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To m a s z S z e t y ƒ s k i

Zmierzch
tradycyjnej telefonii
Przez d∏ugie lata rynek telefonii analogowej by∏ bastionem, imperium
podzielonym pomi´dzy niewielu graczy. W ka˝dym paƒstwie za to królestwo telekomunikacyjne przynoszàce przez d∏ugie lata ogromne zyski, by∏
odpowiedzialny najcz´Êciej jeden narodowy operator. W krajach najbardziej rozwini´tych, jak USA, operatorów takich by∏o co najwy˝ej kilku.
Szansa zaistnienia na rynku telekomunikacyjnym nowej firmy by∏a prawie zerowa, gdy˝ telekomy swà pozycj´ rynkowà, a przede wszystkim infrastruktur´ technicznà budowa∏y przez lata. Nie sposób zbudowaç
w krótkim czasie linii telefonicznych o d∏ugoÊci setek tysi´cy kilometrów,
czy w pe∏ni funkcjonalne centrale telefoniczne.

Technologia VoIP wkracza
równie˝ do komunikatorów
internetowych.
Pierwszym komunikatorem
wyposa˝onym w VoIP
by∏ Skype, wzorowany
na sieciach wymiany
plików, który umo˝liwia
po∏àczenia g∏osowe
przez Internet.

Vo I P, c z y l i p r z e s y ∏ a n i e g ∏ o s u p o ∏ à c z a c h
teleinformatycznych
Jednak wraz z rozwojem Internetu oraz zast´powaniu kabli urzàdzeniami
radiowymi na rynku IT zacz´∏y si´ zmiany. Gdy powsta∏a

technologia VoIP (Voice over Internet Protocol)
pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç transmisji g∏osu poprzez telekomunikacyjne ∏àcza internetowe
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z pomini´ciem tradycyjnych cen- z wykorzystaniem standardowetral telefonicznych. Celem nadrz´dnym go aparatu telefonicznego. W pierwtej technologii jest po∏àczenie ruchu telefonicznego
z cyfrowà transmisjà danych poprzez stworzenie jednej
uniwersalnej sieci mogàcej transmitowaç ka˝dy rodzaj
danych – w tym g∏osu i obrazu. VoIP to technologia
s∏u˝àca do przesy∏ania g∏osu poprzez sieç pakietowà.
Oznacza to, ˝e nasz g∏os jest zamieniany na postaç cyfrowà, poddawany odpowiedniej kompresji i nast´pnie
dzielony na pakiety, które sà przesy∏ane przez sieci teleinformatyczne z wykorzystanie protoko∏u IP.

W odró˝nieniu od tradycyjnych
linii telefonicznych – gdzie g∏os
w postaci analogowej przesy∏any
jest jako ca∏oÊç tzw. „jednà drogà” – pakiety mogà w´drowaç do
celu „ró˝nymi drogami”, gdy˝ ∏àczone sà dopiero po przybyciu na
miejsce przeznaczenia. Przesy∏anie g∏o-

szym przypadku, aby rozmawiaç wystarczy zaopatrzyç
si´ w specjalna aplikacj´ – tzw. telefon programowy
i byç pod∏àczonym do sieci Internet, najlepiej przez ∏àcze szerokopasmowe. Aplikacje takie mo˝emy dostaç
od operatora us∏ugi VoIP, u którego zak∏adamy konto
lub kupujemy kart´ „zdrapk´” z odpowiednià iloÊcià
impulsów.
Aby skorzystaç z us∏ugi drugiego typu, nie musimy
posiadaç komputera, gdy˝ do przeprowadzenia rozmów wystarczy zwyk∏y telefon stacjonarny. Us∏uga ta
polega na zakupieniu karty zdrapki typu prepaid, nast´pnie poprzez wybranie odpowiedniego prefiksu po∏àczeniu si´ z serwerem operatora VoIP, gdzie nasz g∏os
zamieniany jest na pakiety i dalej „w´druje” ju˝ po ∏àczach teleinformatycznych.

su w technologii VoIP odbywa si´ w ten sam sposób,
jak przesy∏anie danych cyfrowych po protokole IP.

