
Rok akademicki 2012/2013 

Politechnika Warszawska 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Instytut Informatyki 

 

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 

Piotr Michał Więcek 

Testy interoperacyjności rozwiązań telefonii internetowej 

VoIP typu Open Source z rozwiązaniami komercyjnymi 

opartymi na protokole SIP 

Opiekun pracy 

mgr inż. Julian Myrcha 

Ocena:  .....................................................  

  .................................................................  

Podpis Przewodniczącego 

Komisji Egzaminu Dyplomowego 

 



Kierunek:  Informatyka 

Specjalność:  Inżynieria Systemów Informatycznych 

Data urodzenia: 1988.11.09 

Data rozpoczęcia studiów: 2011.10.01 

Życiorys 

 Urodziłem się 9 listopada 1988 roku w Płocku. Po zakończeniu nauki w gimnazjum 

kontynuowałem edukację w liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w klasie  

o profilu matematyczno - geograficznym. W październiku 2007 roku rozpocząłem studia  

na Politechnice Warszawskiej na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od kwietnia 

2010 r. do września 2010 r. przebywałem na wymianie studenckiej w Monachium (TUM). 

W roku 2011 ukończyłem pierwszy etap studiów z wynikiem bardzo dobrym. Od 2011 roku 

pracuję w Telekomunikacji Polskiej (Orange Polska), gdzie zajmuję się głównie walidacją  

i certyfikowaniem najnowszych rozwiązań telefonii internetowej VoIP oraz ToIP. W czasie 

wolnym uprawiam wszelkiego rodzaju sporty, a także podróżuję. 

 

 

 

 ........................................................   

Podpis studenta 

 

 

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY 

Złożył egzamin dyplomowy w dniu  .................................................................................. 2013 r 

z wynikiem  ..................................................................................................................................  

Ogólny wynik studiów:  ...............................................................................................................  

Dodatkowe wnioski i uwagi Komisji:  .........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 



STRESZCZENIE 

 

 Sprawdzenie interoperacyjności platformy komercyjnej Cisco Unified Communications 

Manager, a także darmowego Asteriska wymagało przygotowania pewnych założeń, stworzenia 

metodologii testów, a także przygotowania laboratorium, w którym testy można było wykonać. 

Praca rozpoczęła się od przygotowania metodologii testów, której zastosowanie dałoby jasny 

pogląd na prawdziwość założonej w pracy tezy. Metodologia została stworzona przy 

wykorzystaniu doświadczenia, którego nabyłem podczas pracy w dziedzinie telefonii IP. 

Pomimo tego, że skupia się ona głównie na testach funkcjonalnych zawiera także elementy 

bardziej wnikliwej analizy niektórych scenariuszy, a także analizę napotkanych błędów. 

Laboratorium zostało zestawione przy wykorzystaniu urządzeń należących do Orange Polska. 

Środowisko testowe zostało przygotowane w ten sposób, by dało możliwość przetestowania 

wszystkich przedstawionych w metodyce i planie testów. Część zawierająca wnioski daje 

jednoznaczną odpowiedź na pytanie postawione w tezie, czyli, czy interoperacyjność platform 

jest satysfakcjonująca dla użytkowników końcowych.   

 

Słowa kluczowe: VoIP, ToIP, telefonia IP, SIP, Cisco, Asterisk, RTP 

 

 

 

 

TESTING INTEROPERABILITY OF OPEN-SOURCE ASTERISK AND COMMERCIAL 

CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER IPBX BASED ON SIP PROTOCOL 

 

 Checking the interoperability between Cisco Unified Communications Manager and the 

open source Asterisk required some certain assumptions to be prepared. I have create a testing 

methodology and prepared the laboratory, which was used for tests execution. The methodology 

was developed by use of the experience that I have gained during the work in the field  

of IP telephony. Methodology focuses mainly on the functional tests, but it also contains a few 

elements of a more deep analysis of some certain test scenarios, as well as the analysis of test 

cases in which errors were encountered. The laboratory has been set up with the use  

of equipment belonging to Orange Poland. The test environment was prepared in a way, which  

make the execution of all presented in the methodology test scenarios possible. The tests’ results 

gave a clear answer to the question posed in the document’s thesis, namely that the 

interoperability of the platforms is satisfactory for end users. 

 

Keywords: VoIP, ToIP, telefonia IP, SIP, Cisco, Asterisk, RTP 
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1. Wstęp 

 

 Rozważania na temat telefonii IP chciałbym zacząć od przedstawienia zmian  

w tradycyjnym modelu komunikacji międzyludzkiej [1]. Z każdym dniem model ten się zmienia 

i ludzie coraz częściej do komunikacji wybierają pokoje czatowe, portale społecznościowe, 

wiadomości e-mail, a także telefonię IP, która staje się dość ważną częścią tej całej układanki. 

Chciałbym odpowiedzieć na pytanie dlaczego Telefonia IP staje się coraz bardziej popularna  

i jakie są tak naprawdę jej zalety i czemu według mnie ludzie, a raczej firmy  

i korporacje powinni rozważać jak najszybszą migrację swoich tradycyjnych central 

telefonicznych do centralek typu IP. Żeby jednak zrozumieć mój punkt widzenia cofnijmy się  

do końcówki XX wieku, kiedy powstawały sieci transmitujące dźwięk, dane, a także wideo. 

Pomimo wielu zalet, z których największą było to, że sieci te dawały nam możliwość 

komunikacji, największym ich problemem było to, że były one od siebie odseparowane. Mam  

na myśli to, że przesyłanie głosu było oddzielone od transmisji danych, czy też przesyłu głosu.  

 

 

Rys. 1.1 Trzy odseparowane od siebie sieci. 

 

Prowadziło to do wielu problemów, gdyż integracja dowolnych aplikacji korzystających 

jednocześnie z głosu, danych, czy video była bardzo trudna i wymagała zaangażowania 

wysokich nakładów na zakup sprzętu, który odgrywał rolę pomostu pomiędzy tymi sieciami.  

Za przykład możemy podać automatyczny system obsługi klienta banku. Klient dzwoniąc pod 

dany numer jest w stanie sprawdzić stan swojego konta. Jest to jeden z wielu przykładów 

integracji świata głosu ze światem danych [1]. Jeszcze kilka lat temu uzyskanie takiej 

funkcjonalności wiązało się z poniesieniem olbrzymich kosztów, obecnie przy wykorzystaniu 

sieci konwergentych, w których wszystkie rodzaje danych przesyłane są w jednym medium, 

koszty ograniczone są do minimum. Jedynym wymaganiem jest posiadanie odpowiednich 

aplikacji IVR 1i stosowna ich konfiguracja.  Poza tym każda z tych odseparowanych sieci miała 

„swój świat”, czyli potrzebowała swojej infrastruktury, swojej grupy inżynierów, która się tymi 

                                                 
1 nazwa systemu w telekomunikacji, umożliwiającego interaktywną obsługę osoby dzwoniącej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja
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sieciami zajmowała itp., co znacznie zwiększało koszty utrzymania każdej z nich. Celem firm 

takich jak Cisco, Avaya jest zjednoczenie świata komunikacji i doprowadzenie sieci do stanu 

konwergencji, czyli do takiego, w którym jedna sieć będzie umożliwiała wszystkie środki 

komunikacji. 

 

 

Rys. 1.2 Konwergencja sieci. 

 

Z każdym kolejnym rokiem możliwości operatorów są coraz większe i oferują oni swoim 

klientom końcowym coraz większe pasmo jeśli chodzi o dostęp do Internetu. Możemy też 

zwrócić uwagę, że obecnie większość operatorów oferując swoje usługi, czy to telefoniczne, czy 

też internetowe lub telewizyjne przy doprowadzaniu ich do lokali mieszkalnych korzysta tylko  

i wyłącznie z jednego medium. Takie podejście w dość znaczny sposób podnosi także jakość  

i gamę usług. Bez konwergencji sieci nie bylibyśmy np. w przypadku Apple TV wypożyczać 

filmów w Internecie i oglądać ich później na telewizorze. Możliwości techniczne w obecnych 

czasach są już wystarczające i pozwalają na konwergencję. Skupmy się jednak na telefonii IP  

i zastanówmy się, dlaczego ludzie mieliby z niej korzystać?  Dlaczego nie pozostać przy 

tradycyjnych rozwiązaniach, które są wszechobecne już od wielu lat? Główną przyczyną będą 

prawdopodobnie długoterminowe oszczędności, na które składają się: 

 

 zredukowane okablowanie – jedno dla wszystkich rodzajów komunikacji; 

 zredukowane opłaty za połączenia – przesyłanie przez WAN; 

 zredukowane opłaty dla pracowników zdalnych i zdalnych lokalizacji firm; 

 konsolidacja aplikacji; 

 konsolidacja zespołu inżynierów IT; 

 

Jak widać Telefonia IP ma wiele zalet, a także cały czas się rozwija. Zyskuje coraz to nowych 

zwolenników i użytkowników jednak nadal tę technologię można uznać za nową, co skutkuje 

tym, że rozwiązania typu open source również cieszą się  dość dużym zainteresowaniem, gdyż 

ich komercyjne odpowiedniki mają dość często wysokie i dla wielu mniejszych firm przez  

to zaporowe ceny [2]. Dlatego głównie tylko te większe i te bardziej bogate firmy stawiają  

na systemy płatne, głównie takich firm jak Cisco, Avaya, Siemens. Jak widać oba podejścia  
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są wdrażane równolegle, co sprawia, że prawdopodobieństwo sytuacji, w której będą musiały 

one ze sobą współistnieć i współgrać jest dość duże i tak naprawdę coraz większe z każdym 

kolejnym dniem. Sytuacja ta zainspirowała mnie do tego, aby sprawdzić, czy poziom współpracy 

może być zadowalający zarówno dla użytkownika końcowego, jak i dla administratora takich 

systemów. Stworzyłem metodologię, która pozwoliła mi przeprowadzić szereg testów i analiz 

dających odpowiedź na to pytanie. Swoje badania skupiłem na interoperacyjność przy 

wykorzystaniu protokołu SIP, gdyż jest to protokół obecnie najbardziej popularny w środowisku 

telefonii IP. Jest on także dość prosty w zrozumieniu i łatwy w analizie. Jak wiadomo pewne 

standardy proponowane w dokumentach RFC są tylko swojego rodzaju sugestiami  

lub najlepszymi praktykami. W praktyce wygląda to tak, że każdy producent stara się 

zaimplementować stos protokołu SIP zgodnie z RFC, niestety jednak nie zawsze wynik 

implementacji jest zadowalający, a to  może z kolei prowadzić do problemów we współpracy 

systemów różnych producentów. 

 

Zastosowana w tej pracy metodologia ma na celu sprawdzić, czy systemy dwóch różnych 

producentów są w stanie współpracować zgodnie ze standardem protokołu SIP przedstawionym 

w dokumentach RFC3261 [3] i innych dotyczących tegoż protokołu. Wcześniej wspomniana 

metodologia ma także wskazać i opisać ewentualne odchylenia od standardu proponowanego 

przez dokumenty RFC 2 dotyczące protokołu SIP. Do tego celu zostanie wykorzystane 

środowisko laboratoryjne przygotowane z wykorzystaniem urządzeń firmy Cisco. Metodologia 

skupia się głównie na testach funkcjonalnych, a przygotowany plan testów został 

zaprojektowany z myślą, że pokryje on większość możliwych w życiu codziennym scenariuszy. 

Warte wspomnienia są też testy „lustrzane”, które mają na celu analizę tych samych scenariuszy 

testów (głównie podstawowych), wypełniając założenie, którym jest odwracanie   

ról testowanych rozwiązań. Wnioski z pracy mają dać pogląd na to, czy interoperacyjność obu 

testowanych platform przedstawia się na zadowalającym poziomie. 

 

Podsumowując Telefonia IP jest dziedziną, która będzie się wciąż rozwijać i zdobywać coraz 

większa popularność, dlatego mam nadzieję, że praca ta nie tylko pozwoli udowodnić 

postawioną w temacie tezę, ale także zaciekawi i zachęci czytelników do pogłębienia wiedzy  

w tym zakresie, który według mnie jest naprawdę bardzo ciekawy, gdyż wiąże w sobie aspekty 

techniczne, jak również te związane z komunikacją międzyludzką, która jest podstawą naszego 

życia. Co więcej, od prawie dwóch lat zajmuję się tematami związanymi z Telefonią IP i muszę 

przyznać, że tempo i rozwój tej dziedziny są naprawdę godne docenienia, a to z kolei jest 

dowodem na to, że ludzie są żywo zainteresowani tą technologią i nie zapowiada się, żeby 

odeszła ona do lamusa.  

 

 

 

                                                 
2 Zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum 
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2. Cel pracy 

 

 Założeniem, a także głównym celem pracy jest przygotowanie metodyki, która pozwoli 

ocenić interoperacyjność dwóch platform, które wspierają telefonię internetową, a mianowicie 

darmowego i wolnego rozwiązania Asterisk z komercyjnym rozwiązaniem firmy Cisco zwanym 

Unified Communications Manager (CUCM) w wersji 9.1. 

 

Poniżej przedstawiam punkty podsumowujące dodatkowe cele niniejszej pracy: 

 Stworzenie środowiska laboratoryjnego przygotowanego z wykorzystaniem urządzeń 

firmy Cisco. 

 Odpowiedź na pytanie, czy systemy dwóch różnych producentów są w stanie ze sobą 

współpracować na zadowalającym dla użytkownika poziomie.  

 Wskazanie i opisanie ewentualnych odchyleń od standardu proponowanego przez 

dokumenty RFC dla wybranych scenariuszy testów.  

 

Metodologia skupia się głównie na testach funkcjonalnych, a przygotowany plan testów został 

zaprojektowany z myślą, że pokryje większość najbardziej typowych scenariuszy.  

 

 Tak zwane testy „lustrzane”, także zawarte w metodologii mają na celu analizę 

niektórych, tych samych scenariuszy testów, wypełniając założenie, którym jest 

odwracanie ról testowanych rozwiązań.  
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3. Telefonia internetowa 

3.1.  Co to jest VoIP? 

 

Przygodę z telefonią IP dobrze byłoby zacząć od odpowiedzi na pytanie zawarte  

w temacie tegoż paragrafu. Zastanówmy się jak możemy zdefiniować telefonię IP? Czym ona 

jest dla zwykłego użytkownika, a czym dla biznesu? Co za nią przemawia? Jakie ma strony 

pozytywne, a jakie wady?  

 

Telefonią nazywamy przekazywanie informacji pomiędzy dwoma lub większą ilością 

uczestników przy użyciu różnych mediów – przewodów elektrycznych, czy też fal radiowych. 

Nie ma wątpliwości, że komunikacja, czy też przekazywanie informacji jest czymś na czym 

bazuje nasze codzienne życie, czy to prywatne, czy też biznesowe. Jest to coś co pozwala nam 

rozwijać siebie, rozwijać nasze firmy. Jest to coś, szczególnie ważnego w dzisiejszym świecie  

i nic nie wskazuje na to, że coś w tej kwestii się zmieni na przestrzeni przyszłych lat.  

W dobie rozwoju technologii internetowych rozwiązania VoIP, czy też szerzej mówiąc telefonii 

internetowej coraz bardziej zyskują na znaczeniu, gdyż prowadzą do tego, że Internet i inne sieci 

użytku publicznego są w stanie przenosić także połączenia głosowe. Krótko mówiąc sprowadza 

się to do konwergencji sieci, czyli ujednolicenia mediów do przesyłu wszelkiego rodzaju danych, 

głosu, czy też wideo. Ważne dla wszelkiego rodzaju użytkowników jest zapewne też to, że przy 

zmniejszonych kosztach telefonia IP oferuje porównywalny, a często już nawet większy 

wachlarz usług w porównaniu do tradycyjnej telefonii analogowej lub cyfrowej.  

 

Gdy sieci  przesyłu głosu i danych są odseparowane  fizycznie, tak jak ma to miejsce w telefonii 

tradycyjnej to taka sytuacja chroni strumień głosu przed błędami sieci przesyłu danych  

i na odwrót. Zatem pomimo całego szeregu zalet należy zwrócić także uwagę na zagrożenia. 

Telefonia IP rozwija się naprawdę prężnie i staje się coraz bardziej niezawodna, jednak 

ujednolicenie medium przesyłowego dla danych, głosu, wideo może zwiększyć potencjalne 

ryzyko związane z utratą niezawodności, czasowym pogorszeniem jakości, czy też nawet 

niesygnalizowaną utratą łączności [4]. Trzeba być świadomym tego typu zagrożeń  

i najważniejsze jest żeby nie zapominać o nich przy projektowaniu i implementacji telefonii IP, 

które przeprowadzone starannie i dobrze przemyślane jest w stanie niemalże w 100% 

wyeliminować wszelkie potencjalne problemy.  

Podsumowując, możemy stwierdzić, że jeżeli tylko inżynierowie zajmujący się ToIP’em, będą 

stosowali się do pewnych praktyk i wyznaczonych standardów i przy okazji będą racjonalnie  

i starannie planować wszelkie wdrożenia,  to telefonia IP może w przeciągu kilku najbliższych 

lat na stałe wyprzeć rozwiązanie tradycyjne towarzyszące nam od wielu dekad. 
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3.2.  Telefonia IP oraz model OSI3 

 

 

WARSTWA: CO ZAWIERA: 

APLIKACJI CUCM/Softphone 

PREZENTACJI Kodeki 

SESJI SIP/H323 

TRANSPORTU RTP/UDP/TCP 

SIECI IP 

ŁĄCZA DANYCH Ethernet 

FIZYCZNA Surowe dane 

 

Tabela 3.1. Spis warstw modelu OSI wraz z opisem ich zawartości 

 Zanim przejdziemy do dokładniejszej analizy telefonii IP chciałbym odnieść się  

do modelu OSI, który jest modelem referencyjnym dla sieci komputerowych. W powyższej 

tabelce widać jak rozlokowane są w nim wszystkie elementy związane z telefonią. W celu 

zrozumienia całego przebiegu przechodzenia przez kolejne warstwy chciałbym po krótce opisać 

każdą z nich, a także odnieść się w każdym z opisów do elementów telefonii [2]. Model OSI 

został stworzony w 1977 roku przez międzynarodową organizację standaryzacji ISO4 w celu 

ułatwienia implementacji „połączeń otwartych” (ang. open connections). Są to połączenia, które 

mogą być implementowane wewnątrz lub pomiędzy systemami. Model OSI to zbiór pewnych 

zasad i dobrych praktyk związanych z komunikacją pomiędzy urządzeniami. Zawiera w sobie 

siedem warstw. A każda informacja, a raczej dane, które przesyłamy przechodzą przez każdą 

kolejna warstwę i są przez nią w odpowiedni sposób obsługiwane. 

 

Pierwszą, a przy tym najniższą warstwą modelu OSI jest warstwa fizyczna. Odpowiedzialna 

jest ona za fizyczne mechanizmy łączności sieciowej, które zawierają następujące punkty: 

 Typ interfejsu użyty na urządzeniu sieciowym 

 Typ kabla użytego do połączenia urządzeń 

 Rodzaj konektorów wykorzystanych na każdym z końców kabla 

 Schemat „pinów” użytych na każdym końcu kabla 

 

Jest to najbardziej fundamentalna z warstw, a także najbardziej podstawowa cześć procesu 

wymiany danych. Jest ona także odpowiedzialna za sposób konwersji informacji binarnych  

do  sygnału warstwy fizycznej i vice versa. Jeżeli za przykład weźmiemy jako medium kabel 

miedziany to warstwa fizyczna będzie decydowała o tym jak dane w postaci binarnej „1”, „0”  

                                                 
3 model odniesienia łączenia systemów otwartych 
4 International Standard Organization 



12 

 

są konwertowane do postaci sygnału elektrycznego poprzez użycie różnych poziomów napięć. 

