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Förord 

Detta	  arbete	  är	  utfört	  mot	  två	  typer	  av	  laborationsscenarion.	  Testerna	  sker	  med	  ett	  
urval	  av	  lämpliga	  verktyg	  som	  är	  avsedda	  att	  testa	  säkerheten	  mot	  systemen.	  Dessa	  
scenarion	  visar	  ett	  enkelt	  IP-‐telefonsystem	  som	  det	  skulle	  kunna	  se	  ut	  på	  ett	  mindre	  
svenskt	   företag.	   Förstudien	   till	   detta	   arbete	   bygger	   delvis	   på	   kursen	   CCNA-‐Voice,	  
som	   samtliga	   upphovsmän	   till	   detta	   examensarbete	   har	   genomgått.	   Även	   vissa	  
företagskontakter	   har	   upprättats	   under	   arbetets	   gång.	   Därför	   vill	   vi	   passa	   på	   att	  
tacka	  dessa	  personer	  för	  den	  hjälp	  vi	  fått	  för	  att	  göra	  detta	  möjligt.	  

Vi	  vill	  också	  passa	  på	  att	  säga	  att	  attackerna	  och	  de	  penetrationstester	  vi	  har	  gjort	  i	  
detta	   arbete	   har	   utförts	   på	   system	   vi	   har	   tillstånd	   att	   testa.	   Att	   genomföra	   dessa	  
tester	  utan	  tillstånd	  kan	  vara	  olagligt.	  	  
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Abstrakt	  

VoIP-‐system	  inom	  företag	  blir	  mer	  vanligt.	  Säkerheten	  bör	  då	  beaktas	  för	  att	  
undvika	  hot	  som	  riskerar	  konfidentialitet,	  integritet	  och	  tillgänglighet.	  Denna	  
rapport	  visar	  resultat	  från	  två	  olika	  VoIP-‐systems	  säkerhet	  med	  hjälp	  av	  praktiska	  
penetrationstestscenarion	  i	  labbmiljö.	  En	  redogörelse	  över	  verktyg	  som	  är	  använda	  
för	  säkerhetstesterna	  mot	  VoIP	  och	  tillvägagångssätt	  redovisas	  i	  rapporten	  med	  
förklarande	  text	  och	  tabeller.	  

	  

	  

Abstract 

VoIP	  systems	  in	  enterprises	  are	  becoming	  more	  common.	  Security	  should	  then	  be	  
followed	  to	  avoid	  threats	  against	  confidentiality,	  integrity	  and	  availability.	  This	  
report	  shows	  the	  results	  from	  two	  different	  VoIP	  systems	  security	  using	  practical	  
penetration	  test	  scenarios	  in	  a	  laboratory	  environment.	  A	  statement	  of	  tools	  that	  are	  
used	  for	  safety	  tests	  on	  VoIP	  and	  methods	  for	  this,	  is	  presented	  in	  the	  report	  with	  
explanatory	  text	  and	  tables.	  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
	  

VoIP	  (Voice	  Over	  Internet	  Protocol),	  har	  i	  Sverige	  ökat	  kraftigt	  de	  senaste	  åren[1],	  
medan	  det	  fasta	  telefonnätet	  PSTN	  (Public	  Switched	  Telephone	  Network)	  minskar.	  
IP-‐telefoni	  kan	  komma	  att	  ersätta	  PSTN	  nätverket	  inom	  överskådlig	  framtid.	  
Informationssäkerheten	  är	  en	  viktig	  aspekt	  då	  både	  myndigheter	  och	  större	  företag	  
använder	  sig	  av	  VoIP	  lösningar.	  PSTN	  erhåller	  större	  säkerhet	  då	  man	  behöver	  
tillträde	  till	  företagets	  telefonsystem	  eller	  närliggande	  telefonväxel.	  VoIP	  går	  istället	  
att	  avlyssna	  genom	  internet,	  oberoende	  av	  fysisk	  plats	  i	  världen.	  Förutsatt	  att	  
attackeraren	  har	  de	  kunskaper	  som	  krävs	  för	  att	  ta	  sig	  in	  i	  systemen.	  	  
På	  senare	  tid	  har	  det	  uppdagats	  en	  del	  säkerhetsproblem	  i	  VoIP-‐system[2].	  Med	  
detta	  som	  grund	  ville	  vi	  undersöka	  saken	  själva	  med	  hjälp	  av	  penetrationstester.	  	  
Möjliga	  attackvektorer	  kan	  vara	  svagheter	  i	  nätverksprotokoll,	  operativsystem,	  
bristfällig	  kodning	  i	  applikationer	  och	  körande	  tjänster	  etc.	  Dessa	  hot	  kan	  äventyra	  
en	  organisations	  konfidentialitet,	  integritet	  och	  tillgänglighet.	  Risken	  att	  
informationsläckage	  uppstår	  är	  alltid	  ett	  stort	  hot	  mot	  företagets	  tillgångar	  och	  kan	  
bli	  kostsamt	  när	  incidenter	  inträffar.	  	  

	  

1.2 Bakgrund 
	  

Många	  företag	  använder	  sig	  av	  IP-‐telefoni	  då	  det	  är	  en	  kostnadseffektiv	  lösning.	  
Eftersom	  IP-‐telefoni	  använder	  datakommunikation	  i	  samma	  nätverk	  som	  andra	  
enheter,	  medför	  detta	  ett	  säkerhetshot.	  	  

	  

1.3 Syfte 
	  

Syftet	  är	  att	  visa	  hur	  IP-‐telefonisystem	  kan	  byggas,	  men	  även	  hur	  sårbart	  det	  kan	  
vara	  i	  ett	  standardutförande.	  	  
Genom	  att	  använda	  hårdvara	  och	  mjukvara,	  kan	  man	  konstruera	  ett	  fullt	  fungerande	  
IP-‐telefoninätverk	  från	  grunden.	  	  
Man	  kan	  utföra	  penetrationstester	  som	  påvisar	  säkerhetsbrister	  i	  systemens	  
grundutförande.	  	  
Syftet	  är	  även	  att	  belysa	  andra	  potentiella	  säkerhetshot	  som	  dessa	  system	  kan	  
inneha.	  
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1.4 Frågeställningar 

Vilka	  säkerhetsbrister	  kan	  finnas	  i	  två	  olika	  typer	  VoIP-‐nätverk	  som	  är	  byggda	  med	  
olika	  tekniska	  förutsättningar?	  
	  

1.5 Avgränsningar 
	  

Vi	  har	  valt	  att	  göra	  en	  inriktning	  mot	  SIP	  och	  dess	  underliggande	  protokoll,	  och	  även	  
valt	  Ciscos	  protokoll,	  benämnt	  Skinny.	  De	  övriga	  protokollen	  berörs	  inte.	  	  
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2 Teori 

2.1.1 SIP 
	  

SIP	  (Session	  Initiation	  Protocol)	  är	  ett	  protokoll	  som	  är	  anpassat	  för	  applikations-‐
lagret	  vilket	  används	  för	  bl.a.	  IP-‐telefoni	  mellan	  två	  ändpunkter.	  SIP	  publicerades	  i	  
Mars	  1999[4].	  SIP	  är	  ASCII-‐baserad,	  vilket	  betyder	  att	  det	  är	  enkelt	  att	  felsöka	  då	  
sessionerna	  kan	  ses	  i	  klartext,	  likt	  HTTP	  och	  SMTP.	  SIP	  är	  det	  protokoll	  för	  IP-‐
telefoni	  som	  blir	  allt	  populärare.	  	  
Syftet	  för	  SIP-‐protokollet	  är	  att	  initiera,	  underhålla	  och	  avsluta	  sessioner	  mellan	  
enheterna.	  Kanalen	  som	  upprättas	  av	  SIP,	  via	  en	  SIP-‐server,	  övergår	  vidare	  till	  
transportlagret	  med	  mediaprotokollet	  RTP	  över	  UDP	  eller	  TCP	  om	  trafiken	  går	  över	  
TLS[5].	  SIP	  använder	  SMTP	  för	  att	  kommunicera	  mellan	  mail-‐adresser	  eller	  
nummer[6].	  Programvaran	  översätter	  sedan	  detta	  till	  ett	  telefonsamtal.	  
	  

2.1.2 SIP-server 

SIP-‐serverns	  funktion	  är	  att	  koppla	  ihop	  enheter	  för	  att	  möjliggöra	  kommunikation,	  
genom	  att	  översätta	  användarnamn	  eller	  mail-‐adresser	  till	  IP-‐adresser.	  Servern	  ska	  
hålla	  användarnas	  kontaktinformation	  för	  att	  kommunikation	  ska	  upprättas.	  Detta	  
är	  en	  vital	  del	  i	  ett	  SIP-‐nätverk.	  Om	  serven	  skulle	  vara	  nere	  är	  inte	  kommunikation	  
möjlig[7].	  

	  

2.1.3 Förklaring av SIP-flöde 

Detta	  illustrerar	  ett	  samtal	  med	  SIP-‐protokollet,	  från	  början	  till	  slut.	  
Meddelandeförklaring	  ser	  ut	  på	  följande	  sätt.	  

• SIP/SDP	  invite	  –	  förfrågan	  om	  start	  av	  anslutning	  
• ACK	  –	  godkännande	  av	  förfrågan	  om	  anslutning	  
• BYE	  –	  avslutande	  av	  uppkoppling	  
• Cancel	  –	  avslutar	  om	  inte	  anslutning	  blir	  lyckad	  
• Register	  –	  användaren	  registreras	  i	  SIP-‐proxyn	  
• Options	  –	  förfrågan	  om	  serverns	  alternativ 

Detta	  är	  basen	  för	  hur	  samtal	  upprättas,	  hanteras	  och	  avslutas.	  
Det	  finns	  likheter	  med	  hur	  en	  webbläsare	  hanterar	  en	  webbserver,	  med	  
förfrågningar	  och	  godkännande,	  eller	  nekande	  via	  en	  DNS-‐server.	  	  
Statusmeddelande	  ges	  i	  form	  av	  sifferkombinationer	  för	  respektive	  meddelande.	  	  
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• 100	  –	  XX	  –	  Informationsmeddelande	  om	  status	  för	  samtal	  innan	  upprättande	  
• 200	  –	  Lyckat	  anslutningsmeddelande	  
• 300	  –	  XX	  –	  Information	  om	  trafikhantering	  och	  destination	  
• 400	  –	  XX	  –	  Felkoder	  om	  anslutning	  misslyckas	  
• 500	  –	  XX	  –	  Felkoder	  angående	  server	  
• 600	  –	  XX	  –	  Globala	  felkoder 

 

2.1.4 Samtal genom SIP 

Figur	  1.	  illustrerar	  ett	  samtal	  med	  SIP-‐protokollet,	  från	  initiering	  till	  avslutning.	  
Genom	  att	  SIP-‐server/proxy	  hanterar	  uppkoppling	  och	  avslutning	  av	  sessionerna	  är	  
telefonerna	  beroende	  av	  servern.	  Det	  går	  att	  likna	  servern	  med	  en	  router	  som	  
förmedlar	  datatrafik	  mellan	  datorer.	  

