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Streszczenie: Możliwości rozwojowe standardowej telefonicznej sieci kablowej są dziś na 
wyczerpaniu. Dynamicznie rozwijająca się technologia Voice over IP wyznacza nowy 
standard telefonii. Artykuł ten poświęcony jest przybliżeniu technologii, która wkrótce może 
zastąpić standardową telefonię kablową. 
 
Abstract: Technology of traditional public switched telephone network is exhausted. The 
new technology called Voice over IP becomes a new telephony standard. This article explains 
VoIP technology, which can replace old cable telephony in short time. 
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Wstęp 
 
 Technologia VoIP (Voice over IP) pozwala na konwersję głosu przesyłanego do 
komputera za pośrednictwem mikrofonu do postaci pakietów IP (Internet Protocol). Dzięki 
takiemu rozwiązaniu, głos może być przesłany przez sieć Internet lub intranet. W ten sposób 
możliwe jest prowadzenie identycznej rozmowy, jak w przypadku użycia tradycyjnej 
analogowej sieci telefonicznej. Główną zaletą realizowania rozmów telefonicznych za 
pośrednictwem sieci komputerowej jest znaczna redukcja kosztów połączenia. Za połączenie 
typu VoIP zapłacimy ułamek ceny standardowego połączenia telefonicznego. 
Z punktu widzenia zwykłego użytkownika, aby nawiązać połączenie VoIP wystarczy łącze 
internetowe, komputer PC, telefon programowy (softphone) oraz zestaw słuchawkowy. 
Bardziej wymagający mogą zakupić telefon sprzętowy. Najtańsze egzemplarze kosztują około 
29 USD, natomiast cena w pełni funkcjonalnego aparatu, który może zostać podłączony do 
sieci ethernet bez pośrednictwa komputera to wydatek 100 USD1. 
 
Dostępność  
 
 VoIP rozwija się w oszałamiającym tempie – obecnie nie ma żadnych trudności, które 
uniemożliwiałyby połączenie na telefon VoIP bezpośrednio z klasycznej sieci telefonicznej 
(PSTN – Public Switched Telephone Network) lub też z telefonu komórkowego. Pojawia się 
coraz więcej dostawców usługi, którzy udostępniają bramki VoIP-PSTN/sieci komórkowe. 
Klient otrzymuje pełną ofertę, która całkowicie zastępuje komunikację przy użyciu 
tradycyjnej telefonii.  
Ponieważ rynek ten jest jeszcze w fazie tworzenia, klient powinien wciąż śledzić cenniki 
usług różnych dostawców w celu ich porównywania. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że 
połączenia pomiędzy sieciami różnych dostawców VoIP mogą mieć różne ceny, ponieważ 
system bilingowy jest zindywidualizowany dla każdego dostawcy.  
Ten stan rzeczy ma zostać zmieniony poprzez wprowadzenie katalogu zawierającego 
globalną informację o numerach VoIP. Katalog ten nosi nazwę ENUM i pozwala różnym 
dostawcom na stworzenie porozumień dotyczących wzajemnej wymiany danych. W systemie 
tym numery telefonów użytkowników rejestrowane będą podobnie jak w systemie DNS 
(Domain Name Service), czyli jako domeny.  System ENUM zdefiniowany został 
w dokumencie RFC (Request For Comments) o numerze 2916. Zaletą domen telefonicznych 
jest fakt, że mogą one łączyć kilka różnych systemów komunikacyjnych, takich jak telefony 
IP, poczta e-mail lub telefony ISDN.  
W przypadku, gdy zdecydujemy się korzystać z telefonii VoIP, niezbędna jest także 
odpowiednia przepustowość naszego łącza Internetowego. Ponieważ algorytmy kompresji 
dźwięku generują strumień od 64 do 160 kBitów/s, do poprawnej transmisji wymagane jest 
przynajmniej łącze typu DSL. 
 