W warstwie tej nie ma żadnych specyficznych dla telefonii IP mechanizmów. 

 

 Drugą warstwą jest warstwa łącza danych. Jest to warstwa, która współpracuje ściśle  

z warstwą fizyczną. Jej główną funkcją jest podział danych na ramki. Jest to swojego rodzaju 

podział strumienia sygnały na mniejsze i łatwiejsze w obsłudze porcje danych. Każda z wyżej 

wymienionych ramek może być poddana testowi CRC (Cyclic Redundancy Check). 

Podsumowując, warstwa ta jest swojego rodzaju środkiem do wychwytywania błędów. Jest ona 

również najniższą z warstw, która może być bezpośrednio wykorzystana przez aplikacje telefonii 

IP – mówię tu o pewnych mechanizmach obsługi jakości, czyli QoS (Quality of Service). 

 

 Trzecia z kolei warstwa to warstwa sieci. W przeciwieństwie do warstwy łącza danych, 

która ramkuje dane tylko i wyłącznie na pojedynczym fizycznym połączeniu (np. Ethernet) 

warstwa sieci rodzaju inteligencję, która pozwala na komunikację pomiędzy różnymi sieciami,  

a co za tym idzie pomiędzy różnymi segmentami sieciowymi. Tak jak już wcześniej 

wspomniałem nie jest to najniższa warstwa, do której odwołują się aplikacje telefonii IP. Należy 

jednak pamiętać, że jest to najniższa warstwa, do której aplikacje ToIP5 muszą się odwołać.  

W przeciwnym razie nie mogłyby poprawnie funkcjonować, gdyż adresy kontrolowane w tej 

warstwie są niezbędne do nawiązywania połączeń i sesji telefonicznych. Każda końcówka 

posiada swój adres IP. Istotne dla połączeń są także porty (np. dla SIP 5060) przydzielane 

właśnie w tej warstwie. 

 

 Czwarta w kolejności warstwa transportu jest także odpowiedzialna głównie za kontrolę 

błędów. Jest to jednak kontrolna niezależna od kontroli wykonywanej [5] w warstwie łącza 

danych. W warstwie tej możemy wskazać dwa najbardziej popularne protokoły, a mianowicie 

UDP, a także TCP. Mają one już dość istotny wpływ na telefonię IP, gdyż charakterystyka 

każdego z nich ma swoje zalety i wady. UDP jest to prosty, bezpołączeniowy protokół, który 

został opisany w dokumencie RFC 768 [6]. Za jedną z jego największych zalet możemy uznać  

to, że dodaje niewielki narzut do transportowanych danych. Porcje, które są dostarczane przez 

UDP nazywają się datagramami, a sposób ich dostarczania nazywamy sposobem „używającym 

dostępnych środków” (ang. Best- effort) UDP jest najczęściej używanym protokołem jeśli chodzi 

o transmisję głosu w sieciach IP, gdyż zależy nam na tym, żeby przesyłać dane (głos) jak 

najszybciej i tak naprawdę wszelkie elementy potwierdzenia dostarczenia wiadomości 

(występujące w przypadku TCP) są zbędne. Możemy przyjąć, że w przypadku telefonii IP ruch 

sieciowy to około 30 do 50 datagramów na sekundę. Jeżeli chcielibyśmy potwierdzić osobno 

każdy z nich to z pewnością doprowadziło by to do problemów z przesyłem głosu. Poza tym 

korzystają z niego też aplikacje DNS itp. W odróżnieniu od protokołu TCP, UDP nie nawiązuje 

sesji przed rozpoczęciem transmisji pomiędzy hostami. TCP jest protokołem w dużej mierze 

bardziej niezawodnym i jego cechą charakterystyczną jest to, że przed rozpoczęciem przesyłania 

                                                 
5 Telephony over Internet Protocol 
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danych kanał komunikacji musi zostać zestawiony. Jest on dlatego nazywany protokołem 

połączeniowym. Zazwyczaj nie jest on wykorzystywany w telefonii IP. Należy jednak 

wspomnieć o tym, że czasami zdarza się, że jest on używany przy przesyłaniu sygnalizacji, która 

nawiązuje połączenie. 

 

 Warstwa sesji jest odpowiedzialna za zapewnienie ustanowienia, kontroli i  zakończenia 

sesji pomiędzy aplikacjami, które komunikują się przez sieć. To dzięki niej odpowiednie pakiety 

spośród wszystkich odbieranych i wysyłanych trafiają do odpowiednich aplikacji.  

To właśnie w tej warstwie odbywa się niejako sygnalizacja przy użyciu protokołu SIP, która 

inicjuje nam sesje i połączenia pomiędzy końcówkami [7]. 

 

 Warstwa prezentacji przekształca format danych w sposób taki, by były one wymownie  

i niedwuznacznie czytelne dla warstw zarówno wyższych, jak i niższych. W przypadku telefonii 

IP za przygotowanie danych do transportu odpowiadają kodeki (opisane w kolejnych 

rozdziałach), dlatego też można stwierdzić, że operują one właśnie na poziome warstwy 

prezentacji.  

 

 Warstwa aplikacji, to siódma z kolei, a także najwyższa warstwa referencyjnego modelu 

OSI. Dostarcza nam interfejs, który jest wykorzystywany przez użytkownika do interakcji  

z aplikacjami. Mówiąc o interfejsie mamy na myśli zarówno linie komand jak i interfejsy 

graficzne. Oczywiście należy pamiętać, że model OSI stosujemy dla aplikacji, które  

są aplikacjami sieciowymi, a nie działającymi tylko i wyłącznie lokalnie na naszej maszynie. Jest 

wiele przykładów aplikacji należących niejako do opisywanej warstwy aplikacyjnej.  

Są to na przykład: telnet, SSH, FTP, przeglądarki internetowe. Jednak aplikacje same w sobie 

nie są tym co opisuje warstwa aplikacyjna. Dostarcza im ona tylko środki, żeby były  

w stanie zdać sobie sprawę z tego, że mają dostęp do sieci i mogą z niej skorzystać. 

Podsumowując, głównym zadaniem warstwy aplikacji jest odebranie danych i przekazanie ich 

do pozostałych warstw modelu OSI bez jakiegokolwiek absorbowania użytkownika do tego 

procesu. Jeśli chodzi o telefonię IP to w warstwie aplikacji znajduje się właśnie interfejs 

użytkownika do wykonywania połączeń [2]. Możemy sobie wyobrazić, że cała telefonia IP jest 

swojego rodzaju zbiorem aplikacji i zakończeń sieciowych  (np. telefony IP). Idąc tym tropem 

dalej za aplikacje uznamy połączenia, pocztę głosową, IVR6, a za zakończenia telefony IP, 

aplikacje klienckie instalowane na komputerach PC, tabletach itp. (ang. softphones).  

W schemacie World Wide Web natomiast za aplikacje możemy uznać strony WWW, 

a za zakończenia najzwyczajniej w świecie przeglądarki internetowe. Oczywiście nie należy też 

zapominać o serwerach (IPBX7), które komunikują się między sobą, a także z końcówkami  

i umożliwiają lub też ułatwiają wykonywanie połączeń. Poniżej podsumowanie modelu OSI  

w kontekście telefonii IP. 

                                                 
6 Interactive Voice Response 
7  prywatna automatyczna centrala telefoniczna wykorzystująca internetowy protokół komunikacyjny IP 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_komunikacyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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Rys. 3.1. Model OSI i Telefonia IP [2] 

 

3.3.  Telefonia IP - opis biznesowy 

 

Wartość rynku telefonii IP w Polsce z roku na rok rośnie, głównie dzięki rynkowi 

masowemu, gdyż wielu operatorów kablowych wprowadza lub wprowadziło już do swojej 

oferty rozwiązania telefonii pakietowej co znacznie obniżyło oferowane przez nich koszty 

połączeń. Warto także zauważyć, że z każdym rokiem rośnie również popyt gospodarstw 

domowych na usługi pakietowe, co z kolei pozytywnie wpływa na rozwój telefonii VoIP. Do 

roku 2010 tempo wzrostu nie było zbyt wysokie, jednak ostatnie lata i miesiące prognozują 

bardziej dynamiczny rozwój tegoż rynku. Niestety spadek cen połączeń telefonii stacjonarnej,  

a także komórkowej nie pozwoli rozwijać się rynkowi telefonii IP aż tak szybko jak jeszcze kilka 

lat temu zakładali eksperci. Generalnie rzecz biorąc operatorzy telekomunikacyjni w Polsce 

coraz częściej oferują swoim masowym klientom rozwiązania telefonii IP.  Nawiązując  

do raportu UKE „O stanie rynku telekomunikacyjnego” w 2012 roku z odpłatnych usług VoIP 

skorzystało w Polsce ponad milion użytkowników. Wygenerowało to przychód na poziomie 0,23 

mld złotych w ramach ruchu na poziomie 1,6 mld minut [8]. Analizując wykres na rys.4 można 

dojść do wniosku, że podane przeze mnie wcześniej wskaźniki charakteryzowały się około 10% 

wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to odzwierciedlenie rosnącej popularności 

tegoż rynku na terenie Polski.  

 



15 

 

 

Rys. 3.2 Liczba abonentów VoIP w Polsce oraz rozmiar wolumenu ruchu [8] 

 

Z raportu wynika także to, że usługi telefonii IP były świadczone głównie w oparciu  

o sieć dostępową IP. Jeśli chodzi o udziały operatorów, którzy świadczyli usługi VoIP  

we własnej sieci dostępowej to ich liderem była Telekomunikacja Polska 

 

 

Rys.3.3 Udział  operatorów [8] 

  

Jeżeli natomiast chodzi  o udziały (pod względem liczby abonentów), którzy świadczyli swoje 

usługi w sieciach dostępowych innych operatorów wyniki przedstawiają się następująco: 

 

 

Rys. 3.4 Udział operatorów - usługi świadczone w sieci dostępowej innego operatora [8] 
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Jak widać na wykresie przedstawionym na rys.3.4. Aiton Caldwell posiada największą bazę 

klientów.  

 

W segmencie firm małych i średnich także można zauważyć pewien trend stopniowego 

przechodzenia na rozwiązania telefonii pakietowej. Ciekawym pomysłem wartym uwagi jest 

także usługa UCaaS (Unified Communications as a service) oferowana przez firmę Orange. 

Polega ona na tym, że klienci biznesowi płacą operatorowi tylko i wyłączenie za usługę.  

To operator odpowiada za infrastrukturę, która znajduje się w centrach danych Orange’a. Klient 

nie musi obsługiwać swojej własnej infrastruktury urządzeń i tak naprawdę administruje tylko 

telefonami IP, a także bramami dostępowymi do sieci PSTN. Pomysł jest naprawdę ciekawy  

i cieszy się coraz większą popularnością zarówno w Polsce jak i w Europie. Jedną z większych 

zalet jest też to, że do połączeń WAN wykorzystywana jest prywatna VPN sieć Orange’a. 

Pozwala to na uzyskanie kontroli nad połączeniami i zapewnienie wysokiej jakości rozmów. 

 

3.4.  Telefonia IP w firmie - przykład 

 

Tak naprawdę jeszcze  kilka lat temu posiadanie własnej centrali telefonicznej było atutem tylko 

największych przedsiębiorstw [9]. Dostępne były nieliczne rozwiązania komercyjne, które 

opierały się głównie na standardach zamkniętych, co znacznie zwiększało koszt nawet 

konfiguracji podstawowej, która w dodatku była mało elastyczna. Obecnie sytuacja się nieco 

zmieniła, gdyż konkurencyjność na rynku telefonii IP wzrosła, co pozwoliło znacznie obniżyć 

ceny rozwiązań ToIP8. Co więcej, pojawiły się także liczne rozwiązania otwarte i łatwo dostępne. 

Jednym z nich jest właśnie Asterisk, który przy dość niskich nakładach finansowych jest  

w stanie z powodzeniem obsługiwać małe firmy, a także kilkuset osobowe Call Center. W celu 

ukazania prostoty samego procesu planowania i instalacji systemu telefonii IP posłużę się 

przykładem instalacji Asteriska dla małego przedsiębiorstwa. Dlaczego wybrałem właśnie taki 

przykład? Ponieważ Asterisk jest dość dużym konkurentem dla komercyjnych rozwiązań  

ze względu na zdecydowanie niższe nakłady finansowe, które należy ponieść przy wdrożeniu, 

integracji, a także wsparciu technicznym. Przy samym planowaniu wdrożenia należy się 

zastanowić na czym nam zależy. Czy chcemy, aby nasz system obsługiwał tylko i wyłącznie 

jedną lokalizację firmy? Czy chcemy dodatkowo mieć możliwość wykonywania połączeń  

z wykorzystaniem tradycyjnej sieci telefonicznej PSTN (Public Switched Telephone Network)? 

Czy chcielibyśmy wykupić usługi internetowych operatorów VoIP, którzy oferują atrakcyjne  

w porównaniu do tradycyjnych operatorów stawki połączeń?   

 

Implementacja rozwiązania telefonii IP w małej lub średniej firmie sprowadza się do kilku 

kroków, które są następujące: 

                                                 
8 usługa bazująca na technologii VoIP, pozwalająca na prowadzenie rozmów telefonicznych za pomocą sieci IP 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol
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 Wybór programowego rozwiązania centrali telefonicznej (w naszym przypadku jest  

to Asterisk); 

 Wykorzystanie istniejącej już w firmie infrastruktury sieci IP. W miarę możliwości 

implementacja QoS 9dla przesyłu głosu; 

 Zakup serwera dostosowanego wydajnością do ilości użytkowników oraz instalacja  

na nim programowej centrali IP; 

 W razie chęci integracji centrali IP w istniejącymi już w firmie usługami ISDN10 (łącza 

PRI , BRI 11) należy również zakupić karty rozszerzeń dla serwera lub routera będącego 

bramą dla połączeń z siecią PSTN; 

 Stworzenie odpowiedniego dla danej firmy planu numeracyjnego (ang. dial plan), który 

będzie odpowiadał jej wymaganiom i jego konfiguracja na centrali; 

 Zakup fizycznych telefonów IP lub też rozwiązań programowych (ang. softphones). 

 

Jak widać ogólny schemat instalacji rozwiązań telefonii IP w małej firmie nie jest  

skomplikowany, choć oczywiście zależy od tego jaki poziom usług jest wymagany przez danego 

klienta [10]. Rysunek 3.5 przedstawia przykład rozwiązania komercyjnego bazującego  

na produktach firmy Cisco. 

 

 

Rys. 3.5. Przykład rozwiązania komercyjnego 

 

 

 

                                                 
9 Quality of Service 
10 Integrated Services Digital Network 
11 standardy warstwy fizycznej podstawowego interfejsu ISDN 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network
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Funkcja 

 

 

Urządzenie/Opis 

 

 

Router 

 

Np. Ciso ISR 2900 

Przetwarzanie 

połączeń 

 

Cisco Unified Communications Manager – CUCM (oddzielny serwer) 

Cisco Unified Communications Manager Express (funckcja routera) 

 

W przypadku małych biur i oddziałów, które wymagają szybkiej  

i efektywnej połączonej komunikacji głosu i danych, Cisco Unified 

Communications Manager Express sprawdzi się najlepiej, gdyż 

zapewnia użytkownikom przetwarzanie połączeń, a także wszystkie 

podstawowe i bardziej zaawansowane funkcje typu: transferów itp. 

 

Cisco Unified Communications Manager jest opartym na 

oprogramowaniu komponentem, którego główną funkcją jest 

przetwarzanie połączeń. CUCM powiększa wachlarz właściwości  

i możliwości telefonii przedsiębiorstwa.  

 

Redundancja 

przetwarzania 

połączeń 

 

W sytuacji, gdy firma dysponuje wieloma lokalizacjami połączonymi 

ze sobą siecią WAN zapewniającą odpowiedni poziom usług QoS 

stosuje się zazwyczaj architekturę scentralizowaną, a niej za ruting 

połączeń odpowiedzialny jest CUCM. Kiedy jednak nastąpi 

uszkodzenie lub usterka łącza WAN z pomocą  przyjdzie nam funkcja 

SRST (Survivable Remote Site Telephony, skonfigurowana na ruterze 

dostępowym),zapewniająca redundancję obsługi połączeń (oczywiście 

w ramach danej lokalizacji). 

 

Poczta głosowa 

 

 Cisco Unity Express – są to rozwiązania, które rozszerzają 

funkcjonalność rutera, na którym zainstalowany został już wcześniej 

CME. CUE jest zintegrowaną pocztą głosową, także systemem 

automatycznych zapowiedzi. 

Cisco Unity jest dodatkową aplikacją instalowaną na oddzielnym 

serwerze. Posiada dużo większe możliwości niż CUE. Zapewnia 

zaawansowane, oparte na konwergencji usługi komunikacyjne (np. 

przekazywanie wiadomości głosowych i zunifikowanych). 

 

 

Tabela 3.2. Telefonia IP w firmie. Opis urządzeń/rozwiązań [10] 
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3.5.  Sygnał mowy 

 

Wielokrotnie pojawiały się już i będą się zapewne pojawiać w tej pracy takie pojęcia jak 

telefonia, sygnał, komunikacja, przekaz itp. Zastanówmy się jednak co tak naprawdę je łączy? 

Odpowiedź jest prosta jest to głos, czyli sygnał mowy. Bez niego nie byłoby mowy o telefonii, 

komunikacji [11]. Jest on nieodzowny w tym przypadku. Zanim jednak przejdziemy  

do przedstawienia zasad jego transportu warto byłoby opisać czym on tak naprawdę jest i skąd 

się bierze?  

 

Zacznijmy od procesów, które prowadzą do wytwarzania mowy. Zanim wypowiemy jakieś 

zdanie musimy się najpierw zastanowić nad tym co chcemy powiedzieć, a zatem musimy 

przygotować pewną informację do przekazania – jest to proces psychologiczny. Implikuje  

on następny krok zwany procesem neurologicznym. Nasz układ neurologiczny jest pobudzany  

i aktywowany, czyli w prostych słowach organizm przygotowuje się fizycznie  

do wydania dźwięku. Gdy już mięśnie są gotowe następuje kolejna faza, kolejny proces 

nazywany procesem fizjologicznym, w którym następuje artykulacja, czyli kształtowanie się 

dźwięków mowy ludzkiej, który prowadzi do procesu aerodynamicznego – przepływu powietrza 

i generowania drgań, które posiadają złożoną strukturę widmowo czasową. Poniżej 

przedstawiona jest ilustracja wymieniające wszystkie ludzkie narządy, które mają wpływ  

na wytworzenie sygnału mowy: 

 

 

Rys. 3.6. Ludzkie narządy mające wpływ na wytwarzanie sygnału mowy. [12] 

 

Funkcje poszczególnych narządów przedstawiają się następująco: 

 Płuca, oskrzela, tchawica – są elementami drogi, która doprowadza powietrze do krtani. 

 Krtań – zawiera w sobie struny głosowe, które drgają. 

 Język, języczek, podniebienie, zęby, usta, jama nosowa – spełniają rolę niejakiego filtru. 
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 Zostało udowodnione, że zdecydowana większość częstotliwości, które możemy spotkać 

w ludzkiej mowie jest zawarta w paśmie od kilkuset Hz nawet do 4-7 kHz. Założenie  

to pozwoliło ustalić inżynierom, że w zastosowaniach telekomunikacyjnych będą oni używać 

zakresu częstotliwości między 300Hz, a 3400Hz, a zakres dynamiki  to 35-50 dB.  

Są to oczywiście wartości zalecane i dla pewnych specyficznych systemów mogą się one różnić. 

