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Sammanfattning
Användandet av IP-telefoni har de senaste åren ökat och marknaden förutspås fortsätta
att växa globalt. Många vill ta del av de fördelar som den nya tekniken har i form av ny
funktionalitet och minskade kostnader. Men att migrera telefoni till datanät medför både
nya möjligheter men också nya utmaningar. I den här rapporten undersöks hur Asterisk
kan användas som ett bra IP-PBX alternativ. Rapporten behandlar även säkerheten i att
ansluta ett system med Asterisk till internet genom intrusionstester som utförs på
systemet i grundkonfiguration. Dessa tester resulterar i rekommendationer om hur
systemet kan konfigureras för att hålla en hög säkerhetsnivå.
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Abstract
The usage of IP-telephony has increased in recent past and the market is expected to
continue to grow globally. Many want to take part in the advantages that the new
technology brings in form of functionality and reduced costs. But to migrate telephony to
data networks brings both new possibilities but also new challenges. This report examines
how Asterisk can be used as a good IP-PBX alternative. The report also addresses the
security aspect of connecting a system based on Asterisk to the internet through
conducting intrusion tests on the system in standard configuration. These tests result in
recommendations on how the system can be configured to keep a high security standard.
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1 Introduktion
Allt fler företag upptäcker de fördelar som IP-telefoni för med sig i form av portabilitet,
möjlighet till integrerade applikationer, användarkontroll och flexibilitet. Tack vare allt mer
utbyggda bredbandsnät, ökad efterfrågan på mobilitet och kostnadseffektivitet väntas
marknaden för VOIP tjänster enligt marknadsundersökningar fortsätta öka globalt de
kommande åren. [1] Även i Sverige har både antalet bredbandsabonnemang med högre
hastighet samt VOIP tjänster ökat de senaste åren och bara mellan 2012 och 2013 ökade IPtelefoni abonnemangen med 10 procent samtidigt som PSTN abonnemang minskar. [21]
Ny teknik och öppen mjukvara har gjort tidigare dyra lösningar mycket lättillgängliga även för
mindre företag. Men att flytta telefoni till datanät medför nya utmaningar och potentiella
säkerhetsrisker som kan ha stora konsekvenser. [20]
I det här projektet genomförs en migrering av analog telefoni till IP-baserad samtidigt som
frågan behandlas om hur sårbar en IP-PBX ansluten mot internet är samt på vilka olika sätt
man kan skydda sig och minimera risken att bli drabbad av intrång.

1.1

Bakgrund
Många önskar få ökad funktionalitet genom att överge analoga telefonilösningar till
förmån för IP-baserad telefoni. På detta sätt söker man att få tillgång till nya funktioner,
öka tillgängligheten, underlätta intern kommunikation och hantering genom att integrera
telefonin med andra system. Samtidigt önskar är kostnadsbesparingar givetvis en starkt
motiverande faktor. Företag som tidigare inte har haft möjlighet att investera i en egen
telefonväxel p.g.a. kostnadsskäl har nu många olika alternativ att välja mellan. De många
fördelarna gör erbjudanden om nya möjligheter attraktivt, men kunskapen om säkerheten
är ibland låg när man behandlar en PBX ansluten till datanät på samma sätt som
traditionell telefonväxel.

1.2

Problemdefinition
FreeCal önskar ge bättre service för dem som ringer genom att införa kösystem för
inkommande samtal. Man önskar mer flexibilitet i att flytta på telefoner och skapa nya
anknytningar samtidigt som man eftersträvar minskade kostnader. Därför önskar man
genomföra en migrering från analoga telefonlinjer till en IP-PBX.
Liksom hos många andra företag saknas det kunskap om vilka system som kan uppfylla de
krav man ställer på funktionalitet och kostnad samt hur säkerheten påverkas av att flytta
telefonin till datanät.
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Det är frågor som är aktuella för andra i liknande situation och därför är ökad förståelse
kring hur en IP-PBX kan skyddas från angrepp något som gynnar inte bara det enskilda
företaget utan samfundet i stort.
1.2.1

Ursprungligt problem och definition

Projektet undersöker några på marknaden vanligt förekommande IP-PBX lösningar för att
finna ett alternativ som bäst passar företagets behov baserat på de krav man ställer när
det gäller funktionalitet, administration, support och ekonomi.
1.2.2

Vetenskaplig och ingenjörsmässig frågeställning

Projektet undersöker också frågan kring säkerhet när en IP-PBX ansluts till internet. Hur
vanliga är angrepp? På vilka sätt kan ett system angripas och hur kan det skyddas? Är en
grundinstallation av vanligt förekommande IP-PBX tillräcklig att ansluta direkt mot internet
ur säkerhetssynpunkt?

1.3

Syfte
Syftet med projektet är att förbättra företagets kommunikationsupplevelse både för
personal och för kunder genom att skapa ökad funktionalitet, tillgänglighet och flexibilitet
när det gäller förändringar i telefonin samtidigt som det är enkelt att administrera av
personalen.
Dessutom syftar projektet till att analysera och visa på sårbarheter hos vanligt
förekommande PBX system, vilka metoder som kan användas vid intrångsförsök samt söka
lösningar på hur man kan skydda sig.

