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У Державній службі України з надзвичайних ситуацій широко 
використовуються найрізноманітніші інформаційно-телекомунікацій-
ні технології [1]. Однією з таких інновацій є застосування ІР-телефо-
нії, яка характеризується зручністю, надійністю та відносно невисо-
кою вартістю порівняно з аналоговим зв'язком. Також IP-телефонія 
підвищує ефективність ведення роботи та служби загалом. 

Не дивлячись на чималий вік IP-телефонії, а також їх широке 
розповсюдження в корпоративному і державному секторах [3], вико-
ристання цієї інформаційної технології викликає ряд серйозних засте-
режень, пов'язаних з безпекою мережевої інфраструктури [2]: віднос-
но нескладно встановити прослуховування IP-дзвінків і змінити їх 
зміст, відносна схильність системи VoIP1 до DoS-атак і т.д. Спробуємо 
коротко розглянути деякі з цих застережень, що і становить основну 
мету цієї роботи. 

ІР-телефонія – це технологія, яка дає змогу у режимі реального 
часу вести телефонні розмови та передавати факси з використанням 
мережі Internet. Телефонні сервери ІР-телефонії, з одного боку, зв'яза-
ні з телефонними лініями і можуть з'єднатися з будь-яким телефоном 
світу, а з іншого боку – через мережу Internet можуть зв'язатися з 
будь-яким комп'ютером світу. Сервер приймає стандартний телефон-
ний сигнал, перетворює його у цифровий формат (якщо він не цифро-
вий), ущільнює, розбиває на пакети і відправляє мережею Internet за 
адресою з використанням протоколу ТСР/ІР. 

Все це дає змогу працівникам ДСНС України істотно заощаджу-
вати ресурси (кошти й час), автоматизувати процес обміну докумен-
тами, керівництву проводити наради у режимі відео-конференції, про-
ведення презентацій, дистанційного навчання та спільного обговорен-
ня документів з використанням системи трансляції робочих моментів. 

У своєму удосконаленні IP-телефонія пройшла три етапи. На 
першому етапі це була, швидше за все, Internet-іграшка, придатна 
тільки для квакання та шиплячого зв'язку двох ентузіастів. Два ком-
п'ютери, оснащені мікрофонами, динаміками, звуковими картами і не 
дуже складним програмним забезпеченням, давали змогу вести двобі-
                                                             

1 VoIP (англ. Voice over IP; IP-телефонія) – система зв'язку, яка забезпечує передачу мовного сиг-
налу мережею Інтернет або будь-якими іншими IP-мережами. Сигнал каналом зв'язку передається 
в цифровому вигляді і, як правило, перед передачею перетворюється (стискається) для того, щоб 
видалити надмірність коду. 



чний діалог через мережу Internet в реальному часі. Проте до зручнос-
тей звичайної телефонної послуги такий спосіб спілкування явно не-
дотягував: абонентам потрібно було знати IP-адресу комп'ютера спів-
бесідника, домовлятися про час розмови, вибирати момент для якісної 
передачі мови, коли трафік мережі Internet не стикається з великими 
перевантаженнями і затримками. Окрім цього, при відсутності стан-
дартів на обох комп'ютерах вимагалося встановити таке програмне за-
безпечення, щоб спосіб кодування голосу і упакування його в пакети 
були однаковими. Взаємодія між комп'ютером і телефоном, під'єдна-
ним до звичайної телефонної мережі, не передбачалося. Зате витрати 
обмежувалися невеликою платою провайдерові мережі Internet. 