Zastosowanie oprogramowania Open Source do tworzenia własnych central VoIP 
 
 W miarę rozwoju technologii oraz wzrastającego zainteresowania telefonią VoIP 
powstaje wiele typów oprogramowania pozwalającego na stworzenie własnej centrali 
telefonicznej. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich firm, które mogą tanim 
kosztem stworzyć na własne potrzeby lokalny system telefoniczny. Znaczna większość 
takiego oprogramowania tworzona jest dla systemu operacyjnego GNU/Linux. Jest to 
niewątpliwie kolejna zaleta, ponieważ dystrybucja systemu GNU/Linux opiera się również na 

                                                
1 Ceny z dnia 15.02.2005 rok. 
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zasadach Open Source, a więc jest to system darmowy. Niektóre programowe centrale VoIP 
również są dostępne jako oprogramowanie otwarte dedykowane dla systemu operacyjnego 
GNU/Linux. Należy do nich między innymi Asterisk, który uważany jest za jedno 
z najlepszych rozwiązań używanych do tworzenia własnej bramki VoIP. Kolejnym 
rozwiązaniem może być użycie programu VoIP Vovida Networks Vocal wyposażonego 
w wiele użytecznych narzędzi takich jak własne oprogramowanie klienckie oraz możliwość 
szyfrowania transmisji na poziomie sieci. 
 Jak widać, zdobycie oprogramowania umożliwiającego zbudowanie serwera VoIP nie 
jest sprawą trudną. Niestety, na tym etapie rozwoju omawianej technologii, konfiguracja 
serwera nastręcza wiele problemów. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt zawodności 
sieci opartych na protokole IP. W przypadku uszkodzenia ważnego elementu sieci LAN (na 
przykład przełącznika lub routera), oprócz braku połączenia z Internetem odczujemy boleśnie 
także brak telefonu. Z tych powodów nie zaleca się całkowitej rezygnacji z systemu telefonii 
konwencjonalnej, ponieważ brak systemu telefonicznego w biznesie oznacza utratę zysków. 
 
VoIP w przedsiębiorstwie 
 
 Wprowadzając technologię VoIP w firmie lub instytucji należy przeprowadzić 
szczegółowe testy, które pozwolą wykryć ewentualne problemy pojawiające się w trakcie 
prób przeprowadzania rozmów. Aby system działał prawidłowo, w pierwszej kolejności 
należy dostosować do niego infrastrukturę sieci a w raz z nią konfigurację NAT lub zapory 
sieciowej (firewall). Wstępne testy pozwolą szybko zdiagnozować przyczyny występowania 
większości usterek i szybkie ich usunięcie. Dzięki temu początkowe problemy z VoIP nie 
będą mieć wpływu na działalność firmy. 
Wprowadzenie tej technologii przysporzy również więcej pracy administratorowi sieci 
komputerowej, który oprócz standardowych zajęć będzie musiał także utrzymywać 
i konserwować serwery VoIP 
 Nakład pracy związany z wdrożeniem technologii VoIP do przedsiębiorstwa jest 
niewątpliwie duży. Mimo to warto jednak zastanowić się nad zaletami, jakie niesie ze sobą 
takie rozwiązanie. System ten użyty jako rozwiązanie produkcyjne pozwala na znaczną 
redukcję kosztów połączeń telefonicznych, co jest bardzo istotne w instytucjach, w których 
pracownicy często korzystają z telefonów. 
 Omawiany system może być wdrażany w każdej instytucji dysponującej siecią 
Ethernet. Dane przesyłane za pośrednictwem któregoś z protokołów VoIP są kompresowane 
w taki sposób, aby strumień nie generował ruchu większego niż 64 kBajty/s. Z takim ruchem 
poradzi sobie nawet sieć o przepustowości 10Mbit. Do obsługi telefonu programowego 
wymagany jest komputer wyposażony w procesor klasy Pentium. Przy obliczaniu kosztów 
należy również wziąć pod uwagę ceny zestawów słuchawkowych lub telefonów 
przystosowanych do pracy w VoIP. 
Jeśli zdecydujemy się na zakup specjalnych telefonów, które mogą być podłączone 
bezpośrednio do sieci Ethernet przy pomocy złącza RJ-45, trzeba również liczyć się z nieco 
większym rachunkiem za prąd. Telefony te wymagają bowiem oddzielnego zasilania, dlatego 
też przy każdym stanowisku telefonicznym musi znajdować się dodatkowe gniazdo 
zasilające. Teoretycznie można uniknąć tej niedogodności instalując przełączniki potrafiące 
zasilać podłączone do nich urządzenia. Technologia ta nosi nazwę PoE (Power over 
Ethernet). Niestety, jest ona dosyć droga i można ją stosować jedynie w sieciach opartych na 
przewodach miedzianych. 
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 Rysunek 1:  VoIP w sieci LAN podłączony do tradycyjnej sieci telefonicznej PSTN 
 