1.4

Mål
Målet med arbetet för FreeCal är att framgångsrikt genomföra migreringen från analoga
telefoner till IP-telefoni och uppfylla de krav på systemet man har från företagets sida
samt att genom experiment söka svara på frågan kring hur säkert systemet är.
Arbetet delas upp i följande delmål:
1. Portering av befintligt nummer till SIP-trunk och avslutning av befintliga abonnemang.
2. Konfiguration av nätverk gällande VLAN, brandväggar, VPN och routing för att skapa
förutsättningar för tjänsten att fungera i de olika lokalerna.
3. Uppsättning och driftsättning av SIP baserad växel med följande funktioner:
o

Flera inkommande och utgående linjer
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o
o
o
o

Kunna lägga till och ta bort interna anknytningar
Kösystem för inkommande samtal
Tidsbundna villkor
Fortsatt kunna skicka och ta emot fax

4. Undersöka säkerheten hos systemet i grundutförande genom att utföra
intrusionssimuleringar med vanligt förekommande verktyg och utifrån den
erfarenheten skapa säkerhetsriktlinjer och en konfiguration som minskar risken att
systemet utnyttjas av obehöriga.
5. Färdigställa rapport och dokumentation om avslutat arbete.

1.5

Undersökningsmetod
För att undersöka vilken IP-PBX som bäst passar företaget görs en studie som jämför på
marknaden vanligt förekommande system som bäst uppfyller de kriterier som företaget
lagt fram som önskemål gällande funktionalitet, administration, support och ekonomi.
Därefter görs en fallstudie på detta system genom att samla in data baserade på loggfiler
då systemet utsätts för angrepp när det är anslutet mot internet. Därtill utförs
kontrollerade intrusionssimuleringar med vanligt förekommande verktyg på systemet i
standardkonfiguration.

1.6

Avgränsningar
Rapportens fokus ligger på den tekniska miljön samt säkerheten kring den. Rapporten
behandlar inte vad som bör beaktas när det gäller information till kunder vid driftstopp,
utbildning av personal i hantering av nya system, hantering av beställningar samt
uppsägning av tidigare tjänster från operatörer. Rapporten behandlar endast säkerhet vad
gäller SIP protokollet och kommunikation över det. Den tar inte upp eventuella brister och
sårbarheter i konfigurationsgränssnitt eller obehörig åtkomst till dessa.

1.7

Rapportens disposition
I rapportens andra kapitel behandlas bakgrunden kring VOIP tekniken och dess olika
komponenter som signaleringsprotokoll, codecs och transport. Rapporten tar här upp vilka
krav som ställs på bandbredd och nätverk, vilken utrustning som förutsätts både när det
kommer till hårdvara samt mjukvara och hur denna kan konfigureras.
I tredje kapitlet diskuteras de metoder som avses användas samt designen för de tester
gällande säkerheten som kommer att utföras.
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I fjärde kapitlet rapporteras utförandet av undersökningen och testerna och resultat
presenteras. I nästkommande kapitel diskuteras och analyseras dessa resultat och de
rekommendationer som de resulterar i.
Rapporten avslutas i sista kapitlet med en diskussion kring de slutsatser som kan dras
utifrån utfört arbete och undersökningar och hur framtida arbete kan utföras.
På slutet återfinns referenslista samt bifogad systemdokumentation.
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2 Bakgrund
FreeCal AB är ett företag inom sjukvården med verksamhet fördelad på 2 olika fysiska
platser. För telefoni har företaget använt sig av analoga linjer samt tidigare ISDN för att
tillgodose kommunikation med patienter när det gäller tidsbokning, ta emot och skicka fax
och ringa internt mellan de olika lokalerna. Det har inte fungerat helt optimalt då man inte
haft tillgång till växelfunktioner som kösystem, interna nummer och möjlighet att
vidarekoppla samtal på ett enkelt sätt. Detta önskar man förändra till det bättre genom att
installera en IP-baserad telefonväxel, härefter kallad IP-PBX.
I det här kapitlet behandlas funktionalitet och teknik som används vid VOIP samt vilka krav
tekniken ställer på bl.a. nätverk, bandbredd och nätverkskonfiguration.
Även olika tekniker för att ansluta mot PSTN nätet tas upp och utrustning för nätverk,
telefoni och PBX gås igenom.
Information hämtas från digitala uppslagsverk, forum och rapporter om framgångsrika
installationer av IP-PBX med tillhörande utrustning.

2.1

VOIP protokoll
Det finns flera olika protokoll och tekniker som gör det möjligt att skicka röstsamtal över
IP-baserade nätverk. Man kan dela upp tekniken som används för att kommunicera i
realtid över IP i 3 grupper.




Protokoll för signalering
Protokoll för media transport
Codec

När det kommer till skillnader mellan de olika VOIP protokollen så är den främsta
skillnaden i de protokoll som används vid signalering. Vilken codec som används och på
vilket sätt kodat data transporteras i nätet är tämligen lika.
Man kan säga att signalering handlar om allt omkring samtalet, som t.ex. hur man
kommunicerar att man vill ringa, att man svarat och att man lägger på luren. Vilken codec
som används handlar om på vilket sätt man kodar och avkodar röstdata. Vilken kvalitet
man har, hur mycket man komprimerar, vilka algoritmer som används, vilken bithastighet
man data ska kodas med. Transport handlar om på vilket sätt man skickar den dataström
som man kodat och hur man ser till att paketen kommer fram i rätt ordning och tid.
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2.1.1

Protokoll för signalering

Signalering används för att upprätta, modifiera och avsluta förbindelser. Det används även
för att förhandla vilken codec som ska användas, bithastighet och andra parametrar
rörande upprättandet av sessionen. Signaleringen är skild från själva dataströmmen som
agerar röstbärare i samtalet.
Många signaleringsprotokoll skickas över UDP helt enkelt därför att det är snabbare men
en del använder TCP och vissa (ex. SIP) tillåter antingen TCP eller UDP. Man bör vara
medveten om vilket man använder då det gör skillnad på nätverkskonfiguration gällande
brandväggar och NAT.
De vanligast förekommande signaleringsprotokollen är följande:





