
ELEKTRYKA  2011 

Zeszyt 2 (218)  Rok LVII 

 

Michał PNIEWSKI 

Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej, Politechnika Śląska w Gliwicach  

BADANIA ŁĄCZA INTERNETOWEGO DO TRANSMISJI GŁOSU 

(VOIP) 

Streszczenie. W artykule została przedstawiona analiza przeprowadzonych badań 

praktycznych, dotyczących jakości połączeń głosowych z wykorzystaniem sieci 

pakietowych oraz zostały podane przykłady metod, mogących służyć do oceny jakości 

łącza internetowego. Zaprezentowano przykładowe metody oceny jakości głosu, ich 

klasyfikację oraz sposoby pomiaru parametrów charakteryzujących jakość usługi. 

Uwzględniono zarówno metody profesjonalne, takie jak pomiar MOS (ang. Mean 

Opinion Score) za pomocą P.862 i algorytmu PESQ (ang. Perceptual Evaluation of 

Speech Quality), jak i metody dostępne dla użytkownika domowego. Przedstawiono 

środowisko testowe do badań jakości głosu. Pozwalało ono na zbadanie wpływu 

parametrów łącza internetowego, takich jak przepustowość, straty pakietów oraz 

opóźnienie. 

Słowa kluczowe: jakość głosu, VoIP, P.862, PESQ, MOS 

METHODS EVALUATIONS OF USEFULNESS INTERNET CONNECTION 

FOR VOICE TRANSMISSION (VOIP) 

Summary. The article presents an analysis of the practical examinations of the 

quality of voice calls using the packet network and there are examples of methods that 

can be used to evaluate the quality of the Internet connection. Some exemplary methods 

for evaluate voice quality, their classification and methods of measurement of parameters 

characterizing the quality of service. It reflects also the professional methods, such as 

measurement of MOS (Mean Opinion Score) with P.862 PESQ algorithm and 

(Perceptual Evaluation of Speech Quality) and the methods available for the home user. 

Presents the test environment to test voice quality. This allowed it to examine the impact 

of Internet connection parameters such as throughput, packet loss and delay. 

Keywords: Voice Quality, VoIP, P.862, PESQ, MOS 

WSTĘP 

Popularyzacja oraz mnogość technicznych rozwiązań dostępu do globalnej sieci  

spowodowała, iż jakość dostępnej usługi, zwanej potocznie „dostępem do Internetu”, stała się 
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bardzo zróżnicowana. Często można spotkać się z opinią użytkowników sieci, którzy są 

niezadowoleni z jakości usług oferowanych przez swoich dostawców Internetu - ISP (ang. 

Internet Service Provider). Jakość łączy internetowych szczególnie nabiera znaczenia  

w kontekście ich wykorzystania do transmisji głosu, a więc usług VoIP (ang. Voice over 

Internet Protocols).  

1. CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZA INTERNETOWEGO 

Transmisja głosu poprzez sieci pakietowe takie, jak Internet ma swój początek w latach 

70. XX wieku, wraz z opublikowaniem dokumentu RFC 741 w 1976 roku [i1]. Przez ostatnią 

dekadę można zaobserwować silny wzrost ilości zarówno firm dostarczających usługi 

głosowe, jak i ich użytkowników. Należy więc określić parametry charakteryzujące łącze 

internetowe, które ma służyć również do wykonywania połączeń głosowych.  

Skupiając się na ocenie przydatności łącza internetowego do transmisji głosu, należy  

wziąć pod uwagę następujące parametry wpływające na jakość usług głosowych: 

przepustowość łącza internetowego (ang. bandwidth), straty pakietów (ang. packet loss), 

opóźnienie statyczne i dynamiczne (ang. fix and dynamic delay/latency), fluktuacja 

opóźnienia (ang. jitter). Parametry obniżające jakość przesyłanego głosu występują  

w warunkach rzeczywistych jednocześnie, przy czym w zależności od stopnia obciążenia 

sieci poszczególne ich wartości ulegają znacznym zmianom. 