Другий етап ознаменувався появою стандартів IP-телефонії, на-
самперед – стандартів групи H.323. Розробники цих протоколів вихо-
дили з того, що дві мережі – телефонна і IP – співіснуватимуть пліч-о-
пліч достатньо тривалий час, а значить, важливо регламентувати їх 
взаємодію з урахуванням наявних у традиційних телефонних мережах 
процедур встановлення з'єднання, а також домовитися про спосіб пе-
редачі виклику і самого голосу мережою IP. У стандартах H.323 ви-
значається дві групи протоколів – протоколи транспортної площини 
(transport plane), яку також назвали користувальницькою площиною 
(user plane), і протоколи площини управління викликами (call control 
plane). На цьому етапі розвитку удосконалення IP-телефонії мережа IP 
(мережа Internet або приватна) широко використовувалася як транзит-
на між двома місцевими телефонними мережами. Дана схема реаліза-
ції загальнодоступних послуг IP-телефонії стала достатньо популярна 
в усьому світі в т. ч. і в Україні. Для її реалізації операторові зв'язку не 
треба створювати власну дорогу транспортну інфраструктуру і мати 
безпосередній доступ до абонентів. Проте стратегічні перспективи та-
кого підходу – залишають бажати кращого через невисоку ступінь ма-
сштабованості і вузький спектр послуг. 

Масштабованість обмежувалася декількома факторами. По-
перше, провайдеру доводилося встановлювати численні однорангові 
зв'язки зі своїми друзями-суперниками за інтересами. По-друге, про-
токоли обох площин необхідно реалізовувати в усіх елементах мережі 
IP-телефонії – і в шлюзах, і в терміналах, що призводило до зайвої 
складності і дорожнечі всіх цих пристроїв. Окрім цього, користувачам 
надаються тільки базові послуги з оброблення викликів, оскільки вза-
ємодія з протоколами міжстанційної сигналізації SS7 і з послугами ін-
телектуальної мережі IN – відсутній. 

Діалог з сервером інтерактивної голосової відповіді при аутен-
тифікації абонента і задаванні номера абонента досить стомлювальні – 
набагато зручніше просто набрати цей номер з невеликою приставкою 
зразок 8-20 і отримати доступ до послуг міжнародної IP-телефонії. 



Але для цього провайдеру потрібен прямий доступ до абонента або 
домовленість з місцевими операторами про переадресацію таких ви-
кликів на шлюз IPTP за допомогою засобів інтелектуальної мережі (а 
вони на той час підтримувалися  далеко не всіма місцевими операто-
рами). Отож, для виходу IP-телефонії на більш високий рівень націо-
нального або міжнародного оператора потрібні були дещо інші стан-
дарти і обладнання, щоб мережі, побудовані на базі протоколу IP, мо-
гли рівноправно співіснувати з традиційними телефонними мережами. 

Багато що з необхідних стандартів уже з'явилися в Україні та 
втілені в новому поколінні обладнання, які слугують основою для 
третього етапу удосконалення IP-телефонії. Така мережа може під-
тримувати власних абонентів і слугувати транзитною мережею для 
традиційних телефонних мереж з наданням повного спектру послуг, в 
т.ч. послуги інтелектуальної мережі IN. У вузлах IP-телефонії нового 
покоління відбувся чіткий поділ функцій на три групи – транспортну, 
управління викликами та прикладних сервісів. На цьому етапі підтри-
мується весь спектр додаткових послуг, які можуть надавати для або-
нентів розвинені телефонні комутатори міського типу, в т. ч. і за до-
помогою інтелектуальної мережі: переадресацію викликів відповідно 
з різними умовами, телеголосування, безкоштовний дзвінок, дзвінок 
за спеціальним тарифом, скорочений набір і т. п. 

Дуже важливо, що взаємодія між рівнями здійснюється через 
стандартні інтерфейси, а це створює серйозні передумови для побудо-
ви телефонних вузлів IP-телефонії на основі продуктів різних вироб-
ників із застосуванням загальноприйнятих способів оброблення ви-
кликів. 

Очевидно, що у IP-телефонії є майбутнє, але в якій послідовнос-
ті і коли буде здійснюватися широкомасштабний перехід до неї – поки 
невідомо, та й загальна криза телекомунікаційної галузі цьому явно не 
сприяє. Тим не менше будемо сподіватися, що IP-телефонія, яка 
останнім часом набрала за багатьма ознаками достатню критичну ма-
су, буде незабаром впроваджена у кожний структурний підрозділ 
ДСНС України, і рядові користувачі та численні посадові особи змо-
жуть скористатися всіма її перевагами. 
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