 

 

Figur	  1.	  Förklaring	  av	  SIP-‐flöde	  

2.1.5 TLS 

TLS	  (Transport	  Layer	  Security)	  bygger	  på	  SSL	  protokollet	  vilket	  Netscape	  
utvecklade.	  TLS	  är	  att	  föredra	  i	  VoIP-‐system	  med	  SIP-‐protokoll	  eftersom	  TLS	  har	  
styrkan	  av	  autentisering	  och	  kryptering	  som	  skyddar	  mot	  avlyssningsförsök	  och	  
replayattacker.	  När	  TLS	  är	  implementerat	  i	  SIP-‐miljö	  är	  syftet	  att	  skydda	  
signaleringstrafik	  mellan	  kommunicerande	  enheter,	  detta	  kallas	  SIPS	  (Secure	  SIP)	  
[8].	  TLS	  erbjuder	  en	  hög	  säkerhet,	  men	  har	  en	  egenskap	  som	  kan	  ses	  som	  negativ.	  
Trafiken	  kan	  inte	  gå	  igenom	  UDP	  eftersom	  TLS	  måste	  använda	  TCP	  som	  
kommunikationsprotokoll.	  Detta	  kan	  skapa	  problem	  för	  SIP-‐proxyservern	  då	  den	  får	  
hantera	  mer	  resurskrävande	  sessioner.	  	  
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2.1.6 RTP 
	  

RTP	  (Real-‐time	  Transport	  Protocol)	  är	  ett	  protokoll	  som	  används	  på	  
applikationslagret	  och	  publicerades	  januari	  1996[9].	  RTP	  är	  anpassat	  för	  att	  hantera	  
multimedia-‐sessioner	  t.ex.	  skicka	  ljud	  eller	  video	  mellan	  två	  ändpunkter	  i	  realtid.	  
Detta	  genomförs	  antingen	  med	  unicast	  eller	  multicast.	  RTP	  har	  inget	  stöd	  för	  QoS.	  
Däremot	  har	  RTP,	  funktioner	  som	  hanterar	  överföringsproblem	  som	  jitter,	  
fördröjning	  och	  paketförluster.	  Överföringen	  sker	  okrypterat	  vilket	  medför	  risk	  för	  
avlyssning.	  RTP	  använder	  sig	  av	  UDP	  som	  många	  andra	  mediaprotokoll.	  Detta	  p.g.a.	  
att	  datatrafiken	  från	  källa	  till	  destination	  måste	  komma	  fram	  i	  realtid.	  	  
Codecs	  används	  i	  syfte	  att	  komprimera	  överföringsdata	  för	  att	  spara	  bandbredd.	  	  
	  
RTCP	  är	  ett	  analyseringsprotokoll	  för	  RTP,	  som	  samlar	  in	  data	  om	  kvalitén	  för	  
uppkopplingen.	  Detta	  gör	  det	  enkelt	  att	  felsöka	  kvalitéts	  störningar	  så	  som	  
paketförluster	  och	  jitter	  (enligt	  2.1.8).	  Detta	  hanteras	  med	  hjälp	  av	  sekvensnummer	  
i	  paketen.	  SRTP	  är	  den	  krypterade	  tillämpningen	  av	  RTP	  och	  använder	  sig	  av	  AES	  
som	  krypteringsalgoritm	  som	  standard[10].	  	  
	  
	  

2.1.7 SRTP 

SRTP	  (Secure	  Real-‐time	  Transport	  Protocol)	  är	  utvecklat	  för	  att	  kryptera	  data-‐
paketens	  sekretess	  och	  meddelandeintegritet	  samt	  sköta	  autentisering.	  En	  fördel	  
med	  SRTP	  är	  att	  det	  är	  tillämpat	  för	  voicesamtal	  då	  AES-‐algoritmen	  inte	  kräver	  så	  
mycket	  bandbredd	  för	  krypteringen.	  Pakethanteringen	  i	  protokollet	  justeras	  så	  att	  
paketen	  inte	  överskrider	  maxgränsen	  för	  effektiv	  hantering.	  När	  paketen	  krypteras,	  
skickas	  det	  även	  med	  en	  autentiseringsfunktion	  i	  syfte	  att	  skydda	  integriteten.	  
Paketen	  får	  även	  ett	  sekvensnummer	  som	  skyddar	  mot	  replayattacker	  från	  
angripare.	  När	  ett	  sekvensnummer	  upprepas	  så	  kastas	  paketet[11].	  

	  

Figur	  2.	  SRTP-‐paket	  

Figur	  2.	  visar	  hur	  SRTP	  skapar	  en	  hash	  tack	  vare	  en	  hemlig	  nyckel	  som	  skyddar	  mot	  
replayattacker[12].	  
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2.1.8 QoS 

QoS	  (Quality	  of	  Service)	  används	  för	  att	  få	  en	  prioritering	  av	  data	  i	  ett	  nätverk,	  inte	  
enbart	  för	  VoIP	  utan	  även	  datanätverk	  i	  övrigt.	  I	  fallet	  med	  VoIP	  så	  prioriteras	  voice	  
högt	  i	  hierarkin.	  QoS	  reglerar	  trafikflödet	  genom	  att	  rangordna	  en	  hierarki	  över	  
vilka	  typer	  av	  paket	  som	  förkommer	  i	  nätverket.	  På	  detta	  sätt	  är	  det	  möjligt	  att	  styra	  
och	  säkerställa	  att	  kritiska	  paket	  alltid	  har	  företräde,	  för	  att	  minimera	  förekomsten	  
av	  paketförluster.	  När	  QoS	  är	  implementerat	  kan	  VoIP-‐paketen	  prioriteras	  så	  att	  de	  
kan	  gå	  före	  övrig	  trafik.	  En	  bra	  metod	  är	  att	  placera	  VoIP	  näst	  högst	  upp	  efter	  
routerns	  protokoll,	  som	  Figur	  3.	  illustrerar.	  

 

Figur	  3.	  QoS	  &	  CoS	  prioritering	  
	  
Figur	  3	  visar	  möjlig	  rangordning	  och	  prioritering	  i	  ett	  nätverk	  där	  både	  IP-‐telefoni	  
och	  datorer	  opererar	  tillsammans.	  Ju	  högre	  siffra	  desto	  större	  prioritet.	  	  
	  
Routingprotokollet	  kommer	  högst	  upp	  för	  att	  det	  är	  viktigast,	  annars	  skulle	  inte	  
nätverket	  fungera.	  Utan	  den	  här	  typen	  av	  hierarki	  skulle	  alla	  paket	  hanteras	  på	  lika	  
prioritet,	  vilken	  kan	  leda	  till	  att	  samtal	  börjar	  hacka	  eller	  att	  nätverket	  inte	  blir	  
stabilt.	  Typer	  av	  störningar	  i	  VoIP-‐samtal	  är	  de	  som	  följer	  nedan.	  
	  

Jitter	  
Datatrafiken	  för	  samtalet	  hamnar	  inte	  i	  synk	  p.g.a.	  förluster	  av	  paket,	  som	  anländer	  i	  
oordning.	  Detta	  leder	  till	  att	  samtal	  hackar	  för	  den	  andre	  samtalsparten.	  

Paketförlust 
Om	  bandbreddskapaciteten	  överbelastas,	  kan	  detta	  leda	  till	  att	  delar	  av	  samtalet	  
förloras.	  Det	  beror	  på	  att	  samtalen	  går	  över	  UDP-‐protokollet	  som	  inte	  kontrollerar	  
om	  paketen	  kommer	  fram	  eller	  inte.	  	  

Delay 
Fördröjning	  är	  likt	  jitter,	  när	  paket	  inte	  är	  i	  synk.	  Fördröjningen	  handlar	  också	  om	  
att	  hela	  eller	  delar	  av	  samtalet	  kommer	  fram	  för	  sent	  eller	  inte	  alls.	  Detta	  leder	  till	  
att	  det	  blir	  väldigt	  svårt	  att	  kommunicera.	  En	  annan	  orsak	  kan	  vara	  att	  bandbredden	  
inte	  är	  tillräckligt,	  eller	  överbelastad.	  Dessa	  typer	  av	  störningar	  kan	  bero	  på	  att	  QoS	  
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är	  felaktigt	  inställd.	  
DoS-‐attacker,	  flaskhalsproblem	  och	  bandbreddskapacitet	  kan	  också	  ge	  störningar.	  
Det	  kan	  även	  vara	  felaktigt	  konfigurerade	  brandväggar,	  som	  kan	  ge	  upphov	  till	  detta	  
problem.[13].	  

 

2.1.9 G.711 

Detta	  är	  den	  vanligaste	  Codec	  för	  VoIP	  som	  modulerar	  röst,	  komprimerar,	  
dekomprimerar	  och	  modulerar	  tillbaka	  rösten	  för	  samtal	  mellan	  telefoner	  i	  ett	  VoIP-‐
nätverk.	  Avsikten	  är	  att	  spara	  bandbredd.	  Det	  viktigaste	  är	  samplingsfrekvensen	  och	  
bandbreddsstorleken,	  för	  att	  få	  en	  så	  bra	  förbindelsekvalité	  som	  möjligt[14].	  	  

G.711	  används	  av	  FreePBX	  som	  standard	  Codec	  för	  röstsamtal.	  	  

 

2.1.10  IPSEC 
IPSEC	  (IP-‐Security)	  är	  ett	  site-‐to-‐site	  tunnelprotokoll	  för	  att	  kryptera	  och	  
sammanlänka	  nätverk	  för	  säker	  kommunikation.	  IPSEC	  fungerar	  som	  ett	  skal	  för	  
andra	  säkerhetsprotokoll[15].  

2.1.11 VPN 

VPN	  (Virtual	  Private	  Network)	  används	  för	  att	  koppla	  ihop	  LAN	  på	  olika	  platser	  med	  
en	  säker	  kommunikationslänk	  t.ex.	  IPsec.	  Detta	  betyder	  att	  nätverk	  kan	  vara	  belägna	  
på	  olika	  geografiska	  platser	  men	  ändå	  kommunicera	  säkert[16].	  	  

	  

2.1.12 DTP 

DTP	  (Dynamic	  Trunking	  Protocol)	  är	  ett	  protokoll	  som	  automatiskt	  kan	  sätta	  upp	  
trunkportar	  på	  en	  switch.	  	  

Det	  är	  en	  säkerhetsrisk	  för	  ev.	  intrång	  och	  avlyssning.	  Det	  går	  att	  höja	  säkerheten	  
genom	  att	  stänga	  av	  DTP[17].	  	  

	  

2.1.13 VLAN-hopping 

VLAN	  har	  som	  funktion	  att	  segmentera	  nätverkets	  data,	  dela	  upp	  vilken	  typ	  av	  data	  
och	  var	  den	  ska	  bli	  tilldelad.	  
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VoIP-‐system	  har	  ofta	  uppdelning	  av	  datatrafik	  och	  voicetrafik	  i	  form	  av	  olika	  VLAN.	  
Det	  medför	  att	  eventuell	  avlyssning	  av	  trafik	  blir	  omöjlig,	  om	  inte	  VLAN-‐hoppning	  
utförs	  till	  det	  VLAN	  som	  telefonernas	  datatrafik	  ligger	  på.	  	  