[7] Warto w tym momencie także wspomnieć o tym, że dla osób zajmujących się dźwiękiem 

bardzo ważne jest rozróżnienie typowego sygnału dźwiękowego od sygnału specyficznego jakim 

jest sygnał mowy, który posiada szereg cech pozwalających znacznie efektywniejsze jego 

kodowanie, a także kompresję. Ma to na celu oczywiście zmniejszenie wykorzystanego przez 

niego pasma do minimum. Jedną z formalnych technik kompresji jest miedzy innymi eliminacja 

ciszy, która wynika de facto ze sposobu w jaki ludzie komunikują się ze sobą, a istotą  

tej techniki jest po prostu zaprzestanie transmisji w momentach ciszy. Warto też zauważyć,  

że głos ludzki jest stacjonarny, a znaczy to tyle, że w pewnych ustalonych i niedużych odcinkach 

czasu pewne charakterystyczne wielkości sygnału nie zmieniają się, a dzięki temu można 

zastosować wiele technik kompresji, które nie będą zmuszone przesyłać próbek głosu, a tylko 

parametry sygnału mowy, co opiszę w dalszej części. 

 

Algorytmy kompresji głosu możemy podzielić na dwie główne grupy, a mianowicie  

na bezstratne i stratne. Cechą charakterystyczną tych pierwszych jest to, że nawet po przejściu 

całego procesu kompresji i dekompresji są w stanie odtworzyć cyfrowy przebieg sygnału  

w postaci dokładnie takiej samej jaka była podana na wejściu [7]. Należy jednak pamiętać,  

że algorytmy kompresji bezstratnej nie są bardzo wydajne i są w stanie ograniczyć ilość 

przesyłanych danych o około 20%. Jeżeli chodzi natomiast o algorytmy stratne to większość  

z nich została skonstruowana na podstawie wiedzy o ludzkich narządach mowy, 

psychofizycznych aspektów słuchu, a także przeróżnych algorytmów z dziedziny teorii dźwięku 

i sygnałów. W tym przypadku duży stopień kompresji jest osiągany niestety kosztem utraty 

wielu szczegółów. Pomimo tego jest ona możliwa dzięki sposobowi działania ludzkich zmysłów, 

dla których pewne dane są bardziej istotne niż inne. Istotnym faktem jest także to, że jeżeli 

pewne algorytmy są przystosowane do przenoszenia sygnału mowy to z dużą dozą pewności nie 

będą one w stanie kompresować z zadowalającym efektem końcowym sygnałów, których 

częstotliwość nie mieści się w zakresie częstotliwości sygnału mowy.  

 

3.6.  Zasady transportu głosu 

 

 Rozważania na temat zasad transportu głosu należy rozpocząć od przedstawienia różnicy 

pomiędzy podejściem do niego w tradycyjnej telefonii i w telefonii IP. W przeciwieństwie  

do podejścia „starodawnego” telefonia IP  prezentuje swojego rodzaju „nieinteligentny” sposób 

przesyłu danych. [2] Chodzi o to, że najniższe warstwy modelu OSI nie są w stanie odróżnić 

pakietów zawierających dane od tych zawierających głos. Nie są zatem świadome tego, 
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 co tak naprawdę przenoszą. W tradycyjnej telefonii obwody przenoszące głos są dla niego 

dedykowane, co z założenia zapewnia większą niezawodność. 

 

Zanim jednak będziemy w stanie przetransportować głos musimy go odpowiednio przygotować 

do formy, którą sieć VoIP będzie w stanie przenieść. Procesy prowadzące do digityzacji 

analogowego dźwięku, a także do przeprowadzenia procesu odwrotnego są niezbędne do tego, 

aby rozmówcy byli w stanie usłyszeć wytworzone przez siebie dźwięki, które przesłane były 

przez sieć. Dostępne techniki przetwarzania dźwięku w sieciach VoIP  w żaden sposób nie  

są zależne od rodzaju łącza danych mogą zatem się różnić w zależności od potrzeb. Cyfrowo – 

analogowe przetwarzanie (ang. Digital-to-analog conversion: DAC) zawiera w sobie wiele 

technik takich jak kwantyzacja, próbkowanie, filtrowanie, czy też kompresję [2]. 

 

Idąc tym tropem dalej stwierdzamy, że VoIP przesyła zdygitalizowany głos przy użyciu sieci IP. 

Teraz należałoby się zagłębić we wspominane wcześniej techniki. Przy konwersji  sygnału 

analogowego do formy cyfrowej należy zwrócić szczególną uwagę na dwa czynniki,  

a mianowicie: próbkowanie i kwantyzację. Razem determinują one jakość zdygitalizowanego 

dźwięku. Jak już też wcześniej było wspomniane zakodowany dźwięk, będący już  

w zdygitalizowanej formie, w celu oszczędności pasma, będzie trzeba także skompresować.  

 

3.6.1. Kodowanie dźwięku 

 

 Odpowiadając na pytanie co to jest kodowanie dźwięku usłyszymy zapewne, że jest  

to pewien sposób przypisania wartości cyfrowych do analogowych wartości amplitudy sygnału. 

Koder wraz z dekoderem tworzą nam tak zwany kodek, czyli swojego rodzaju oprogramowanie 

lub też sprzęt, który implementuje algorytm kodowania [13]. W takim podejściu koder 

odpowiada za kompresję oraz kodowanie, a dekoder za dekodowanie oraz dekompresję.  

Do kolejnych podstawowych pojęć występujących w tej dziedzinie należą także: 

 Algorytm kodowania – pewien sposób kompresji i kodowania sygnału; 

 Standard kodowania – jest to dokument, który opisuje praktyczną implementację danego 

algorytmu. Utworzony w celu zapewnienia kompatybilności pomiędzy różnymi 

implementacjami. 

 

 Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kodeków: 

1. Kodeki rodzaju „waveform coding”, które odtwarzają sygnał wejściowy z próbek; 

2. Kodeki typu AbS (analysis by synthesis), które odtwarzają sygnał wejściowy przez 

analizę własności traktu głosowego.  

 

Podsumowanie obydwu rodzajów przedstawia się następująco: 

1. Kodeki typu waveform: 

 Zazwyczaj próbka jest mniejsza niż rozmiar nagłówka pakietu; 
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 Nie mają opóźnienia algorytmicznego; 

Należą do nich: PCM, ADPCM 

 

2. Kodeki typu AbS: 

 Naśladują proces formowania głosek; 

 Posiadają dość małą przepływność wyjściową; 

 Cechuje je nienaturalny dźwięk; 

 Nie zaleca się do kodowania DTMF, faksów, czy też „music on hold” 

Przykłady to: LPC (Linear Prediction Coder), CELP (Codebook Excited Linear Prediction). 

 

Jednak prześledźmy krok po kroku proces kodowania sygnału mowy dla obecnie najbardziej 

popularnego standardu modulacji sygnału analogowego jakim jest modulacja PCM 12(kodek 

G711). W powyższej modulacji możemy wyróżnić tak naprawdę 3 etapy: 

 

1. próbkowanie; 

2. kwantyzacja; 

3. kodowanie. 

 

 

Rys. 3.7. Modulacja PCM i jej 3 kolejne etapy [13] 

 

 Próbkowanie polega na pobraniu tzw. próbki, czyli wartości sygnału analogowego  

w pewnych ściśle ustalonych wcześniej odstępach czasu, które nazywamy okresem próbkowania 

i określamy mianem częstotliwości próbkowania. Ideą próbkowania jest więc przekształcenie 

ciągłego w czasie sygnału na ciąg impulsów, których amplituda jest równa wartościom 

chwilowym sygnału w momencie pobierania rozważanej próbki. Poniższy rysunek ukazuje ideę 

próbkowania [14]. Górna część ilustracji przedstawia oryginalny i ciągły sygnał analogowy, 

drugi natomiast pokazuje już nieciągłą w czasie jego zmodyfikowaną, choć nadal nie 

zdygitalizowaną formę jako serię dyskretnych próbek.  

 

                                                 
12 Pulse Code Modulation 
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Rys. 3.8. Idea próbkowania [13] 

 

Idąc krok dalej stwierdzamy, że wierność odtwarzanego sygnału zależy głównie  

od częstotliwości próbkowania. Głównym twierdzeniem, na którym opiera się proces 

próbkowania jest twierdzenie Shannona, które mówi, że jeżeli chcemy zachować wierność 

informacji w próbkowanym sygnale częstotliwość próbkowania musi być przynajmniej dwa razy 

większa od maksymalnej częstotliwości sygnału, który próbkujemy. Kolejne dwa rysunki 

pokazują powód, dla którego założenie Shannona jest niezbędne. 

 

 

Rys. 3.9. Sygnał analogowy wraz z wartościami próbek. 

 

Rys. 3.9. pokazuje sinusoidę reprezentującą oryginalny sygnał analogowy. Czarne punkty 

wskazują na miejsca, gdzie zostały odczytane wartości próbek. W każdym okresie sygnału 

zostały zaznaczone dwie próbki, czyli częstotliwość próbkowania jest dwa razy większa  

od częstotliwości samego dźwięku. Jest to absolutne minimum, które pozwoli  

na rekonstrukcję sygnału, który wciąż będzie zrozumiały dla ludzkiego ucha, jednak nie będzie 

wykazywał on wysokiej jakości. Kolejny rysunek ukazuje sytuację, w której liczba próbek jest 

mniejsza niż dwie próbki na okres. Czarne linie udowadniają, że po takiej konwersji dźwięk 
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będzie zupełnie niezrozumiały dla odbierającego i tak naprawdę nie będzie miał wiele 

wspólnego z jego analogowym oryginałem. 

 

 

 

Rys. 3.10. Sygnał analogowy. Próbki zebrane bez zastosowania prawa Shannona 

 

Dla przesłania sygnału mowy ludzkiej wystarczy pasmo podstawowe z zakresu 300Hz – 3400Hz. 

Aplikując prawo Shannona dla tych wartości wynika, że częstotliwość próbkowania powinna 

wynosić około 6400 Hz, jednak w latach 50 ubiegłego wieku kiedy technika nie pozwalała 

jeszcze na budowę dobrej jakości filtrów w pierwszych teletransmisyjnych systemach ustalono, 

że dla mowy ludzkiej częstotliwość próbkowania wynosić będzie 8000Hz. 

 

Kolejnym etapem w opisywanym procesie cyfryzacji analogowego sygnału mowy ludzkiej  

dla modulacji PCM jest kwantyzacja, która dotyczy ilości bitów używanych do reprezentacji 

pojedynczej próbki dźwięku.  

 

 

 

Rys. 3.11. Modulacja PCM. Przedziały kwantowania [13]  

 

W przypadku modulacji PCM  stosujemy 256 przedziałów kwantyzacji. Wynika to z liczby 

bitów kodowania, która w tym przypadku jest równa 8, a 28 =256. Mówiąc prościej jeżeli 
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pracujemy przy użyciu 8 bitów wtedy każda z próbek jest w stanie reprezentować 256 różnych 

wartości, dlatego możemy pracować z liczbami z przedziału -128 do +127.  Z powodu użycia 

liczb całkowitych nieuniknionym jest wprowadzenie szumudo sygnału, który dygitalizujemy.  

Na przykład analogową wartość, która wynosi 7,44245 po degitalizacji będziemy reprezentować 

liczbą siedem „7” [5]. Żeby zrozumieć czemu tak się dzieje wyobraźmy sobie, albo raczej 

zdajmy sobie sprawę z tego, że dana próbka znajdująca się w danym przedziale kwantyzacji 

może znajdować się w dowolnym miejscu tego przedziału i w zależności od miejsca, w którym 

się znalazła jej amplituda będzie miała nieco inną wartość, a mimo wszystko próbka ta będzie 

znajdować się w tym samym przedziale kwantyzacji. Stwierdzamy zatem, ze wartość amplitudy 

obarczona jest pewnym przybliżeniem nazywanym błędem kwantyzacji, który  dla przykładu 

przy użyciu 16 bitów będzie miał mniejszą wartość, jednak nigdy nie uda się go wyeliminować, 

co implikuje stwierdzenie, że sygnał analogowy odtworzony z cyfrowego zawsze będzie różnił 

się tego pierwotnego, który został poddany digityzacji – jest to tak zwany szum kwantyzacji 

widoczny na rys.3.12. 

 

 

Rys. 3.12. Szum kwantyzacji. [13] 

 

 Ostatnim etapem całego procesu jest kodowanie, czyli proces przyporządkowania próbek 

do określonych wartości cyfrowych. Innymi słowy przyporządkowujemy przedziałom 

kwantowania pewne binarne wartości, które reprezentowane są przez ciąg impulsów  

o wartościach „0” lub „1”, a z powodu, że dla PCM przyjmujemy 8 bitów to także każda próbka 

jest reprezentowana przez 8 bitową sekwencję. 
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Rys. 3.13. Modulacja PCM. Kodowanie. [15] 

 

3.7.  Kodeki 

 

 Kodekiem nazywamy algorytm służący de facto do pakietyzacji danych zawierających 

multimedia w celu umożliwienia wysłania ich przez sieć w czasie rzeczywistym. Wiele typów 

kodeków jest używanych do kodowanie i dekodowania lub też kompresji, czy też dekompresji. 

Niezwykle istotną sprawą już na samym początku planowania infrastruktury sieciowej mającej 

służyć także usługom telefonii internetowej jest zrozumienie jak dużą część dostępnego pasma 

będą wykorzystywały rozmowy [7]. Tylko wtedy będziemy w stanie odpowiednio wybrać 

dostępne kodeki do naszego rozwiązania, a także zapewnić satysfakcjonujący poziom usług.  

 

Jest kilka kodeków, które cieszą się większą popularnością niż pozostałe. Należą do nich między 

innymi te prezentowane w kolejnych rozdziałach. 

 

3.7.1.  G711 

 

Jest międzynarodowym standardem do kodowania głosu w kanale 64 kbps [16]. Oparty jest  

na modulacji kodowo-impulsowej (PCM – opisanej w poprzednim rozdziale) o próbkowaniu 

8kHz przy 8 bitach na próbkę. Głos zakodowany przy użyciu tego kodeka jest gotowy  

do transportu także w sieci  PSTN. Jest on używany na szeroką skalę w całej dziedzinie 

telekomunikacji. Wyróżnia się dwa jego rodzaje: 

1. Mu-law – stosowany w Japonii i Ameryce Północnej; 

2. A-law – stosowany w pozostałych krajach. 

 

Jest to kodek, z którego skorzystałem w fazie przeprowadzania testów interoperacyjności 

platform. 



27 

 

3.7.2. G729 

 

Kodek, który korzysta z algorytmu ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction). Jest 

on modyfikacją algorytmu CELP, a jego największą zaletą w porównaniu do starszego podejścia 

jest mniejsza złożoność obliczeniowa. Sam kodek G729 oznaczany jest jako CS-ACELP 

(Conjugate Structure ACELP) [11].  Zagłębiając się w mechanizm działania tego kodeka należy 

zwrócić uwagę, że wykorzystuje on dwie książki kodowe: algebraiczną i adaptacyjną. Sygnał  

na wejściu jest przetwarzany przez górnoprzepustowy filtr i następnie dzielony na ramki  

o długości 10ms (80 próbek), natomiast każda ramka jest dzielona na dwie podramki o długości 

5ms (40 próbek). W wyniku zastosowanej analizy (LPC – Linear Prediction Coder) uzyskujemy 

współczynniki oraz zbiór parametrów pobudzania. Ramki sygnału porównywane są przez koder 

z powyższymi parametrami. Następnym krokiem jest wybór pobudzeń ze zbioru książki 

wymuszeń, który powinien być najbardziej zbliżony do wejściowego sygnału mowy. Kolejnym 

etapem jest przesłanie parametrów kodów pobudzeń oraz parametrów filtrów LPC  

do odbiornika. To właśnie na podstawie tych parametrów, a także na podstawie samej książki 

wymuszeń sygnał jest odtwarzany.  

 

Poniżej schemat blokowy kodera CS-ACELP 

 

Rys. 3.14. Schemat blokowy kodera CS-ACELP. [11] 
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Schemat dekodera jest następujący: 

 

Rys. 3.15. Schemat blokowy dekodera CS-ACELP [11] 

 

Każdy z kodeków ma swoje wady i zalety. Niektóre tak jak G711 są świetne w sytuacji, gdy 

dysponujemy dużą przepustowością łącza i niewielkim opóźnieniem. Nie będzie jednak dobrym 

wyborem jeżeli zastosujemy go na łączach o ograniczonej przepustowości.  Natomiast kodeki 

gwarantujące kompresję niestety są przyczyną pogorszenia się jakości przesyłanego dźwięku, 

dlatego tak jak zawsze najważniejsze jest to, aby znaleźć złoty środek i dobrać kodek 

odpowiednio do panujących w naszej sieci warunków po to by zoptymalizować korzyści płynące 

z wyboru rozwiązań telefonii IP. 

 

Współczynnikiem, który pomaga nam określić jakość dźwięku po dekompresji, kompresji  

lub transmisji jest tak zwany subiektywny wskaźnik jakości dźwięku – MOS (Mean Opinion 

Score). To właśnie on jest używany najczęściej w telefonii IP. Podawany jest w skali od 1 do 5: 

1 – zła; 

2 – słaba; 

3 – średnia; 

4 – dobra; 

5 – znakomita. 

 

 

 



29 

 

3.8. Protokoły 

 

W rozdziale tym przedstawię głównie protokół SIP, a także RTP, SDP oraz SCCP, czyli 

protokoły, które ściśle współpracują z protokołem SIP.  

 

3.8.1. SIP 

  

 W poniższym rozdziale chciałbym omówić strukturę protokołu komunikacyjnego  SIP. 

Rozważania na jego temat rozpocznę od przedstawienia podstaw, a także jego podstawowych 

funkcji. Następnie opiszę jego bardziej zaawansowane aspekty, a także wytłumaczę co tak 

naprawdę czyni go wyjątkowym. Nie wolno zapominać, że jest on nieodłączną częścią tematu 

jakim jest telefonia IP. Obecnie można stwierdzić, iż jest najbardziej popularnym z protokołów 

sygnalizacyjnych, a jego największy rywal, czyli H323 już jakiś czas temu zszedł na drugi plan. 

 

SIP jest protokołem stworzonym przez grupę Multiparty Multimedia Session Control (MMUSIC) 

należącą do  Internet Engineering Task Force (IETF) jako alternatywa do wcześniej 

wspominanego już protokołu H323. Cechy SIP’a są zgodne z następującymi dokumentami RFC: 

2543 opublikowanym w marcu 1999, 3261 opublikowanym w czerwcu 2002, a także RFC 3665 

[17] opublikowanym w grudniu 2003. Z powodu, iż sam protokół SIP bazuje na logice sieci 

WWW (protokołu http itp.), a przy tym jest bardzo prosty w implementacji jest używany  

na wielką skalę przy sygnalizacji połączeń w bramach (ang. gateways), a także w serwerach 

proxy dostawców internetowych. SIP jest protokołem typu peer-to- peer, gdzie User Agenci 

(UAs) inicjują sesję (podobnie jak w H323). Warto także wspomnieć, że SIP jest protokołem 

używającym tekstowych  wiadomości opartych na standardzie ASCII, co bardzo ułatwia 

wszelkie procesy rozwiązywania potencjalnych problemów napotkanych przy implementacji 

protokołu lub jego użyciu. 

 

3.8.1.1 Charakterystyka 

Jedną z najważniejszych cech protokołu SIP jest jego prostota. Oparty na modelu klient-

serwer, a także na zasadzie żądanie-odpowiedź jest [18] powszechnie uznawany za protokół 

nieskomplikowany i „przyjazny” w użyciu.  W prosty sposób można zatem przewidzieć 

konsekwencje takiej struktury, a mianowicie staje się on coraz bardziej powszechny. 