H.323
MGCP och H.248 (Megaco)
SCCP (Skinny)
SIP

H.323 är egentligen en samling protokoll som är mest använt i utrustning inom större
företag och inom telekom, men även i program som t.ex. NetMeeting från Microsoft, som
följde med operativsystemet Windows ändra från Windows95 till Windows XP.
MGCP och Megaco som är en annan implementation av MGCP, används för att kontrollera
bryggor mellan IP baserade nätverk och det kretskopplade telefonnätet. SCCP, eller skinny,
är ett proprietärt protokoll från Cisco som används för kommunikation mellan klienter
(telefoner) och Ciscos system ”Call Manager” som utgör en brygga mellan telefonen och
H323 eller SIP. [11]
Alla operatörer med VOIP tjänster erbjuder i nuläget tjänster över SIP som standard.
Utrustning för IP-telefoni som kommer ut på marknaden är kompatibel med SIP som
snabbt blivit väldigt populärt. Nuvarande version av SIP är 2.0 som standardiserades 2002.
[10]

2.1.2

Codec och transport

Gemensamt för alla ovanstående signaleringsprotokoll är att de använder RTP för
överföring av dataströmmen som innehåller själva samtalet. RTP upptäcker och
kompenserar för jitter, d.v.s. att paket ankommer oregelbundet, genom buffrar samt
upptäcker om paket ankommer i fel ordning. Även om man kan skicka RTP trafik över TCP
för att säkerställa att paket kommer fram så används i regel UDP p.g.a. transporttiden i
nätverket. RTP agerar alltså bärare av den kodade ljudströmmen och paketerar dem så att
de kan transporteras på bästa sätt i nätverket.

Bakgrund | 7

Den codec man valt är det som avgör vilken kvalitet samtalet får. Det finns många olika
codecs som är utvecklade i olika syften. Vissa för att fungera så bra som möjligt på en
anslutning med låg bandbredd och andra med fokus på att producera bästa möjliga
ljudkvalitet.
Några vanligt förekommande codecs som används är följande:






G.711 A-law (PCMA)
G.711 µ-law (PCMU)
G.726
G.729
Speex

De två förstnämnda är standard för ett telefonsamtal i telenätet och är baserade på
okomprimerad pulskodsmodulering (PCM) och tar upp 64 kbit/s i båda riktningarna för
varje pågående samtal. De producerar en fördröjning på 1ms vid kodning av ljudet och har
alltså en låg latens. [2], [3]
G.726 har samma låga latens på 1ms men använder sig av komprimering och tar bara upp
hälften av bandbredden, alltså 32 kbit/s. Den används bl.a. i DECT systemet för trådlösa
telefoner. [5]
G.729 är en codec gjord för låg bandbredd. Det finns flera varianter av den men som
standard tar den upp 8 kbit/s. Samtidigt introduceras en fördröjning på 25ms. Det är en
patenterad codec som kan kräva licenser för att använda. [4]
Speex är en patentfri codec som är flexibel och kan använda sig av flera olika
bithastigheter från 2 kbit/s till 44 kbit/s. Den har även ett bredbandsläge med
samplingsfrekvens på upp till 32khz medan de tidigare nämnda har en samplingsfrekvens
på 8khz. Den introducerar en fördröjning på 30-34ms, beroende på vilken
samplingsfrekvens som används. [6]
En telefonväxel konfigureras att använda olika typer av codecs i viss prioritetsordning.
Vilken som verkligen kommer att användas under ett samtal är något som förhandlas fram
när ett samtal upprättas mellan växeln och telefonen (eller servern och klienten). Det kan
bero på vilka codecs som stöds av klienten i fråga, vilken bandbredd som är tillgänglig för
samtalet och hur användaren valt att prioritera ordningen av tillgängliga codecs på klient
sidan.
Mot externa operatörer upprättas ofta okomprimerade samtal med G.711 A-law då detta
är det som används i det publika telefonnätet. Det ger därför bäst kvalitet och kräver
minst prestanda då omkodning inte behöver göras.
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2.2
2.2.1

Tjänster från externa operatörer
Krav på bandbredd

Det är viktigt att man vid planering av IP-baserade telefontjänster bör tänka på vilken
kapacitet som den nya tekniken kräver för att fungera. Standard för ett telefonsamtal i
telenätet är baserade på pulskodsmodulering (PCM) och tar upp 64 kbit/s i båda
riktningarna för varje pågående samtal. Standarden kallas även för G.711 och de vanligaste
varianterna är A-law och µ-law, även känt som PCMA och PCMU. [12]
Nuförtiden finns det i de flesta fall gott om utrymmer för denna trafikmängd även vid flera
samtidiga samtal, men använder man en xDSL lösning eller annan anslutning med
begränsad bandbredd är det något man måste ta med i beräkningarna.
Det finns givetvis många fler standarder att koda rösttrafik på att välja mellan som
utnyttjar mindre bandbredd om det behövs eller mer om man eftersträvar ökad
ljudkvalitet. Några av dem har redan nämnts tidigare.