Verktyg	  som	  är	  kapabla	  att	  utföra	  VLAN-‐hoppning	  är	  t.ex.	  UCsniff	  och	  
Voiphopper[18].	  
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2.2 Installationer, hårdvara och penetrationsverktyg 

2.3 Installationer 

2.3.1 PBX 
	  

PBX	  (Public	  Branch	  Exchange)	  är	  en	  telefonväxel	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  koppla	  
upp-‐,	  hantera-‐	  och	  stänga	  ner	  telefonsamtal	  inom	  t.ex.	  företagsnätverk.	  	  
Mark	  Spencer	  är	  upphovsmannen	  till	  standardiseringen	  av	  FreePBX,	  vilket	  i	  sig	  
bygger	  på	  Asterisk.	  Han	  ansåg	  att	  det	  skulle	  gå	  att	  programmera	  ett	  eget	  system	  
istället	  för	  att	  köpa	  de	  dyra	  PBX-‐system	  som	  då	  fanns	  tillgängliga	  på	  marknaden.	  
Asterisk	  är	  helt	  gratis	  och	  Open	  Source.	  	  
Att	  använda	  PBX-‐system	  är	  både	  kostnadseffektivt	  och	  relativt	  enkelt	  att	  hantera,	  
samtidigt	  som	  det	  har	  fördelar	  att	  det	  kan	  användas	  av	  både	  privatpersoner	  och	  
företag.	  Användarvänligheten	  är	  bra,	  då	  systemet	  har	  ett	  användargränssnitt	  
tillgängligt	  via	  en	  webbläsare.	  	  
Genom	  PBX-‐systemets	  VoIP-‐gateway	  som	  omvandlar	  samtal	  från	  analoga	  telefoner	  
till	  IP-‐telefoner,	  finns	  det	  möjlighet	  att	  ringa	  mellan	  analoga	  och	  ”digitala”	  telefoner.	  
Det	  betyder	  att	  man	  kan	  ringa	  ut	  på	  PSTNnätverket	  med	  IP-‐telefoner,	  genom	  att	  
koppla	  en	  telefonlina	  till	  PBX-‐systemet.	  Det	  är	  möjligt	  då	  telefonerna	  i	  nätverket	  
delar	  på	  samma	  telefonnummer	  ut	  mot	  PSTN	  nätet.	  Detta	  medför	  stor	  flexibilitet,	  att	  
använda	  både	  analoga	  och	  digitala	  telefoner	  i	  samma	  nätverk[14].	  

	  

2.3.2 Softphones 
	  

Softphones	  är	  mjukvaru-‐telefoner	  som	  kan	  installeras	  i	  datorer,	  smartphones	  eller	  
andra	  enheter	  som	  berörs	  av	  VoIP.	  Ett	  exempel	  på	  en	  mjukvarubaserad	  enhet	  är	  X-‐
Lite,	  som	  finns	  att	  installera	  för	  Windows	  och	  Mac,	  men	  även	  Media5-‐fone	  som	  är	  en	  
gratis	  programvara	  för	  iPhone.	  

	  

2.3.3 Backtrack 5 R2 

Backtrack	  är	  ett	  system	  med	  verktyg	  för	  avancerad	  penetrationstestning.	  
Operativsystemet	  Backtrack	  5	  R2	  bygger	  på	  Linux-‐	  distributionen	  Ubuntu	  10.04	  LTS	  
(long	  time	  support)	  och	  är	  helt	  gratis	  för	  nerladdning.	  Detta	  system	  har	  en	  mängd	  
installerade	  verktyg	  för	  penetrationstestning,	  för	  IP-‐telefoni.	  Backtrack	  5	  R2	  kan	  
köras	  både	  i	  GUI	  (Graphical	  User	  Interface)	  eller	  genom	  CLI-‐läget	  (Command	  Line	  
Interface).	  	  

Operativsystemet	  går	  att	  köra	  virtuellt	  eller	  som	  fysiskt	  installerat,	  samt	  som	  liveCD.	  	  
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2.3.4 VAST 

Även	  VAST	  (VIPER	  Assessment	  Security	  Tools)	  är	  ett	  penetrationstestningssystem.	  
Det	  inriktar	  sig	  mot	  mest	  emot	  IP-‐telefoni.	  VAST	  är	  ett	  operativsystem	  som	  bygger	  
på	  Ubuntu	  9.04.	  Det	  är	  framtaget	  i	  syfte	  att	  penetrationstesta	  system	  med	  IP-‐telefoni	  
och	  kommer	  med	  många	  bra	  verktyg.	  
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2.4 Hårdvara 

2.4.1 Linksys RTP 300 WiFi 
	  
Linksys	  RTP	  300	  WiFi	  är	  en	  trådlös	  router	  som	  stödjer	  IP-‐telefoni.	  
På	  baksidan	  av	  routern	  finns	  fyra	  nätverksportar	  för	  att	  koppla	  in	  datorer,	  en	  för	  att	  
koppla	  in	  sig	  mot	  internet,	  samt	  två	  för	  att	  koppla	  in	  analoga	  telefoner	  (totalt	  sju	  
stycken).	  
Den	  här	  typen	  av	  router	  har	  möjlighet	  att	  registrera	  telefonenheter	  etc.	  	  
Routern	  dedikerar	  en	  av	  de	  två	  portarna	  till	  den	  telefon	  som	  används.	  Den	  
omvandlar	  analoga	  signaler	  till	  digitala	  för	  IP-‐telefonerna	  och	  tvärtom.	  Det	  finns	  
även	  möjlighet	  att	  göra	  detta	  direkt	  i	  PBX-‐systemet,	  men	  då	  krävs	  ytterligare	  
hårdvara,	  i	  form	  av	  ett	  kort	  med	  tele-‐utgångar.	  	  

	  

2.4.2 Cisco IP-phone 303 
	  

Cisco	  IP-‐phone	  303	  är	  lättadministrerad,	  tack	  vare	  det	  webbaserade-‐gränssnitt	  den	  
levereras	  med.	  I	  detta	  GUI	  finns	  två	  lägen,	  ett	  användarläge	  och	  ett	  administratörs-‐
läge.	  	  

	  

2.4.3 HCUX 

HCUX	  är	  namnet	  på	  den	  dator	  som	  är	  dedikerad	  för	  att	  knäcka	  WPA/WPA2-‐	  
lösenord.	  HCUX	  innehåller	  ett	  grafikkort	  av	  modellen	  Nvidia	  GeForce	  8600	  GTX	  
768MB,	  med	  drivrutiner	  för	  CudaHashcat-‐Plus.	  Oprativsystemet	  på	  HCUX	  är	  Ubuntu	  
10.04.	  Denna	  dator	  fjärrstyrs	  genom	  SSH	  (Secure	  Shell).	  

	  

2.4.4 Cisco 2800 series CME-router 

Cisco	  2800	  series	  CME-‐router	  används	  för	  att	  hantera	  IP-‐telefoni.	  Routern	  är	  den	  
enhet	  i	  nätverket	  som	  delar	  ut	  IP-‐adresser	  och	  tillhandahåller	  tjänster	  för	  IP-‐
telefoni.	  	  

	  

2.4.5 Cisco Catalyst 3560 PoE 

Cisco	  Catalyst	  3560	  PoE	  är	  en	  enhet	  med	  uppgift	  att	  vidarebefordra	  trafik	  mellan	  
enheter	  i	  samma	  nätverk.	  
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2.4.6 Cisco 7940 & 7965 

Cisco	  7940	  &	  7965	  använder	  sig	  av	  protokollet	  Skinny	  som	  är	  ett	  Cisco-‐baserat	  
protokoll.	  Telefonerna	  hämtar	  sin	  konfiguration	  från	  TFTP-‐servern	  varje	  gång	  de	  
startas	  upp	  och	  ska	  registreras	  mot	  CME-‐routern.	  	  

	  

2.4.7 ALFA AWUS036H 500mW 

ALFA	  AWUS036H	  500mW	  används	  för	  penetrationstester	  mot	  trådlösa	  nätverk.	  
Nätverkskortet	  har	  unika	  egenskaper[19].	  Dess	  sändare	  och	  mottagare	  är	  mycket	  
stark.	  (500mW).	  	  
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2.5 Penetrationsverktyg 

2.5.1 UCsniff 
	  

UCsniff	  är	  ett	  penetrationstestningsverktyg	  framtaget	  för	  VoIP.	  UCsniff	  hanterar	  
både	  inspelning	  och	  avlyssning	  av	  såväl	  ljud	  som	  video-‐samtal.	  	  
Verktyget	  klarar	  av	  att	  utföra	  en	  MiTM	  (Man	  in	  The	  Middle),	  för	  att	  därefter	  
lokalisera	  samtal,	  spela	  in	  och	  spara	  dem	  som	  ljudfiler.	  UCsniff	  kan	  även	  lokalisera	  
nätverkets	  VLAN-‐ID	  för	  att	  sedan	  hoppa	  över	  till	  de	  VLAN	  där	  telefonin	  är	  verksam.	  
Ett	  nödvändigt	  steg	  är	  ARP-‐spoofing,	  vilket	  betyder	  att	  man	  kapar	  en	  MAC-‐adress	  
från	  en	  telefon	  i	  nätverket,	  i	  syfte	  att	  lura	  PBX-‐servern.	  
När	  avlyssning	  med	  UCsniff	  är	  klar,	  lagras	  resultatet	  automatiskt	  i	  en	  mapp	  på	  
skrivbordet.	  
	  

2.5.2 Voiphopper 
	  

Voiphopper	  är	  framtaget	  för	  så	  kallad	  VLAN-‐hoppning	  i	  nätverk	  där	  nätverket	  är	  
segmenterat.	  Programmet	  söker	  av	  hela	  nätverket	  för	  att	  upptäcka	  om	  VLAN	  
används.	  Genom	  att	  lyssna	  och	  imitera	  trafiken	  från	  en	  IP-‐telefon	  i	  ett	  voice-‐VLAN	  
där	  telefonerna	  opererar,	  kan	  Voiphopper	  lura	  servern	  att	  tro	  att	  det	  är	  en	  legitim	  
telefon	  i	  nätverket.	  
Voiphopper	  skapar	  en	  virtuell	  port	  för	  att	  åstadkomma	  sökningar	  av	  t.ex.	  CDP	  (Cisco	  
Discovery	  Protocol)	  för	  att	  få	  inträde	  till	  rätt	  VLAN.	  
	  

2.5.3 RTP-inject 
	  

RTP-‐inject	  är	  ett	  verktyg	  som	  ingår	  i	  VAST	  och	  används	  för	  att	  manipulera	  VoIP-‐
samtal.	  Detta	  är	  möjligt	  genom	  att	  utnyttja	  svagheter	  i	  det	  okrypterade	  
överföringsprotokollet	  RTP.	  
RTP	  använder	  UDP	  som	  överföring	  och	  således	  förväntar	  sig	  inte	  protokollet	  något	  
svar,	  därför	  är	  en	  attack	  möjlig	  att	  genomföra.	  	  
Programmet	  letar	  i	  nätverket	  efter	  UDP-‐paket,	  som	  fångar	  ett	  legitimt	  paket	  och	  
använder	  det	  som	  en	  mall.	  Därefter	  ökar	  programmet	  sekvensnumret,	  tidsstämpel	  
och	  IP-‐adress,	  d.v.s.	  UDP-‐header.	  Därefter	  kontrolleras	  ”Codecen”	  som	  används	  och	  
programmet	  ställer	  in	  sig	  automatiskt.	  	  
Programmet	  är	  då	  kalibrerat	  och	  är	  klart	  för	  användning[20].	  
	  

2.5.4 Wireshark 

Wireshark	  är	  framtaget	  för	  att	  analysera	  nätverkstrafik	  och	  är	  ett	  bra	  och	  
mångsidigt	  verktyg.	  



Konstruktion	  och	  penetrationstestning	  av	  VoIP-‐system	  

	  15	  

2.5.5 Hydra 

Hydra	  är	  ett	  verktyg	  som	  används	  för	  att	  forcera	  lösenord	  till	  distansinloggningar,	  
SSH	  och	  Telnet	  etc.	  Programmet	  använder	  sig	  av	  lösenordslistor	  för	  att	  hitta	  
lösenord	  till	  inloggningar.	  	  