Powszechność natomiast pomaga w szybszym rozwoju. Kolejną sprawą przemawiającą  

za protokołem SIP jest cała paleta usług, które tenże protokół nam umożliwia. Są to między 

innymi: 

 zestawianie połączeń; 

 zadzorowanie połączeń (sesji) 

 mobilność – mamy możliwość dostępu do tychże usług przy użyciu dowolnego 

komputera mającego podłączenie do sieci Internet; 

 natychmiastowa komunikacja; 
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 usługi głosowe oferujące przy odpowiedniej konfiguracji i zapewnieniu odpowiednich 

wymagań co do polityk QoS jakość głosu nawet lepszą niż w PSTNie; 

 możliwość wideo połączeń, a także wideokonferencji; 

oraz wiele innych. 

 

SIP jednak nie jest wolnostojącym systemem komunikacyjnym i bez towarzystwa oraz 

współpracy z innymi protokołami nie jest w stanie zapewnić pełnowartościowego, 

multimedialnego środowiska komunikacji, jednak zapewnienie podstawowych funkcjonalności 

nie zależy od żadnego z niżej wymienionych protokołów:  

 RTP  - zapewniający transport danych typu „real-time”, a także umożliwiający 

wprowadzanie polityk QoS; 

 RTSP13 – umożliwiający kontrolowanie dostarczania strumieniowanych mediów; 

 MGCP – umożliwiający kontrolowanie „PSTNowych” bramek; 

 SDP – opisujący szczegóły sesji multimedialnych. 

 

SIP wspiera 5 aspektów nawiązywania, a także terminacji komunikacji multimedialnej: 

1. determinuje lokalizacje żądanego zakończenia (endpoint) – wspiera rozwiązywanie 

adresów, mapowanie nazw, a także przekierowywanie połączeń; 

2. determinuje wymagania dotyczące mediów – najniższy poziom dostarczanej usługi 

pomiędzy końcówkami przy użyciu protokołu opisu sesji – SDP; 

3. jest w stanie określić dostępność końcówki – jeżeli połączenie nie może być z jakiegoś 

powodu nawiązane SIP ocenia, czy końcówka wydzwaniana jest zajęta inną rozmową, 

czy po prostu nie odebrała rozmowy. Po określeniu powodu SIP wysyła wiadomość 

zawierającą informację o powodzie; 

4. w przypadku, gdy rozmowa pomiędzy dwoma końcówkami może być nawiązana SIP  

ją nawiązuje. Warto także wspomnieć o tym, że SIP dopuszcza zmiany (stworzenie 

konferencji, zmiana kodeka) w trakcie trwania rozmowy;    

5. jest także odpowiedzialny za obsługę transferów, a także terminacji połączeń. 

 

3.8.1.2 Architektura 

W tym momencie możemy zadać sobie proste pytanie – Jak działa protokół SIP i jaka jest 

jego architektura? Odpowiedź jest równie prosta jak pytanie. Użytkownicy w sieci „sipowej”  

są identyfikowani poprzez unikalne adresy „sipowe”, które są bardzo podobne do adresów email, 

a ich format jest następujący sip:userID@domena.com. UserID może być zarówno nazwą 

użytkownika jak i numerem E.164. Domena.com może być prawdziwą domeną lub zwyczajnym 

                                                 
13 Real Time Streaming Protocol 

sip:userID@domena.com
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adresem IP [18]. Użytkownicy rejestrują się w serwerze SIP registrar14 przy użyciu sipowych 

adresów do nich przypisanych. Informacja o lokalizacji jest udostępniana przez serwer registrar 

serwerowi location po uzyskaniu zapytania.  

 

W momencie, gdy użytkownik rozpoczyna rozmowę żądanie SIP wysyłane jest  

do serwera SIP (serwer proxy lub redirect). Żądanie zawiera adres dzwoniącego (w polu „from” 

nagłówka), a także adres osoby wydzwanianej (pole „to” nagłówka).  

  

 

Rys. 3.16. Przykład wykorzystania protokołów w komunikacji. [4] 

 

Uczestnicy biorący udział w sesji, są nazywani Agentami (user agents). Mogą  

oni funkcjonować w jednej z poniższych ról, ale nigdy w obu w tym samym czasie. 

 

 User Agent Client – UAC 

Wysyłają oni żądania SIP  

 User Agent Server – UAS 

W przeciwieństwie do UAC obierają żądania wysyłane przez innych agentów. Wysyłają 

także odpowiedzi w imieniu na przykład użytkownika 

 

Z architekturalnego punktu widzenia fizyczne komponenty należące do sieci SIP  

są pogrupowane w dwie główne kategorie, a mianowicie: 

 

1. Klienci (końcówki) 

a. Telefony - Mogą działać jako UAS oraz UAC 

b. Bramy - Także mają możliwość pracy w trybie UAS oraz UAC, a co więcej  

są w stanie zapewnić wsparcie kontroli połączenia. 

                                                 
14 Rejestrator SIP (registrar) jest swojego rodzaju bazą danych, która komunikuje się z węzłami SIP w celu zbierania i archiwizacji informacji 

na temat użytkowników SIP 
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2. Serwery 

a. Redirect Server  - Jest odpowiedzialny za przekierowania użytkownika do innego 

serwera. Dostarcza klientom informacji na temat następnego lub następnych 

skoków (next hop). 

b. Proxy Server - Jest komponentem pośredniczącym otrzymującym żądania SIP  

od klienta i następnie przekazującym je do następnych serwerów w sieci SIP. 

c. Registrar - Jest odpowiedzialny za odbieranie zgłoszeń rejestracyjnych UA (User 

Agentów) 

d. Location Server - Odpowiada za przechowywanie położenia UA 

 

3.8.1.3 Podstawowe typy wiadomości i typy odpowiedzi 

Komunikaty i wiadomości w protokole SIP możemy tak naprawdę podzielić  

na dwie kategorie, a mianowicie żądania wysyłane przez klientów, które występują także pod 

nazwą metod (methods), także odpowiedzi zwracane przez serwery [5]. Warto także wspomnieć, 

iż każdy komunikat zawiera nagłówek opisujący szczegóły komunikacji. 

 

Sygnały SIP możemy podzielić na 10 różnych kategorii, a każda z nich pełni tak 

naprawdę inna funkcję. Poniżej lista wcześniej wspominanych sygnałów: 

 

 INVITE - Metoda używana do rozpoczynania sesji i ewentualnego zakomunikowania 

możliwości jej zakończenia. 

 ACK - Używana do potwierdzenia otrzymania wiadomości INVITE. 

 BYE - Informacja ta wysyłana jest zaraz po zakończeniu połączenia. 

 CANCEL - Anulowanie żądania w toku. 

 OPTIONS - Metoda ta używana jest w sytuacji, gdy chcemy „zapytać” sipowego peera  

o jego możliwości nawiązania połączenia. Ważne jest jednak to, że de facto nie 

nawiązujemy połączenia, a tylko pytamy. 

 REGISTER - Metoda odpowiadająca za rejestrację użytkownika w rejestrowym serwerze 

SIP. 

 INFO - Odpowiada za transport sygnalizacji w trakcje trwania sesji. 

 PRACK - Potwierdzenie odpowiedzi prowizorycznej 

 

Metody SIP stosowane są generalnie wtedy kiedy połączenie ma być de facto rozpoczęte, 

zakończone lub w jakikolwiek sposób zmienione [19]. Nawiązując do wcześniejszych słów 

porównujących SIP do protokołu http możemy spodziewać się, że metody SIP oczekują pewnej 

odpowiedzi (podobnie jak metody POST i GET w protokole HTTP), które zaprezentowane  

są poniżej: 

 

 1XX - Odpowiedź informacyjna, mówiąca o otrzymaniu żądania i informująca o jego 

procesowaniu. 
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 2XX - Odpowiedź informująca o sukcesie. Wszelkie akcje związane z żądaniem zostały 

zrozumiane zaakceptowane i wykonane. 

 3XX - Informacja o przekierowaniu. W celu zrealizowania żądania należy wykonać 

dalszą akcję, która wynika ze szczegółowego typu odpowiedzi. 

 4XX - Błąd po stronie klienta. Informacja o tym, że żądanie nie jest poprawne i nie ma 

możliwości, aby było zrealizowane przez serwer. 

 5XX - Błąd serwera. Informacja na temat tego, że serwer z pewnego powodu nie był  

w stanie zrealizować żądania. 

 6XX - Błąd globalny. Żądanie nie jest możliwe do zrealizowania przez żaden  

z dostępnych serwerów z przyczyn obiektywnych. 

 

3.8.1.4 Przykładowe sesje  

W celu zobrazowania informacji przedstawionych we wcześniejszych paragrafach 

chciałbym przedstawić kilka przykładowych sesji protokołu SIP, które przedstawione zostały  

w dokumencie RFC3665 [17]. Będą one bazowymi opisami sesji, a także moją referencją  

w testach interoperacyjności obu opisanych przeze mnie platform, gdyż opisują one standard 

zgodnie, którym urządzenia przeze mnie testowane powinny funkcjonować. 

 

 

 

Rys. 3.17. Połączenie podstawowe (Basic call) – przykład. [4] 

 

W nawiązywaniu prostego połączenia przedstawionego na powyższym rysunku 

przedstawiającym sygnalizację (bez użycia serwerów) pomiędzy dwoma bramami SIP można 

wyróżnić następujące kroki: Źródłowy UAC wysyła wiadomość INVITE do UAS. Wiadomość 

zawiera opis wspieranych przez końcówkę UAC mediów ( SDP ) Jeżeli odbiorca wiadomości, 

czyli UAS stwierdzi, że parametry rozmowy przedstawione przez UAC są dla niego 
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akceptowalne wyśle odpowiedź pozytywną w kierunku UAC. Następnie źródłowy UAC wysyła 

wiadomość ACK – w tym momencie zarówno UAC jak i UAS mają wszelkie informacje 

potrzebne do nawiązania sesji RTP pomiędzy nimi. 

 

Poniżej kolejny przykład sesji, tym razem z wykorzystaniem serwera proxy: 

 

Rys. 3.18. Przykład prostego połączenia, wykorzystany serwer proxy. [4] 

 

Poniżej opis sesji przedstawionej na rysunku: 

1. Agent UAC wysyła wiadomość INVITE w kierunku proxy serwera. 

2. Serwer proxy, jeżeli istnieje taka potrzeba, wysyła zapytanie i „konsultuje” się  

z serwerem. location w celu zlokalizowania ścieżki, a także adresu IP odbiorcy. 

3. Serwer proxy wysyła wiadomość INVITE w kierunku agenta UAS. 

4. W przypadku gdy UAS jest w stanie zaakceptować przedstawione parametry rozmowy 

przesyła wiadomość pozytywną w kierunku serwera proxy. 

5. Serwer proxy odpowiada agentowi UAC. 

6. Agent UAC wysyła wiadomość ACK. 

7. Serwer proxy przesyła wiadomość ACK w stronę UAS.  

8. Ostatnim krokiem jest zestawienie strumienia RTP. 
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Rys. 3.19. Przykład połączenia z serwerem redirect. [4] 

 

Zestawienie sesji przy użyciu serwera Redirect wygląda następująco: 

1. Źródłowy agent UAC wysyła wiadomość INVITE w stronę serwera redirect. 

2. Serwer redirect, jeżeli istnieje taka potrzeba, wysyła zapytanie i „konsultuje” się 

 z serwerem location w celu zlokalizowania ścieżki, a także adresu IP odbiorcy. 

3. Serwer redirect odsyła wiadomość MOVED w kierunku UAC z adresem IP uzyskanym  

z serwera location. 

4. Źródłowy agent UAC potwierdza przekserowanie. 

5. Źródłowy agent UAC wysyła wiadomość INVITE do zdalnego UAS. 

6. Jeżeli agent UAS zaakceptuje parametry rozmowy zgadza się na jest ustanowienie. 

7. Źródłowy UAC wysyła wiadomość ACK. 

8. Ostatnim krokiem jest zestawienie strumienia RTP. 

 

Na rys. 3.20 widoczna jest sesja, w której użytkownik, do którego dzwonimy nie odbiera 

telefonu, a zatem nawiązanie sesji się nie udaje.  
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Rys. 3.20.  Przykład połączenia - odbiorca nie odbiera. [17] 

 

Scenariusz opisuje sytuację, w której Alice po długim oczekiwaniu na odebranie połączenia 

rozłącza się [17]. Alice wysyła wiadomość CANCEL, ponieważ Bob nie odebrał przychodzącego 

połączenia. 

 

Kolejnym przykładem nieudanego połączenia może być sygnalizacja zajętości urządzenia, 

do którego dzwonimy: 

 

 

Rys. 3.21. Przykład połączenia - sygnał zajętości. [17]  
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Scenariusz przedstawiony na rys.3.21. obrazuje sytuację, gdy Alice próbująca nawiązać 

połączenie z Bobem nie jest w stanie tego zrobić, gdyż Bob ma linię zajętą innym połączeniem. 

Standardową reakcją na taką sytuację jest wysłanie odpowiedzi 486 Busy Here (przez Boba)  

na wiadomość INVITE zainicjowaną przez Alice. Warto tutaj wspomnieć także fakt, że wielu 

agentów protokołu SIP nie wysłałoby w tej sytuacji odpowiedzi 486 z powodu możliwości 

konfiguracji wielu linii dla danego urządzenia. 

 

Kolejnym ciekawym i wartym wspomnienia przypadkiem jest diagram próby nawiązania 

sesji z agentem, który nie odpowiada. Alice próbując nawiązać połączenie z Bobem inicjuje  

je wysyłając wiadomość INVITE, która jest dostarczona do servera proxy, który obsługuję 

agenta Boba. Następnie serwer Proxy próbuje przesłać wiadomość do Boba, który jest jej 

adresatem, niestety jednak po kilku nieudanych próbach retransmisji zwraca w kierunku serwera 

Proxy 1 wiadomość 480 No Response [17]. 

 

 

 

Rys. 3.22. Przykład połączenia. Agent nie odpowiada. [17] 

 

Sytuacja, w której dzwoniąca do Boba Alice po długim czasie oczekiwania na odebranie 

połączenia dostaję informację o czasowej niedostępności Boba wygląda następująco. Bob, który 

ma skonfigurowany pewien ustalony z góry licznik czasu, po którym klient Boba informuje 

dzwoniącego o jego niedostępności [17]. Według standardu jeśli Bob przez pewien określony 

czas nie odbierze połączenia, to jego klient odpowiada wysłaniem wiadomości 480 Unavailable 

w kierunku Alice.  
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Rys. 3.23. Przykład połączenia. Bob jest niedostępny. [17] 

 

3.8.2. RTP 

 

RTP definiuje zestandaryzowany format pakietów dostarczających audio i video  

za pomocą sieci komputerowych [4]. Został wynaleziony rzez grupę Audio-Video Transport 

Working należącą do IETF i pierwszy raz został opublikowany w 1996 roku w dokumencie RFC 

1889, który w roku 2003 został zastąpiony przez nowszy dokument RFC 3550 [20]. RTP 

zapewnia funkcje sieciowego transportu typu end-to-end dla aplikacji audio wideo, które 

transmitują w czasie rzeczywistym. Funkcje te zapewniają identyfikację przenoszonych danych, 

sekwencyjne numerowanie, oznaczanie czasu, a także monitoring dostarczania danych. 

 

 

Rys. 3.24. Przesyłanie strumienia RTP - przykład. [4] 

 

Rysunek pokazuje typową role odgrywaną przez RTP w sieciach VoIP. To na co warto 

zwrócić uwagę to to, że RTP komunikuje się bezpośrednio pomiędzy końcówkami głosowymi,  

a sama sygnalizacja (w tym przypadku akurat H323) wymieniana jest pomiędzy bramami. RTP 
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nie posiada żadnych standardowych portów TCP lub też UDP, na których się komunikuje. 

Jedynym standardem, o którym można wspomnieć jest to, że dla UDP komunikacja odbywa się 

przy użyciu portów parzystych, a kolejne większe nieparzyste porty są używane do komunikacji 

RTCP. Chociaż żadne standardy nie są przypisane to warto wspomnieć, że  środowisku CISCO 

RTP jest zazwyczaj konfigurowany w sposób, który pozwala mu używać portów UDP z zakresu 

16,384-32,767. RTP jest w stanie przenosić jakiekolwiek dane o charakterystyce czasu 

rzeczywistego. Fakt, że RTP używa de facto dynamicznego przypisania zakresu portów może 

sprawić, że będzie mu ciężko przechodzić przez ściany ogniowe. Jest on często używany  

dla sesji uniastowych 15 , jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był używany także  

w transmisji multicastowej16. Co więcej do sztandarowych ról nadawcy i odbiory RTP definiuje 

też role translatora, a także miksera by być w stanie obsłużyć ruch multicastowy. Jest często 

używany w parze z  RTSP (Real Time Streaming Protocol) w systemach strumieniujących media. 

RTP może zatem zostać uznany za fundament systemów telefonii IP. Aplikacje korzystające  

z RTP są mniej czułe na utratę pakietów, jednak bardzo wrażliwe na opóźnienia dlatego też UDP 

jest lepszym wyborem od TCP w takich scenariuszach. Jest on bardzo ważnym elementem sieci 

VoIP również dlatego, że umożliwia urządzeniu docelowemu na przestawianie i uporządkowanie 

pakietów głosowych zanim zostaną one odegrane użytkownikowi. Nagłówek RTP zawiera 

znacznik czasowy, a także numer sekwencyjny, które pozwalają urządzeniu docelowemu  

na buforowanie pakietów co z kolei pomaga w eliminacji jitteru 17 , poprzez synchronizację 

pakietów. RTP używa numerów sekwencyjnych tylko to porządkowania pakietów, nie jest  

on w stanie zażądać ich retransmisji w przypadku utraty pakietu. 

 

3.8.3. SDP 

 

Session Description Protocol po raz pierwszy opublikowany został w 1998 roku  

w dokumencie RFC2327, co ciekawe było to rok przed opublikowaniem samego protokołu SIP. 

Aktualizacja protokołu SDP nastąpiła w roku 2006 w RFC4566 [21]. SDP niejako współpracuje 

z SIPem i jest wykorzystywany do przesyłania danych, które są niezbędne dla końcówek 

(telefonów, softphoneów itp.) do nawiązania sesji, do wysyłania i odbierania strumieni RTP  

z danymi audio, a także video.  

 

W celu zobrazowania tego jak SDP wygląda poniżej przedstawiony został przykład 

wiadomości SIP (INVITE) zawierającą opis sesji: 

 

                                                 
15 Rodzaj transmisji danych, w której pakiety wysyłane są od jednego punktu do drugiego. 
16 Rodzaj transmisji danych w których pakiety przesyłane są do grupy odbiorców 
17 Jest to krótkookresowe wychylenie od pewnych ustalonych charakterystyk sygnału 
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Rys. 3.25. Przykład wiadomości INVITE zawierającej SDP. 

 

Każde pole w wiadomości SDP należy do jednej z poniższych kategorii: 

 Nazwa sesji; 

 Czas, przez który sesja jest aktywna. 

 Media, a także informacje potrzebne do tego, aby być w stanie je otrzymywać. 

 Informacja na temat szerokości pasma. 

 Informacja kontaktowa do osoby odpowiedzialnej. 

 

Pola w wiadomości SDP posiadają następujący format: <kod pola>=<wartość>. Kod pola 

natomiast jest zawsze pojedynczą literą. Poniżej lista pól obowiązkowych. 