2. JAKOŚĆ GŁOSU 

Jakość głosu jest pojęciem subiektywnym. Nie istnieje żaden fizyczny wzorzec jakości 

głosu. Znana jest jednak znormalizowana metoda [1] określania jakości głosu bazująca na 

podejściu statystycznym. Polega ona na przebadaniu odpowiedzi dużej liczby osób, którym 

podaje się do odsłuchu różne próbki głosu, o znanych parametrach, nagrane wcześniej  

w różnych warunkach środowiskowych. Analiza statystyczna ocen pochodzących od 

testujących osób pozwala na ilościowe określenie jakości głosu stosując skalę liczbową od 

1(zła) do 5(doskonała). Skala ta jest określona jako skala MOS (ang. Mean Opinion Score). 

Pozwala ona stworzyć ekwiwalent ludzkiego pojmowania jakości głosu. Wymaga ona 

niestety dużego nakładu czasu i zaangażowania dużej ilości osób,  a często także niemałych 

nakładów finansowych. Dlatego opracowano również metody obiektywne, bazujące na 

pomiarach pewnych parametrów głosu, jednocześnie zapewniając korelację ze skalą MOS. 

Najbardziej wiarygodną metodą, rekomendowaną przez ITU (ang. International 

Telecommunication Union), jest norma P.862 oraz P.862.1 wykorzystująca algorytm PESQ 
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[2]. Uwzględnia ona czynniki degradujące sygnał, powodowane przez sieć transmisyjną: 

straty pakietów, przekłamania bitów. Działa przez porównanie oryginalnej próbki mowy  

z próbką transmitowaną i wykrywa degradacje dźwięku. PESQ pozwala na automatyczne 

określanie jakości głosu w sieciach telekomunikacyjnych. Doskonale sprawdza się  

w zastosowaniach takich jak: ocena kodeka, wybór właściwego kodeka, monitorowanie sieci 

za pomocą analogowego lub cyfrowego podłączenia, testowanie prototypowych typów sieci. 

3. BADANIA JAKOŚCI GŁOSU  

3.1. Środowisko testowe 

Dzięki nawiązanej współpracy i uprzejmości firmy Avotel został skompletowany 

profesjonalny system pomiarowy służący do analizy jakości głosu. Składał się on z dwóch 

komponentów. Pierwszym z nich było środowisko programowe zapewniające możliwość 

testowania jakości głosu zgodnie ze standardami ITU-T, w szczególności metodą PESQ. 

Funkcję tę pełniło oprogramowanie firmy Malden Electronics o nazwie MuliDSLA [i3]. 

Współpracowało ono z programowymi sondami pomiarowymi tego samego producenta  

o nazwie Virtual Node, które symulowały pracę klienta VoIP, jednocześnie dokonując 

odpowiednich pomiarów. Drugim elementem systemu pomiarowego był fizyczny symulator 

sieci NE2000 [i4] firmy Simena, który umożliwiał zmianę parametrów sieci IP. Możliwości 

zmian parametrów sieci były bardzo szerokie. W szczególności urządzenie pozwalało na 

symulację m.in. następujących zakłóceń: zmianę przepustowości łącza (asymetrycznie  

i symetrycznie), wprowadzenie opóźnienia (stałego lub dynamicznego z określonym 

prawdopodobieństwem), fluktuacji opóźnienia (ang. jitter-u), strat pakietów (procentowo, 

narastająco lub co n-ty pakiet). 

Oprogramowanie sterujące 

wraz z sondą kontrolno-pomiarowa

(MultiDSLA +Vitrtual Node)

Sondy kontrolno-pomiarowe

(Virtual Node)

SIP: 101@10.4.17.1 SIP: 102@10.4.17.2

Symulator sieci

(Network Emulator)

Rozmowa SIP

 

Rys. 1. Środowisko testowe do testów jakości głosu 

Fig. 1. Test environment for measure quality of voice 
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Wykorzystując udostępniony sprzęt zestawiono środowisko testowe, którego 

konfiguracja została przedstawiona na rys 1. Aplikacje Virtual Node pełniły funkcję 

telefonów IP, które działały na podstawie protokołu SIP. Z kolei oprogramowanie 

MultiDSLA konfigurowało sondy pomiarowe i zarządzało przebiegiem testów. Wygląd 

graficznego interfejsu użytkownika oprogramowania MultiDSLA przedstawiono na rys. 2.  