Bardzo wa˝nym atutem takiego
sposobu rozmawiania sà ceny po∏àczeƒ realizowanych w technologii VoIP. Sà wielokrotnie ni˝sze, w porówna-

„Wirtualni” operatorzy
w natarciu…

niu do po∏àczeƒ realizowanych w telefonii analogowej
– np. po∏àczenie do USA kosztuje w granicach 25-40
groszy za minut´ w zale˝noÊci od operatora, a korzystajàc z us∏ug tradycyjnego operatora zap∏acimy
w granicach 1,5-1,8 z∏ za minut´ tego samego po∏àczenia. Tak wiec oszcz´dnoÊci w przypadku po∏àczeƒ
mi´dzynarodowych mogà si´gaç nawet 80 proc.!

Wraz z rozwojem technologii VoIP na rynku telekomunikacyjnym zacz´li pojawiaç si´ tzw. „wirtualni
operatorzy”, którzy nie posiadajàc w∏asnej, tak bardzo
rozwini´tej infrastruktury technicznej jak w przypadku tradycyjnych telekomów oferujà pe∏nà gam´ us∏ug
telefonicznych. Zasadniczo us∏ugi te
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mo˝emy podzieliç na us∏ugi VoIP
z wykorzystaniem komputera
pod∏àczonego do Internetu oraz

Internetowe komunikatory
„przemówi∏y” ludzkim g∏osem
Technologia VoIP wkracza równie˝ do komunikatorów internetowych. Pierwszym komunikatorem wyposa˝onym w VoIP by∏ Skype (program twórców
KazaA), wzorowany na sieciach wymiany plików
(P2P), który umo˝liwia po∏àczenia g∏osowe przez Internet. Na poczàtku program umo˝liwia∏ nawiàzywanie po∏àczeƒ tylko i wy∏àcznie pomi´dzy u˝ytkownikami programu (czyt. pomi´dzy komputerami), lecz
obecnie wprowadzono mo˝liwoÊç dzwonienia z komputera na telefony stacjonarne i komórkowe. Us∏uga
ta nazwana zosta∏a SkypeOut i dzia∏a na zasadzie
prepaid. U˝ytkownik chcàc rozmawiaç z numerami
stacjonarnymi i komórkowymi musi zakupiç tzw. credit, który nast´pnie jest potem wykorzystywany na
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rozmowy. Pozostaje tylko zaopatrzyç si´ w s∏uchawki
z mikrofonem i pod∏àczyç je do karty dêwi´kowej
komputera.

i nie mamy mo˝liwoÊci dzwonienia z innego komunikatora.

Twórcy polskich komunikatorów
internetowych równie˝ postanowili wprowadziç us∏ug´ dzwonienia na telefony stacjonarne i komórkowe. W chwili obecnej mo˝emy skorzystaç