 

 

Pole 

 

Znaczenie 

 

 

Format pola 

 

v= 

 

Wersja protokołu 

 

 

v=0 

 

o= 

 

Właściciel sesji 

 

 

o=<username> <session id> <version> 

<network type> <address type> 

<address> 

 

s= 

 

Nazwa sesji 

 

 

s=<session name> 
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t= 

 

Czas aktywności sesji 

 

 

t=<start time> <stop time> 

 

m= 

 

Typ mediów, format, adres transportowy 

 

 

m=<media> <port> <transport> 

<format list> 

 

c= 

 

Informacje o połączeniu, 

parametry sesji 

 

 

c=<network type> <address type> 

<connection address> 

 

i= 

 

Informacje o sesji 

 

 

i=<textual description> 

 

k= 

 

Opisuje sposób kodowania danych 

 

 

k=<method>:<encryption key> or 

k=<method> 

 

a= 

 

Atrybuty sesji 

 

 

a=<attribute> or a=<attribute><value> 

 

 

Tabela 3.3. Opis atrybutów protokołu SDP. 

 

3.8.4. Cisco SCCP 

 

SCCP jest to własnościowy protokół firmy CISCO. Używany jest do komunikacji 

pomiędzy CME 18 , CUCM 19 , a końcówkami. SCCP 20  jest protokołem typu klient-serwer,  

co oznacza, że każde zdarzenie (podniesienie słuchawki, opuszczenie jej lub też naciśnięcie 

przycisku) sprawia, że wysyłana jest wiadomość do CUCM lub też CME [22]. W odpowiedzi 

CUCM (CME) przesyła instrukcję, która mówi jak urządzenie powinno zareagować na dane 

zdarzenie, dlatego też nie wolno zapominać, że każde naciśnięcie klawisza na końcówce 

wytwarza ruch danych pomiędzy CUCM (CME), a końcówką. SCCP jest bardzo często 

używany z telefonami IP firmy CISCO. 

 

3.9. Testy wydajnościowe 

 

Jeśli chodzi o telefonię IP i generalnie telefonię wymagania zapewnienia odpowiedniego 

poziomu usług są bardzo restrykcyjne, gdyż spadek jakości rozmów jest zauważany przez 

użytkownika końcowego niemalże natychmiast. Dlatego też poza samymi testami 

funkcjonalnymi warto także zwrócić uwagę na wydajność wykorzystywanych platform. 

Pozwoliłoby to odpowiedzieć na pytanie do jakich środowisk (małych, średnich, dużych)  

                                                 
18 Cisco Unified Communication Manager Express 
19 Cisco Unified Communiactions Manager 
20 Skinny Client Control Protocol 
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testowane rozwiązania nadają się najbardziej i czy tak naprawdę telefonia IP jest w stanie 

konkurować z telefonią tradycyjną. 

 

Testy wydajnościowe przeprowadzane są w celu oceny spełnienia pewnych 

wydajnościowych standardów, czy też wymagań sprzętu lub infrastruktury. Mierzonymi 

parametrami mogłyby być: 

 

 Utylizacja CPU; 

 utylizacja pamięci; 

 liczba udanych/nieudanych połączeń; 

 opóźnienia pomiędzy metodą REGISTER i skorelowaną z nią odpowiedzą 200 

OK; 

 opóźnienia pomiędzy metodą INVITE i skorelowaną z nią odpowiedzią 180 

Ringing; 

 opóźnienia pakietów RTP, jitter. 

 

Wyżej wymienione parametry zmierzone w odpowiedni sposób dałyby całościowy 

pogląd na wydajność obu platform co byłoby doskonałym uzupełnieniem wyników dotyczących 

sprawdzania interoperacyjności rozwiązań Cisco i Asteriska. Niestety w praktyce rzetelne testy 

wydajnościowe wymagałyby stworzenia odpowiedniej metodyki, która tak naprawdę mogłaby 

być tematem oddzielnej pracy dyplomowej. Po drugie wymagałyby one skorzystania z pewnych 

licencjonowanych programowych, czy też sprzętowych narzędzi pozwalających na obliczanie 

wymienionych przeze mnie wcześniej parametrów. Biorąc pod uwagę obszerność tematu,  

a także dodatkowe nakłady finansowe zdecydowałem nie skupiać się w mojej pracy na testach 

wydajnościowych i dlatego też testy wydajności platform nie zawierają się w spectrum moich 

badań.  

 

4. Rozwiązanie Open Source 

4.1.  AsteriskNOW 

 4.1.1. Wstęp 

Asterisk jest programową implementacją centrali telefonicznej PBX. Został stworzony  

w 1999 roku przez Marca Spencera pracującego dla firmy Digium. Jak każda inna centrala 

PBX 21  pozwala zarejestrowanym w niej telefonom na wykonywanie połączeń, a także 

udostępnia szereg innych funkcjonalności takich jak: poczta głosowa, IVR, serwer 

konferencyjny itp. Umożliwia też połączenia z innymi systemami PBX, a także IPBX, a także 

połączenia  

do PSTNu przy wykorzystaniu odpowiednich bramek. Sama nazwa produktu pochodzi  

od symbolu „* ” [23]. Początkowy stworzony tylko i wyłącznie dla Linuxa. Obecnie można 

                                                 
21 Centrala abonencka będąca we władaniu użytkownika, tworząca wewnętrzną sieć telefoniczną danego przedsiębiorstwa. 
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uruchamiać go także na innych systemach operacyjnych takich jak: NetBSD, OpenBSD, 

FreeBSD, Mac OS, Solaris.  Jest on oczywiście systemem otwartym operującym na licencji 

GNU/GPL. Można go dowolnie rozbudowywać. 

 

 4.1.2. Instalacja i konfiguracja 

Dystrybucja Asteriska, którą wybrałem nosi nazwę AsteriskNOW. Jest to specjalnie 

przygotowana wersja z dokładnie przetestowaną dystrybucją linuxa opartą na Debianie.  

W paczce AsteriskNOW znajduje się linux, a także wszystkie potrzebne do uruchomienia 

Asteriska moduły, co więcej preinstalowany jest także webowy interfejs służący do obsługi  

i konfiguracji zarówno Asteriska jak i poczty głosowej [24]. Sama instalacja jest dość prosta  

i nie wymaga zgłębionej wiedzy na temat systemów operacyjnych takich jak Linux. Samą 

instalację bardzo ułatwia interfejs graficzny. Jeden z kolejnych kroków instalacji przedstawiony  

na poniższym rysunku: 

 

 

Rys. 4.1.  Instalacja AsteriskNOW. Jeden z kroków. 

 

 4.1.3. Dial-Plan 

Dial Plan jest jądrem Asteriska. Definiuje on sposób obsługi połączeń wykonywanych 

przy użyciu centrali. Można go opisać jako listę instrukcji realizowaną przez Asteriska w trakcie 

obsługi połączenia [25]. Daje on nam zupełną dowolność i możliwość dowolnego kształtowania. 

Można to chyba uznać za jedną z największych zalet w stosunku do tradycyjnych central PBX. 

Jest on zapisywany w pliku extensions.conf w lokalizacji /etc/asterisk. Jednak w naszym 

przypadku nie będziemy edytować tegoż pliku bezpośrednio, gdyż jego pośrednia edycję 

umożliwi nam interfejs webowy FreePBX dostarczony w paczce AsteriskNOW. 

 

 4.1.4. Zarządzanie centralką 

Poniżej przedstawiony jest panel administracyjny dostarczany wraz z Asteriskiem  

w paczce AsteriskNOW [24]. Web-interfejs jest niewątpliwym plusem, gdyż w znaczny sposób 

ułatwia administrację systemem, która dzięki niemu stała się dużo bardziej intuicyjna  

i przejrzysta. 
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Rys. 4.2. FreePBX - panel administracyjny. 

 

5. Rozwiązanie komercyjne 

5.1. Cisco Unified Communications Manager 

 

5.1.1. Wstęp 

Cisco Unified Communications Manager jest jednym z elementów komunikacyjnego 

systemu UC (Unified Communications) firmy Cisco. Jest to podobnie jak Asterisk programowa 

implementacja centrali telefonicznej (IPBX). Do jego głównych funkcji możemy zaliczyć: 

 Obsługa i procesowanie połączeń – rozpoczynanie, kończenie, routing połączeń, a także 

zbieranie statystyk oraz billingów za połączenia; 

 Sygnalizacja, kontrola urządzeń – ustanawia on sesje pomiędzy końcówkami; 

 Administrowanie „dial plan’em”; 

 Usługi dodatkowe takie jak: konferencje, transfery, ponowne wybieranie, parkowanie 

połączeń itp.; 

 Usługi katalogowe; 

 Backup/restore konfiguracji; 

 Integracja z innymi systemami typu: poczta głosowa, IVR22, Presence23 itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Interavtive Voice Response 
23 Server, który posiada, a także przekazuje informacje na temat dostępności użytkowników 



45 

 

5.1.2. Rejestracja telefonu SIP 

 

 

Rys. 5.1. Schemat rejestracji telefonu SIP w CUCMie. [26] 

 

Poniżej opis rejestracji telefonu sipowego w CUCMie [26]: 

1. Telefon kontaktuje się z serwerem TFTP i wnioskuje o plik zawierający plik  

z certyfikatami Trust List (w przypadku, gdy połączenia z klastrem  

są szyfrowane). 

2. Telefon kontaktuje się z serwerem TFTP i żąda pliku konfiguracyjnego 

przeznaczonego specjalnie dla niego o nazwie „SEP<adres MAC>.cnf/xml”. 

3. Jeśli telefon nie był dodany/skonfigurowany wcześniej na CUCMie przez 

administratora, to pobiera on z serwera TFTP plik konfiguracji domyślnej  

–  XMLDefault.cnf.xml.  

4. W następnym kroku telefon SIP żąda upgreade’u firmware’u jeśli było to zawarte 

w pliku konfiguracyjnym. Ten proces pozwala telefonowi na automatyczny 

upgrade firmware’u w sytuacji, gdy jest on wymagany przez nową wersję 

CUCMa. 

5. Telefon pobiera następnie tak zwane „dial rules” skonfigurowane wcześniej  

dla danego endpointa. 

6. Telefon rejestruje się w podstawowym CUCMie podanym w pliku 

konfiguracyjnym. 

7. Telefon pobiera odpowiednie pliki lokalizacyjne z serwera TFTP. 

8. Telefon pobiera konfigurację swoich przycisków softwearowych z serwera TFTP. 

9. Ostatnim krokiem jest pobranie sygnałów dzwonienia (ringtones) – jeśli są inne 

niż domyślne. 
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5.1.3. Instalacja i konfiguracja 

Instalacja i konfiguracja jest dość schematyczna, zatem zdecydowałem, że nie będę  

jej opisywał. Wszystkie dodatkowe informacje konieczne do wykonania lub zrozumienia 

specyfiki testu są podane w kolejnych rozdziałach. 

 

5.1.4. Dial-Plan 

Podobnie jak w przypadku Asteriska dial plan jest sercem CUCM’a. W porównaniu  

do planu numeracyjnego Asteriska jego implementacja znacznie się różni [27]. Muszę jednak 

przyznać, że daje nam ona dużo większe możliwości, oczywiście w kontekście większych 

rozwiązań. W moim przypadku wykorzystałem podejście najprostsze, czyli przypisałem numery 

do urządzeń, stworzyłem odpowiednie połączenia logiczne (ang. SIP Trunks) pomiędzy 

testowanymi centralami IP, które zostały przypisane do odpowiednich wzorców, pozwalających 

na rutowanie wykorzystywanych przeze mnie numerów, w kierunku Asteriska. Nie było 

potrzeby korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak partycje, CSS24, Translation 

Patterny, czy też Transformation Patterny. 

 

5.1.5. Zarządzanie centralką 

Cisco jako rozwiązanie komercyjne również dostarcza webowy interfejs (rys.5.2), który 

ułatwia administrację centralką CUCM. W porównaniu do interfejsu Asteriska jest on dużo 

bardziej rozbudowany, jednakże badania nie mają na celu przetestowania całego wachlarza usług 

oferowanych przez CUCMa, dlatego skupimy się tylko na parametrach istotnych z punktu 

widzenia metodyki i planu testów. 

 

 

Rys. 5.2. Interfejs webowy CUCMa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Calling Search Space 
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6. Część praktyczna 

6.1. Wstęp 

Głównym celem pracy jest ocena i sprawdzenie interoperacyjności przykładowych 

rozwiązań zarówno opensourcowych jak i komercyjnych central IP. Jeśli chodzi o samą 

metodykę to zdecydowałem, że podstawą sprawdzenia interoperacyjności będzie wykonanie 

kilku podstawowych, a także bardziej skomplikowanych scenariuszy nawiązywania sesji 

pomiędzy agentami protokołu SIP i późniejsze porównanie ich do przykładowych sesji protokołu 

SIP prezentowanych w dokumentach RFC.  

 

Środowisko, które zostało wykorzystane do przeprowadzenia testów i do zebrania 

informacji potrzebnych do wykonania późniejszej analizy znajduje się w Warszawie w jednym  

z laboratoriów udostępnionych mi przez firmę Orange Polska. Zarówno serwer Asterisk jak  

i serwer CUCM zostały zainstalowane i przygotowane na maszynach wirtualnych znajdujących 

się na serwerach Cisco UCS C-200.  Jeśli chodzi o strony klienckie to rejestracje do serwerów 

sipowych, a także niektóre scenariusze rozmów były wykonywane z kilku różnych lokalizacji,  

a mianowicie: 

 Lokalnie z laboratorium; 

 Zdalnie korzystając z połączenia VPN; 

 Z Warszawy; 

 Z Płocka; 

 A także z Francji, a dokładniej z Rennes. 

 

Jednak najczęściej wykorzystywaną lokalizacją była Warszawa i lokalne laboratorium.  

Oprogramowanie wykorzystane do testów było następujące:  

 

1. Asterisk NOW w wersji 2.0.0 ( silnik asteriska w wersji 1.8.11-cert1 ) 

 

 

Rys. 6.1. Wersja AsteriskaNOW. 
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2. Cisco Unified Communication Manager w wersji 9.1 

 

 

Rys. 6.2. Wersja CUCMa. 

 

Jeśli chodzi o oprogramowanie klienckie, to w testach korzystałem z darmowych  

i dostępnych w Internecie telefonów programowych takich jak: 

 

 

Nazwa 

 

 

Obraz 

 

Wersja 

X-Lite 

 

 
 

3.0 

Zoiper free 

 

 
 

2.39 

Zoiper – wersja na iPada 

 

 
 

2.9 

Cisco IP Communicator 

 

 
 

8.6.1 

 

Tabela 6.1. Wykorzystywane w badaniach telefony programowe (ang. Softphones) 
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Platforma Asterisk zainstalowana była w środowisku wirtualnym. Specyfikacje 

sprzętową maszyny, na której został on zainstalowany przedstawia tabela 6.2.: 

 

 

 
CUCM Asterisk 

RAM 

 

4GB 

 

2GB 

 

CPU 

 

 

2Ghz 

 

 

2Ghz 

 

HDD 

 

80Gb 

 

40Gb 

 

Tabela 6.2. Specyfikacja sprzętowa maszyn 

 

6.2. Wykorzystane narzędzia – analiza sieci i połączeń 

 

Przeprowadzenie poprawnej analizy wykonywanych przeze mnie testów nie mogło obyć 

się bez wykorzystania specjalistycznych narzędzi, które pozwoliły mi wykonać analizę 

wykorzystywanych protokołów, a także umożliwiały diagnozowanie napotkanych błędów. 

Dokonany przeze mnie wybór był dość prosty i oczywisty, gdyż od jakiegoś czasu zajmuję się 

podobną tematyką i mam już wypracowane pewne nawyki, a także wybrane pewne narzędzia,  

z których korzystam dość regularnie. Mimo wszystko chciałbym przedstawić i po krótce omówić 

szereg dostępnych narzędzi, które dostępne są na rynku oprogramowania bezpłatnego.  

 

Zacznijmy od tzw. snifferów, które pozwalają nam na „podsłuchanie” ruchu sieciowego, 

a następnie jego zapisanie. Wykorzystywane są głównie do diagnostyki jakichkolwiek 

problemów związanych z sieciami IP – problemów ze sprzętem, czy też aplikacjami. Odgrywają 

również bardzo ważną rolę w analizowaniu bezpieczeństwa sieciowego, oprogramowania,  

czy też integrowania systemów i aplikacji. Jest wiele narzędzi, które z powodzeniem można 

byłoby wykorzystać i należą do nich między innymi: 

 

tcpdump; 

natas; 

snort; 

tcpflow; 

tshark; 

wireshark. 
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Osobiście zdecydowałem się na wykorzystanie tshark, a także wiresharka. Tak jak już 

wcześniej napisałem, był to dla mnie dość oczywisty wybór, gdyż od wielu miesięcy korzystam 

już z dość dużym zadowoleniem z tego zestawu, a co więcej niektóre z przedstawionych 

aplikacji nie nadawałyby się do analizy w moim przypadku, gdyż na przykład tcpflow stosuje się 

raczej do badania sieci na poziomie samej aplikacji, natomiast snort jest wykorzystywany przy 

analizie ataków na systemy operacyjne. Wracając jednak do wiresharka to według mnie jego 

największą zaletą jest dość rozbudowany, a przy tym prosty interfejs graficzny, a także to, że jest 

to narzędzie darmowe. Zawiera on także dodatkowe narzędzia służące np. do analizy 

specyficznych protokołów. W moim przypadku jest to grupa protokołów należąca do rodziny 

VoIP, czyli SIP, SDP, RTP itp. W dość prosty sposób wireshark jest w stanie wygenerować 

nam cały schemat rozmowy. Wybieramy z dostępnego menu „telephony” pole „voip calls”: 

 

 

Rys. 6.3. Wireshark - menu dotyczące telefonii IP. 

 

Wireshark po analizie zebranych od snifferów pakietów przedstawia nam listę 

wykonanych w danych podsieciach rozmów: 

 

 

Rys. 6.4. Wykonane połączenia w danych podsieciach. 

 

Na koniec wybieramy te pakiety, które nas interesują, a wireshark w przejrzysty sposób 

przedstawia nam wymianę wiadomości – w tym przypadku protokołu SIP, a także SDP oraz 

RTP. 
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Rys. 6.5. Przykład wymiany wiadomości SIP. Schemat generowany przez Wiresharka. 

 

Zanim jednak byłbym w stanie przeanalizować przy użyciu wiresharka pakiety dość 

oczywistym jest to, że muszę je najpierw przechwycić. W celu podsłuchania sieci 

wykorzystałem stworzone przez mojego kolegę z pracy narzędzie o nazwie „webtracer”, które 

do przechwytywania ruchu IP wykorzystuje narzędzie tshark. 

 

 

Rys. 6.6. WebTracer - interfejs webowy. 

 

Jak widać na rysunku 6.6 „web tracer” jest dość prostym narzędziem pozwalającym  

na przechwytywanie ruchu w danych podsieciach, w których przesyłane są nasze rozmowy.  

W zależności od tego jaką podsieć i jaki vlan chcemy podsłuchiwać, angażowane są różne 

interfejsy na switchach w laboratorium.  
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 Obydwa narzędzia dają naprawdę wielkie, niemalże nieograniczone możliwości analizy 

ruchu sipowego w naszych lokalnych sieciach, dlatego też zdecydowałem, że skorzystam 

właśnie z nich. 

 

6.3. Architektura środowiska testowego 

 

Na rysunku 6.7 widoczny jest schemat architektury testowego laboratorium. Do testów 

wykorzystane zostały urządzenia głównie firmy Cisco. Skonfigurowane zostały dwa niezależne 

środowiska, wykorzystujące prywatną adresację IP. Jedno dedykowane dla rozwiązania 

komercyjnego, dysponujące także podłączoną do routera linią E1 oraz drugie przygotowane przy 

wykorzystaniu serwera Asterisk. Oba serwery IPPBX zostały zintegrowane przy użyciu 

bezpośredniego logicznego połączenia zwanego (SIP) trunkiem.  