	  

2.5.6 Nessus & NeXpose 

Nessus	  och	  NeXpose	  är	  verktyg	  som	  utför	  sårbarhetsanalyser	  över	  nätverk	  och	  
system.	  När	  analysen	  är	  klar	  listas	  resultaten	  över	  portarnas	  status	  och	  vilka	  
potentiella	  risker	  som	  finns.	  Detta	  ger	  en	  bra	  överblick	  över	  nätverket	  och	  det	  är	  ett	  
bra	  verktyg	  vid	  ett	  inledande	  stadium	  av	  penetrationstestning.	  	  

	  

2.5.7 Hashcat 
	  
Hashcat	  är	  framtaget	  för	  att	  forcera	  lösenord	  med	  hjälp	  av	  ett	  eller	  flera	  grafikkort.	  
Skillnaden	  med	  att	  använda	  grafikkort	  gentemot	  en	  processor	  för	  
lösenordsknäckning	  är	  stor.	  Grafikkorten	  har	  blivit	  så	  kraftfulla	  de	  senaste	  åren,	  så	  
det	  går	  oerhört	  snabbt	  att	  knäcka	  lösenord	  med	  hjälp	  av	  dem.	  Hashcat	  är	  en	  
programsvit	  med	  tre	  olika	  specialutformade	  program.	  (Det	  fjärde	  är	  ett	  grafiskt	  
program	  som	  sammanställer	  de	  andra);	  

• Hashcat	  -‐	  används	  för	  CPU-‐knäckning	  av	  lösenord	  
• CudaHashcat-‐Lite	  -‐	  används	  för	  att	  knäcka	  separata	  lösenordshashar	  av	  olika	  

typer	  
• CudaHashcat-‐Plus	  -‐	  används	  för	  att	  knäcka	  listor	  med	  hashar	  av	  olika	  typer	  
• CudaHashcat-‐GUI	  -‐	  en	  grafisk	  version	  av	  alla	  verktyg	  

	  
	  

2.6 Säkerhetshot 

Det	  finns	  många	  säkerhetshot	  som	  särskilt	  berör	  VoIP.	  Ett	  förekommande	  problem	  
är	  att	  inte	  segmentera	  trafiken	  i	  nätverket	  med	  hjälp	  av	  VLAN.	  Istället	  hanteras	  data	  
och	  telefoni	  på	  samma	  nätverk.	  Det	  behöver	  nödvändigtvis	  inte	  betyda	  att	  VLAN	  är	  
en	  säker	  lösning,	  det	  är	  dock	  ett	  litet	  hinder	  i	  vägen	  för	  angriparen.	  

Om	  företaget	  vill	  säkra	  sin	  IT-‐struktur	  bör	  man	  installera	  brandväggar	  men	  även	  se	  
till	  att	  de	  implementeras	  korrekt.	  Annars	  är	  risken	  stor	  att	  företaget	  öppnas	  för	  fler	  
hot.	  En	  bra	  lösning	  är	  även	  att	  implementera	  SBC	  (Session	  Border	  Control)	  som	  är	  
anpassat	  för	  att	  hantera	  och	  skydda	  VoIP-‐system.	  
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2.6.1 DoS 
	  

DoS	  (Denial	  Of	  Service)	  är	  en	  attack	  som	  genomförs	  genom	  att	  skicka	  falsk	  trafik	  till	  
en	  enhet	  på	  nätverket.	  Försvinner	  tillgängligheten	  kan	  delar	  eller	  hela	  
telefonsystemet	  sättas	  ur	  funktion	  så	  länge	  attacken	  pågår.	  	  
Hur	  stor	  del	  av	  tillgängligheten	  i	  systemet	  som	  blir	  onåbar	  beror	  på	  vilken	  enhet	  
som	  drabbats	  av	  attacken.	  	  
Olika	  typer	  av	  attacker	  är	  varianter	  av	  ICMP-‐attacker	  och	  ARP-‐attacker	  som	  riktar	  
sig	  mot	  nätverkslagret	  och	  attacker	  mot	  applikationslagret[22].	  	  
	  

2.6.2 Avlyssning 
	  

Avlyssning	  kan	  ske	  genom	  att	  använda	  UCsniff	  eller	  Wireshark.	  Detta	  genomförs	  då	  
man	  analyserar	  datatrafik	  på	  nätverk	  där	  IP-‐telefoni	  används.	  	  
Paketen	  är	  okrypterade,	  därför	  går	  det	  att	  avlyssna	  samtal	  som	  pågår	  inom	  
nätverket.	  	  
Båda	  verktygen	  spelar	  in	  och	  sparar	  samtalen	  i	  en	  wave-‐fil	  på	  den	  dator	  som	  utfört	  
attacken.	  	  
Det	  är	  ett	  stort	  hot	  inom	  ett	  telefonnät,	  då	  det	  är	  önskvärt	  att	  hålla	  
kommunikationen	  hemlig.	  Dessa	  risker	  går	  att	  minimera	  genom	  att	  kryptera	  
samtalen	  med	  SRTP	  på	  applikationslagret,	  och	  skydda	  signaleringstrafiken	  med	  TLS.	  
	  
	  

2.6.3 Manipulation av samtal 
	  

När	  avlyssning	  av	  samtal	  har	  utförts	  och	  ljudfiler	  från	  konversationen	  blivit	  sparade,	  
finns	  det	  möjlighet	  att	  manipulera	  samtal.	  Genom	  att	  bli	  en	  del	  av	  samtalet	  och	  
samtidigt	  åsidosätta	  en	  av	  parterna,	  går	  det	  att	  spela	  upp	  en	  ljudfil.	  Detta	  kan	  
resultera	  i	  att	  en	  av	  deltagarna	  luras	  att	  tro	  på	  ett	  meddelande	  som	  spelas	  upp.	  	  

	  

2.6.4 VoIP Spam 
	  

VoIP	  är	  inte	  skonat	  från	  spam.	  Det	  kallas	  för	  SPIT(Spam	  over	  Internet).	  
Meddelanden	  av	  denna	  typ	  hamnar	  i	  röstbrevlådan	  och	  tar	  upp	  oönskat	  
lagringsutrymme	  på	  serverns	  hårddisk.	  	  
Det	  andra	  hotet	  är	  DDoS-‐attacker	  med	  hjälp	  av	  botnät	  som	  också	  är	  en	  risk	  för	  
nätverket.	  Eftersom	  SPIT	  består	  av	  större	  datamängder	  i	  jämförelse	  med	  vanliga	  
spam-‐mail.	  Detta	  stjäl	  också	  stora	  utrymmen	  av	  bandbredden[23].	  
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2.6.5 VoIP Fuzzing 
	  

I	  många	  program	  som	  skrivs,	  finns	  det	  ofta	  brister	  i	  kodningen,	  såväl	  små	  som	  
stora[24].	  Fuzzing	  används	  för	  att	  stresstesta	  programvaran	  och	  hårdvaran.	  
Testerna	  genomförs	  i	  syfte	  att	  försöka	  upptäcka	  brister	  i	  programkodningen.	  Detta	  
skulle	  kunna	  ge	  tillgång	  till	  känslig	  information	  på	  systemen,	  och	  på	  så	  vis	  skada	  
verksamheten.	  	  
Själva	  attacken	  går	  ut	  på	  att	  generera	  slumpartad	  data	  och	  skicka	  denna	  i	  stora	  
mängder	  till	  systemet.	  	  
Fuzzing	  används	  för	  att	  leta	  efter	  buggar	  i	  systemet.	  	  
Från	  säkerhetsadministratörens	  sida	  används	  fuzzing	  för	  att	  täppa	  igen	  buggarna.	  	  
Attackeraren	  utnyttjar	  buggarna	  för	  en	  ev.	  attack.	  	  
	  

2.6.6 MiTM 

MiTM	  (Man	  in	  The	  Middle)	  bygger	  på	  att	  attackeraren	  placerar	  sig	  mellan	  två	  
enheter	  i	  nätverket	  och	  får	  trafiken	  att	  passera	  igenom	  sin	  egen	  dator.	  Denne	  tar	  då	  
del	  av	  all	  trafik	  mellan	  enheterna.	  Enheterna	  tror	  att	  de	  kommunicerar	  direkt	  med	  
varandra.	  Egentligen	  finns	  det	  en	  tredje	  part	  i	  mitten	  som	  lyssnar.	  

Det	  går	  att	  ta	  över	  en	  konversation	  via	  spoofing	  av	  legitim	  enhet	  med	  hjälp	  av	  MiTM	  
attack.	  

ARP-‐poisoning	  är	  en	  av	  de	  vanligaste	  attackerna	  i	  ett	  VoIP	  nätverk.	  Metoden	  går	  ut	  
på	  att	  attackeraren	  blir	  en	  betrodd	  part	  i	  nätverket.	  Genom	  att	  lura	  
nätverksenheterna	  genom	  att	  ta	  SIP-‐proxy/servers	  MAC-‐adress	  från	  nätverket.	  På	  
detta	  sätt	  kan	  man	  avlyssna	  nätverket	  eller	  de	  enheter	  som	  kommunicerar	  med	  den	  
MAC-‐adress	  man	  tagit	  över.	  Detta	  fungerar	  för	  att	  all	  trafik	  går	  igenom	  attackerarens	  
dator	  först,	  och	  sedan	  vidare	  till	  SIP-‐proxy/server	  för	  att	  som	  ett	  sista	  steg	  gå	  
tillbaka	  samma	  väg.	  Detta	  har	  till	  följd	  att	  all	  trafik	  nu	  går	  att	  avlyssna[25].	  
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3 Metod 

3.1.1 Översikt 

Laborationsmiljön	  i	  scenario	  1	  är	  ett	  förslag	  på	  en	  komplett	  IP-‐telefonlösning	  som	  
kan	  användas	  för	  hemmabruk,	  samt	  hos	  ett	  litet	  företag.	  	  

Scenario	  ett	  är	  det	  huvudsakliga	  nätverket	  för	  tester	  och	  scenario	  två	  användes	  som	  
ett	  kompletterande	  referensnätverk.	  

Tyngden	  i	  penetrationstesterna	  ligger	  i	  det	  första	  scenariot.	  I	  det	  andra	  scenariot	  
har	  trafiken	  uppdelats	  i	  VLAN	  som	  är	  tänkt	  att	  skydda	  voicetrafiken.	  	  

	  

3.1.2 Attacksystem 

Datorn	  som	  är	  avsedd	  för	  Backtrack	  5	  är	  en	  Asus	  EEE	  1005HA	  med	  2Gb	  ram	  minne.	  

Datorn	  som	  är	  avsedd	  för	  VAST	  är	  en	  Samsung	  NC10	  med	  2Gb	  ram	  minne.	  
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3.2 Konstruktion av laborationsscenario 1 
• PBX-‐server	  -‐	  Består	  av	  en	  Fujitsu	  Siemens	  Scaleo	  X	  från	  2004	  med	  PIAF	  
• Router	  Linksys	  RTP300	  (WIFI)	  
• Cisco	  IP	  303	  -‐	  två	  IP-‐telefoner	  med	  SIP-‐protokollet,	  speciellt	  inköpta	  
• Attacksystem	  -‐	  tre	  olika	  MacBook’s	  och	  en	  Samsung	  NC10	  med	  

Backtrack/VAST	  	  
• Softphones	  -‐	  i	  form	  av	  iPhone	  4,	  X-‐Lite	  
• Dator	  dedikerad	  till	  Hashcat	  (finns	  inte	  med	  i	  topologin	  på	  bilden)	  

	  

Figur	  4.	  Laborationsscenario	  1	  
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3.3 Konstruktion av laborationsscenario 2 

Laborationsscenario	  2	  är	  uppbyggt	  på	  enbart	  Ciscoprodukter	  och	  protokollet	  för	  IP-‐
telefoni	  som	  används	  är	  SCCP	  (Skinny).	  
 

