اما در تولیدگوشی تلفنهايIP  از پروتکل خاصی استفاده کرده است
 ید شده آن شرکت را دارند . که فقط قابلیت ارتباط با مراکز تلفن تول

در شبکه هاي ارتباطی اقدام به  Sipشرکت مذکور با توجه به نیازمندي موجود در بازار و بهره برداري روز افزون از پروتکل 
را که قابلیت بهره برداري از انها به   Extended Editionایجاد تغیراتی در محصوالت تولیدي نموده و گوشی تلفنهاي از نوع 

 را میسر می سازد روانه بازار کرد. Sip Phoneوان عن
عالوه بر دستیابی بر دانش   Sip Phone، تبدیل آنها به  IPلذا با توجه به در اختیار بودن تعداد قابل توجه گوشی تلفن 

هاي نرم افزاري  Configطراحی و تولید گوشی تلفنهاي مذکور ،می تواند با تغیرات مختصر در مدارات الکترونیکی گوشی و 
 منافع قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

 : )قابلیت ها، امکانات و کارکردهاي اصلی پروژه چه خواهد بود؟شود؟ چه چیزي اجرا می (پروژه براي تهیه خروجی
 مراکز تلفن آلکاتل Sipو  IPدستیابی به پروتکلهاي مورد بهره برداري در گوشی تلفنهاي  -1
آلکاتل (با تغیرات سخت افزاري و  Sip به IPو نهایتاً تبدیل گوشی تلفنهاي  Sipبه  IPگوشی تلفنهاي تبدیل پروتکل  -2

 نرم افزاري مورد نیاز)
 با استفاده از پروتکلهاي استاندارد و روز دنیا IPتوسعه شبکه تلفنی  -3
که متناسب با  Ipبر  جهت بهره برداري از آن بر روي هر نوع مرکز تلفن مبتنی Sipدستیابی به گوشی تلفن  -4

 استانداردها باشد.
 

 
 

 



 اطالعات تکمیلی: -3

 )(شامل داخلی(حوزه مرتبط و غیر مرتبط)و خارجی(گروه هاي مختلف مردم)ذینفعان
 کلیه یگانهاي نیازمند گوشی تلفن -

 دارند IPکلیه سازمانها و مراکزي که توسعه شبکه تلفنی  -

 
 ناجا و میزان موفقیت آنها):(سابقه انجام پروژه هاي مشابه در سابقه
 موجود باشد. Sipدر خصوص دستیابی به استانداردپروتکل  IPاحتماالً سوابقی در پروژه هاي انجام شده  در زمینه  -

 
 :)شده، نشده، شروع شده و پیاده شده(تعریف فهرست پروژه هاي مرتبط به این پروژه بر اساس اولویت

  ipمبتنی بر ر مراکز تلفن آلکاتل و سای ( Ipتوسعه شبکه تلفنی  -
 
 