 

Rys. 2. Graficzny interfejs użytkownika oprogramowania MultiDSLA 

Fig.2. GUI of MultiDSLA 

Istotną kwestią okazało się zapewnienie osobnych połączeń dla transmisji związanej  

z danymi biorącymi udział w testach jakości, a więc dla sygnału referencyjnego  

i zdegradowanego oraz dla danych zapewniających kontrolę przeprowadzanego testu. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu zagwarantowano, że na wyniki testów nie wpływały przekłamania, które 

mogły powstać wskutek na przykład ograniczenia dostępnego pasma, czy wprowadzenia strat 

pakietów, czyli ich wpływu na dane kontrolne. Takie rozwiązanie osiągnięto przez 

odpowiednią konfigurację interfejsów kart sieciowych komputerów, tj. każdy z komputerów 

posiadał przynajmniej dwie karty sieciowe. 

4. WYNIKI BADAŃ  

4.1. Idealne warunki środowiskowe 

Na rys. 3 zilustrowano wyniki badań jakości głosu dla szerokiej gamy kodeków mowy 

(wąskopasmowych), testowanych zgodnie z normą ITU-T P.862 – PESQ, w idealnych 

warunkach sieciowych. Idealność ta polegała na tym, że łącze pomiędzy obiema sondami 

pomiarowymi nie było w żaden sposób ograniczane. Do fizycznego połączenia zastosowano 
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kabel krosowy o długości 2 m, łączący interfejsy sieciowe komputerów, na których były 

zainstalowane sondy pomiarowo-kontrolne (Virtual Nodes). Tak zestawione połączenie 

zapewniało gwarancje pasma dla potrzeb testu na poziomie 100 Mb/s oraz wprowadzało 

maksymalne opóźnienie na poziomie kilku dziesiątych części milisekundy. Testom zostały 

poddane wszystkie kodeki, z których zastosowaniem można się spotkać u dostawców usług 

VoIP w Europie. Z przedstawionego wykresu (Rys. 3) wynika, iż w zależności od 

dokonanego wyboru kodeka można osiągnąć jakość głosu od 3,56 do 4,45  

w skali MOS. Taki zakres możliwej do osiągnięcia jakości zadowala zdecydowaną większość 

użytkowników, tzn. mogą istnieć tylko pojedyncze przypadki ich niezadowolenia. 

Przeprowadzone badania potwierdziły ogólna tezę, że im kodek generuje większy strumień 

danych głosowych w jednostce czasu, tym jakość zakodowanego głosu jest wyższa (G.711 - 

64 kb/s, G.729 – 8 kb/s, iLBC – 13,33/15,2 kb/s, G723.1 - 5.3/6.3 kb/s).  Należy również 

przypuszczać, że zmniejszenie rozmiaru ramki powinno korzystnie wpływać na jakość głosu, 

tak jak w przypadku kodeka iLBC, gdzie zmniejszono jej wielkość z 30 ms do 20 ms  

i osiągnięto poprawę jakości o 0,18. 

 

 

Rys. 3. Jakość kodeków w idealnych warunkach 

Fig.3. Codec quality in ideal environmental conditions 

4.2. Zmiany przepustowości łącza 

Przepustowość jest parametrem łącza internetowego, jaki zgodnie z powszechnym 

przekonaniem powinien znacząco wpływać na jakość głosu. Zazwyczaj dostawcy ISP oferują 

swoim klientom pewne zestawy przepustowości, nazywane pakietami internetowymi. 

Charakteryzują się one najczęściej tym, że są asymetryczne, tzn. przepustowość w kanale 
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dosyłowym (ang. download) jest zdecydowanie większa niż w kanale wysyłowym (ang. 

upload).  

Do najpowszechniejszych rozwiązań tego typu w Polsce należą usługi dostępu do 

Internetu, działające z zastosowaniem techniki ADSL (ang. Asymmetric Digital Subscriber 

Line). Dostawcami takiego Internetu są m.in.: Telekomunikacja Polska S.A. (Neostrada, 

Internet DSL), Netia (Net24), Telefonia Dialog S.A.,Tele2. 