Protokoły w sieci VoIP 
 
 Zadaniem protokołów VoIP jest ustanawianie, przerywanie oraz obsługiwanie 
połączeń i kanałów konferencyjnych. Pierwszy protokół VoIP powstał w 1995 roku. 
Wprowadzony został przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU – 
Information and Telecommunication Union) pod nazwą H.323. Protokół ten bazuje na 
metodyce przesyłania danych w sieciach ISDN. 
H.323 początkowo wzbudził duże zainteresowanie wielu producentów telefonów. Niestety, 
charakteryzował się skomplikowanymi algorytmami konwersji sygnału na format 
zerojedynkowy. Proces konwersji sygnału analogowego na cyfrowy wymaga tu znacznych 
zasobów procesora urządzenia, na jakim jest realizowany. 
Krótko po wprowadzeniu H.323 stworzono protokół SIP (Session Initation Protocol), dla 
którego opracowana została specyfikacja RFC 3261. Bazuje on w znacznej części na 
protokole HTTP stosowanym przy przesyłaniu danych w serwisach WWW (World Wide 
Web). Oprócz tego, SIP zawiera elementy innych protokołów utworzonych przez IETF 
(Internet Engineering Task Force), takich jak system rozwiązywania nazw domen DNS oraz 
system adresowania URL. 
SIP jest także bardzo elastyczny pod względem współpracy z protokołami warstwy 
transportowej (UDP, TCP, STCP). Wykorzystanie protokołu UDP zapewnia dużą wydajność, 
ponieważ w najmniejszym stopniu obciąża sieć oraz urządzenia nadawcze. 
Wadą tego protokołu jest niekompatybilność z technologiami typu NAT. W takich 
przypadkach istnieje konieczność stosowania dodatkowego oprogramowania i specyficznej 
konfiguracji zapór sieciowych, aby możliwe było nawiązywanie komunikacji. 
Ostatnim, zasługującym na uwagę protokołem jest protokół IAX2. Został on stworzony przez 
programistów centrali Asterisk. Początkowo wykorzystywany był jedynie na potrzeby 
samego Asteriska, ale bardzo szybko znalazł uznanie i obecnie jest obsługiwany przez 
większość sprzętowych telefonów VoIP. Główną zaletą protokołu IAX2 jest bezproblemowa 
obsługa połączeń w warunkach NAT, a ponieważ technologia NAT stosowana jest 
w większości sieci lokalnych, protokół ten jest szczególnie przydatny. 
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VoIP od wewnątrz 

 

