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1. Cel i podstawowe założenia 

Celem pracy jest analiza problemów z komunikacją głosową VoIP w sieci bezprzewodowej. W ramach 

pracy zostanie przedstawiona przykładowa średniej wielkości firma (zatrudniająca 100 pracowników), 

która prowadzi działalność z zakresu doradztwa biznesowego. Pracownicy tej firmy w celu kontaktu z 

klientami polegają głównie na technologii VoWiFi (ang. Voice Over WiFi) do połączeń głosowych 

wykonywanych z telefonów komórkowych oraz aplikacji Microsoft Teams w przypadku komunikacji z 

laptopów. 

Na potrzeby pracy zostanie zdefiniowana przykładowa infrastruktura sieciowa wyżej wymienionej 

firmy, która będzie wymagać modernizacji oraz optymalizacji, ze względu na występujące błędy w 

konfiguracji oraz architekturze. Skutkiem wspomnianych niedociągnięć są różne problemy zgłaszane 

przez użytkowników bezpośrednio związane z jakością wykonywanych codziennych połączeń 

głosowych. 

Główną częścią pracy będzie analiza problemów występujących w trakcie połączeń, takich jak np.: zła 

jakość dźwięku lub zrywanie połączeń. Następnie wykonana zostanie próba ich odtworzenia w 

przygotowanym, uproszczonym środowisku testowym oraz dobór rozwiązań mogących poprawić 

jakość połączenia wraz z ich weryfikacją za pomocą programów diagnostycznych oraz analizujących 

ruch sieciowy. 



2. Realizacja projektu 

W ramach pracy zostały omówione cztery główne problemy, z którymi wspomniana firma potrzebuje 

wsparcia. Wszystkie z nich odnoszą się do słabej jakości połączeń głosowych na urządzeniach 

końcowych w przypadku korzystania z firmowej sieci WiFi. Po przeprowadzeniu audytu obecnej 

konfiguracji urządzeń sieciowych, zawężono listę możliwych przyczyn do poniżej listy: 

• Zakłócenia spowodowane nieprawidłowym doborem planu kanałów, 

• Wykorzystanie kanałów z zakresu U-NII-2 oraz U-NII-2e korzystających z mechanizmu DFS 

(ang. Dynamic Frequency Selection), 

• Wolny roaming, czyli czas przełączania się klienta sieci bezprzewodowej między kolejnymi 

punktami dostępowymi w ramach przemieszczania się zakresie ich działania, 

• QoS (ang. Quality of Service), czyli brak klasyfikacji ruchu. 

Dla każdego z problemów zostało stworzone uproszczone środowisko testowe, co pozwoliło na 

zbadanie wpływu niepoprawnej konfiguracji na zachowanie się transmisji głosowej. Kolejne testy 

badały, czy zaproponowane rozwiązanie pozytywnie przełoży się na parametry wspomnianego 

połączenia głosowego. 

Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono część analizy dla jednego z problemów, gdzie 

weryfikowane było wykorzystanie poprawnej klasyfikacji standardu IEEE 802.11e w ramach 

połączenia audio realizowanego przez aplikację Microsoft Teams. 

 

3. Produkt końcowy 

Przeprowadzone badania pokazały zachowanie połączeń typu VoIP w przypadku różnych problemów z 

siecią bezprzewodową. Wykazały również jak istotny wpływ na docelowe działanie sieci ma jej 



wcześniejsze planowanie i odpowiednia konfiguracja, ponieważ nieodpowiednio dobrane parametry 

mogą znacząco pogorszyć jakość połączenia, lub całkowicie uniemożliwić jego nawiązanie. 

Drugim produktem opracowanym w ramach pracy jest zdefiniowanie docelowej konfiguracji urządzeń 

sieci bezprzewodowej w omawianej firmie. Proponowane rozwiązania, powinny rozwiązać wszystkie z 

przedstawionych problemów, ponieważ opierają się na wynikach z przeprowadzonej w ramach badań 

analizy.  

4. Informacje o możliwości wykorzystania / wykorzystaniu pracy 

Przygotowana docelowa konfiguracja została dopasowana do omawianej infrastruktury oraz 

występującej w niej problemów, stąd nie jest skierowana do wykorzystania we wszystkich możliwych 

sytuacjach. Opis przedstawionej problematyki może być jednak pomocny w przypadku diagnozowania 

złej jakości połączeń w sieciach bezprzewodowych. 