W związku z powyższym w celu jak najbardziej realnego określenia wpływu 

przepustowości łącza na jakość głosu w telefonii IP założono, że przepustowość łącza 

internetowego jest ograniczona do wartości wynikającej z szybkości wysyłania danych przez 

użytkownika. Konsekwencją takiego podejścia było przeprowadzenie testów, w których łącze 

internetowe posiada ograniczone, symetryczne pasmo. Analizie poddano trzy 

reprezentatywne kodeki: G.711-alaw (64 kb/s), G.729a (8 kb/s) oraz iLBC (15,2 kb/s). 

Wyniki badań zestawiono na rys.4. Zgodnie z przypuszczeniami badania potwierdziły tezę, że 

wraz ze spadkiem przepustowości łącza internetowego jakość pogarsza się. Okazało się 

również, że zmiana jakości głosu dla wszystkich badanych kodeków pozostaje na stałym, 

optymalnym poziomie do pewnej (charakterystycznej dla danego kodeka) wartości 

przepustowości, poniżej której jakość głosu gwałtownie pogarsza się. W szczególności ta 

wartość progowa dla poszczególnych kodeków wynosi: G.711-alaw – 95 kb/s, G.729a – 36 

kb/s, iLBC (15,2kb/s) – 35 kb/s 
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Rys. 4. Wpływ zmian przepustowości łącza internetowego na jakość głosu 

Fig. 4. Effect of changes in Internet bandwidth for voice quality 
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Obniżenie jakości spowodowane było faktem, iż w wyniku zbyt małej dostępnej 

przepustowości nie wszystkie pakiety zawierające zakodowane dane głosowe dotarły do 

odbiorcy. Spowodowało to braki w odtworzonym sygnale mowy, co automatycznie 

skutkowało chwilowym, bardo dużym obniżeniem oceny jakości (PESQ Score). 

Zauważono również, iż praktyczna wartość przepustowości, jaką wymaga transmisja 

głosu z wykorzystaniem danego kodeka, znacząco odbiega od wartości podawanych przez 

„producenta” kodeka. Aby wyjaśnić to zagadnienie, zmierzono faktyczne zapotrzebowanie na 

przepustowość łącza oraz obliczono rzeczywistą wartość, uwzględniając narzut spowodowany 

dodatkowymi danymi, niezbędnymi w procesie transmisji zakodowanych danych głosowych. 

Wyniki obliczeń i pomiarów zestawiono w tabeli 1. 

 Tabela 1 

Porównanie zapotrzebowania kodeków na pasmo 

Rodzaj  

kodeka 

Przepustowość 

wymagana 

przez kodek 

kb/s 

Obliczona  

minimalna 

przepustowość  

w Ethernecie  

kb/s 

Zmierzona 

przepustowość 

w Ethernecie 

kb/s 

Narzut 

% 

G711 64 88,22 89,4 39,7 

G729a 8 32,22 32,8 310,0 

iLBC (20ms) 15,2 39,42 39,6 160,5 

 

Minimalną przepustowość obliczono uwzględniając, że ramka danego kodeka trwa 20 

ms, a więc aby zakodować 1 sekundę dźwięku, potrzeba 50 ramek. Każda z nich zawiera poza 

danymi wygenerowanymi przez dany kodek dodatkowo narzut danych spowodowany 

nagłówkami: RTP (96 bitów), UDP (64 bity), IP (160 bitów) i Ethernetu (176 bitów). Łącznie 

w ciągu 1 sekundy dodawane jest w przypadku Ethernetu 24,22 kb/s danych związanych  

z prawidłowym transportem głosu w sieci.  

4.3. Zmiany opóźnienia pakietów 

Jak w każdej komunikacji przeprowadzanej na odległość, również i w VoIP komunikaty 

generowane przez nadawcę potrzebują pewną ilość czasu na dotarcie do odbiorcy. 

Parametrem opisującym to zjawisko w przypadku sieci IP jest opóźnienie pakietów. 

Przeprowadzono szereg testów, aby zbadać, w jakim stopniu wpływa on na jakość głosu. 