• Cisco	  2800	  series	  CME-‐router	  
• Cisco	  Catalyst	  3560	  PoE	  24port	  
• Cisco	  7940	  &	  Cisco	  7965	  telefon	  
• Attacksystem	  -‐	  tre	  olika	  MacBook’s	  och	  en	  Samsung	  NC10	  med	  

Backtrack/VAST	  	  
 
 
 
 
 

	  

Figur	  5.	  Laborationsscenario	  2 
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3.4 Metod för val av PBX-system 
	  
Val	  av	  PBX-‐system	  genomfördes	  genom	  att	  granska	  ett	  urval	  av	  befintliga	  system.	  	  
Först	  föll	  valet	  på	  Trixbox	  som	  PBX-‐system.	  Detta	  användes	  inledningsvis,	  men	  
byttes	  ut	  mot	  PIAF	  (PBX	  In	  A	  Flash),	  som	  blev	  systemet	  som	  penetrationstesterna	  
utfördes	  på.	  	  
 

3.5 Metod för penetrationstest 

Genom	  att	  använda	  verktyg	  listade	  här	  nedan,	  undersöks	  eventuella	  
säkerhetsbrister	  som	  kan	  upptäckas	  i	  nätverken	  och	  i	  enheterna.	  Dessa	  tester	  
kommer	  att	  utföras	  i	  en	  specifik	  ordning	  som	  följer	  i	  punktlistan	  nedanför.	  

• Analys	  av	  trådlösa	  nätverk	  
• Penetration	  av	  trådlösa	  nätverk	  
• Analys	  av	  interna	  nätverk	  
• Analys	  av	  system	  och	  enheter	  i	  interna	  nätverk	  
• Specifika	  penetrationstester	  mot	  funna	  säkerhetsbrister	  
• Avlyssning	  av	  telefonsamtal	  i	  interna	  nätverk	  
• Analys	  av	  resultat	  

Målet	  med	  våra	  penetrationstester	  är	  att	  avlyssna	  IP-‐telefonsamtal,	  vilket	  gör	  att	  vi	  
även	  kommer	  kontrollera	  PBX-‐serven	  som	  är	  en	  kritisk	  punkt	  i	  nätverket,	  då	  den	  
styr	  hela	  telefonsystemet.	  Att	  utsätta	  den	  för	  ett	  intrång	  kan	  det	  leda	  till	  att	  hela	  
telefonnätverket	  förlorar	  sin	  integritet.	  

	  

3.5.1 Val av penetrationstester 

De	  tester	  som	  utförts	  i	  de	  båda	  laborationsscenarion	  är	  penetrationstester	  som	  är	  
utvecklade	  och	  testade	  mot	  VoIP	  nätverk.	  [26].	  

Att	  använda	  specialutformade	  verktyg	  mot	  de	  attackvektorer	  som	  ska	  testas.	  De	  
verktyg	  som	  ska	  användas	  för	  penetrationstesterna	  är:	  

• Airmon-‐ng,	  Airodump-‐ng	  
• CudaHashcat-‐Plus	  
• Nessus,	  NeXpose	  och	  Nmap	  
• Hydra	  
• UCsniff	  3.07	  
• Wireshark	  
• Voiphopper	  2.04	  
• FreePBX	  exploit	  
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Motivationen	  till	  dessa	  val	  av	  verktyg	  är	  tillgänglighet	  och	  kostnad.	  Alla	  dessa	  
verktyg	  är	  gratis	  och	  fria	  att	  tillgå.	  Mera	  specifika	  motivationer	  om	  varje	  program	  
följer	  nedan.	  

	  

Airmon-ng/Airodump-ng 

Verktygen	  används	  för	  att	  kartlägga	  nätverkstrafik	  med	  hjälp	  av	  ett	  trådlöst	  
nätverkskort.	  Programmen	  är	  en	  komplett	  lösning	  för	  att	  hitta,	  analysera,	  forcera	  
trådlösa	  nätverk	  och	  få	  tillgång	  till	  nätverket.	  	  

Det	  finns	  andra	  program	  som	  gör	  samma	  sak	  men	  enligt	  vår	  uppfattning	  är	  
ovanstående	  program	  att	  föredra.	  	  

	  

CudaHashcat-Plus 

CudaHashcat-‐Plus	  är	  ett	  mångsidigt	  program.	  Det	  stödjer	  WPA/WPA2	  algoritmen,	  
för	  att	  kunna	  knäcka	  lösenordshashar	  till	  det	  trådlösa	  nätverket.	  

	  

Nessus, Nexpose och Nmap 

Ovanstående	  verktyg	  används	  på	  det	  interna	  nätverket	  för	  att	  få	  en	  bra	  överblick	  
över	  enheterna	  och	  tjänsterna.	  Verktygen	  används	  även	  för	  att	  upptäcka	  fel	  och	  
brister	  i	  systemet.	  

	  

Hydra 

Hydra	  är	  ett	  program	  som	  använder	  sig	  av	  lösenordslistor	  för	  att	  i	  vårt	  fall	  forcera	  
en	  SSL-‐inloggning	  som	  vi	  misstänker	  har	  ett	  dåligt	  lösenord.	  	  

	  

UCsniff 

UCsniff	  är	  ett	  kompetent	  verktyg	  för	  avlyssning	  av	  IP-‐telefoni,	  därför	  har	  vi	  valt	  att	  
använda	  det.	  	  
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Wireshark 

Wireshark	  är	  ett	  verktyg	  framtaget	  för	  att	  analysera	  olika	  typer	  av	  nätverkstrafik	  på	  
inkopplat	  nätverk.	  	  

	  

Voiphopper 

Voiphopper	  är	  ett	  specialverktyg	  framtaget	  för	  att	  hoppa	  mellan	  olika	  VLAN	  i	  ett	  
nätverk.	  	  

Tanken	  är	  att	  använda	  detta	  i	  det	  andra	  laborationsscenariot	  för	  att	  därefter	  
genomföra	  en	  avlyssning.	  
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4 Resultat 

4.1.1 Konfiguration av PBX-system 

Servern	  är	  inställd	  med	  en	  fast	  IP-‐adress	  (10.10.0.20)	  för	  att	  inte	  riskera	  att	  den	  
ändras	  via	  en	  ny	  DHCP	  tilldelning.	  Om	  IP-‐adressen	  skulle	  ändras,	  medför	  detta	  att	  
alla	  telefoners	  inställningar	  skulle	  behöva	  justeras	  för	  att	  passa	  den	  nya	  IP-‐adressen.	  
När	  operativsystemet	  PIAF/CentOS	  är	  installerat	  så	  utförs	  all	  vidare	  konfiguration	  
via	  SSH	  och	  serverns	  webGUI.	  	  

Tabell	  1.	  visar	  information	  från	  statusskärmen	  i	  CLI.	  

	  

	  

Tjänster	  
som	  är	  
på	  

Tjänster	  som	  är	  av	  	   Tjänster	  som	  är	  
Loading	  eller	  N/A	  

Versioner	  

Asterisk	  

SSH	  

Fail2ban	  

Send	  mail	  

Ethernet0	  

Dahdi	  

Apache	  

mySql	  

Iptables	  

Ip6tables	  

NTPD	  

	  

BlueTooth	  

Internet	  

Hidd	  

Samba	  

4.1.1.1.1.1.1.1 Ethernet1	  

Webmin	  

4.1.1.1.1.1.1.2 Wlan0	  

PBX	  in	  a	  flash:	  1.7.5.6	  

FreePBX	  
Version:2.10.0.rc1.7	  

Running	  Asterisk	  
version:1.8.7.2	  

Asterisk	  source	  
version:	  1.8.7.2	  

Dahdi	  Source	  Version:	  
2.5.0.2+2.5.0.2	  

Libpri	  Source	  
Version:1.4.12	  

IP-‐address:10.10.0.20	  

OS:CentOS	  release	  5.7	  
(Final)	  

4.1.1.1.1.1.1.3 Kernel	  
Versio
n:2.6.1
8-‐
238.9.1
.el5-‐32	  
Bit	  

Tabell	  1.	  Statusskärmen	  för	  PIAF-‐CLI	  
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Administrationen 
 

När	  installationen	  är	  klar,	  återstår	  administrationen	  av	  telefoner	  och	  röstbrevlådor.	  
Genom	  att	  ansluta	  till	  servern	  med	  tidigare	  nämnda	  webGUI,	  är	  det	  möjligt	  att	  logga	  
in	  som	  användare	  eller	  administratör.	  	  
Att	  logga	  in	  som	  användare	  är	  praktiskt	  för	  operatörer	  och	  receptionister.	  Detta	  gör	  
det	  enkelt	  att	  få	  en	  överblick	  över	  vilka	  personer	  som	  är	  tillgängliga.	  Alla	  telefoner	  
som	  finns	  i	  systemet	  listas	  på	  skärmen	  detta	  gör	  det	  enkelt	  att	  vidarekoppla	  samtal.	  
Att	  logga	  in	  som	  administratör	  ger	  fler	  inställningsmöjligheter.	  	  
	  
I	  det	  initiala	  skedet	  inriktar	  vi	  oss	  på	  att	  lägga	  till	  extensions,	  d.v.s.	  våra	  telefoner.	  Vi	  
skapade	  två	  användare,	  Johan	  och	  Daniel,	  med	  telefonnummer	  1000	  respektive	  
1001.	  Vid	  skapandet	  av	  dessa	  användare	  fick	  vi	  ange	  ett	  lösenord	  för	  respektive	  
användare,	  för	  enkelhetens	  skull	  valde	  vi	  johan123	  och	  daniel123.	  	  
	  

Röstbrevlåda 

Denna	  funktion	  ställs	  in	  via	  några	  knapptryckningar,	  direkt	  från	  PIAFs	  webGUI.	  Här	  
ställer	  man	  in	  vilket	  nummer	  användarna	  ska	  ringa	  för	  att	  nå	  sin	  röstbrevlåda,	  samt	  
lösenord	  i	  numerisk	  form	  som	  ska	  användas	  för	  att	  verifiera	  sig.	  	  

Det	  är	  viktigt	  att	  inte	  använda	  sig	  av	  för	  simpla	  sifferkombinationer	  som	  t.ex.	  
telefonens	  interna	  nummer	  eller	  enkla	  kombinationer	  som:	  1234.	  Då	  är	  en	  
gissningsattack	  enkel	  att	  genomföra.	  	  

Röstbrevlådan	  levereras	  med	  förinspelade	  ljudfraser,	  där	  en	  pedagogisk	  röst	  hjälper	  
användaren	  att	  komma	  igång	  med	  sin	  röstbrevlåda.	  Ljudfilerna	  hamnar	  automatiskt	  
på	  korrekt	  plats	  i	  systemet	  och	  behöver	  inte	  ändras	  om	  man	  inte	  vill.	  Det	  är	  upp	  till	  
administratören	  att	  bestämma	  hur	  det	  skall	  se	  ut.	  
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4.2 Penetrationstester i laborationsscenario 1 

4.2.1 Rekognosering 
	  

Genom	  att	  använda	  Backtrack	  5	  R2,	  finns	  det	  möjlighet	  att	  upptäcka	  det	  trådlösa	  
nätverket	  via	  verktyg,	  framtagna	  för	  att	  lokalisera	  och	  knäcka	  lösenordet	  till	  
routern.	  Verktygen	  används	  genom	  ett	  externt	  nätverkskort	  av	  tidigare	  nämnda	  
modell	  ALFA.	  	  
För	  att	  använda	  nätverkskortet	  i	  Backtrack	  5	  R2,	  krävs	  det	  två	  kommandon	  för	  att	  
sätta	  ingång	  det:	  

”modprobe	  rtl8187”	  
”ifconfig	  wlan0	  up”	  

	  
När	  ovanstående	  kommandon	  är	  skrivna	  i	  terminalen,	  går	  det	  att	  lista	  alla	  gränssnitt	  
med	  hjälp	  av	  kommandot	  ”ifconfig”.	  	  
För	  att	  kunna	  använda	  programmet	  Airodump-‐ng	  måste	  detta	  kunna	  hantera	  ett	  
gränssnitt	  som	  endast	  använder	  ett	  ”monitor	  mode”.	  Man	  skriver	  kommandot	  
”airmon-‐ng	  start	  wlan0”.	  Kommandot	  använder	  wlan0	  för	  att	  sätta	  upp	  ett	  ytterligare	  
ett	  gränssnitt	  i	  ett	  monitoreringsläge,	  mon0	  som	  Tabell	  2.	  visar.	  
	  