Prawno-formalne bariery
d l a s z y b k i e g o r o z w o j u u s ∏ u g Vo I P

z trzech programów: Tlenofonu oferowanego przez
twórców komunikatora Tlen, programu Nawijka,
wchodzàcego w sk∏ad komunikatora WpKontakt firmowanego przez portal Wirtualna Polska, oraz Tele
Gadu-Gadu który jest integralnà cz´Êcià najpopularniejszego polskiego komunikatora – Gadu-Gadu.
W swoich planach na przysz∏oÊç wprowadzenie p∏atnej us∏ugi VoIP zintegrowanej z komunikatorami internetowymi majà równie˝ portale Onet i Interia.
Ceny po∏àczeƒ oferowane przez Tlenofon, Nawijk´
oraz Tele Gadu-Gadu sà bardzo konkurencyjne w stosunku do cen najwi´kszego polskiego telekomu TP SA
i wynoszà w przypadku Tlenofonu: 0,09 z∏/min* za
po∏àczenia lokalne i mi´dzymiastowe, do sieci korówkowych – 0,65 z∏/min, zagraniczne ju˝ od ok. 0,12 z∏
za minut´. Natomiast za po∏àczenia z wykorzystaniem
Nawijki zap∏acimy: rozmowa mi´dzymiastowa i lokalna - 0,09 z∏, Polska – komórki:– 0,64 z∏, mi´dzynarodowe (Niemcy, USA, Wielka Brytania, Francja) – 0,10
z∏. Korzystajàc z us∏ugi Tele Gadu-Gadu za po∏àczenia
krajowe zap∏acimy 0,09 z∏ za minut´, do sieci polskich
komórkowych 0,63 z∏ za minut´, natomiast za granic´ mo˝emy dzwoniç ju˝ od 0,10 z∏. JakoÊç us∏ug jest
oczywiÊcie uzale˝niona od szybkoÊci wykorzystywanego po∏àczenia internetowego, lecz w wi´kszoÊci przeprowadzanych rozmów jest zadowalajàca. Warto dodaç, i˝ programy te znajdujà si´ nadal we wczesnej fazie rozwoju, dlatego czasami nasz g∏os mo˝e mieç delikatnie „metaliczny” dêwi´k, co jednak nie wp∏ywa
niekorzystnie na komfort rozmawiania. Aby poprawiç
jakoÊç po∏àczeƒ operatorzy wykorzystujà najnowsze
kodeki do przesy∏ania g∏osu, dzi´ki którym pakiety
danych sà mniejsze oraz lepszej jakoÊci i szybciej docierajà do rozmówcy po drugiej stronie. Warto równie˝
dodaç, i˝ programy te nie mogà byç uruchomione
wszystkie jednoczeÊnie, gdy˝ zarówno Tlenofon, Nawijka jak i Tele Gadu-Gadu do komunikacji wykorzystujà ten sam port UDP – 4569. Program, który
pierwszy zostanie uruchomiony „rezerwuje” ten port
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Argumentami wystarczajàcymi na przejÊcie na telefoni´ VoIP sà bardzo niskie koszty po∏àczeƒ oraz dobra
jakoÊç realizowanych po∏àczeƒ. Firmy, które zdecydowa∏y si´ na wdro˝enie telefonii opartej na technologii
VoIP odnotowa∏y ju˝ po ok. roku u˝ytkowania redukcj´ kosztów po∏àczeƒ telefonicznych si´gajàcà od kilkunastu do kilkudziesi´ciu procent. Dla wielu firm jest to
realna szansa na obni˝enie kosztów, oraz bardziej efektywne dzia∏anie na rynku. Szeroka gama us∏ug towarzyszàcych rozwojowi telefonii internetowej (np. przesy∏anie faksów i zapisywanie ich w postaci cyfrowej,
mo˝liwoÊç przeprowadzenia wideokonferencji) daje
szans´ na szybsze i wygodniejsze kontakty z klientami
oraz dotarcie do wielu nowych u˝ytkowników. Dla
u˝ytkowników indywidualnych np. tych majàcych rodziny za granicami Polski, po∏àczenia taƒsze o 80 proc.
to mo˝liwoÊç przeprowadzania codziennej rozmowy.

Jedynym ograniczeniem rozwoju
us∏ug VoIP mo˝e byç paradoksalnie nie technologia, a prawo telekomunikacyjne, które w wi´kszoÊci krajów zobowiàzuje „wirtualnych” operatorów do uzyskania
koncesji na prowadzenie dzia∏alnoÊci. Doskona∏ym przyk∏adem, gdzie technologii
VoIP nie rzuca si´ k∏ód po nogi jest USA. Amerykaƒska Federalna Komisja ¸àcznoÊci FCC wy∏àczy∏a bowiem rozmowy telefoniczne przez Internet spod regulacji obowiàzujàcych operatorów telekomunikacyjnych. W wi´kszoÊci krajów jednak istnieje obawa, ˝e
rosnàca popularnoÊç VoIP mo˝e byç zagro˝eniem dla
tradycyjnych telekomów, wi´c na razie takie dzia∏ania
jak w USA nie sà planowane. Kolejny zatem raz mo˝e si´ okazaç, ˝e rozwój nowoczesnych technologii hamowany jest poprzez ograniczenia formalno-prawne.
Nale˝y mieç tylko nadziej´, ˝e to sami u˝ytkownicy
telefonii VoIP poprzez korzystanie z tej technologii
zmuszà ustawodawców do uwolnienia rynku telekomunikacyjnego, a wtedy b´dziemy mieç do czynienia
z powolnym zmierzchem telefonii tradycyjnej.
* Ceny netto
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