Pierwszą próbą wyjaśnienia tego zagadnienia było zbadanie skutków związanych  

z wprowadzeniem do sieci IP opóźnienia o stałej wartości. Standardowo już zostały 

przebadane trzy kodeki: G.711-alw, G.729a oraz iLBC. Wyniki zilustrowano na rys. 5. 
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Rys. 5. Wpływ statycznego opóźnienia na jakość głosu 

Fig 5. Influence of static delay for voice quality  

Okazało się, że dopiero wprowadzenie opóźnienia o czasie trwania rzędu kilku sekund 

doprowadziło do zmniejszenia oceny jakości głosu, zgodnie z algorytmem PESQ. Dla 

opóźnień mających realnie szansę wystąpić w sieci, a więc 10-400 ms, ocena nie ulega 

zmianie i przyjmuje wartości maksymalne dla danego kodeka. Aby wyjaśnić tę kwestię, 

należy zastanowić się nad tym, co się właściwie dzieje z głosem, kiedy w sieci panuje stałe, 

nawet bardzo duże opóźnienie pomiędzy kolejnymi pakietami. Otóż, gdy nadawca rozpocznie 

wysyłanie komunikatu i upłynie czas związany z opóźnieniem, odbiorca otrzyma cały 

komunikat w niezmienionej formie. Metoda porównawcza, jaką jest PESQ, bazująca na 

badaniu stopnia zdegradowania sygnału referencyjnego, nie może w takim wypadku 

stwierdzić żadnej różnicy. Dlatego też ocena PESQ MOS LQ nie ulega zmianie w bardzo 

szerokim, wręcz nierealnym, zakresie opóźnień. Osobna kwestią jest fakt, że prowadzenie 

rozmowy w taki sposób, że na odpowiedź naszego rozmówcy należy czekać kilka sekund, na 

pewno nie należy do komfortowych. Można więc stwierdzić, że statyczne opóźnienie sygnału 

nie wpływa na jakość rozmowy, ale powoduje, że sposób prowadzenia rozmowy przypomina 

bardziej używanie krótkofalówek niż telefonu. 

W celu dokładniejszego zbadania wpływu opóźnień pakietów na jakość głosu 

postanowiono przeprowadzić testy, polegające na symulowaniu zmian opóźniania  

w pewnym zakresie wartości z założonym rozkładem prawdopodobieństwa. Testowano 

kodeki głosu zarówno przy użyciu rozkładu normalnego, jak i jednostajnego. Wybrano 

następujące przedziały zmian: 50-150 ms, 60-140 ms, 70-130 ms, 80-120, 90-110 ms. 

Uzyskano w ten sposób przedziały zmian o wartościach kolejno: 100 ms, 80 ms, 60 ms, 40 

ms i 20 ms. Zauważono, że im większy zakres rozrzutu pakietów został zasymulowany, tym  

ocena jakości głosu w większym stopniu ulegała zamianom. Jednakże powtarzając przy tych 
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samych zasymulowanych warunkach testy, za każdym razem osiągano inne wyniki, również 

w przypadku zastosowania innego typu rozkładu prawdopodobieństwa. Zauważono jednakże, 

że w przypadku wykorzystania do symulacji rozkładu Gaussa, zmiany w kolejno 

otrzymywanych wynikach testów były znacząco mniejsze niż w przypadku użycia rozkładu 

jednostajnego. Wytłumaczenia takiego stanu rzeczy upatruje się w charakterze zmian 

opóźnienia poszczególnych pakietów. Skoro dla kolejnych pakietów losuje się i przydziela 

opóźnienie z danego zakresu (np. 50-100 ms) z założoną funkcją prawdopodobieństwa, to  

w przypadku rozkładu normalnego najczęściej generowane będzie opóźnienie ze środka 

zakresu (a więc 70-80 ms). Skutkuje to tym, że względna różnica opóźnienia pomiędzy 

kolejnymi pakietami jest relatywnie niewielka i może być bezproblemowo skompensowana 

za pomocą jitter bufora. W przypadku rozkładu jednostajnego większe względne różnice 

pomiędzy kolejnymi pakietami występują częściej.  