	  

Kommando	  	   IP-‐adress	  
ifconfig	  	   172.16.176.128	  

Tabell	  2.	  Nätverksinterface	  i	  Backtrack	  5	  
	  
	  
Att	  använda	  airodump-‐ng	  med	  parametern	  mon0	  (airodump-‐ng	  mon0),	  kommer	  
alla	  nätverk	  inom	  räckvidden	  att	  listas	  på	  skärmen.	  Här	  upptäcktes	  nätverket	  med	  
namnet	  VoIP	  men	  även	  routerns	  kanal	  och	  MAC-‐adress	  kunde	  avslöjas.	  

Nästa	  steg	  blir	  att	  komma	  på	  lösenordet	  som	  krävs	  för	  att	  logga	  in	  på	  nätverkets	  
WiFi.	  Återigen	  med	  programmet	  Airodump-‐ng	  på	  följande	  vis;	  

	  

	  

Program	   Parameter	   Channel	   MAC-‐adress	   Format	   SSID	  

airodump-‐ng	   mon0	   11	   BA:C7:5D:02:0B:E0	   pcap	   VoIP	  

Tabell	  3.	  Parameter	  för	  airodump-‐ng	  
	  
	  
Verktyget	  airodump-‐ng	  kommer	  att	  använda	  gränssnittet	  mon0,	  att	  lyssna	  på	  kanal	  
11	  och	  enbart	  den	  MAC-‐adress	  som	  avslöjades	  i	  föregående	  steg.	  	  
Verktyget	  sparar	  en	  dump	  i	  formatet	  pcap,	  som	  döps	  till	  namnet	  VoIP.	  	  
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Dumpen	  innehåller	  ett	  krypterat	  lösenord.	  Nu	  återstår	  att	  knäcka	  den	  krypterade	  
dumpen.	  För	  att	  lyckas,	  måste	  vi	  först	  konvertera	  vår	  dumpfil	  med	  namnet	  VoIP-‐
01.cap	  till	  ett	  format	  som	  programmet	  CudaHashcat-‐Plus	  kan	  arbeta	  med.	  	  
För	  att	  genomföra	  detta	  använder	  vi	  Hashcats	  hemsida.	  Där	  finns	  en	  konverterare.	  
Den	  konverterar	  vår	  .cap-‐fil	  till	  filändelsen	  .hccap.	  Detta	  format	  kan	  CudaHashcat-‐
Plus	  hantera.	  Filen	  är	  bara	  394	  byte	  stor.	  	  

Dumpen	  har	  nu	  korrekt	  format,	  nu	  återstår	  endast	  att	  forcera	  det	  krypterade	  
lösenordet	  med	  programmet	  CudaHashcat-‐Plus,	  som	  finns	  installerat	  på	  datorn	  
HCUX.	  

	  

4.2.2 Knäckning med forcering  

När	  vi	  nu	  har	  filen	  på	  HCUX-‐datorn,	  använder	  vi	  parametrarna	  som	  Tabell	  4.	  visar.	  

	  

Program	   Parameter	   Namn	  på	  filen	   Charset	   Upprepning	  8	  
positioner	  

CudaHashcat	   -‐n	  800	  –a	  3	  
–m	  2500	  

14945_1334828920.hccap	   -‐1	   ?1?1?1?1?1?1?1?1	  

Tabell	  4.	  Parametrar	  för	  CudaHashcat-‐Plus	  
 
Denna	  sträng	  gör	  att	  verktyget	  CudaHashcat-‐Plus	  startas	  i	  32-‐bitarsläge	  följt	  av	  en	  
parameter	  för	  hur	  hårt	  grafikkortet	  skall	  jobba,	  i	  vårt	  fall	  maximalt.	  	  
Nästa	  parameter	  ställer	  in	  den	  metod	  vi	  vill	  använda	  för	  knäckning	  av	  hashen,	  i	  vårt	  
fall	  väljer	  vi	  forcering	  även	  kallat	  ”Brute	  force”.	  Parametern	  ”-‐m	  2500”	  beskriver	  
vilken	  typ	  av	  lösenordshash	  vi	  vill	  knäcka,	  just	  2500	  betyder	  WPA/WPA2.	  Därefter	  
följer	  filnamnet	  på	  vår	  .hccap-‐fil.	  	  

Det	  sista	  kommandot	  handlar	  om	  på	  vilket	  sätt	  vi	  ska	  hantera	  forceringen.	  Genom	  
att	  säga	  till	  CudaHashcat-‐Plus,	  att	  vi	  vill	  använda	  tecken	  av	  små	  och	  stora	  bokstäver	  
samt	  siffror,	  med	  minimal	  längd	  av	  8	  tecken.	  	  

Anledningen	  att	  vi	  valt	  8	  tecken	  är	  att	  lösenordslängden	  för	  WPA/WPA2	  är	  mellan	  8	  
och	  15	  tecken	  långt.	  Det	  är	  en	  bra	  början	  att	  testa	  med	  8	  tecken.	  Skulle	  inte	  
lösenordet	  knäckas	  av	  8	  tecken	  får	  vi	  ändra	  parametern	  ”?1?1?1?1?1?1?1?1”	  till	  
”?1?1?1?1?1?1?1?1?1”	  istället,	  d.v.s.	  höja	  antalet	  tecken	  med	  ett.	  I	  värsta	  fall	  får	  man	  
göra	  detta	  hela	  vägen	  upp	  till	  15	  tecken.	  
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4.2.3 Nätverket 
	  

När	  vi	  nu	  tagit	  oss	  in	  på	  nätverket	  genom	  att	  knäcka	  det	  lösenord	  som	  krävdes	  till	  
routern,	  har	  vi	  nu	  tillgång	  till	  det	  interna	  nätverket.	  
Det	  första	  steget	  blir	  rekognosering	  med	  verktyget	  Nmap,	  som	  finns	  inbyggt	  i	  
Backtrack	  5	  R2.	  Med	  hjälp	  av	  Nmap	  kan	  vi	  lista	  alla	  enheter	  på	  nätverket,	  däribland	  
få	  ut	  deras	  IP-‐adresser.	  
	  
	  

Program	   Parameter	   IP-‐adresser	   Subnetmask	   Subnetprefix	  

Nmap	   -‐sP	   10.10.0.1	  

10.10.0.20	  

10.10.0102	  

10.10.0.103	  

10.10.0.105	  

255.255.255.0	   /24	  

Tabell	  5.	  Nmap	  i	  VAST	  
 
	  
Detta	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  få	  en	  översikt	  över	  nätverket.	  Där	  finner	  vi	  snabbt	  att	  ett	  
PBX-‐system	  och	  fyra	  IP-‐telefoner	  är	  inkopplade.	  	  

Nästa	  steg	  är	  att	  få	  vetskap	  vilken	  version	  av	  PBX-‐system	  som	  används.	  Detta	  
kontrollerades	  genom	  att	  skriva	  in	  IP-‐numret	  10.10.0.20	  i	  attacksystemets	  
webbläsare,	  som	  då	  tog	  oss	  till	  PIAF-‐administrationsverktyg	  som	  är	  (PBX	  In	  A	  
Flash).	  Här	  går	  just	  nu	  att	  inte	  komma	  längre,	  då	  vi	  saknar	  användarnamn	  och	  
lösenord	  till	  både	  vanlig	  användare	  och	  administratör.	  För	  att	  komma	  vidare,	  
behövs	  programmet	  Hydra.	  

	  

Resultat Hydra 

Genom	  att	  använda	  Hydra	  mot	  serverns	  IP-‐nummer	  (10.10.0.20)	  och	  port	  22	  ssh.	  Vi	  
tog	  hjälp	  av	  lösenordslistor	  för	  att	  knäcka	  lösenordet	  för	  root.	  Det	  lyckades	  då	  
lösenordet	  var	  ”password”,	  vilket	  är	  ett	  dåligt	  lösenord	  och	  även	  standard	  för	  PIAF.	  
Väl	  inloggad	  som	  root	  har	  vi	  tillgång	  till	  hela	  systemet.	  	  
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Program	   Parameter	   Användare	   Parameter	   Parameter	   IP-‐adress	   Tjänst	   Lösenord	  

Hydra	   -‐v-‐V-‐l	   Root	   -‐P	   -‐e	  ns-‐t	  4	   10.10.0.20	   ssh	   password	  

Tabell	  6.	  SSH	  Brute	  force	  med	  Hydra	  

Tabell	  6.	  visar	  vårt	  intrångsförsök.	  Nu	  kan	  vi	  logga	  in	  med	  administratörsrättigheter	  
på	  servern.	  Därigenom	  har	  vi	  uppnått	  högsta	  möjliga	  accessnivån	  för	  ett	  Linux-‐
system.	  Vi	  kan	  sammanfattningsvis	  göra	  vad	  vi	  vill	  med	  servern.	  	  

	  

Resultat UCsniff 

I	  operativsystemet	  VAST	  finns	  det	  ett	  inbyggt	  program	  som	  heter	  UCsniff.	  Detta	  
program	  användes	  när	  vi	  anonymt	  lyckades	  avlyssna	  samtal	  mellan	  IP-‐telefoner.	  
(UCsniff	  skapade	  en	  MiTM	  ”Man	  in	  The	  Middle”)	  När	  avlyssningen	  var	  klar	  sparades	  
konversationen	  mellan	  telefonerna	  i	  .wav-‐filer	  på	  attackerarens	  dator.	  
Inställningarna	  i	  GUI	  miljön	  finns	  i	  tabellen	  nedan	  Tabell	  7.	  	  
	  

	  
Program	   Interface	   IP-‐adress	  till	  

telefon	  
Resultat	   Inställningar	  

UCSniff	   Eth0	   10.10.0.105	   IP:10.10.0.20	  
telefonummer:1001	  
	  

Ringer	  till	  
	  

IP:10.10.0.105	  
Telefonnummer:1000	  
	  

Inspelning	  av	  samtal	  påbörjas	  

VLAN	  Hop:no	  
ACE:no	  
Mode:MitM	  
MitM	  Mode:	  
Learning	  	  
Miscellaneous	  
Options:	  
Enable	  arp	  
poisoning	  
Enable	  SIP	  log	  
Enable	  Verbose	  
mode	  
Bypass	  GARP	  
Disablement	  
	  

Tabell	  7.	  UCsniff	  parametrar	  

Det	  är	  viktigt	  är	  att	  avsluta	  verktyget	  med	  att	  trycka	  på	  tangenten	  ”q”	  som	  står	  för	  
”quit”.	  Annars	  kan	  det	  leda	  till	  att	  servern	  och	  IP-‐telefonerna	  blir	  obrukbara	  under	  
en	  viss	  tid.	  	  
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Avlyssning med Wireshark 

Genom	  att	  använda	  nätverkskortet	  ALFA,	  försatt	  i	  monitoreringsläge,	  försöker	  vi	  
använda	  Wireshark	  på	  liknande	  sätt	  som	  verktyget	  UCsniff.	  	  

