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TECHNOLOGIA VoIP 

Streszczenie  

 Coraz więcej firm ma w swojej ofercie usługi telekomunikacyjne, których  podstawą 
jest technologia Voice over IP. 
 W tekście przedstawiono istotę technologii VoIP oraz przykłady praktycznego jej zasto-
sowania w przedsiębiorstwach i instytucjach.  

Wstęp 

Od wieków ludzie odczuwali potrzebę informacji i komunikacji. W obecnym społe-
czeństwie informacyjnym, informacja odgrywa zasadniczą rolę, w związku z czym popyt 
na nią ciągle rośnie. Istniejące sieci i systemy komunikacyjne pozwalają świadczyć róŜne 
usługi, a uŜytkownicy tych systemów stawiają coraz większe wymagania w zakresie nie-
zawodności, szybkości, prostoty obsługi i ceny [4]. Dlatego teŜ coraz większym zaintere-
sowaniem cieszy się technologia głosowa VoIP (Voice over IP). Jej rozwój jest ściśle po-
wiązany ze wzrostem moŜliwości transferu informacji w globalnej sieci internetowej. 

1. Technologia VoIP 

Mimo Ŝe telefon stacjonarny w dalszym ciągu pozostaje powszechnym narzędziem 
wymiany informacji, wzrasta zainteresowanie alternatywnymi usługami głosowymi ofero-
wanymi w postaci transmisji pakietowej, wśród których popularność zdobywa przede 
wszystkim telefonia VoIP. Technologia ta umoŜliwia przesyłanie głosu za pomocą łączy 
internetowych lub sieci wykorzystujących protokół IP, dlatego teŜ nie jest angaŜowany 
Ŝaden operator telekomunikacyjny. Podczas rozmowy VoIP zostaje stworzona cyfrowa 
reprezentacja głosu, która zostaje skompresowana i podzielona na pakiety [12]. Dane prze-
syłane są przy uŜyciu protokołu IP do innego uŜytkownika sieci lub teŜ do uŜytkownika 
tradycyjnej telefonii (analogowej lub ISDN). Szczególnie taka transmisja głosu w czasie 
rzeczywistym nabiera znaczenia na duŜych odległościach. 

Istotą przekazu głosu w technologii VoIP jest oszczędne gospodarowanie pasmem 
transmisji, co w połączeniu z bezkolizyjnym i jednoczesnym przekazem danych umoŜliwia 
przeprowadzanie rozmów telefonicznych po niewielkich kosztach. Średnia szerokość pa-
sma zajmowana przez skompresowany strumień głosowy VoIP (przy załoŜeniu, Ŝe cisza, 
czyli łączna suma przerw podczas prowadzonej debaty wynosi ok. 60% czasu rozmowy) 
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nie przekracza obecnie 6 kb/s. Oznacza to, Ŝe zajmuje ona ponad 10 razy mniej pasma niŜ 
w klasycznych łączach komutowanych PCM (64 kb/s) i dlatego teŜ koszt rozmowy telefo-
nicznej moŜe być o jeden rząd niŜszy [11]. 

Połączenia w telefonii VoIP realizowane są na dwa sposoby [9]: 
1. Programowo - instalowane jest wówczas stosowne oprogramowanie umoŜliwiające 

wykonywanie połączeń telefonicznych za pośrednictwem komputera i podłączonego do 
niego mikrofonu oraz  słuchawek lub głośników.  
Oprogramowanie moŜna podzielić na trzy główne grupy.  

- programy stworzone z myślą o komunikacji głosowej, 
- komunikatory internetowe,  
- serwery słuŜące do obsługi połączeń VoIP i centralek PBX. 

2. Sprzętowo – poprzez podłączenie do wolnego portu Ethernet bramki VoIP (czyli odpo-
wiedniego adaptera VoIP), do którego dołączony jest zwykły aparat telefoniczny 
z funkcją wybierania tonowego. 

2. Elementy składowe sieci VoIP 

W celu wykonania standardowego połączenia głosowego potrzebne są przynajmniej 
dwa terminale (komputery) przyłączone do sieci lokalnej, niemniej jednak praktycznie 
w technologii VoIP konieczne jest umieszczenie kilku dodatkowych elementów stanowią-
cych system komunikacyjny umoŜliwiający połączenie ze światem zewnętrznym. W sie-
ciach IP do przesyłania pakietów zawierających głos jest uŜywany protokół UDP (User 
Datagram Protocol). Protokół ten nie przewiduje stosowania znaczników czasu, dlatego nie 
moŜe kontrolować opóźnień. Aby uniknąć kłopotów wynikających z faktu, Ŝe protokoły 
IP/UDP nie mogą kontrolować opóźnień, projektanci aplikacji VoIP zaproponowali stan-
dard H.323 (rys. 1). 