2.2.2

Anslutningar mot det publika telenätet

Även om SIP tillåter samtal helt över IP utan inblandning av det publika telefonnätet så är
det inte aktuellt i detta projekt, förutom internt inom företaget. Skulle det ske
förändringar i framtiden finns möjligheten att öppna upp för SIP-baserade samtal utifrån.
Men i nuvarande läge kommer fokus att vara på att använda SIP för kommunikation
internt samt mot extern leverantör.
Den viktigaste och mest centrala delen i telefonlösningen är att behålla en väl fungerande
anslutning till det vanliga publika telefonnätet, PSTN. Detta givetvis för att kunna ta emot
och ringa samtal utanför det egna växelsystemet.
Man är även mycket mån över att behålla det telefonnummer för inkommande samtal
man haft under lång tid och som känns igen av kunderna.
Anslutningen mot PSTN kan lösas på flera olika sätt. De alternativ som varit aktuella under
projektet är följande:


Genom att ansluta befintliga analoga telefonlinjer till den nya IP-baserade växeln
antingen genom för det ändamålet avsedda FXO kort som installeras i serverns
gränssnitt för instickskort.



FXO gateways som ansluts till nätverket och utgör en brygga mellan SIP-baserad
kommunikation och den analoga linje man vill använda.
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GSM-gateways som fungerar som en brygga mellan IP-baserad kommunikation
och GSM nätet. Man kan med andra ord använda valfri operatörs abonnemang
för mobiltelefoni över IP för att ta emot och ringa samtal samt skicka sms.
Även dessa finns som både instickskort att installera i servrar eller som fristående
bryggor som ansluts till nätverket och som sedan slussar samtalet via IP till
växeln.



IP-baserad telefontjänst direkt från operatör. Det vanligaste protokollet som de
här tjänsterna levereras över är SIP och det finns ett flertal operatörer som
erbjuder tjänster med olika villkor och utformning.

Jämförelse av offerter från olika leverantörer resulterade i avtal med en leverantör som
erbjöd en SIP tjänst med möjlighet till 10 utgående och 10 ingående samtidiga samtal och
kostnadsfria sverigesamtal utan uppkopplingsavgift, allt till en mycket förmånlig
månadskostnad. De kunde även erbjuda nummerportering så att man kunde behålla sitt
telefonnummer, vilket var ett krav.
För att få separata inkommande nummer till fax samt porttelefon registrerades även 2 SIPabonnemang hos en annan leverantör att användas endast för inkommande samtal.
Till en början valdes även att temporärt behålla en analog telefonlinje för en tid och
ansluta den till IP-PBX via en fristående kombinerad FXO/FXS gateway som kopplades in i
nätverket.
Även en GSM-gateway används, men uteslutande för utgående samtal till mobiler. Detta
eftersom flera operatörer har abonnemang där man till en fast månadskostnad kan ringa
obegränsat till mobiltelefoner inom Sverige. Med en GSM-gateway kan alla samtal till
mobiltelefoner kopplas ut genom ett sådant abonnemang och kostnaderna hållas låga. Det
är också enkelt att byta SIM kort när nya, bättre erbjudanden kommer ut på marknaden.

2.3

2.3.1

Utrustning och hårdvara

Nätverksutrustning

Vid projektets start finns redan ett enkelt lokalt nätverk på plats för att tillhandahålla
anslutningar mot företagets servrar, skrivare och ut mot internet. Nätverket är byggt på
omanagerade switchar utan konfigurationsmöjlighet samt en enkel bredbandsrouter med
NAT för internetanslutningen.
I projektet uppgraderas följande utrustning i nätverket för att skapa en bättre miljö för IPtelefonin:
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2.3.2



Nya switchar modell HP Procurve med möjlighet att segmentera nätverket i olika
VLAN för att skilja på data och telefoni.



Ny router baserad på Vyatta som ska ge stabilare anslutning med möjlighet för
VPN.

Telefoniutrustning

Eftersom analoga telefoner och faxar använts tidigare finns det behov av att se över om
nya IP baserade telefoner behöver köpas in eller om man kan ha kvar det som finns sedan
tidigare. Analoga telefoner går att koppla in i den SIP-baserade telefonväxeln med hjälp av
FXS adaptrar, eller mer vanligen kallat ATA.
Man väljer att behålla några analoga telefoner och koppla dem till växeln via FXS adaptrar
som ansluts till nätverket samtidigt som en del ny IP-baserad utrustning införskaffas.
Följande utrustning används för telefonin:


IP-Dect från Gigaset med möjlighet att ansluta flera handenheter till samma
basstation. Den kan hantera flera samtidiga SIP konton och flera samtidiga samtal.



Analog konferenstelefon samt analog fax ansluten till Linksys PAP2T som har två
analoga portar. Från företagets sida finns önskemål om att fortsätta kunna faxa ut
på samma sätt man gjort tidigare. Befintlig multifunktionsskrivare med fax
funktion ansluts till PAP2T för att fylla detta behov.



Analog telefon samt en analog inkommande telefonlinje ansluten till Linksys SPA
3102. Denna agerar kombinerad FXS/FXO adapter.



IP-telefon från Cisco som flashas med firmware som stöder SIP istället för SCCP.



Mjukvarutelefoner Bria från Counterpath installerade på arbetsstationer.



Mjukvarutelefon CsipSimple för Android på några mobila enheter.



1 GSM gateway från Portech med plats för 2 SIM kort och stöd för 2 samtidiga
samtal.
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2.3.3

Hårdvara för växel

Baserat på rekommendationer [7], [8] används en Asus T2 med P4 2,6Ghz, 2Gb RAM och
80Gb HDD. Den bör enligt rapporter klara åtminstone omkring 50 samtidiga samtal vid
omvandling mellan olika codecs och många fler utan omvandling.
Behovet för företaget är maximalt omkring 10 samtidiga samtal och ungefär lika många
anknytningar. Ovanstående hårdvara är fullt tillräckligt för denna trafikvolym.

