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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Technologia VoIP, PG_00048357

Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Elektroniki -> Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Sieci Teleinformacyjnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek

dr inż. Magdalena Młynarczuk

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Technologia VoIP - 2022/23 - Moodle ID: 24530
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=24530

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Przekazanie wiedzy dotyczącej rozwiązań stosowanych w realizacji usług telekomunikacyjnych bazujących 
na protokole i sieci IP; omówienie zasad konfigurowania i instalacji elementów funkcjonalnych sieci 
zrealizowanej w technologii VoIP.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K02] jest gotów do krytycznej 
oceny odbieranych treści, 
uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych

Student potrafi ocenić przydatność 
proponowanych rozwiązań w 
rozwoju technologii 
informacyjnych.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_W03] zna i rozumie w 
pogłębionym stopniu budowę i 
zasady działania komponentów i 
systemów związanych z 
kierunkiem studiów, w tym teorie, 
metody i złożone zależności 
między nimi oraz wybrane 
zagadnienia szczegółowe – 
właściwe dla programu kształcenia

Student opisuje praktycznie 
stosowane rozwiązania architektur 
systemów telekomunikacyjnych 
bazujących na technologii 
Internetu, dostarczających także 
usługę mowy.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U09] potrafi dokonać 
krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania istniejących 
rozwiązań technicznych i ocenić te 
rozwiązania, a także wykorzystać 
zdobyte w środowisku zajmującym 
się zawodowo działalnością 
inżynierską doświadczenie 
związane z utrzymaniem 
zaawansowanych urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych 
typowych dla kierunku studiów

Student ma umiejętność 
określania funkcjonalności i zasad 
współpracy różnych rozwiązań 
elementów na poziomie sieci i 
usług.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W05] zna i rozumie w 
pogłębionym stopniu metody 
wspomagania procesów i funkcji, 
specyficzne dla kierunku studiów

Student identyfikuje problemy 
dotyczące realizacji gwarancji 
jakości usług.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U08] potrafi przy identyfikacji i 
formułowaniu specyfikacji zadań 
inżynierskich oraz ich 
rozwiązywaniu:
− wykorzystać metody 
analityczne, symulacyjne i 
eksperymentalne,
− dostrzegać ich aspekty 
systemowe i pozatechniczne,
− dokonać wstępnej oceny 
ekonomicznej proponowanych 
rozwiązań i podejmowanych 
działań inżynierskich

Student ma umiejętność 
określania parametrów 
konfiguracyjnych elementów 
funkcjonalnych technologii oraz 
praktycznie je konfiguruje i 
weryfikuje.

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu WYKŁAD: Czynniki wpływające na parametry jakościowe usług strumieniowych (mowa, wideo) w technologii 
IP. Sterowanie zakresem oddziaływania tych czynników - mechanizmy i ich praktyczna realizacja. Protokół 
RTP jako niesieciowy mechanizm zachowania relacji czasowych w strumieniu pakietów. Stos Aplikacja/RTP/
UDP/IP i jego wpływ na jakość. Budżet czasu opóźnienia pakietów i jej zmienność w ścieżce e2e. Przydział 
czasu opóźnienia pakietów i jej zmienności na poszczególne rutery w ścieżce. Praktyczne rozwiązania 
kolejkowego systemu obsługi pakietów rutera IP QoS zrealizowanego w środowisku LINUX. Określanie i 
konfigurowanie parametrów kolejkowego systemu obsługi w systemie LINUX dla usług strumieniowych i 
elastycznych. Mechanizmy filtracji pakietów w środowisku LINUX. Zastosowanie tych mechanizmów dla 
realizacji funkcji klasyfikacji pakietów. Realizacja rutera w środowisku LINUX. Brama medialna między siecią 
PSTN/ISDN/GSM a siecią IP. Instalowanie i konfigurowanie bramy medialnej w środowisku LINUX. Serwer 
SIP. System AAA. Stosowane protokoły i systemy sygnalizacji. Scenariusz realizacji połączenia dla mowy 
oraz wideo: między abonentami sieci IP, między abonentami sieci PSTN/ISDN/GSM i sieci IP oraz poprzez 
sieć IP. Praktyczna realizacja pomiarów parametrów QoS połączenia w sieci IP. Narzędzia w środowisku 
LINUX dla realizacji pomiarów QoS.

 

 LABORATORIUM: Konfigurowanie laboratoryjnej sieci ruterów IP dla obsługi usług strumieniowych. 
Określanie dopuszczalnych wartości opóźnienia w każdym ruterze sieci. Określenie dopuszczalnych 
wartości na prawdopodobieństwo straty pakietu w każdym ruterze sieci. Wyznaczanie parametrów dla 
kolejkowych systemów obsługi. Konfigurowanie kolejkowych systemów obsługi w ruterach. Określanie 
parametrów klasyfikatora pakietów. Konfigurowanie klasyfikatora pakietów w ruterach. Instalacja i 
konfigurowanie bramy medialnej. Instalacja i konfigurowanie gatekeepera oraz serwera SIP. Instalacja i 
konfigurowanie serwera AAA. Instalacja i konfigurowanie terminala VoIP w środowisku Windows. Instalacja i 
konfigurowanie zakończenia PSTN na IP. Praktyczna obsługa narzędzia pomiarowego w środowisku 
LINUX. Obserwacja i pomiary QoS połączenia dla usługi strumieniowej między abonentami sieci IP. 
Obserwacja i pomiary QoS połączenia dla usługi strumieniowej między abonentami sieci PSTN/ISDN i sieci 
IP. Obserwacja i pomiary QoS połączenia dla usługi strumieniowej między abonentami sieci PSTN/ISDN 
poprzez sieć IP.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin pisemny 50.0% 60.0%
Ćwiczenia praktyczne 50.0% 40.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Materiały przygotowane przez prowadzącego udostępniane w postaci 
kopii kserograficznej i w postaci elektronicznej w pliku PDF. Instrukcje 
w postaci kopii kserograficznej.

Uzupełniająca lista lektur Nie ma wymagań.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