 

 

Rys. 6.7. Architektura środowiska testowego. 

 

 

6.4. Konfiguracja platform – punkt styku 

 

Obie platformy oprócz standardowej dla nich konfiguracji pozwalającej na wykonywanie 

połączeń w ramach danej platformy potrzebują także konfiguracji, która umożliwi  
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im komunikację i wymianę wiadomości między sobą.  Narzędziem, które nam to umożliwi 

będzie połączenie logiczne zwane z języka angielskiego „SIP Trunkiem”. Pozwoli nam ono  

na zintegrowanie obu platform. Jak łatwo się domyślić, konfiguracja ta będzie specyficzna  

dla każdej z platform. W tabelach zawarte są opisy i wytłumaczenia konfigurowanych 

parametrów. 

 

 6.4.1. CUCM 

 

 

Rys. 6.8. Konfiguracja SIP Trunka na CUCMie - część 1 

 

 

Rys. 6.9. Konfiguracja SIP Trunkaa na CUCMIe - część2 
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Parametr 

 

 

Opis 

 

 

Komentarz 

 

Device Protocol 

 

Protokół wykorzystany w komunikacji 

za pomocą tego połączenia 

logicznego. 

 

- 

Device pool 

 

Parametr, który pozwala stworzyć 

grupę urządzeń, które mają podobną i 

charakterystyczną dla danej grupy 

konfigurację. 

 

- 

Location 

 

Za pomocą lokacji jesteśmy w stanie 

kontrolować wykorzystane pasmo. 

 

Z perspektywy moich 

testów parametr 

nieistotny. 

Media Resource 

Group List 

 

Przypisanie zasobów, które będą 

mogły być wykorzystane przez dany 

trunk. 

 

Umożliwi to np. 

transkodowanie lub 

tworzenie konferencji. 

Destination address 

 

Adres IP serwera Asterisk 

 

- 

Sip trunk security 

profile 

Profil bezpieczeństwa połączenie 

logicznego. 

 

Z perspektywy moich 

testów parametr 

nieistotny – wybieramy 

wartość domyślną. 

 

SIP Profile 

 

Parametr dający możliwość 

ustawienia/modyfikacji pewnych 

specyficznych parametrów dla danego 

trunka. 

 

Z perspektywy moich 

testów parametr 

nieistotny – wybieramy 

wartość domyślną. 

DTMF Signaling 

mode 

 

Możliwość ustawienia rodzaju 

sygnalizacji kodów DTMF. 

 

- 

 

Tabela 6.3. Opis parametrów konfiguracyjnych połączenia logicznego SIP Trunk - 

CISCO 
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Rys. 6.10. Sip Trunk Security Profile 

 

 

Parametr 

 

 

Opis 

 

 

Komentarz 

 

 

Name 

 

Nazwa profilu brak 

 

Device Security mode 

 

Tryb bezpieczeństwa przesyłu 

danych na połaczeniu logicznym. 

tryb 

niezabezpieczony 

Incoming Transport Type 

 

Lista protokołów, które są 

akceptowane przy połączeniach 

przychodzących 

 

TCP oraz UDP 

Outgoing Transport Type 

 

Protokół wykorzystywany do 

połączeń wychodzących 

 

UDP 

Incoming Port 

 

Port wykorzystywany dla 

„sipowych” połączeń 

przychodzących 

 

Port numer 5060 

 

Tabela 6.4. Najważniejsze parametry konfiguracyjne dotyczące profilu bezpieczeństwa - 

CUCM 
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6.4.2. Asterisk 

 

 

Rys. 6.11. Konfiguracja SIP TRUNKa na Asterisku - część 1 

 

 

Rys. 6.12. Konfiguracja SIP TRUNKa na Asterisku - część 2 
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Parametr 

 

 

Opis 

 

 

Komentarz 

 

 

Type = peer 

 

Ustawienie relacji do CUCMa - 

 

Host = 6.4.33.2 

 

Adres IP CUCMa - 

fromdomain 

 

Ustawienie nazwy domeny dla 

połączeń SIP w stronę danego peer’a 

 

- 

Disallow Odrzucenie wszystkich kodeków 

 

Następująca po tej 

komendzie komenda 

allow pozwala na 

korzystanie tylko z 

podanych w niej 

możliwości. 

 

Canreinvite = no 

 

Uniemożliwia wysłanie wiadomości 

re-invite w kierunku CUCMa dopóki 

nie jest to naprawdę potrzebne. 

 

- 

Allow = alaw&ulaw 

 

Parametr pozwalający na korzystanie 

z kodeków alaw i ulaw 

 

- 

 

Tabela 6.5. Opis najważniejszych parametrów konfiguracyjnych połączenia logicznego 

SIP Trunk - Asterisk 
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6.4.3. Plan numeracyjny 

 

W celu zachowania jak największej prostoty, która ułatwi późniejszą analizę wyników 

moich badań przygotowałem następujący plan numeracyjny dla mojego środowiska testowego. 

 

 
 

CISCO 

 

 

Asterisk 

 

CIPC – softphone – win 8 

 

3001 

 

- 

CIPC – softphone – win xp 

 

3000 

 

- 

Zoiper – softphone 

 

- 

 

1000 

X-Lite – softphone 

 

- 

 

1001 

Zoiper – softphone iPad 

 

- 

 

1002 

Poczta głosowa 

 

7000 

 

*97 / *98 

 

Tabela 6.6. Wykorzystany w badaniach plan numeracyjny dla CUCM’a oraz Asteriska. 

 

7. Metodyka sprawdzenia interoperacyjności 

 

Przygotowana przeze mnie metodyka zawiera zestaw testów pokrywający najczęściej 

występujące scenariusze rozmów. Założeniem przeprowadzonych przeze mnie testów jest ocena, 

czy wybrane funkcje, które dostępne są w obu testowanych rozwiązaniach są nadal dostępne  

i działają prawidłowo w procesie interoperacyjności obydwu platform. Pierwszy etap testów 

będzie etapem testów funkcjonalnych, czyli tzw. Testów czarnej skrzynki. Tak jak wskazuje 

sama nazwa będę się opierał na założeniach funkcjonalnych, jakie powinny zostać spełnione 

przez obie platformy, a szereg przygotowanych przeze mnie scenariuszy ma dać odpowiedź  

na pytanie, czy interoperacyjność na poziomie funkcjonalnym, która byłaby zadowalająca  

dla użytkownika jest w ogóle możliwa do uzyskania. Kolejny etap będzie składał się z analizy 

nieprawidłowości, które zostały wykryte przy przeprowadzeniu testów funkcjonalnych. W tych 

danych przypadkach będę się starał ocenić, czy niepowodzenie było wynikiem nieprawidłowej 

konfiguracji platform, czy też może wynika ono z błędów w implementacji obu stosów 
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protokołu SIP na rozpatrywanych platformach. Analiza będzie opierać się na złapanych przy 

użyciu aplikacji „Webtracer” wiadomościach protokołu SIP, tworzących schematy 

poszczególnych połączeń. Do generowania wcześniej wspomnianych schematów wykorzystałem 

narzędzie „Wireshark”. Dokumentami referencyjnymi, do których się odnosiłem to dokumenty 

RFC przedstawione w tabeli poniżej: 

 

 

Nazwa 

 

 

Tytuł dokumentu 

 

 

Komentarz 

 

RFC 3261 

 

SIP: Session Initiation Protocol 

 

Dokument opisujący protokół SIP. 

RFC 3665 
 

SIP Basic Call Flow Examples 

 

Dokument, do którego odnoszę się w 

przypadku napotkania błędów. 

Zawiera referencyjne dla mnie 

schematy połączeń zgodne ze 

standardem. 

 

RFC 5589 

 

SIP Call Control – Transfer 

 

 

Dokument opisujący metody 

transferowania połączeń 

 

RFC 4566 

 

Session Description Protocol (SDP) 

 

Dokument opisujący protokół SDP 

RFC 4458 

Session Initiation Protocol (SIP) URIs 

for Applications such as Voicemail and 

Interactive Voice Response (IVR) 

 

 

Dokument opisujący mechanizm 

zostawiania wiadomości w razie jak 

użytkownik jest nieosiągalny. Zawiera 

on także informacje na temat 

przekierowań połączeń. 

 

RFC 5359 
Session Initiation Protocol Service 

Example 

 

 

Zawiera opis poszczególnych usług 

dodatkowych oferowanych przez SIP. 

 

 

Tabela 7.1. Lista dokumentów RFC, z których skorzystałem w badaniach 

 

Kolejnym etapem testów będzie wykonanie testów „lustrzanych” dla pewnego podzbioru 

wszystkich testów. Założeniem tego typu podejścia jest to, że tak naprawdę strona 

rozpoczynająca sesję niejako wymusza dalszy schemat połączenia. Zatem powtórka pewnych 

testów powinna dać ciekawe wyniki. Ta grupa testów będzie przeanalizowana z większym 

poziomem szczegółowości, a mianowicie każda kolejna wiadomość SIP wysyłana przez 

poszczególne strony będzie sprawdzana i porównywana do referencyjnych dokumentów RFC  
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w celu oceny potencjalnych odchyleń od standardu. Podsumowując samą metodykę można 

podzielić na kilka etapów, a mianowicie: 

 

 

Rys. 7.1. Schemat blokowy przedstawiający kolejne etapy metodyki. 

 

Opis metodyki chciałbym jeszcze uzupełnić o przedstawienie schematu rozdziału 

zawierającego wyniki testów, a także analizę przypadków jej wymagających. Wcześniej 

wspomniany schemat jest następujący: 
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Rys. 7.2. Kolejne kroki dotyczące analizy testów. 

 

Zbiór testów funkcjonalnych mający na celu wysokopoziomową ocenę poprawności 

procesu interoperacyjności jest przedstawiony w tabeli 7.2. W celu uproszczenia zapisu 

informacji w poszczególnych komórkach przyjąłem następujące oznaczenia: 

 

 

 

Oznaczenie 

 

 

Opis 

 

 

Komentarz 

 

<*ep1> 

 

Zoiper – SoftPhone, 

zainstalowany na systemie 

operacyjnym Windows 8 64-

bit 

 

*  - będzie oznaczała, że 

końcówki są zarejestrowane 

w serwerze Asterisk 

<*ep2> 

 

X-Lite – SoftPhone, 

zainstalowany na systemie 

operacyjnym Windows 7 64-

bit 

 

- 

<*ep3> Zoiper – ipad 
 

Aplikacja zainstalowana na 
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ipadzie 

 

 

<ep1> 

 

 

CIPC – SoftPhone firmy Cisco 

zainstalowany na systemie 

operacyjnym Windows XP 32-

bit 

 

 

- 

 

<ep4> 

 

CIPC – instalacja w systemie 

Windows 8 64-bit 

 

- 

 

Tabela 7.2. Oznaczenia końcówek wykorzystanych w badaniach. 

 

Poniżej lista testów wykonanych w moich badaniach. Zawiera ona wszystkie 

zaplanowane testy. W kolejnych rozdziałach zaprezentowane będą podzbiory zaprezentowanej 

Tabeli 7.3., wskazujące na testy, które zostały przeanalizowane z większym poziomem 

dokładności, a także wyniki oraz ich analiza: 
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Obszar 
Id. 

testu 
Opis 

Liczba 

testów 
Komentarz 

P
o
łą

cz
en

ia
 p

o
d

st
a
w

o
w

e
 

1-1 

 

<*ep3> dzwoni do <ep1> przy 

wykorzystaniu kodeka G711 

 

1 - 

1-2 

 

<ep1> dzwoni do <*ep2> przy 

wykorzystaniu kodeka G711 

 

1 - 

1-3 

 

<*ep1> dzwoni do <ep1> przy 

wykorzystaniu kodeka G711 – 

połączenie długotrwałe 

 

1 
Czas połączenia to 

minimum 15 minut 

1-4 

 

<ep2> dzwoni do <*ep2> przy 

wykorzystaniu kodeka G711 – 

połączenie długotrwałe 

 

1 
Czas połączenia to 

minimum 15 minut 

1-5 

 

<ep1> dzwoni do <*ep2> przy 

wykorzystaniu kodeka G711 – <ep1> 

rozłącza się przed odebraniem 

połączenia przez <*ep2> 

 

1 - 

1-6 

 

<*ep3> dzwoni do <ep1> przy 

wykorzystaniu kodeka G711 – 

<*ep3> rozłącza się przed 

odebraniem połączenia przez <ep1> 

 

1 - 

T
ra

n
sf

er
y

 

2-1 

<*ep3> dzwoni do <ep1>, następnie 

<ep1> transferuje połączenie do 

<ep4> - kodek G711 

2 

 

Zostały wykonane dwa 

testy. Pierwszy dla 

transferu typu: 

„supervised”, a drugi 

dla transferu typu 

„blind”.  W celu 

wykonania transferów 

zostały wykorzystane 

kody funkcyjne 

skonfigurowane 

wcześniej na platformie 

Asterisk. 

 

2-2 

<ep1> dzwoni do <ep4>, następnie 

<ep1> transferuje połączenie do 

<*ep2> - kodek G711 

2 

 

Zostały wykonane dwa 

testy. Pierwszy dla 

transferu typu: 

„supervised”, a drugi 

dla transferu typu 
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„blind” 

 

2-3 

<*ep2> dzwoni do <*ep3>, następnie 

<*ep2> transferuje połączenie <ep1> 

- kodek G711 

2 

 

Zostały wykonane dwa 

testy. Pierwszy dla 

transferu typu: 

„supervised”, a drugi 

dla transferu typu 

„blind” 

 

2-4 

<ep4> dzwoni do <*ep3>, <*ep3> 

transferuje połączenie do BTIP przy 

czym korzysta z przekierowania w 

kierunku CUCM’a 

2 

 

Dwa typy transferów: 

„supervised”, a drugi 

dla rtasferu typu 

„blind . 

 

2-5 

<*ep2> dzwoni do <ep1>, następnie 

<ep1> transferuje połączenie do sieci 

PSTN - kodek G711 

2 

 

Dwa typy transferów: 

„supervised”, a drugi 

dla transferu typu 

„blind”. Wykorzystana 

brama skonfigurowana 

w architekturze 

komercyjnej. 

 

P
rz

ek
ie

ro
w

a
n

ia
 

3-1 

 

<*ep2> dzwoni do <ep1> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <ep1> 

przekierowuje połączenie („forward 

all”) do <*ep3>  - kodek G711 

 

1 - 

3-2 

 

<*ep2> dzwoni do <ep1> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <ep1> 

przekierowuje połączenie („forward 

busy”) <ep4> - kodek G711 

 

1 - 

3-3 

 

<*ep2> dzwoni do <ep4> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <ep4> 

przekierowuje połączenie („forward 

no answer ”) do <ep1> - kodek G711 

 

1 - 

3-4 

 

<ep4> dzwoni do <*ep2> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <*ep2> 

przekierowuje połączenie („forward 

all”) do <*ep3>  - kodek G711 

 

1 - 

3-5 

 

<ep1> dzwoni do <*ep2> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <*ep2> 

1 - 
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przekierowuje połączenie („forward 

busy”) <*ep3> - kodek G711 

 

3-6 

 

<ep4> dzwoni do <*ep3> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <*ep3> 

przekierowuje połączenie („forward 

all ”) do <ep1> - kodek G711 

 

1 - 

3-7 

 

<*ep3> dzwoni do <*ep1>. <*ep1> 

przekierowuje połączenie („forward 

all”) do <*ep2> 

 

1 - 

3-8 

 

<ep4> dzwoni do <ep1>. <ep1> jest 

przekierowany („forward all”) do 

<*ep3> 

 

1 - 

F
u

n
k

cj
e 

d
o
d

a
tk

o
w

e 

4-1 

 

<*ep3> dzwoni do <ep1>. <ep4> 

należy do tej samej pickup grupy co 

<ep1> i odbiera połączenie 

przychodzące. 

 

1 

Analiza realizacji tej 

funkcji w 

rozwiązaniach Cisco. 

4-2 

 

<ep1> dzwoni do <*ep2>. <*ep3> 

należy do tej samej pickup grupy co 

<*ep2> i odbiera połączenie 

przychodzące. 

 

1 

Analiza realizacji tej 

funkcji w 

rozwiązaniach Asterisk. 

4-3 

 

<*ep2> dzwoni do <ep1>. <ep1> 

parkuje przychodzące połączenie, a 

<ep4> je odbiera 

 

1 

Analiza realizacji tej 

funkcji w 

rozwiązaniach Cisco. 

4-4 

 

<ep1> dzwoni do <*ep3>. <*ep3> 

parkuje przychodzące połączenie, a 

<*ep2> je odbiera 

 

 

1 

Analiza realizacji tej 

funkcji w 

rozwiązaniach Asterisk. 

K
o
n

fe
re

n
cj

e 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

5-1 

 

<ep4> dzwoni do <*ep3>. <ep4> 

tworzy konferencję i wdzwania takżę 

<*ep2> 

 

1 - 

5-2 

 

<ep1> dzwoni do <ep4>. <ep4> 

tworzy konferencję i wdzwania takżę 

<*ep3> 

 

1 - 
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Tabela 7.3. Lista wykonanych w badaniach testów.  

 

7.1. Wyniki testów funkcjonalnych 

 

Tabela 7.4 zawiera wyniki testów funkcjonalnych wykonanych w moich 

badaniach. Zawiera także, informację na temat tego, czy dany przypadek testowy został 

dokładniej przeanalizowany. W kolejnych rozdziałach przedstawiona będzie analiza 

P
o
cz

ta
 

g
ło

so
w

a
 

6-1 

 

<ep1> dzwoni do <*ep2>, który jest 

niedostępny. <ep1> zostawia 

wiadomość dla <*ep2> na poczcie 

głosowej skonfigurowanej na 

Asterisku. – kodek G711 

 

1 - 
W

st
rz

y
m

a
n

ie
 p

o
łą

cz
en

ia
 

7-1 

 

<*ep2> dzwoni do <ep1> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <ep1> 

wstrzymuje połączenie 

 

1 - 

7-2 

 

<*ep2> dzwoni do <ep1> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <*ep2> 

wstrzymuje połączenie 

 

1 - 

7-3 

 

<ep1> dzwoni do <*ep2> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <*ep2> 

wstrzymuje połączenie 

 

1 - 

7-4 

 

<ep1> dzwoni do <*ep1> przy 

wykorzystaniu kodeka G711. <*ep1> 

wstrzymuje połączenie. 

 

1 - 

O
cz

ek
iw

a
n

ie
 n

a
 

p
o
łą

cz
en

ia
 

 

8-1 

 

<ep1> dzwoni do <*ep2>. <ep4> 

dzwoni do <*ep2>. <*ep2> powinien 

wyświetlić informację o połączeniu 

oczekującym 

 

1 - 

8-2 

 

<*ep2> dzwoni do <ep1>. <*ep3> 

dzwoni do <ep1>. <ep1> powinien 

wyświetlić informację o połączeniu 

oczekującym 

 

1 - 

- 

- SUMA: 37 - 
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wybranych scenariuszy. Będą one również zawierały dodatkowe komentarze dotyczące 

konfiguracji. Analizując tabelę 7.4 widzimy, że pod względem funkcjonalnym nie udał 

się tylko jeden z całej grupy testów. Jest to wyniki bardzo zadowalający biorąc  

pod uwagę to, że cały plan kampanii testowej zawierał prawie 40 poszczególnych testów.   