 
Rys. 1. Model systemu Voice over IP [7] 
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Protokół H.323 definiuje cztery podstawowe składniki systemu przesyłającego w cza-
sie rzeczywistym dane multimedialne [3]: 

- terminale – pozwalają przesyłać dane multimedialne w czasie rzeczywistym, obsłu-
gują dane audio, a opcjonalne moduły mogą przesyłać dodatkowo obrazy i dane,  

- bramka (geteway) – element sprzęgający sieć IP z siecią telefoniczną, dlatego musi 
dysponować mechanizmami konwertującymi róŜne formaty i obsługiwać sieci opar-
te na róŜnych technologiach, 

- gatekeeper – element świadczący swe usługi punktom końcowym H.323 kontrolują-
cy proces inicjowania połączeń,  

- jednostki kontrolne MCU (Multipoint Control Units) – obsługują konferencje, 
w których udział biorą co najmniej trzy (lub więcej) punkty końcowe (jednostka 
MCU zarządza zasobami konferencji, prowadzi negocjacje między punktami koń-
cowymi, uzgadniając na przykład metodę kodowania danych audio i wideo oraz 
moŜe sterować strumieniami pakietów zawierających dane multimedialne). 

3. Sposoby korzystania z telefonii internetowej 

ZaleŜnie od tego, jakie urządzenia wykorzystywane są po obu stronach łącza i na jakim 
odcinku drogi sygnał przechodzi przez Internet, wyróŜnia się kilka sposobów korzystania 
z telefonii internetowej [1]: 

- Phone2Phone, 
- PC2Phone, Phone2PC, 
- PC2PC. 
Najmniej kłopotliwym jest pierwszy z wymienionych rodzajów połączenia, poniewaŜ 

rozmówcy łączą się za pośrednictwem tradycyjnych telefonów. Połączenie odbywa się 
jedynie przez dwie bramki VoIP, które przesyłają sygnał przez Internet (rys.2).  

 

 
Rys. 2. System Phone2Phone [8] 
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Połączenie jest realizowane przez firmy, które specjalizują się w obsłudze ruchu VoIP 
(przejmujące rolę tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych). 

PC2Phone jest podobną procedurą łączności do wymienionej poprzednio, z tym, Ŝe 
dzwoniący zamiast telefonu uŜywa komputera (lub telefonu IP) podłączonego do Internetu, 
a drugi z rozmówców korzysta z klasycznego telefonu. Rozmowa realizowana jest w 
części przez sieć pakietową (np. publiczny Internet, prywatną sieć korporacyjną 
itp.). Za pośrednictwem bramki VoIP trafia ona następnie do stacjonarnej sieci 
telefonicznej, gdzie poprzez centrale zestawiane jest połączenie z wybranym abo-
nentem (rys.3). 

 

 
Rys. 3. System PC2Phone [8] 

Kolejną odmianą łączności VoIP jest Phone2PC. Pozwala na prowadzenie rozmowy 
elektronicznej, kiedy jeden rozmówca korzysta z telefonu tradycyjnego a drugi 
z komputera. Rozmowa zestawiana jest najpierw poprzez centrale do bramki VoIP, 
a następnie przekazywana do uŜytkownika sieci IP (rys.4). 

 

 
Rys. 4. System Phone2PC [8] 
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Ta forma internetowej telefonii daje moŜliwość przekierowania tradycyjnego połącze-
nia telefonicznego na określony numer telefonu, czyli komputer właściciela tego numeru 
(Skype) i odebranie przez niego rozmowy telefonicznej na dowolnym komputerze podłą-
czonym do Internetu. 

Wymienione powyŜej rodzaje połączeń udostępniane są jako odpłatne usługi komercyj-
ne. Jedynie w pełni bezpłatne jest połączenie PC2PC (rys. 5).  

 
Rys. 5. System PC2PC [8] 

W tym przypadku rozmowa realizowana jest w całości wewnątrz sieci IP (np. poprzez 
LAN lub Internet), za pomocą telefonów IP lub komputerów z odpowiednim oprogramo-
waniem. Aby było moŜliwe połączenie muszą być włączone komputery i program obsługu-
jący połączenie tzw. komunikator internetowy np. SKYPE lub TLEN, który umoŜliwia 
nawiązywanie połączenia bezpośrednio przez podanie nazwy uŜytkownika. Nazwy są 
umieszczone na serwerze i  udostępnione jako publiczny katalog dostępnych uŜytkowni-
ków.  

4. Jakość połączenia 

Istotną zaletą jest moŜliwość darmowej rozmowy przez sieć, jednak waŜą kwestią jest 
równieŜ jakość rozmowy. Ogólnie mówiąc, aby korzystać z dobrej jakości połączeń reali-
zowanych w technologii VoIP naleŜy stosować szerokopasmowe łącza do Internetu, najle-
piej o takiej samej przepustowości w obu kierunkach transmisji (symetryczne). WaŜne jest 
aby połączenie między rozmawiającymi było stabilne i odpowiednio szybkie. Łącze, które 
jest wykorzystywane do telefonii VoIP, powinno mieć opóźnienia w przesyłaniu pakietów 
danych nie większe niŜ 50-100 ms i wahania (tzw. jitter) nie większe niŜ 10%. Gdy wystę-
pują problemy z łączem, moŜna próbować stosować kodeki o mniejszym zapotrzebowaniu 
na pasmo, np. G.729 [5]. 