Vi	  genomförde	  tester	  mellan	  två	  fasta	  telefoner,	  en	  trådlös	  till	  en	  fast	  telefon,	  samt	  
två	  trådlösa	  telefoner.	  Detta	  gav	  ingen	  avlyssning,	  inte	  ens	  med	  verktyget	  Ettercap,	  
som	  enbart	  används	  för	  att	  skapa	  en	  MiTM.	  Resultatet	  blev	  att	  ingenting	  kunde	  
spelas	  in.	  Vi	  kunde	  se	  att	  det	  gick	  trafik	  mellan	  enheterna	  men	  inget	  mer.	  

	  

Resultat FreePBX exploit 

FreePBX	  remote	  command	  execution	  är	  en	  säkerhetsbrist	  som	  uppdagades	  2012-‐
03-‐23	  av	  Martin	  Tschirsich.	  Attacken	  är	  av	  typen	  XSS	  (Cross-‐site	  Script)	  och	  riktar	  
sig	  mot	  FreePBX	  baserade	  system	  som	  Elastix	  och	  även	  PIAF.	  

Genom	  att	  använda	  UCsniff	  för	  att	  ta	  reda	  på	  telefonnummer	  till	  klienterna	  inom	  
nätverket,	  kan	  denna	  attack	  ringa	  ett	  falskt	  samtal	  till	  en	  telefon.	  När	  någon	  svarar	  
eller	  samtalet	  kopplas	  till	  telefonsvararen	  får	  vi	  ett	  skal.	  Det	  betyder	  att	  vi	  nu	  lyckats	  
lura	  PBX-‐servern	  att	  ge	  oss	  tillgång	  till	  servern.	  

	  

program	   Parameter	   Resultat	  	   System	  i	  riskzon	  

Nc	  	   -‐lvp	  80	   Connect	  to	  10.10.0.100	  
from	  
(UNKOWN)[10.10.0.20]	  
50011	  

FreePBX(Elastix	  m.m.)	  
PIAF	  

Tabell	  8.	  Netcat	  lyssnar	  på	  port	  80	  

	  

När	  uppkopplingen	  via	  Netcat	  till	  servern	  är	  upprättad	  (Tabell	  8.),	  kan	  vi	  kontrollera	  
vår	  behörighet	  med	  kommandot:	  "whoami".	  Detta	  kommando	  används	  för	  att	  visa	  
vilken	  användare	  man	  är	  inloggad	  som.	  Asterisk	  blir	  svaret	  från	  servern.	  Det	  som	  
har	  hänt	  är	  att	  vi	  loggats	  in	  som	  telefonsystemets	  styrsystem.	  Denna	  användare	  har	  
många	  privilegier	  i	  systemet,	  då	  den	  kan	  bli	  root.	  Detta	  vill	  vi	  genomföra.	  
Programmet	  som	  användes	  är	  Nmap,	  som	  tillåter	  bakgrundsskript.	  
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Script	   program	   Försök	  till	  root	  
access	  

Försöket	  misslyckat	  	  

	  

Exploit.sh	   nmap	   !sh	  	  

uid=101(asterisk)	  

gid=102(asterisk)	  

Då	  svaret	  tillbaka	  blir	  
uid=101(asterisk)	  

4.2.3.1.1.1.1.1 gid=1
02(ast
erisk)	  

Tabell	  9.	  Priviligieskalering	  

Tabell	  9.	  visar	  hur	  Nmap	  användes	  i	  ett	  försök	  att	  ge	  oss	  root-‐access.	  	  

Detta	  fungerade	  inte	  som	  planerat,	  beroende	  på	  att	  systemet	  har	  installerat	  en	  
säkerhetsuppdatering	  efter	  installationstillfället.	  Detta	  gjordes	  dock	  innan	  
säkerhetshålet	  blev	  allmänt	  känt.	  Detta	  har	  inte	  fungerat,	  då	  vi	  fortfarande	  har	  
kommit	  åt	  servern	  utan	  att	  behöva	  ange	  något	  lösenord.	  Martin	  Tschirsich,	  hade	  
kännedom	  om	  denna	  säkerhetsbrist	  sommaren	  2011	  och	  redan	  då	  kontaktat	  
tillverkarna	  av	  FreePBX[27].	  	  

Det	  kan	  vara	  så	  att	  skillnaden	  mellan	  Elastix	  och	  PIAF	  kan	  spela	  en	  stor	  roll	  på	  hur	  
bra	  exploiten	  fungerar,	  då	  vi	  inte	  lyckades	  nå	  root-‐access.	  Enligt	  M.Tschirsich	  bör	  
exploiten	  fungera	  på	  liknande	  system.	  Vi	  använde	  denna	  exploit	  genom	  ett	  script	  
som	  vi	  anpassade	  till	  våra	  IP-‐adresser[28].	  

	  

4.2.4 Nessus & NeXpose 

Genom	  att	  söka	  av	  nätverket	  med	  Nessus	  i	  laborationsscenario	  ett,	  fick	  vi	  ut	  en	  
rapport	  på	  ca	  57	  sidor.	  Nessus	  användes	  för	  att	  kontrollera	  eventuella	  svagheter	  och	  
risker	  som	  fanns	  i	  systemet.	  Vi	  försökte	  hitta	  flera	  säkerhetshål.	  Vi	  fann	  inte	  flera.	  	  

När	  vi	  utförde	  samma	  typ	  av	  sökningar	  med	  programmet	  NeXpose,	  gav	  inte	  heller	  
detta	  några	  nya	  säkerhetshål.	  	  
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4.3 Penetrationstester i laborationsscenario 2 

Genom	  att	  fysiskt	  koppla	  in	  en	  dator	  i	  PC-‐porten	  på	  en	  IP-‐telefon,	  (då	  telefonerna	  
som	  används	  har	  en	  inbyggd	  switch),	  går	  det	  i	  vårt	  fall	  att	  få	  en	  IP-‐adress.	  Vid	  ett	  
senare	  tillfälle	  byter	  vi	  VLAN	  och	  således	  kan	  avlyssning	  ske	  i	  ett	  Ciscobaserat	  
nätverk.	  	  

Efter	  att	  vi	  fått	  en	  IP-‐adress	  använder	  vi	  programmen	  Nessus,	  NeXpose	  och	  Nmap	  
för	  att	  avslöja	  vilka	  enheter	  och	  sårbarheter	  nätverket	  kan	  innehålla.	  Nessus	  och	  
NeXpose	  hittade	  inte	  några	  nya	  sårbarheter	  som	  vi	  inte	  kände	  till.	  Nmap	  hittade	  alla	  
enheter.	  	  

 

Resultat Voiphopper 
	  
Voiphopper	  2.04	  är	  framtaget	  för	  att	  hoppa	  mellan	  olika	  VLAN	  i	  ett	  nätverk.	  Det	  
första	  kommandot	  som	  måste	  köras	  är	  ”modprobe8021q”	  som	  laddar	  in	  en	  modul	  som	  
klarar	  av	  att	  hantera	  VLAN-‐gränsnittet	  inom	  Linux	  plattformar.	  	  
Nu	  går	  det	  att	  köra	  verktyget,	  (med	  kommandot	  ”voiphopper	  –z”)	  som	  hanterar	  
hoppet	  automatiskt,	  som	  även	  kunde	  lokalisera	  ett	  voice	  VLAN	  med	  VVID-‐nummer	  
25.	  	  
	  
	  
Program	   För	  att	  få	  programmet	  

att	  fungera	  
Kommando	  för	  
att	  starta	  

Default	  
interface	  

VLAN	  
id	  

IP-‐address	  
vlan	  25	  

Voiphopper	  2.04	   Modprobe8021q	  	   Voiphopper	  -‐z	   eth0	   25	   10.25.0.12	  
10.25.0.13	  
10.25.0.1	  

Tabell	  10.	  Voiphopper	  skapar	  interface	  eth0.25	  
	  
	  
Tabell	  10.	  visar	  att	  Voiphopper	  skapat	  det	  nya	  gränssnittet.	  	  
Därefter	  skapas	  ett	  nytt	  gränssnitt	  eth0.25	  och	  får	  en	  dynamisk	  tilldelad	  IP-‐adress,	  
på	  VLANet	  eth0.25:	  10.25.0.13.	  Nu	  är	  VLAN	  hoppet	  till	  voice-‐VLANet	  utfört.	  
Programmet	  upptäcker	  att	  CDP-‐protokollet	  sänder	  ut	  broadcast-‐paket	  med	  jämna	  
mellanrum.	  Syftet	  med	  CDP	  är	  att	  kontrollera	  anslutna	  Cisco-‐enheter	  i	  nätverket.	  
Voiphopper	  kan	  generera	  egna	  CDP-‐paket	  i	  syfte	  att	  simulera	  en	  ny	  IP-‐telefon	  i	  
nätverket.	  	  
En	  annan	  del	  i	  processen	  är	  inhämtning	  av	  ARP-‐paket	  från	  det	  nya	  voice-‐VLANet,	  
som	  då	  kan	  lista	  alla	  anslutna	  MAC-‐adresser	  i	  nätverket.	  	  
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Resultat UCsniff 

Nästa	  steg	  är	  avlyssning	  av	  pågående	  samtal	  mellan	  två	  IP-‐telefoner	  med	  hjälp	  av	  
verktyget	  UCSniff	  i	  GUI	  miljö.	  Eftersom	  VLAN-‐hoppning	  har	  genomförts	  innan	  med	  
programmet	  Voiphopper	  så	  utelämnades	  den	  attackparametern,	  eftersom	  det	  går	  
att	  välja	  gränssnittet	  eth0.25	  direkt.	  	  

	  
Program	   Interface	   IP-‐adress	  till	  

telefon	  
Resultat	   Inställningar	  

UCSniff	   Eth0	   10.25.0.13	   telefonummer:1000	  
	  

Ringer	  till	  
	  
	  

Telefonnummer:1001	  
	  

Inspelning	  av	  samtal	  påbörjas	  

VLAN	  Hop:no	  
ACE:no	  
Mode:MitM	  
MitM	  Mode:	  
Learning	  	  
Miscellaneous	  
Options:	  
Enable	  arp	  
poisoning	  
Enable	  Verbose	  
mode	  
Bypass	  GARP	  
Disablement	  
	  

Tabell	  11.	  Avlyssning	  med	  UCsniff	  

Tabell	  11.	  visar	  avlyssningen	  med	  UCsniff.	  	  

Därefter	  valdes	  läget	  ”MiTM	  mode	  learning”	  som	  automatiskt	  hittar	  de	  mål	  som	  kan	  
bli	  avlyssnade.	  UCSniff	  upptäcker	  snabbt	  ett	  pågående	  samtal	  mellan	  nummer-‐ID	  
1000	  och	  nummer-‐ID	  2000.	  Verktyget	  visar	  även	  att	  telefonerna	  kommunicerar	  med	  
Cisco´s	  protokoll	  SCCP	  (Skinny).	  Konversationen	  lagras	  i	  .wav	  filer	  på	  attackerarens	  
dator.	  	  
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5 Diskussion 
	  

Resultaten	  för	  penetrationstesterna	  av	  det	  första	  laborationsscenariot	  visar	  några	  
potentiella	  brister	  kring	  säkerheten	  i	  ett	  VoIP-‐system	  som	  ett	  mindre	  företag	  kan	  
drabbat	  av.	  Enkla	  åtgärder	  är	  att	  undvika	  trådlöst	  nätverk,	  använda	  starka	  lösenord,	  
kryptera	  trafiken	  och	  uppdatera	  (patcha)	  systemet.	  	  
	  