2.4
2.4.1

Mjukvarubaserade PBX lösningar
Kommersiella alternativ

Några av de mest kända aktörerna på marknaden för IP-PBX är Cisco och Avaya. Men även
tillverkare som NEC och Aastra erbjuder ett flertal produkter. Den största målgruppen för
dessa tillverkare är företag i behov av många anknytningar som implementerar deras
produkter i större skala. Men de flesta tillverkare har även produkter som är anpassade för
mindre företag.
3CX är ett företag som erbjuder en fristående mjukvaruväxel med många funktioner och
skalbarhet för både stora och små företag. Till denna kan man välja kompatibla telefoner
från valfri tillverkare.
Fördelarna med kommersiella alternativ är att man oftast köper en paketlösning där både
telefoner och växel finns med. Ett sådant paket är givetvis enklare att installera och
designat för att fungera felfritt. Man får bra support från tillverkaren och det finns tydliga
manualer för konfiguration och inställningar.
En av de största nackdelarna är att de oftast är baserade på licenser. Det kan därför bli
dyrt att uppgradera ifall man behöver ansluta fler enheter än paketet inkluderade från
början eller om man önskar använda sig av vissa funktioner som man kan få betala extra
för.
2.4.2

Alternativ baserade på öppen källkod

Det har växt fram många alternativ baserade på öppen källkod. Det mest använda
alternativet är Asterisk från Digium. Men även andra projekt har slagit igenom som t.ex.
Kamailio (tidigare OpenSER), FreeSwitch och Yate. De skiljer sig givetvis åt i funktion och
syfte.
Därtill har det växt fram en stor mängd förgreningar som baseras på Asterisk eller är
gränssnitt till systemet.
Det är inte endast priset som är en fördel med system baserade på öppen källkod, utan
även den community av användare som växt fram. Det medför att funktioner tillkommer
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och att man snabbt får del av lösningar på problem. Även flexibilitet är en stark fördel då
man lätt kan utvidga systemet när behov uppstår. Kompatibilitet mellan olika enheter och
möjligheten att sammankoppla olika system (t.ex. Asterisk med en LDAP katalog som
Active Directory) är också fördelaktigt.
En nackdel är givetvis att supporten för slutanvändare kan vara bristfällig och information
fragmenterad. För de mer etablerade systemen finns det dock en hel del företag som
erbjuder kommersiell support.
2.4.3

Molnet eller egen drift

Att hyra tjänster i molnet har vuxit i popularitet de senaste åren. Även telefonväxlar kan
levereras på detta sätt och erbjuds av flera olika leverantörer.
Några faktorer att överväga när det gäller beslut kring molntjänster är följande:







Antal slutanvändare
Tillgång till bandbredd
Antal kontorsfastigheter
Tillgång till tekniker och support
Nuvarande telefoniavtal/bindningstider
Krav på tillgänglighet och risk vid brand, stöld m.m.

Den totala kostnaden för en molntjänst ökar förstås för varje år medan en investering i
egen utrustning ger en minskande total kostnad ju längre den används. Men därtill bör
man räkna in tid för support, underhåll och annat som tillkommer. Vad som är mest
förmånligt varierar givetvis i olika situationer. Ofta kan en molntjänst vara att föredra för
mindre organisationer medan större har mer att vinna på egen drift. [9]
I detta projekt gäller det ett litet företag som redan idag har egen drift av servrar för andra
ändamål. Att lägga även telefonin i den egna driften medför endast marginellt ökade
kostnader och det är därför det förmånligaste alternativet.

2.5

Strategier för nätverkskonfiguration
Med tanke på hur SIP protokollet fungerar ska vi i detta avsnitt ta upp hur detta påverkar
nätverksplanering. Målet är ett så enkelt och flexibelt nätverk som möjligt men utan att
kompromissa med säkerheten.

2.5.1

Lokala nätverk

För att skilja på vanlig datatrafik och telefoni är det en god idé att skapa ett separat VLAN
ägnat telefonin. Dels av säkerhetsskäl för att inte direkt exponera telefoniservern, men
också för att det blir enklare att ha separata subnät för telefoni och data.
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Eftersom SIP protokollet använder sig av UDP både för signalering och trafik är det inte
ursprungligen anpassat för att fungera bra bakom NAT. Visserligen har olika tekniker som
t.ex. STUN tagits fram som och som i vissa fall kan användas framgångsrikt för att SIP ska
fungera bakom NAT, men det stöds inte av all telefoni utrustning och fungerar inte i alla
sammanhang. Därför skapas 2 separata subnät, 1 för varje kontor, som routas över en VPN
förbindelse. På detta sätt undviks både adresskonflikter och problem orsakade av NAT.
2.5.2