 

Obszar ID testu Wynik testu Liczba testów Analiza 

Połączenia 

podstawowe 

1-1 OK. 1 TAK 

1-2 OK. 1 TAK 

1-3 OK. 1 nie 

1-4 OK. 1 nie 

1-5 OK. 1 TAK 

1-6 OK. 1 TAK 

Transfery 

2-1 OK. 2 nie 

2-2 OK. 2 TAK 

2-3 OK 2 TAK 

2-4 OK. 2 nie 

2-5 OK. 2 nie 

Przekierowania 

 

3-1 OK. 1 nie 

3-2 OK. 1 nie 

3-3 OK. 1 nie 

3-4 OK. 1 nie 

3-5 OK. 1 nie 

3-6 OK. 1 nie 

3-7 OK. 1 TAK 

3-8 OK. 1 TAK 

Funkcje 

dodatkowe 

4-1 OK. 1 nie 

4-2 OK. 1 nie 

4-3 OK. 1 nie 

4-4 OK. 1 nie 

Konferencje 
5-1 OK. 1 nie 

5-2 OK. 1 nie 

Poczta głosowa 6-1 OK. 1 nie 

Wstrzymanie 

połączenia 

7-1 OK. 1 TAK 

7-2 OK. 1 nie 

7-3 OK. 1 nie 

7-4 OK. 1 nie 

Oczekiwanie na 

połączenie 

 

8-1 OK. 1 nie 

8-2 OK. 1 
nie 

- - SUMA 37  

 

Tabela 7.3. Wyniki testów funkcjonalnych.  
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7.2.  Komentarze do poszczególnych scenariuszy 

 

7.2.1. Połączenia podstawowe - testy: 1-1, 1-2 

 

Testy należące do grupy testów podstawowych. Scenariusz testów polega na tym,  

że jedna końcówka dzwoni do drugiej przy wykorzystaniu kodeka G711. To na co należy 

zwrócić uwagę w tym teście to to, czy jest słyszany sygnał zwrotny dzwonienia (ang. ring back 

tone) i czy połączenia jest poprawnie rozłączane. Test ten nie wymagał żadnych dodatkowych 

ustawień poza podstawowymi przedstawionymi w poprzednich rozdziałach.  Test wybrany  

do grupy testów lustrzanych. Opisany w podrozdziale 6.2.  

 

 

7.2.2. Połączenia podstawowe - testy: 1-3, 1-4 

 

Scenariusz taki sam jak w poprzednich dwóch testach z tą różnicą, że połączenie 

powinno trwać powyżej 15 minut. Żadna dodatkowa konfiguracja nie była niezbędna. Testy 

wykonane przy użyciu kodeka G711u. 

 

7.2.3. Połączenia podstawowe - testy: 1-5, 1-6 

 

Testy sprawdzające potwierdzające odpowiednie zachowanie centrali telefonicznych  

w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca rozłączy się przed odebraniem połączenia. Należy zwrócić 

uwagę, czy po rozłączeniu się  przed nawiązaniem sesji końcówka, do której dzwonimy dostaje 

aktualizację stanu połączenia. 

 

7.2.4. Transfery połączeń - testy: 2-1,2-2,2-3,2-4,2-5 

 

W każdym z wyżej wymienionych testów zostały rozpatrzone dwa przypadki,  

a mianowicie: „blind” transfer, a także „supervised” transfer. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, 

w której osoba transferująca połączenie nie doprowadza do kontaktu z osobą, do której 

połączenie transferuje. Osoba transferowana słyszy początkowo odgrywaną muzykę, a następnie 

tzw. „ring back tone”. Druga sytuacja jest nieco inna, gdyż osoba transferująca czeka  

do momentu, aż osoba, do której połączenie jest transferowane odbierze telefon, a następnie 

dopiero transferuje połączenie. Osoba transferowana od początku słyszy tylko muzykę,  

a po transferze od razu osobę, do której została przetransferowana. Warto wspomnieć,  

iż w Asterisku transfer połączenia jest realizowany za pomocą kodów funkcyjnych (feature 

codes), które są następujące: 

 

„ ## <numer>” – transfer typu „blind”; 
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„*2<numer>” – transfer typu „supervised” 

 

Oczywiście istnieje pełna dowolność w ustawianiu tych parametrów, jednak  

ja skorzystałem z wartości domyślnych, które zostały także przedstawione powyżej. Jeśli chodzi 

natomiast o realizację transferów w rozwiązaniach Cisco, jest ona nieco bardziej intuicyjna  

i prosta dla użytkownika. Polega ona na naciśnięciu przycisku „transfer” na softphonie,  

czy to zwykłym fizycznym telefonie, a następnie wpisaniu numeru osoby, do której połączenie 

chcemy przetransferować. Uzyskanie funkcjonalności „blind” transferu następuje po kliknięciu 

przycisku „transfer” w momencie przed odebraniem połączenia przez osobę, do której 

transferujemy. Transfer typu „supervised” otrzymujemy, gdy użytkownik naciśnie przycisk 

„transfer”  po tym jak odbiorca transferu odbierze telefon. Jeżeli chodzi o grającą muzykę to jest 

ona odgrywana w ten sam sposób co w rozwiązaniu Asterisk. 

 

7.2.4.1 Test: 2-2 (blind transfer) 

 

W scenariuszu numer 2-2 przetestowana została realizacja transferu typu blind (a raczej 

early attended transfer) na platformie Cisco. W tym przypadku osoba transferująca wstrzymuje 

pierwsze połączenie i nawiązuje nową sesję do końcówki docelowej, a na koniec rozłącza się  

z obu sesji. Końcówka transferowana po tym jak transferująca się rozłączyła otrzymuje „ring 

back tone”, a telefon docelowy dzwoni. W momencie kiedy podniesiona zostanie słuchawka 

system nawiązuje połączenie pomiędzy transferowanym i celem transferu.  

 

 

Rys. 7.3. Kolejne kroki dotyczące analizy testów. 
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Na rys.7.3. przedstawiony jest przebieg samego transferu. W kolejnej części rozdziału 

przeprowadzona została analiza charakterystycznych dla tego transferu wiadomości protokołu 

SIP.  

Transferujący w celu przetransferowania korzysta z metody REFER. Ta metoda transferu 

w implementacji CISCO wymaga dwóch niezależnych dialogów powiązanych z transferującym 

dopóki końcówka transferująca nie wyśle wiadomości REFER (rys.7.4., 7.5., 7.6., 7.7.) Jak tylko 

CUCM otrzyma tę wiadomość zaczyna być świadomy, że oba dialogi są skorelowane ze sobą. 

Kolejnym krokiem jest wysłanie przez CUCM’a wiadomości re-INVITE, a także UPDATE  

do transferowanej końcówki, a także do celu transferu w celu nawiązania sesji pomiędzy nimi. 

Podczas tego procesu transferujący otrzymuje informację NOTIFY o tym, że transfer się udał  

i następuje zakończenie sesji transferującego [28]. Analizę rozpoczniemy od momentu,  

w którym końcówka CIPC1 wciska po raz pierwszy klawisz „transfer” Jest to moment, w którym 

sesja z końcówką CIPC2 jest wstrzymywana. CIPC2 słyszy muzykę, a CIPC1 próbuje nawiązać 

sesję z końcówką X-lite – wiadomości INVITE, 200 OK,  ACK. Jak tylko uda się nawiązać sesję  

i CIPC1 słyszy sygnał zwrotny dzwonienia (ang. ring back tone) to naciska klawisz transfer  

po raz drugi zanim użytkownik X-lite odbierze połączenia. (Jest to realizacja nieco różniąca  

się od typowego „blind transferu” i wymaga wysłania dodatkowej wiadomości UPDATE  

oraz re-INVITE.) W momencie drugiego kliknięcia klawisza „transfer” CIPC1 wysyła 

wiadomość REFER, a to implikuje wysłanie wiadomości re-INVITE oraz UPDATE. 

 

Wiadomość „REFER”: 

 

Rys. 7.4. Wiadomość REFER 

 

 

Komentarz: 

W nagłówku „Refer-To” widzimy numer celu naszego transferu. 

 

 

 

 



71 

 

Wiadomość „NOTIFY”: 

 

Rys. 7.5. Wiadomość NOTIFY 

Komentarz: 

Natychmiast po otrzymaniu informacji o transferze CUCM powiadamia transferującego  

o tym, że próbuje nawiązać sesję z celem transferu. 

 

Wiadomość „NOTIFY”: 

 

Rys. 7.6. Wiadomość NOTIFY 

 

Komentarz: 

Jak tylko uda się wykonać transfer CUCM informuje transferującego o tym i kończy 

nawiązaną z nim wcześniej sesję.  
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Wiadomość „UPDATE” (wysłana do transferowanego): 

 

Rys. 7.7. Wiadomość UPDATE 

 

Komentarz: 

Wiadomość aktualizująca numer, a także wyświetlaną nazwę poprzez użycie nagłówka 

„Remote-Party-ID”. Co ciekawe, została ona wysłana tylko przez CUCMa w kierunku CIPCa. 

Na kliencie zarejestrowanym w Asterisku aktualizacji informacji o połączeniu nie było  

i po transferze wyświetlany był numer transferującego z pierwszej sesji. 

 

7.2.4.2 Test: 2-2 (supervised transfer) 

 

W implementacji CISCO schemat połączenia wygląda bardzo podobnie do tego 

opisanego w poprzednim podrozdziale (blind transfer). Także wykorzystywane są metody 

REFER, UPDATE oraz re-INVITE. Jedyną różnicą jeśli chodzi o wynik testu funkcjonalnego 

jest to, ze transferujący nawiązuje sesję z celem transferu i dopiero wtedy następuję właściwy 

transfer, a końcówka transferowana nie słyszy „ring back tone” tylko od razu łączy się z celem. 

 

7.2.4.3 Test: 2-2 (blind transfer) 

 

Implementacja blind transferu w rozwiązaniu Asterisk jest nieco inna niż w Cisco.  

Od strony funkcjonalnej jest to prawdziwy blind transfer, gdyż zaraz po wybraniu numeru celu 

transferu sesja transferującego jest zrywana i nie dochodzi do momentu, w którym transferujący 

nawiązuje sesje z celem transferu i słyszy „ring back tone”, a transferowany na samym początku 

słyszy muzykę, ale po chwili odzywa się w jego słuchawce „ring back tone”. Sama realizacja 

transferu wykorzystuje inną metodę. 
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Rys. 7.8. Schemat wymiany wiadomości (blind transfer). 

 

Jak widać na powyższym poglądowym obrazku, który przedstawia wymianę wiadomości 

SIP w scenariuszu blind transferu wykonywanego przez Asteriska nie są wykorzystywane 

metody REFER, ani UPDATE. Pierwszym krokiem po tym jak nawiązana została sesja 

pomiędzy X-Lite, a Zoiper iPad jest podjęcie decyzji o przetransferowaniu. X-Lite używa kodu 

funkcyjnego „##<numer>” i decyduje się na wykonanie blind transferu do CIPCa. Zoiper iPad  

w pierwszej fazie słyszy muzykę, zaraz po nawiązaniu sesji pomiędzy Zoiperem, a CIPCem 

Asterisk kończy połączenie z transferującym, a Zoiper przestaje słyszeć muzykę i słyszy sygnał 

zwrotny dzwonienia (ang. ring back tone). Poniżej analiza wiadomości SIP występujących  

w tym przypadku, na które warto zwrócić uwagę. 
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Wiadomość „INVITE SDP” (wysłana do transferowego celu): 

 

Rys. 7.9. Wiadomość „INVITE SDP” (wysłana do transferowego celu): 

 

Komentarz: 

Jedyna warta uwagi wiadomość w tym przypadku wiadomość SIP, która wysłana jest  

od Asteriska do CUCM’a. Jest ona niejako żądaniem nawiązania nowej sesji pomiędzy 

urządzeniem transferowanym, a celem transferowym. Warto zwrócić uwagę  

na to, że w nagłówku „From:” znajduje się już informacja o użytkowniku transferowanym,  

a w nagłówku „To:” o transferującym. Dlatego też nie ma potrzeby wysyłania informacji 

dodatkowej (tak jak to było robione w implementacji CISCO) w metodzie REFER.  

Cel Transferu ma aktualną informację o swoim rozmówcy (końcówce transferującej). Niestety 

ponieważ informacje o aktualizacji sesji (UPDATE) nie zostały wysłane w kierunku 

transferowanego u niego na wyświetlaczu wciąż widnieje numer końcówki, która  

go transferowała. 
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7.2.8. Przekierowania połączeń testy: 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8 

 

Opisywana w tym podrozdziale seria testów ma na celu sprawdzić interoperacyjność  

obu platform w zakresie przekierowań. Najczęściej spotykanymi  i najbardziej popularnymi 

rodzajami przekierowań są przekierowania typu: 

 

„forward all”; 

„forward busy”; 

„forward no answer”; 

„unavailable” , „unregistered”; 

 

Pierwszy wymieniony typ polega na tym, iż każde przychodzące połączenie jest 

przekierowywane na podany numer. Przekierowanie typu „busy” ma na celu przekierowania 

połączenia przychodzącego w sytuacji, gdy odbiorca połączenia jest w trakcie połączenia. 

Ostatnia testowana przeze mnie możliwość to „forward no answer”, czyli przekierowanie  

w sytuacji, kiedy po pewnym czasie (ustalonym ustawieniem odpowiedniego parametru, tzw. 

„no answer forward timer”) nikt nie odbiera. Jest to dość ciekawa funkcjonalność, gdyż pozwala 

tak naprawdę na zwiększenie dostępności osoby, do której dzwonimy, gdyż np. podczas 

nieobecności w biurze ma ona możliwość przekierować połączenia na swoją komórkę 

(oczywiście przy założeniu, ze architektura jego sieci mu na to pozwala). 

Na CUCMie przekierowania ustawiamy w konfiguracji linii dla danego urządzenia: 

 

 

Rys. 7.10. CUCM - przekierowania 

 

 

Poniżej przedstawiam parametr umożliwiający ustawienie czasu, po którym połączenie 

będzie przekierowane w przypadku jego nieodebrania. 
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Rys. 7.11.  Ustawienie czasu, po którym połączenie zostanie przekierowane. 

 

Realizacja 3 z 4 typów przekierowań w Asterisku jest następująca: 

 

 

Rys. 7.12.  Przekierowania - realizacja Asterisk. 

 

Jeżeli chodzi o przekierowanie typu „no answer” jesteśmy zmuszeni ustawić poniższy 

parametr (patrz rys 7.13.): 

 

 

Rys. 7.13. Timer przekierowania połączenia - Asterisk. 

 

Co ciekawe, nie mamy jednak możliwości podania numeru, na który chcemy połączenie 

przekierować, dlatego jesteśmy zmuszeni niejako połączyć dwie funkcjonalności, a mianowicie 

ustawienie parametru „call forward ringtimer”, a także wpisanie numeru dla przekierowania typu 

„unavailable”. Taka konfiguracja i podejście obejmie swoim zakresem funkcje  

„forward no answer”, a także „forward unavailable”.  

 

Bardzo ważnym parametrem po stronie Asteriska, który de facto umożliwia wykonanie 

transferu dla połączenia przychodzącego z Asteriska do CUCMa jest: 

 

 

Rys. 7.14. Parametr pozwalający na wykonanie transferu - Asterisk. 

 

Wartość „-1”, która została przeze mnie ustawiona powoduje, ze nie ma limitów 

czasowych na nawiązanie połączenia transferowego. Warto zwrócić uwagę na to, że wartością 

domyślną jest wartość „0”, która w początkowej fazie testów tej funkcjonalności uniemożliwiła 

mi transferowanie połączeń przychodzących z Asteriska. 
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7.2.8.1 Test 3-7 

 

Test ten miał na celu analizę realizacji przekierowania wykonywanego przez Asteriska. 

Scenariusz jest następujący. Zoiper iPad próbuje nawiązać sesję z X-lite (1001), jednakże 

końcówka ta jest przekierowana na numer (1003). Wynikiem jest nawiązanie sesji między 

Zoiperem, a X-lite (1003). 

 

Rys. 7.15. Schemat wymiany wiadomości – przekierowanie połączenia. 

 

To na co w tym przypadku warto zwrócić uwagę to wiadomość INVITE SDP wysłana 

przez Zoipera do Asteriska, a także wiadomość INVITE SDP wysłana już bezpośrednio do X-

Lite (1003). Asterisk jest świadomy tego, że połączenia na numer X-Lite (1001) powinny  

być przekierowywane i dlatego automatycznie zaprasza do sesji końcówkę docelową. 
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Wiadomość „INVITE SDP” (Zoiper do Asteriska): 

 

Rys. 7.16. Wiadomość „INVITE SDP” (Zoiper do Asteriska): 

Komentarz: 

Zwracając uwagę głównie na pola „From” i „To” widzimy, że Zoiper iPad (1002) 

próbuje nawiązać sesję z X-Lite (1001). Wiadomość zwiera też ofertę SDP, czyli możliwości 

Zoipera. 

 

Wiadomość „INVITE SDP” : 

 

Rys. 7.17. Wiadomość „INVITE SDP” : 
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Komentarz: 

Asterisk po przeanalizowaniu wiadomości odebranej od Zoipera iPad od razu wysyła 

INVITE’a w stronę końcówki (X-lite 1003), do której połączenie zostało przekierowane – pole 

„To:” 

 

7.2.8.2 Test 3-8 

 

Realizacja przekierowań na Cisco jest bardzo podobna. Po wysłaniu INVITE’a przez 

pierwszego w konwersacji końcówkę CUCM jest świadomy tego, że numer ten jest 

przekierowany i sam wysyła już INVITE’a do urządzenia docelowego. Warto jednak wspomnieć, 

że wiadomości „180 Ringng” (wysyłanej do osoby dzwoniącej) CUCM załącza informację  

na temat tego , że połączenie zostało przetransferowane – wykorzystany jest do tego nagłówek 

„Remote-Party-ID”. 

 

 

Rys. 7.18. Wiadomość 180 Ringing zawierająca „Remote-Party-ID” 

 

7.2.11.  Funkcje dodatkowe - testy: 4-1,4-2,4-3,4-4 

 

Testy od 4-1 do 4-4 miały na celu sprawdzić następujące funkcjonalności: 

 call pickup; 

 call park. 

 

Pierwsza z podanych funkcji polega na tym, że mamy możliwość odebrania połączenia 

nawet w sytuacji, gdy połączenie kierowane jest do innego użytkownika. Jedynym warunkiem 

jest to, że oba numery, a mianowicie ten, na który przychodzi połączenie, a także ten, który  

ma zamiar je odebrać muszą należeć w CISCO - do jednej „call pickup” grupy, natomiast  

w Asterisku do jednej ring grupy. Konfiguracja tejże funkcji różni się nieco w obydwu 

platformach.  
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Dla Cisco wygląda następująco: 

 

Tworzymy obiekt call pickup group: 

 

 

Rys. 7.19. Tworzenie Call Pickup grupy - CUCM. 

Następnie przypisujemy stworzoną wcześniej grupę do wybranych numerów linii.  

W naszym przypadku 3000/3001. 

 

 

Rysunek 7.20.  Przypisanie Call Pickup grupy do linii. 

 

Jeżeli chodzi natomiast o konfigurację Asteriska jest ona następująca: 

Tworzymy ring grupę. Dopisujemy do niej wszystkie numery linii, które rozpatrujemy 

 

 

Rys. 7.21.  Tworzenie ring grupy - Asterisk. 
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Następnie dla każdego numeru linii, który przypisaliśmy w „ring” grupie dodajemy  

jej numer w konfiguracji urządzenia. 

 

 

Rys. 7.22. Dodajemy numer ring grupy na linii urządzenia - Asterisk. 

 

W tym momencie mamy już skonfigurowane call pickup groupy dla obu rozwiązań. 