 

 

Rys. 6. Jakość głosu w zależności od wartości fluktuacji opóźnienia 

Fig. 6. Voice quality dependence on jitter value   

Na podstawie tych doświadczeń został sformułowany wniosek, że nie można 

jednoznacznie określić jakości głosu w zależności od zmiennego, losowego opóźnienia 

pakietów. Można co najwyżej stwierdzić, że zmiany te skutkują pogorszeniem jakości, jeżeli 

mechanizmy mające kompensować wpływ zmiennego opóźnienia nie będą skuteczne. 

4.4. Fluktuacja opóźnienia 

Aby sprawdzić, jaka jest relacja pomiędzy zmiennym opóźnieniem występującym w sieci 

IP a parametrami, jakimi musi charakteryzować się mechanizm kompensujący jego wpływ, 
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przeprowadzono kolejne testy. Ustawiono w sondach pomiarowych na sztywno wartość jitter 

bufora na 30 ms, a ramkę każdego kodeka określono na 20 ms. Na rys. 6, zaprezentowano 

wyniki badań. Dla wszystkich kodeków mechanizm kompensujący działał poprawnie  

w zakresie fluktuacji opóźnień (jittera) mniejszej lub równej długości ramki. Natomiast dla 

G.729a oraz iLBC zaobserwowano przedłużone działanie, do wartości jittera minimalnie 

mniejszego od pojemności jitter bufora. 

4.5. Straty pakietów 

W poprawnie skonfigurowanej sieci straty pakietów (ang. packet loss) zazwyczaj są 

mniejsze od kilku procent. W USA główni ISP zobowiązują się w umowach SLA (ang. 

Service Level Agreement) do zapewnienia jakości usług dostępu do Internetu. Dla przykładu 

firma AT&T gwarantuje, że w ciągu miesiąca w ramach swojej sieci straty pakietów nie 

przekroczą średnio 0,1%. W Polsce we wdrożonych systemach SLA nie są uwzględniane 

straty pakietów. Zwyczajowo podaje się tylko maksymalny okres czasu, po jakim ewentualna 

usterka musi być usunięta oraz gwarancję dostępności usług na poziomie 99,7 - 99,9%.  

Jednakże możliwe są sytuacje, w których straty pakietów liczone mogą być  

w dziesiątkach procent. Zdecydowana większość przyczyn ma swoje korzenie w nieprawidło-

wo działającym lub źle skonfigurowanym sprzęcie sieciowym. Typowym przykładem, który 

generuje zwiększone starty pakietów są sieci IP budowane na podstawie techniki radiowej,  

w szczególności w paśmie 2,4 GHz, gdzie następuje duże zagęszczenie urządzeń sieciowych 

na km2
.  

 

 

Rys. 7. Jakość głosu przy występowaniu strat pakietów w sieci IP 

Fig 7.  Voice quality dependence on packet looses 
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Tego typu rozwiązania mają tę wadę, że poprawność zestawionego połączenia zależy  

w przeciwieństwie do sieci kablowych, od kilku czynników. Ustawienie anten, moc sygnału, 

zakłócenia pochodzące od innych sieci w okolicy – to wszystko ma wpływ na jakość 

połączenia. Aby sprawdzić, jaki wpływ na jakość połączeń VoIP mają straty pakietów, 

przeprowadzono stosowne testy, których wyniki pokazano na rys. 7. 

Na stronach internetowych organizacji iLBC Freeware można znaleźć wyniki badań 

przeprowadzonych przez laboratorium Dynstat, w których również badano wrażliwość 

kodeków na straty pakietów w sieci (rys. 8). Generalnie oba wykresy (rys. 7 i 8) co do 

wartości dość znacząco się różnią. Na pierwszym z nich dla większości kodeków jakość 

spada do wartości bliskiej 1 (zła), z kolei na drugim zarysowana jest tendencja, że wraz ze 

wzrostem strat pakietów jakość ulega pogorszeniu. Jednakże z analizy obu tych badań wynika 

wyraźnie, że już niewielkie straty, rzędu kilku procent, powodują ogromne pogorszenie 

sygnału mowy. Sugeruje to, iż właśnie ten parametr najistotniej wpływa na jakość 

transmitowanego głosu. Poszczególne kodeki charakteryzują się różnym stopniem 

wrażliwości na straty pakietów. Najlepszy pod tym względem wydaje się być kodek iLBC. 