Anslutning mot Internet

För att telefonväxeln ska kunna kommunicera med SIP tjänsterna från operatörerna och
därför att det lätt uppstår problem med SIP bakom NAT, ansluts växeln direkt mot Internet
och ges ett publikt IP på separat nätverksinterface. Detta innebär givetvis en säkerhetsrisk
och många företag har blivit utsatta för attacker där IP-baserade telefonväxlar kapats och
utnyttjats för att ringa dyra samtal. Detta sker ofta helt automatiskt genom att robotar
skannar av nätet efter växlar som är öppet tillgängliga. Hittas en växel försöker man ta
reda på aktiva konton och lösenord med hjälp av ordlistor med vanligt förekommande
uppgifter.
Det har utvecklats verktyg och metoder som t.ex. Fail2Ban, som skannar av loggfilerna
med angivet intervall och spärrar IP adressen om flera upprepade misslyckade försök att
autentisera upptäcks. Det har dock inte visat sig vara tillräckligt under alla omständigheter,
dels p.g.a. att Asterisk inte alltid loggar tillräckligt med information för att verktyget ska
kunna fungera. Asterisk loggar felaktiga försök till registrering, men beroende på hur
systemet är konfigurerat behöver en klient inte vara registrerad för att kunna upprätta ett
samtal, utan det räcker med att autentisera i samband med att samtalet upprättas. [13],
[14]
Men även om olika verktyg för automatisk blockering korrekt skulle blockera en IP adress,
behöver det inte dröja länge innan en robot från en annan IP hittar servern och tar vid
arbetet.
Det har även utvecklats bättre metoder för att skydda Asterisk från s.k. brute-force
attacker som inte har de begränsningar som Fail2Ban har. Ett exempel är SecAst som är en
fristående säkerhetslösning. Mjukvara finns tillgänglig i både en begränsad gratisversion
och som en kommersiell produkt. Den kan upptäcka och blockera angrepp genom att titta
både på felaktiga registreringsförsök, felaktig autentisering vid upprättande av samtal,
geografisk blockering och genom andra avvikande mönster. [15]
Ett annat alternativ är att skydda systemet med brandvägg där in och utgående trafik
endast tillåts till och från de IP adresser och portar som specifikt angetts. På så sätt
begränsas systemets exponering mot nätet avsevärt och även risken för att utnyttjas.
En begränsning som detta alternativ medför är friheten att ansluta till systemet från t.ex.
mobila enheter vid resa. SIP-klienter är vanligt förekommande och kan enkelt installeras i
moderna mobiltelefoner, vilket därmed gör dem till interna anknytningar i företagsväxeln.
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Vid bra täckning går det utmärkt att föra samtal över 3G och 4G nätet och genom att
ansluta till WiFi nät.
Möjliga lösningar för att tillåta anslutningar även från mobila klienter utan att
kompromissa på säkerheten är t.ex. att ansluta mobilerna till nätverket över VPN.
Moderna telefoner har inbyggda möjligheter för VPN anslutningar. En nackdel med denna
lösning är att det medför en hel del overhead, vilket inte är önskvärt speciellt när det
gäller mobil data.
En annan möjlig lösning är att utveckla en autentiseringsportal där man via mobilens
webbläsare kan autentisera sig och öppna upp trafik från den specifika IP-adressen under
en viss tidsperiod. Dessa idéer läggs dock åt sidan i det här projektet, men tas tillvara på
inför framtiden.
2.5.3

Quality of Service

I ett datanätverk som fungerar efter ”best-effort” kan det ibland bli problem med
realtidskommunikation i form av paketförluster, fördröjningar och jitter. Det finns olika
sätt att säkerställa kvalitet i ett paket-baserat nätverk och vilket man väljer beror på vilka
behov som finns. I många nätverk med hög belastning prioriteras ofta viktig trafik, som ex.
telefoni över webb och e-post. Det finns protokoll framtagna för detta ändamål, ex.
DiffServ, RSVP m.m. Även många switchar och routrar har ofta funktioner för att prioritera
trafik i ett specifikt VLAN framför trafik från andra VLAN.
För de flesta så fungerar det utmärkt att använda sig av dessa tekniker inom det egna
lokala nätverket, men inte längre än så. Har man inget specifikt avtal med sin
internetoperatör så behandlas trafiken i deras nät som alla andra kunders trafik. Om
problemet därför ligger hos operatören så hjälper det inte att tekniken används i det
lokala nätverket.
Men ofta har man relativt bra kapacitet lokalt, medan man delar på en anslutning med
lägre kapacitet utåt internet. Denna anslutning är ofta av god kvalitet och levererar den
kapacitet som utlovas. Problemet är alltså varken hos operatören eller i det lokala
nätverket utan består i att man försöker skicka för mycket trafik på samma gång genom
anslutningen. I dessa fall kan tekniker som säkerställer att telefonin får första prioritet ut
mot nätet göra stor skillnad i upplevd kvalitet.
I detta projekt har inte någon trafikprioritering använts varken genom protokoll,
funktioner i switchar eller i router. Detta då kapaciteten på nätverket både lokalt och mot
internet är överdimensionerad och lätt klarar av de mängder som det handlar om.
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3 Metod
För att svara på frågan om vilket system som bäst lämpar sig för företaget görs en
förstudie som resulterar i system som uppfyller de krav som ställdes. Dessa jämfördes
sedan sinsemellan genom en litteraturstudie baserad på tillgänglig information hos
tillverkaren och andra tillgängliga rapporter.
Frågan kring säkerhet undersöks med hjälp av en fallstudie där test utvecklas för att enligt
bestämda kriterier kontrollera utvalda moment.