Åtgärder	  för	  säkra	  det	  andra	  laborationsscenariot	  som	  består	  av	  mer	  avancerad	  
hårdvara,	  från	  tillverkaren	  Cisco,	  är	  att	  stänga	  av	  alla	  oanvända	  portar,	  onödiga	  
protokoll	  samt	  tillämpa	  starka	  lösenord.	  
	  
En	  annan	  viktig	  säkerhetsaspekt	  är:	  	  
Att	  tillverkarna	  av	  IP-‐telefonerna	  brukar	  vara	  dåliga	  med	  att	  ge	  ut	  nya	  
uppdateringar.	  	  
Att	  om	  det	  finns	  nyare	  uppdateringar	  tillgängliga,	  kan	  de	  vara	  svåra	  att	  installera.	  
Vilket	  kan	  leda	  till	  instabilitet	  i	  nätverket.	  	  
	  
Ett	  problem	  vi	  har	  haft	  under	  våra	  laborationer	  är	  att	  verktygen	  som	  testar	  
säkerheten	  ibland	  skapat	  DoS-‐attacker	  mot	  servern	  eller	  mot	  telefonerna.	  Detta	  
leder	  till	  att	  nätverket	  kan	  bli	  obrukbart	  under	  en	  viss	  tid.	  Därför	  bör	  
penetrationstester	  av	  ett	  VoIP-‐system	  inte	  utföras	  under	  arbetstid	  hos	  företagen.	  	  
	  
Önskvärt	  hade	  varit	  om	  dessa	  tester	  hade	  utförts	  mot	  ett	  riktigt	  VoIP-‐system	  som	  
finns	  implementerat	  hos	  ett	  riktigt	  företag.	  	  
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6 Slutsats 
	  
Konstruktionen	  av	  det	  första	  laborationsscenariot,	  visade	  att	  det	  finns	  många	  
kompletta	  gratislösningar	  för	  ändamålet.	  Det	  system	  slutligen	  valde	  var	  PIAF	  då	  vi	  
ansåg	  att	  just	  detta	  system	  var	  det	  som	  skulle	  passa	  bäst	  för	  våra	  tester.	  	  Det	  var	  lätt	  
att	  konstruera	  laborationsscenariot,	  det	  var	  enkelt	  att	  installera	  och	  administrera.	  
Valet	  av	  utrustning	  gjordes	  genom	  efterforskningar	  för	  att	  få	  så	  bra	  utrustning	  som	  
möjligt	  för	  att	  underlätta	  våra	  tester.	  
	  
De	  tester	  som	  utfördes	  mot	  laborationsscenario	  ett,	  visar	  att	  VoIP-‐nätverk	  som	  haft	  
ett	  svagt	  lösenord	  enkelt	  kan	  forceras.	  	  
Om	  inte	  VoIP-‐samtalets	  data	  överförs	  krypterat,	  blir	  det	  svårare	  att	  avlyssna.	  	  
När	  penetrationsteserna	  utförs	  kan	  systemet	  bli	  labilt	  och	  förlora	  sin	  tillgänglighet.	  
Problem	  kan	  uppstå	  ifall	  man	  utför	  tester	  hos	  ett	  riktigt	  företag	  under	  arbetstid.	  	  
XSS-‐exploiten	  som	  vi	  utnyttjade	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  PBX-‐servern	  gav	  oss	  en	  
användare	  med	  många	  privilegier.	  Dock	  lyckades	  vi	  inte	  att	  få	  
administratörsrättigheter	  på	  servern.	  Vi	  lyckades	  komma	  in,	  detta	  visar	  varför	  det	  
är	  viktigt	  att	  uppdatera	  sina	  system	  när	  uppdateringar	  tillkommit.	  	  
	  
Det	  andra	  laborationsscenariot	  utgick	  vi	  ifrån	  en	  grundinstallation	  av	  ett	  VoIP-‐
nätverk.	  All	  utrustning	  är	  från	  tillverkaren	  Cisco	  vilket	  medförde	  enhetlighet	  och	  
enkelhet	  då	  alla	  konfigurationer	  är	  specialanpassade	  för	  Cisco.	  
	  
Testerna	  av	  säkerheten	  med	  VLAN	  i	  laborationsscenario	  två,	  visar	  att	  ingen	  större	  
säkerhet	  erhålls	  i	  nätverket.	  Med	  hjälp	  av	  verktyget	  Voiphopper	  kunde	  vi	  få	  tillträde	  
till	  de	  uppdelade	  VLAN:en	  och	  det	  var	  inga	  problem	  att	  lyckas.	  	  
Därför	  föreslår	  vi	  att	  säkra	  upp	  switcharna	  som	  använder	  VLAN,	  stänga	  av	  oanvända	  
portar	  och	  inte	  ha	  tjänsten	  DTP	  (Dynamic	  Trunking	  Protocol)	  påslaget.	  Då	  minskar	  
hotet	  för	  VLAN-‐hoppning.	  	  
Att	  kryptera	  signaleringen	  och	  trafiken	  av	  samtal	  är	  en	  åtgärd	  som	  kan	  skydda	  emot	  
avlyssning,	  exempel	  på	  dessa	  är	  TLS	  och	  SRTP.	  Andra	  former	  av	  krypteringar	  är	  
IPSEC	  och	  VPN,	  detta	  öppnar	  för	  ett	  större	  säkerhetsperspektiv.	  
	  
För	  nätverket	  och	  systemen	  vi	  byggt	  upp	  och	  använt,	  ska	  fungera	  så	  bra	  som	  möjligt,	  
är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  på	  vilka	  attackvektorer	  som	  finns	  där	  hotbilden	  är	  hög	  mot	  
intrång.	  	  
Att	  använda	  starka	  lösenord	  till	  trådlösa	  nätverk,	  servrar,	  datorer	  och	  telefoner	  är	  
en	  bra	  start.	  	  
Att	  tänka	  på,	  behöver	  man	  ett	  trådlöst	  nätverk,	  trådlösa	  telefoner	  eller	  fasta	  IP-‐
telefoner	  som	  har	  nätverksuttag,	  för	  att	  kunna	  bedriva	  sin	  verksamhet?	  
Vad	  den	  inre	  säkerheten	  beträffar,	  skall	  servrar,	  switchar	  och	  andra	  viktiga	  
dokument	  förvaras	  i	  låsta,	  larmade,	  brandsäkra	  utrymmen	  och	  bara	  vara	  tillgängligt	  
för	  behörig	  personal.	  
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8 Bilagor 

8.1 Cisco router konfiguration 
hostname R1 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
!  
card type command needed for slot/vwic-slot 0/1 
! 
no aaa new-model 
! 
memory-size iomem 5 
no network-clock-participate aim 1  
! 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
ip cef 
! 
ip dhcp excluded-address 10.20.0.1 10.20.0.10 
ip dhcp excluded-address 10.25.0.1 10.25.0.10 
! 
ip dhcp pool DataR1 
network 10.20.0.0 255.255.255.0 
default-router 10.20.0.1 
! 
ip dhcp pool VoiceR1 
network 10.25.0.0 255.255.255.0 
default-router 10.25.0.1  
option 150 ip 10.25.0.1  
! 
no ip domain lookup 
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
voice-card 0 
! 
crypto pki token default removal timeout 0 
! 
license udi pid CISCO2811 sn FCZ131820BA 
! 
redundancy 
! 
interface FastEthernet0/1 
no ip address 
duplex auto 
speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1.1 
encapsulation dot1Q 1 
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0 
! 
interface FastEthernet0/1.20 
encapsulation dot1Q 20 native 
ip address 10.20.0.1 255.255.255.0 
! 
interface FastEthernet0/1.25 
encapsulation dot1Q 25 
ip address 10.25.0.1 255.255.255.0 
! 
interface FastEthernet0/1 
no shutdown 
no ip address 
duplex auto 
speed auto 
! 
interface Serial0/3/0 
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no ip address 
shutdown 
clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/3/1 
no ip address 
shutdown 
clock rate 2000000 
! 
router eigrp 100 
network 10.0.0.0 
! 
ip forward-protocol nd 
no ip http server 
no ip http secure-server 
! 
logging esm config 
nls resp-timeout 1 
cpd cr-id 1 
! 
control-plane 
! 
voice-port 0/0/0 
! 
voice-port 0/0/1 
! 
voice-port 0/2/0 
ring number 2 
! 
voice-port 0/2/1 
! 
mgcp profile default 
! 
dial-peer voice 3 pots 
destination-pattern 5556002 
port 0/0/0 
! 
dial-peer voice 4 pots 
destination-pattern 5556... 
port 0/2/0 
forward-digits all 
! 
gatekeeper 
shutdown 
! 
telephony-service 
load 7960-7940 P00308010200 
max-ephones 2 
max-dn 20 
ip source-address 10.25.0.1 port 2000 
keepalive 10 
max-conferences 8 gain -6 
transfer-system full-consult 
create cnf-files 
! 
ephone-dn  1  dual-line 
number 1000 
name Johan 
! 
ephone  1 
device-security-mode none 
mac-address 0024.14b3.81d1 
button  1:1 
! 
ephone-dn  2  dual-line 
number 2000 
name Daniel 
! 
ephone  2 
mac-address 0018.bab9.741f 
button  1:2 
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! 
line con 0 
password cisco 
logging synchronous 
login 
line aux 0 
line vty 0 4 
password cisco 
logging synchronous 
login 
transport input all 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
! 
end 
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8.2 Cisco switch configuration 
hostname S1L3 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
no aaa new-model 
system mtu routing 1500 
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-tree extend system-id 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
mls qos 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk native vlan 20 
switchport mode trunk 
auto qos voip trust 
! 
interface FastEthernet0/2 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk native vlan 20 
switchport mode trunk 
switchport voice vlan 25 
auto qos voip cisco-phone 
spanning-tree portfast 
! 
interface FastEthernet0/4 
! 
interface FastEthernet0/5 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk native vlan 20 
switchport mode trunk 
switchport voice vlan 25 
auto qos voip cisco-phone 
spanning-tree portfast 
interface FastEthernet0/6 
! 
interface FastEthernet0/7 
! 
interface FastEthernet0/8 
! 
interface FastEthernet0/9 
! 
interface FastEthernet0/10 
! 
interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface FastEthernet0/13 
! 
interface FastEthernet0/14 
! 
interface FastEthernet0/15 
! 
interface FastEthernet0/16 
! 
interface FastEthernet0/17 
! 
interface FastEthernet0/18 
! 
interface FastEthernet0/19 
! 
interface FastEthernet0/20 
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! 
interface FastEthernet0/21 
! 
interface FastEthernet0/22 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
ip address 10.1.0.4 255.255.255.0 
no shutdown 
! 
interface Vlan20 
ip address 10.20.0.4 255.255.255.0 
no shutdown 
! 
interface Vlan25 
ip address 10.25.0.4 255.255.255.0 
no shutdown 
! 
ip default-gateway 10.1.0.1 
ip classless 
ip http server 
ip http secure-server 
! 
ip sla enable reaction-alerts 
! 
line con 0 
password cisco 
logging synchronous 
login 
line vty 0 4 
password cisco 
logging synchronous 
login 
line vty 5 15 
password cisco 
logging synchronous 
login 
! 
end 
! 
Vlan database 
vlan 20 name Data state active 
vlan 25 name Voice state active 
! 
exit 
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