 

Rys. 8. Wrażliwość jakości głosu na straty pakietów według badań Dynstat [i2] 

Fig. 8. Voice quality dependence on packet looses according to Dynstat research [i2]   

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Z powyższych rozważań wynika, że największy wpływ na pogorszenie jakości głosu 

mają straty pakietów w sieci. Już niewielki procent strat powoduje znaczącą degradację 

jakości głosu. Niezależne od autora artykułu badania potwierdzają tę tezę. Aby sprawdzić bez 

użycia specjalistycznego sprzętu i oprogramowania ilość strat pakietów oraz opóźnienie 
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pomiędzy nami a naszym dostawcą telefonii VoIP, można wykorzystać darmowe narzędzia, 

takie jak np. traceroute, dostępny w każdym  sieciowym systemie operacyjnym. Można także 

skorzystać z jego graficznej wersji, tj. MTR (http://winmtr.net/). Należy przy tym pamiętać, 

że czas odpowiedzi podawany w tego typu programach to czas mierzony od momentu nadania 

pakietu do momentu otrzymania odpowiedzi. Oznacza to, że nie jesteśmy w stanie zmierzyć 

czasu tylko w „jedną stronę”, czyli tak jak to ma miejsce podczas rozmowy telefonicznej. 

Przybliżanie tego czasu poprzez podzielenie otrzymanego z programu MTR wyniku przez 2 

najczęściej nie daje prawdziwych wartości z racji tego, że nie możemy zagwarantować, że 

łącza biorące udział w transmisji głosu poprzez Internet są symetryczne. Z kolei fluktuacja 

opóźnienia ma istotne znaczenie na jakość głosu, lecz obecnie stosowane rozwiązania  

w postaci specjalnych programowych buforów (ang. jitter buffor) pozwalają na 

wyeliminowanie tego problemu. Należy również pamiętać, że aby bezproblemowo przesyłać 

głos poprzez Internet, należy zapewnić sobie łącze o odpowiedniej przepustowości. Nie 

wystarczy dysponować przepustowością równą przepustowości kodeka używanego przy 

transmisji VoIP, ale także należy uwzględnić narzut powodowany przez enkapsulację danych 

głosowych pakietu IP. 
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Abstract  

 

The article presents an analysis of the voice quality testing in packet networks based on 

VoIP technology. Discusses methods for assessing voice quality including professional 

methods such as MOS scale (called Mean Opinion Score) and PESQ algorithm. MOS scale is 

set in the range from 1 (bad) to 5 (excellent). It allows you to create an understanding of the 

human equivalent of voice quality. Unfortunately it requires a lot of time and effort a large 

number of people and often large financial outlay. The most reliable method, recommended 

by the ITU (International Telecommunication Union) is the norm P.862 and PESQ algorithm 

uses [2]. It takes into account factors signal degradation caused by network transmission: 

packet loss, distortion bits. It works by comparing the original speech samples and detecting 

the transmitted sound degradation. PESQ can automatically determine voice quality in 

telecommunications networks. Perfect for applications such as: assessment codec choice of 

codec, network monitoring using analog or digital connection, testing prototype network 

types. The article presents the test environment for testing voice quality. The measuring 

system is used to analyze the quality of the voice consists of two components. The first of 

these was a software environment providing the opportunity to test voice quality in 

accordance with ITU-T standards, in particular by PESQ. This function is performed the 

software called Malden Electronics MuliDSLA [i3]. It cooperated with the software probes 

from the same manufacturer called Virtual Node, which simulate VoIP client work, while 

making the appropriate measurements. The second part of the measuring system was physical 

NE2000 network simulator [i4] of Simena, which enabled IP network parameters change. 

Possible changes of network parameters was very comprehensive. In particular, the simulation 

allowed for such following disruption: changing bandwidth (asymmetrical and symmetrical), 

the introduction of delay (fixed or dynamic with a certain probability), fluctuations of delay 

(jitter), packet loss (percentage, cumulative or at the nth packet). A detailed analysis of three 

representative codecs: G.711-alaw (64 kb/s), G.729a (8 kb/s) and iLBC (15.2 kb/s). Proposed 

"home ways” to check the suitability Internet to transmit voice using VoIP technology. 