3.1

Undersökningsprocess och utvecklingsprocess
Processerna i projektet illustreras i figur 3.1 och visar att grunden för projektet läggs av
förstudien som ska skapa både teoretisk förståelse för hur problemet kan lösas samt
resultera i alternativ för en IP-PBX som uppfyller företagets krav. Resultatet av denna fas i
undersökningsprocessen går vidare in i jämförelsefasen där ett bästa alternativ
framkommer baserat på de valda faktorerna. Detta system blir föremål för
utvecklingsprocessen och installeras samt konfigureras för att fungera i företagets
nätverksmiljö. När en prototyp är färdig går den över till undersökningsprocessen och
genom olika test undersöks säkerheten hos systemet. Baserat på resultatet från testfasen
konfigureras systemet till att bli en slutgiltig produkt att levereras till företaget.

Figur 3.1
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3.2

Experimentdesign
För att testa säkerheten hos systemet utformas olika test för att dels simulera hur
systemet svarar på intrusionsförsök samt för att se vilka data som loggas. Det görs även
test på hur frekventa intrusionsförsök är på ett system i grundutförande exponerat mot
internet.
Systemet är i grundutförande inte skyddat av någon brandvägg, men under några av
testen används IP tables som kommer att användas vid driftsättningen för att kontrollera
trafiken.
Utöver det så har ett Perl script implementerats som med jämna mellanrum kontrollerar
loggfilen för felaktiga inloggningsförsök och om detta upptäcks automatiskt blockerar den
potentiella angriparens IP nummer i IP tables. (Se Appendix C)
De verktyg som använts för testerna är Sipvicious. Det är ett vanligt förekommande set av
verktyg som används för att söka efter SIP-baserade IP-PBX ansluta mot internet eller som
i detta fall förebyggande syfte att kontrollera säkerheten. Det består av svmap som är en
sip scanner, svwar som försöker identifiera aktiva anknytningar på den PBX som hittats
och svcrack som med hjälp av ordlistor försöker upptäcka lösenordet hos de anknytningar
man funnit.
Under projektet sattes ett system utan känsliga användaruppgifter upp för att kontrollera
säkerheten. Syftet med penetrationstestet är att undersöka hur systemet beter sig under
en simulerad attack, se vad som registreras i loggfilerna och om scriptet tänkt för att
användas för automatisk blockering av IP adresser fungerar och utifrån dessa resultat
finna riktlinjer och vidta lämpliga åtgärder för att hålla god säkerhet.
Under tiden som varje test utförs görs även en debug på all SIP trafik till och från servern.
Denna analyseras för att sedan jämföras med vad som sparas i logg filerna.

Simuleringen delas upp i 7 olika testpunkter:
1. Kontrollera att servern inte är tillgänglig utifrån om IP adressen inte är vitlistad i IP
tables. IP tables är konfigurerat så att endast trafik från specificerade IP adresser
ska släppas igenom. Testet genomförs över internet och inte det lokala labbnätet.
Försök görs både att registrera en legitim SIP klient (x-lite 2.0) samt genom att
använda verktyget svmap.
2. Testa om systemet upptäcks som en aktiv IP PBX då det scannas med hjälp av
svmap. Testet ska utföras både inifrån det lokala nätverket och över internet med
IP tables konfigurerat att släppa igenom trafik (grundutförande).
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3. Testa om aktiva anknytningar upptäcks när systemet utsätts för attack med hjälp
av svwar. Anknytningar mellan 1001 och 1009 konfigureras i systemet och
aktiveras. IP tables är konfigurerat att släppa igenom trafik. Anknytningar mellan
1000-1010 testas för att se om svwar upptäcker vilka som är giltiga och vilka som
inte är det.
Asterisk har en inställning som man kan ändra i konfigurationsfilen för SIP som
heter ”alwaysauthreject=yes”. Den hindrar asterisk att vid ett angrepp avslöja vilka
anknytningar som är giltiga. Istället ska samma svar ges vid fel autentisering,
oavsett om anknytningen existerar på systemet eller inte. Detta försvårar för en
angripare att gissa giltiga anknytningar.
Testet upprepas därför med denna inställning aktiverad.
4. Testa om man efter att ha upptäckt en aktiv anknytning kan gissa lösenordet med
svcrack och hur systemet reagerar. En giltig anknytning väljs för testfallet (1005)
och lösenordet sätts till att vara samma som anknytningen. Därefter utförs
kommando för svcrack att gissa lösenord mellan 1000 och 1010 för att testa om
verktyget upptäcker korrekt lösenord och hur systemet reagerar på gissningarna.
5. Undersöka om och hur ovanstående moment registreras i loggfilerna. Eftersom
debug av SIP meddelande är ganska resurskrävande av systemet vill man inte
logga dem i en driftmiljö. Vi kan därför inte vänta oss att se samma information i
loggarna som vi fått i konsolen under debug när testerna genomfördes. Loggarna
kontrolleras manuellt i en texteditor och relevant information analyseras.
6. Undersöka om scriptet för automatisk blockering upptäcker och blockerar IP
adressen där attacken utförs ifrån. Efter kontroll av logg filerna bör det
framkomma om tillräcklig information har sparats för att scriptet ska kunna
extrahera IP adressen och blockera den i IP tables.
Först kontrolleras tabellen ”asterisk” i IP tables för att säkerställa att inga IP
adresser är blockerade. Därefter exekveras skriptet mot en logg fil som inte
innehåller några felaktiga registreringar. IP tables kontrolleras igen så att skriptet
inte felaktigt blockerat något efter exekvering.
Därefter exekveras svwar för att skapa felaktiga registreringsförsök i loggfilen
varefter skriptet åter körs. IP tables kontrolleras igen för att se om korrekt IP blivit
blockerad.
Skriptet schemaläggs sedan med hjälp av CRON för att genomsöka loggfilen med
jämna mellanrum och utföra blockad ifall felaktiga registreringar hittats.
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Blockeringarna i IP tables rensas och loggfilerna rensas från de felaktiga
registreringsförsöken. Därefter kontrolleras att skriptet har exekverats på utsatt
tidpunkt och IP tables kontrolleras så att inga blockeringar lagts till.
Därefter exekveras återigen svwar för att skapa felaktiga registreringsförsök i
loggarna varefter resultatet kontrolleras. Proceduren upprepas både i det lokala
nätverket och från vitlistad adress på internet.
7. All trafik till UDP port 5060, vilket är standardport för SIP trafik, öppnas upp i IP
tables. Skriptet för att kontrollera loggarna efter felaktiga inloggningsförsök
aktiveras och schemaläggs för att exekveras varannan minut. Systemet ansluts
därefter med publik IP adress mot internet under 1 veckas tid. Därefter
kontrolleras loggfiler samt hur många IP adresser som automatiskt blockerats
p.g.a. felaktiga försök till registrering.