Realizacja w Asterisku jest nieco bardziej uboga, gdyż nie daje nam możliwości ustawienia 

powiadomienia dla całej ring groupy o przychodzącym połączeniu (w przeciwieństwie  

do realizacji w CISCO). Co więcej, jesteśmy po raz kolejny zmuszeni do wykorzystania tzw. 

kodów funkcyjnych (ang. feature codes). Wartość domyślna to „*8”. Realizacja na CUCMie 

pozwala nam w łatwy sposób odbierać połączenia poprzez naciśnięcie klawisza na naszym 

softphonie. 

 

Konfiguracja funkcji call park na Cisco sprowadza się do skonfigurowania numeru, który 

będzie wykorzystany do parkowania połączeń. 

 

 

Rys. 7.23. Konfiguracja funkcji Call Park - CUCM. 

Samo parkowanie odbywa się poprzez naciśnięcie guzika „park” dostępnego  

na softphonie CIPC. Asterisk wymaga mniej skomplikowanej konfiguracji: 

 

 

Rys. 7.24. Call Park - konfiguracja na Asterisku. 



82 

 

Przykład użycia tej funkcji na Asterisku jest następujący: 

Odbieramy przychodzące połączenie. Wykorzystujemy skonfigurowany wcześniej kod 

funkcyjny (ang feature code) (*2) wybierając „*2nn”, gdzie „nn” jest numerem, na który 

zaparkujemy przychodzące połączenie. W celu ponownego nawiązania połączenia dzwonimy  

na numer pozycji, na której połączenie zostało zaparkowane (zostaniemy o tym poinformowani 

komunikatem głosowym). 

 

Testy dotyczące tej funkcji zostały wykonane z pomyślnym rezultatem. Nie zostały one 

także wybrane do analizy na poziomie protokołu.  

 

7.2.12. Konferencje -  testy: 5-1,5-2 

 

Testy opisywane w tym paragrafie dotyczą konferencji, czyli połączeń umożliwiających 

rozmowę kilku osób jednocześnie. Istnieje kilka typów konferencji, jednakże w moich testach 

korzystałem tylko z jednego, a mianowicie z konferencji typu „ad-hoc” tworzonych  

na sprzętowych zasobach routera dostępowego w mojej laboratoryjnej architekturze Cisco. 

Konferencje tworzone przy wykorzystaniu programowych zasobów Asteriska nie zostały przeze 

mnie przetestowane. Scenariusz testów jest następujący. Pierwszy klient nawiązuję połączenie  

z wybranym numerem, a następnie jest inicjatorem konferencji i dołącza do niej trzecią 

końcówkę. Należy zwrócić uwagę na to, czy w razie jak inicjator konferencji się rozłączy to czy 

nie zakończy to sesji ustanowionej przez pozostałe dwie końcówki. 

 

7.2.13. Poczta głosowa - test: 6-1 

 

Test mający na celu spradzenie funkcjonalności poczty głosowej skonfigurowanej  

na Asterisku. Przekierowanie na pocztę typu „no answer”. Dzwoniący przez 5 sekund słyszał 

„ring back tone”, a następnie zostawał skierowany na pocztę głosową, na której mógł zostawić 

wiadomość.  

 

7.2.14. Wstrzymanie połączenia - testy: 7-1,7-2,7-3,7-4 

 

Testy opisywane w tym paragrafie dotyczą zawieszania połączenia. Wszystkie testy 

zostały wykonane poprawnie i dały pozytywny rezultat biorąc pod uwagę funkcjonalność. 

Zarówno klienci zarejestrowanie w CUCMie jak i Ci zarejestrowani w Asterisku byli w stanie 

poprawnie odebrać muzykę odgrywaną przez serwer, a także poprawnie zawiesić, a także 

wznowić połączenie. W celu zrozumienia i sprawdzenia mechanizmu zawieszania połączenia 

zdecydowałem się przeanalizować dokładniej dwa scenariusze testowe. Pierwszy kiedy klient 

programowy (ang. Softphone) zarejestrowany w CUCMie jest inicjatorem wstrzymania i drugi 

kiedy końcówka zarejestrowana w Asterisku wstrzymuje połączenie. 
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7.2.15.1 Test 7-1 

 

Poniżej znajduje się schemat połączenia i wymiana wiadomości SIP zarejestrowana, gdy 

połączenie wstrzymuje telefon programowy CIPC. 

 

Wiadomość „INVITE SDP”: 

 

 

 

Rys. 7.25. Wiadomość „INVITE SDP”: 

 

Komentarz: 

W tej wiadomości INVITE SDP, która jest przesyłana od klienta, na którym wciśnięto 

klawisz „hold” – wstrzymaj połączenie do serwera CUCM możemy zauważyć, że widnieje 

parametr a=sendonly, mówiący, o tym, że kanał RTP będzie od teraz jednokierunkowy. 
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Wiadomość „INVITE SDP”: 

 

 

Rys. 7.26. Wiadomość „INVITE SDP”: 

 

Komentarz: 

Wiadomość INVITE przesyłany dalej przez CUCMa w stronę Asteriska zawiera parametr 

„a=inactive” 
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Wiadomość „200 OK SDP” (od Asteriska do CUCMa): 

 

Rys. 7.27. Wiadomość „200 OK SDP” (od Asteriska do CUCMa): 

 

Komentarz: 

Wiadomość „200 OK SDP” wysyłana od Asteriska do CUCMa będąca odpowiedzią  

na wcześniejszą wiadomość INVITE zawiera parametr a=inactive. Jest on niejako 

potwierdzeniem, że połączenie zostało wstrzymane. 

 

Wiadomość „200 OK SDP”: 

 

Rys. 7.28. Wiadomość „200 OK SDP”: 
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Komentarz: 

W wiadomości 200 OK SDP, która jest wysłana przez CUCMa do klienta widzimy,  

że wyzerowany został adres odbiorcy (c= IN IP4 0.0.0.0), co więcej pojawia się w niej parametr 

a=inactive. Odnosząc się do RFC3264 jest to wymóg. Parametr taki musi być zawarty  

w odpowiedzi na parametr a=sendonly. 

 

Wiadomość „INVITE SDP”: 

 

 

Rys. 7.29. Wiadomość „INVITE SDP”: 

 

Komentarz: 

Wiadomość INVITE SDP wysłana przez klienta zawieszającego połączenie w celu jego 

przywrócenia. Jak widać wiadomość ta niesie w SDP parametr a=sendrecv.  

 

7.2.15.2 Test: 7-2 

 

Jeżeli chodzi o realizację wstrzymania połączenia na platformie Asterisk, jest ona nieco 

odmienna od tej zaimplementowanej w rozwiązaniu komercyjnym CISCO. Asterisk nie wysyła 
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wiadomości INVITE do strony, która została zawieszona, a jedynie podmienia strumień RTP 

głosu, na RTP, który niesie muzykę. 

 

7.2.17. Połączenia oczekujące – testy:  8-1, 8-2 

 

Test dotyczył scenariusza, w którym sprawdzamy funkcję oczekiwania na połączenie. 

Jest to usługa, w której użytkownik prowadzący już jedną rozmowę jest informowany  

o kolejnym, nadchodzącym połączeniu. Jest to o tyle wygodne, że jesteśmy w stanie sprawdzić, 

kto w danej chwili próbuje się z nami skontaktować. Dodatkową funkcją jest możliwość 

zawieszenia pierwszego połączenia i odebranie drugiego, a następnie powrócenie do pierwszej 

rozmowy. Żadna dodatkowa konfiguracja nie jest potrzebna i tak naprawdę jedynym wymogiem 

jest umożliwienie na platformach nawiązywania kilku jednoczesnych sesji. 

 

8. Testy „lustrzane” – wyniki i ich analiza 

  

 8.1 Schemat połączenia dla testu numer: 1-2 

 

Test numer 1-2 jako jeden z podstawowych  testów został przeze mnie wybrany, jako ten, 

który wymaga głębszej analizy. Jest to także jeden z testów lustrzanych, czyli tych, które ukazują 

jakie są różnice w scenariuszu testowym, w którym najpierw jedna strona inicjuje połączenie,  

a następnie inicjatorem jest strona, która uprzednio odbierała połączenie. Chciałbym też zwrócić 

uwagę na to, że w mojej analizie skupiam się tylko i wyłącznie na wymianie wiadomości 

pomiędzy serwerami CUCM i Asterisk. Jeżeli chodzi o wymiany wiadomości SIP pomiędzy 

końcówkami, a serwerami, w których te końcówki są zarejestrowane to analiza ta została celowo 

pominięta. Jedyna rzecz, która wychodzi poza przyjęte założenia to ukazany na poniższym,  

a także każdym innym schemacie połączenia strumień RTP, który w przypadku Asteriska 

zachowuje się o tyle ciekawie, że „przechodzi” właśnie przez niego samego.  

 

W pierwszej kolejności przedstawiam zaciągnięty z RFC3665 schemat połączenia, który 

można uznać za mój punkt odniesienia. Tak jak już wspomniałem wcześniej w tym przypadku 

odnoszę się tylko do wymiany wiadomości  SIP pomiędzy serwerami Proxy1, a także Proxy2: 
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Rys. 8.1. Połączenie podstawowe. Schemat przedstawiony w RFC. 

 

 

Rys. 8.2. Połączenie podstawowe. Schemat uzyskany w moich testach. 

 

Porównując schemat połączenia otrzymanego w naszym teście ze schematem połączenia 

zawartym w RFC 3665 mogę stwierdzić, że jedyną anomalią jest to, że RTP jest przesyłany nie 

bezpośrednio między końcówkami, a przy użyciu serwera Asterisk jako pośrednika.  

Nie możemy jednak uznać tego za błąd, gdyż po pierwsze nie wpływa to w żaden sposób  

na wynik testów funkcjonalnych, a po drugie jest to zachowanie, które założyłem przed 
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wykonaniem testu. Ciekawym jest fakt, że tak naprawdę takie zachowanie może być zaletą, gdyż 

serwer Asterisk może niejako kontrolować przepływ strumieni RTP, a dzięki temu zna też ich 

stan. Minusem jest to, że jest to dodatkowe obciążenie dla samego serwera i w przypadku 

większych rozwiązań korporacyjnych, gdzie Asterisk musiałby obsłużyć wiele połączeń mogło 

by to wpłynąć na jego wydajność. 

 

Wiadomość „INVITE SDP”: 

 

Rys. 8.3. Wiadomość INVITE. 

 

 

Rys. 8.4. Wiadomość INVITE – część zawierająca SDP. 

 

Komentarz: 

Porównując przechwyconą przeze mnie wiadomość „INVITE SDP” do standardu 

przedstawionego w dokumencie RFC 3665 mogę stwierdzić, że wiadomość choć nieco różniąca 

się od tej przedstawionej w RFC nie odbiega od przyjętych założeń implementacyjnych 

protokołu  SIP.  Możemy zauważyć, że inicjatorem połączenia jest  „AsteriskZoiperWin8”,czyli 

w naszym przypadku soft-phone X-Lite zainstalowany na platformie Windows 8. Pole „Contact” 

zawiera adres końcówki, która zainicjowała połączenie. Numer, który został wybrany to numer 

„3000” znajdujący się w puli numeracyjnej serwera CUCM o adresie 6.4.33.2 (CUCM 

subscriber). Godnym uwagi jest także pole „Allow”, które zawiera w sobie funkcje wspierane 

przez Asteriska. Dodatkowy komentarz należy się także protokołowi SDP, w którym Asterisk 

zawarł swój adres IP, a także wspierane przez siebie kodeki mowy. Jak widać Asterisk 
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przedstawił w ofercie tylko dwa z nich – te które zostały dopuszczone w konfiguracji trunka  

w stronę serwera CUCM. 

 

Wiadomość „100 Trying”: 

 

Rys. 8.5. Wiadomość 100 Trying. 

Komentarz: 

Informacja ze strony CUCM’a, iż żądanie nawiązania połączenia będzie obsłużone. 

Zauważmy, że Call-ID połączenia jest dokładnie takie samo, jak to zawarte w pierwszej 

wiadomości INVITE. 

 

Wiadomość „180 Ringing”: 

 

Rys. 8.6. Wiadomość 180 Ringing. 

 

Komentarz: 

Przekazanie Statusu Ringing od CUCMa do Asteriska. Call-ID pozostaje to samo. Pole 

„allow” zawiera listę funkcji wspieraną tym razem przez stronę Cisco. Zauważmy, że lista jest 

dłuższa w porównaniu z funkcjami wspieranymi przez CUCMa. 
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Wiadomość „200 OK SDP”: 

 

Rys. 8.7. Wiadomość 200 OK SDP. 

Komentarz: 

Słuchawka zostaje podniesiona przez klienta CIPC, w wiadomości 200 OK widzimy 

ofertę SDP, która zawiera wspierane przez tegoż klienta kodeki.  

 

Wiadomość „ACK”: 

 

Rys. 8.8. Wiadomość ACK. 

 

Komentarz: 

Potwierdzenie otrzymania wiadomości 200OK. Od tego momentu pomiędzy klientami 

zaczyna być przesyłany strumień RTP, który jak już to wcześniej zostało wspomniane 
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przechodzi przez serwer Asteriska. Jeżeli natomiast chodzi o serwer CUCM zostaje on w tym 

momencie wyłączony z jakiejkolwiek komunikacji. 

 

Wiadomość „BYE”: 

 

Rys. 8.9. Wiadomość BYE. 

 

Komentarz: 

Klient X-lite rozłącza się. Asterisk przesyła w stronę CUCMa wiadomość BYE w celu 

zainicjowania procesu zakończenia sesji. Call-ID wciąż się nie zmienia. 

 

Wiadomość „200 OK”: 

 

Rys. 8.10. Wiadomość 200 OK. 

 

Komentarz: 

CUCM wysyła wiadomość „200 OK” potwierdzając tym samym zakończenie sesji.  

Jak widać call-id jest wciąż takie samo.  
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 8.2 Schemat połączenia dla testu numer: 1-2-bis 

 

 

Rys. 8.11. Wymiana wiadomości - test 1-2 bis. 

 

Wynik pierwszego testu lustrzanego dał bardzo pozytywne rezultaty, a mianowicie  

po wstępnej analizie schematu połączenia i wymiany wiadomości pomiędzy serwerami można 

stwierdzić, iż jest ona bliźniacza. Standard przedstawiony w RFC 3665 [17] jest zachowany  

i występują tylko nieznaczne różnice, takie jak na przykład: 

 

Różnica w ofertach SDP – CUCM oferuje możliwość wspierania większej liczby 

kodeków. Jest to różnica nieistotna, gdyż testy przeprowadzam tylko i wyłącznie zużyciem 

kodeków G711A/U. 

 

Rys. 8.12. Session Description Protocol - SDP - róznice. 

 

Jest jeszcze kilka różnic, które w mojej opinii nie są, aż tak bardzo istotne, ze względu  

na to, że analiza skupia się na wymianie wiadomości i na podstawowych polach i nie rozważa 

funkcji dodatkowych, dlatego stwierdziłem, że nie będę o nich wspominał. 
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9. Podsumowanie  

 

Szereg wykonanych na obu platformach testów dał pozytywną odpowiedź na pytanie 

zawarte w tezie samej pracy. Przeprowadziłem ponad 40 różnych testów funkcjonalnych  

dla różnych przypadków. Przetestowana została większość możliwych scenariuszy, które 

mogłyby wystąpić w produkcyjnych środowiskach telefonii IP. Większość przypadków dało 

pozytywny wynik i tylko w nielicznych scenariuszach wykryte zostały problemy 

uniemożliwiające ich wykonanie. Zdarzały się też przypadki testowe, w których  

po dokładniejszej analizie dało się zauważyć, że wymiana wiadomości nie jest zgodna  

ze standardem – jednak pomimo tego platformy byłby w stanie „dogadać” się i ustanowić daną 

sesję. Warto zwrócić także uwagę na to, że realizacja niektórych funkcji w zależności  

od platformy była zupełnie inna, a w przypadku Asteriska w znacznym stopniu ma to wpływ  

na użytkownika końcowego, gdyż musi on na przykład pamiętać o pewnych kodach funkcyjnych 

w celu wykonania transferu połączenia, czy też aktywowania dodatkowych funkcji.  

W przypadku rozwiązania firmy CISCO, które oferuje dużo większy wachlarz usług, korzystanie 

z nich wydaje się być dużo prostsze. W przypadku na przykład transferów w prosty sposób 

jesteśmy w stanie skonfigurować przycisk do ich wykonywania pojawiający się na ekranie 

naszego telefonu programowego lub też fizycznego. Mimo wszystko powinniśmy jednak 

docenić to, że Asterisk, jako produkt darmowy jest w stanie dostarczyć większość 

podstawowych funkcji, a co więcej poziom ich obsługi i niezawodności jest naprawdę 

zadowalający. Kolejną dość istotną różnicą między dwiema rozważanymi platformami jest  

to, że Asterisk pracował w moim laboratorium jako „statefull proxy”, co oznacza tyle, że 

strumień RTP przepływał przez niego. Dzięki temu Asterisk ma możliwość oferowania także 

usług typu IVR, które wymagają kontroli strumienia RTP. W rozwiązaniu CISCO RTP nie 

przepływał przez centralę CUCM i był zestawiany bezpośrednio pomiędzy urządzeniami 

końcowymi. Muszę także przyznać, że możliwość skorzystania z laboratorium należącego do 

Orange Polska, a także z dostępnych darmowych narzędzi do analizy sieci bardzo ułatwiły mi 

pracę, a to, że do moich serwerów IPBX łączyłem się w większości przypadków zdalnie 

wykorzystując połączenia VPN jeszcze bardziej potwierdza wiarygodność testów. Biorąc pod 

uwagę wszystkie otrzymane wyniki, czy to testów funkcjonalnych, czy też analizy na poziomie 

protokołów jestem w stanie stwierdzić, że oba środowiska byłyby w stanie współpracować ze 

sobą w środowiskach produkcyjnych. Oczywiście przy założeniu, że byłyby to środowiska małe 

lub średnie.  Nawiązując bezpośrednio do celów pracy podsumowanie wygląda następująco: 

 

 Zostało stworzone środowisko laboratoryjne bazujące na urządzeniach firmy Cisco. 

 Testy wykazały, że obie platformy są w stanie współpracować na zadowalającym  

dla użytkownika końcowego poziomie. 

 Stworzona metodologia skupiała się głównie na testach funkcjonalnych 

 Do głębszej analizy na poziomie protokołów została wyselekcjonowana grupa kilku 

podstawowych scenariuszy testowych.  
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Dodatek A 

Wykaz używanych skrótów 

 

PBX – Private Branch Exchange 

 

IP – Internet Protocol 

 

OSI – Open Source Initiative 

 

RTP – Real Time Protocol 

 

SIP – Session Initiation Protocol 

 

SDP – Session Description Protocol 

 

TDM – Time Division Multiplexing 

 

UA – User Agent 

 

UAC – User Agent Client 

 

UAS – User Agent Server 

 

VM – Virtual Machine 

 

VPN – Virtual Private Network 

 

VoIP – Voice over Internet Protocol 

 

ToIP - Telephony over Internet Protocol 

 

UC – Unified Communications 

 

CUCM – Cisco Unified Communications Manager 

 

CUC – Cisco Unity Connection 

 

CFW – Call Forward 

 

UCaaS – Unified Communications as a Service 

 

IVR – Interactive Voice Response 

 

CME – Cisco Call Manager Express 

 

ISDN – Integrated Services Digital Network 
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Dodatek B 

Opis zawartości dołączonej płyty CD 

Dołączona płyta CD zawiera: 

 Przechwycone za pomocą programu „web tracer” pliki .pcap  

 Dokument opisujący konfigurację środowiska testowego 

 Elektroniczną wersję pracy dyplomowej magisterskiej w formacie .pdf 

 