 Sieć VoIP złożona jest z szeregu składników obsługujących zdarzenia. Bramka lub 
telefon VoIP, oraz komputery PC określane są mianem agentów użytkownika. Ich zadaniem 
jest inicjowanie oraz zamykanie sesji. Omawiane elementy rozróżniają podstawowe sygnały. 
Są to: Zaproszenie (Invite), Potwierdzenie (Ack), Opcje (Options), Anulowanie (Cancel), 
Pożegnanie (Bye) oraz Rejestracja (Register). Sama komunikacja realizowana jest przy 
wykorzystaniu strumienia protokołu RTP (Real Time Protocol). Oprogramowanie osoby 
inicjalizującej połączenie wysyła sygnał zaproszenia (połączenie może dotyczyć rozmowy 
jeden-na-jeden lub też konferencji), natomiast agent użytkownika docelowego, jeśli jest 
aktywny, odsyła potwierdzenie. W przypadku, gdy osoba odbierająca jest niedostępna, 
centrala może obsłużyć taką sytuację w sposób zdefiniowany w konfiguracji. Może to być na 
przykład sygnał zajętości lub też połączenie z pocztą głosową. Osoba, do której adresowane 
było połączenie może później odsłuchać nagrane na serwerze wiadomości. Kiedy połączenie 
ma być zakończone, agent wysyła do centrali sygnał pożegnania i tym samym sesja zostaje 
zakończona.  

Możliwe jest także przekazywanie połączeń na inne numery telefonów. Gdy 
dzwonimy do biura i nikt nie podnosi słuchawki, serwer pośredniczący może przekazać 
połączenie na telefon komórkowy docelowego użytkownika. 
Jak widać, możliwości programowej centrali VoIP zapewniają tak dobrą funkcjonalność jak 
standardowe usługi oferowane przez dostawców standardowej telefonii. Dodatkowo klient nie 
jest zależny od lokalizacji, w jakiej się znajduje. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu 
do Internetu. Agent sam zgłosi się do centrali VoIP naszego dostawcy i nawiązywanie oraz 
odbieranie połączeń stanie się od tego momentu możliwe. 
 
 
Bezpieczeństwo  
 
 Wszystkie otwarte standardy Internetowe posiadają problem związany 
z bezpieczeństwem całego systemu. Protokoły VoIP nie są w tym przypadku wyjątkiem. 
Główny problem stanowi możliwość podsłuchania rozmowy przez osoby nieupoważnione, 
z racji faktu braku szyfrowania protokołu RTP. Następnym problemem jest możliwość 
fałszowania identyfikatorów pakietów w celu oszukania mechanizmów zliczających czas 
połączeń. Wreszcie, ataki typu DoS (Denial of Service) mogą spowodować całkowite 
unieruchomienie usługi. 
Aby zapobiec takim ewentualnościom, administratorzy powinni w znacznym stopniu 
zaostrzyć politykę bezpieczeństwa na bramach VoIP oraz urządzeniach pośredniczących. 
Niezbędne jest zastosowanie systemów wykrywania włamań IDS (Intrusion Detection 
System). Dodatkowo powinna być zabezpieczona również warstwa transportowa. 
Szyfrowanie danych na poziomie warstwy transportu chroni przed podsłuchem oraz 
fałszowaniem pakietów. Doskonale do tego celu posłużą szyfrowane tunele, które gwarantują 
znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa przesyłanych przez sieć danych. 
Administratorzy powinni również wykorzystywać technologie autoryzacji, które również 
utrudniają przeprowadzanie ataków na sieci VoIP. 
 Przesyłanie niezabezpieczonych poufnych danych może skończyć się fatalnie dla 
firmy. Dlatego też należy szczególnie dbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
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Podsumowanie 
 
 Technologia VoIP niewątpliwie jest dobrą alternatywą dla standardowej telefonii 
kablowej. Niższe koszta połączeń oraz pełna funkcjonalność sprawiają, że już wkrótce VoIP 
stosowany będzie na skalę masową. Warto zatem zastanowić się nad wdrażaniem tej 
technologii w firmach i instytucjach. Aktualni dostawcy oferują atrakcyjne ceny, a katalog 
ENUM jest rozwinięty do tego stopnia, że pozwala na szybką lokalizację i kontakt z dowolną 
osobą posiadającą telefon.  
Właściciele małych firm mogą natomiast zbudować sieć telefoniczną w obrębie swojego 
przedsiębiorstwa. Fakt, że technologia VoIP opracowana została na licencji Open Source 
otwiera drogę do pełnego wykorzystania systemu za niewielką cenę. 
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