Łącze, które jest wykorzystywane do rozmów telefonicznych VoIP, powinno być pod-
łączane do routera, który oferuje funkcję QoS, czyli priorytetową obsługę pakietów głoso-
wych. Jeśli QoS nie jest włączony na łączu, moŜe wystąpić łączenie wielu strumieni danych 
w jeden strumień, czego skutkiem moŜe być blokowanie i przerywanie rozmów, nawet na 
szybkim łączu do Internetu - najczęściej podczas wysyłania plików z komputera (np. za-
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łączników w poczcie). Ponadto istotna sprawą jest równieŜ kwestia stosowanego sprzętu 
np. bramek VoIP [5]. 

5. Zalety i wady technologii VoIP 

Technologia VoIP rozwija się bardzo dynamicznie oferując uŜytkownikom coraz więcej 
moŜliwości. Wykorzystanie sieci IP do przenoszenia ruchu telefonicznego stało się ostatnio 
punktem zainteresowania wielu przedsiębiorstw oraz organizacji zajmujących się teleko-
munikacją. Początkowo prace nad aplikacjami VoIP skupiały się nad produktami pozwala-
jącymi obniŜyć koszty rozmów międzymiastowych i międzynarodowych, które w publicz-
nych sieciach telefonicznych są wysokie i zaleŜne od odległości do odbiorcy. Obecnie 
technologia VoIP postrzegana jest równieŜ jako alternatywa dla lokalnych połączeń telefo-
nicznych [11]. 

Zdaniem Jerzego Kardaszewicza z Internet Group S.A. – „Szacuje się, Ŝe eksplozja tele-
fonii internetowej VoIP nastąpi w 2008 roku”. W związku z czym, podobnie jak wszystkie 
rozwiązania VoIP ma to swoje dobre i złe strony. Jego cechami konkurencyjnymi są: mo-
bilność, integracja usług: rozmowy głosowe, video, chat itp., niska cena rozmów i ich bez-
pośrednia kontrola. ZagroŜenia są natomiast podobne jak przy korzystaniu z Internetu: 
jakość łącza, bezpieczeństwo danych i umiejętności techniczne uŜytkownika. Telefonia 
VoIP nie została do tej pory uznana za usługę publiczną, a dzieje się tak z powodów nie-
moŜliwości stuprocentowej identyfikacji uŜytkownika, co pociąga za sobą problem 
z dzwonieniem na numery alarmowe typu 112 i 999 [6]. 

W tabeli 1 zestawiono podstawowe wady i zalety technologii VoIP.  

Tabela. 1. Zestawienie zalet i wad technologii VoIP [2] 

Zestawienie zalet i wad VoIP 

ZALETY WADY 

niskie koszty połączeń na duŜe odległości brak całościowej standaryzacji 

darmowe połączenia wewnątrz sieci IP brak gwarancji jakości świadczenia usługi 

łatwy dostęp do usług VolP (np. 
z komputera lub zwykłego telefonu) 

brak standardów zabezpieczeń przed 
podsłuchem 

nowe usługi telefoniczne (np. wysyłanie 
faksów bezpośrednio na adres e-mailowy) 

moŜliwe opóźnienia przekazu i „drganie" 
głosu 

moŜliwość uzyskania stałego numeru 
telefonicznego niezaleŜnie od miejsca 
podłączenia do Sieci 

wysoki koszt sprzętu dla uŜytkowników 
indywidualnych (tych którzy nie 
posiadają komputera i dostępu do sieci) 

moŜliwość integracji telefonu 
z komputerem 

 

jedna sieć dla telefonów i komputerów  
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6. Wnioski 

 W dynamicznie rozwijającej się sieci i komunikacji szerokopasmowej, a w szczególno-
ści multimedialnej coraz większą rolę odgrywa równieŜ moŜliwość przemieszczania się 
osób oraz urządzeń, np. komórkowych i bezprzewodowych terminali. Znaczenia nabiera 
migracja komunikacji do rozwiązań konwergentnych, łączących bezprzewodowe przesyła-
nie danych, komunikację głosową VoIP, telefonię komórkową oraz tradycyjne usługi gło-
sowe sieci stacjonarnych. 
 Poziom nakładów, jakie są ponoszone na komunikację i perspektywy jej rozwoju 
przedstawia rys. 6. 

  
Rys. 6. Poziom nakładów na komunikację [10] 

W konsekwencji upowszechnia się proces konwergencji róŜnych form dostępu do sieci 
(stałych i mobilnych) oraz narasta integracja sieci telekomunikacyjnej z siecią IP. Stacjo-
narne połączenia telefoniczne nie spełniają juŜ takiej roli jak przed laty, jako Ŝe dzisiaj 
większość pracowników duŜej firmy wymaga sprawnych narzędzi do bezprzewodowej 
komunikacji w terenie. 
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VoIP TECHNOLOGY  

Abstract  

 More and more companies have in one's offer telecommunicational services, based on 
Voice over IP technology. 
 In this paper present of idea VoIP technology and sample using it in real factory or 
institution. 