3.2.1

Testmiljö

Intrusionssimuleringen utförs i en skyddad nätverksmiljö där servern är ansluten med två
nätverksinterface. Ett kopplat till ett internt labb nät 10.0.99.0/24 i ett eget VLAN 99 och
det andra anslutet med publik IP adress direkt mot internet. Labbnätet har anslutning till
internet med NAT som delar en annan publik IP separat från den tilldelad servern där PBX
systemet är installerat.
Testutrustningen ansluts lokalt till labbnätet och tester kan utföras både genom det lokala
nätverket direkt mot servern och över internet.

Figur 3.2.1
3.2.2

Hårdvara och mjukvara som använts vid testerna

Nätverksmiljö:
Router Vyatta
Switch HP Prucurve 1810
Hårdvara server:
Asus T2, P4 2,6Ghz, 2Gb RAM, 80Gb HDD
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Hårdvara för intrusionssimulering:
Compaq 2510p, Core2duo 1,33Ghz, 2Gb RAM, 160GbHDD
Operativsystem server:
CentOS 5.1
Operativsystem för intrusionssimulering:
Ubuntu 7.10
Server mjukvara:
Asterisk 1.8
FreePBX 2.10
Mjukvara för intrusionssimulering:
Sipvicious 0.2.4
X-lite 2.0

3.3

3.3.1

Bedömning av validitet och reliabilitet hos använda metoder och
insamlade data
Giltigheten av metoder

Metoderna bedöms fungera som tänkt och ge svar på de frågor som testerna är
utformade att ställa. De kan dock breddas och omfatta en större aspekt av säkerheten i
systemet.
3.3.2

Tillförlitlighet av metoder

Upprepningsbara test som ger verifierbara resultat bedöms vara tillförlitliga och
metoderna anses korrekta.
3.3.3

Giltigheten av uppgifter

Testens utformning ger resultat grundat på de frågor de utformats att svara på. Resultatet
3.3.4

Tillförlitlighet av data

Resultaten anses vara tillförlitliga då de verifieras på två sätt, både i loggfiler samt genom
analys av trafiken som sker under testet.
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3.4

Systemdokumentation
Arbetet i projektet har dokumenterats och resulterat i ett antal dokument som är till grund
vid arbete i systemet, felsökning och konfiguration. Följande driftsinformation finns
tillgänglig och bifogade som tillägg till rapporten.

Nätverksöversikten ger en övergripande skiss över nätverket som underlättar vid
felsökning och planläggning inför installation av ny utrustning. Denna återfinns i Appendix
A. Vid konfiguration av nya anknytningar och förändringar i funktionaliteten för Asterisk
finns instruktioner kring detta tillgängliga i Appendix B, D, G, I, J.
För arbete med hårdvara, installation av mjukvara och nätverksutrustning finns detta
dokumenterat i Appendix E, F, K.
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4 Genomförande

4.1

Jämförelse mellan vanligt förekommande IP-PBX system
Baserat på följande kriterier från företaget valdes 3 system som uppfyllde kriterierna ut för
jämförelse. Information kring funktionalitet hämtades från tillverkarens hemsidor. Alla
system som jämfördes uppfyller de krav som ställdes av företaget, nämligen:






Flera inkommande och utgående linjer
Kunna lägga till och ta bort interna anknytningar
Kösystem för inkommande samtal
Tidsbundna villkor
Skicka och ta emot fax

De faktorer som jämförelsen använder som vikter är funktionalitet, administration, support
och ekonomi.
4.1.1

Asterisk

Asterisk är baserat på öppen källkod och uppbyggt av moduler. Det kan hantera alla de
signaleringsprotokoll och codecs som tidigare nämnts. Detta gör det till ett otroligt flexibelt
system med gott om möjligheter för framtida påbyggnad. Det skapades redan 1999 av
Digium och har haft många år på sig att utvecklas. Enligt tillverkaren används systemet av
miljontals användare och företag världen över. [23]
Systemets popularitet har byggt upp en stor community kring produkten och det finns
mycket hjälp att få bland tusentals utvecklare, både entusiaster och kommersiella användare.
Det är mycket skalbart och har stöd för en stor bredd hårdvara. Det betyder att det inte
endast är en IP-PBX, utan även fungerar som en vanlig PBX tillsammans med hårdvarukort för
olika gränssnitt inom telekom. Systemet används därför i produktion även av en del
teleoperatörer. [23] Den stora användarmängden har skapat ett stort utbud av support även i
kommersiell form.
Systemet är baserat helt på konfigurationsfiler. För den vanliga användaren blir hanteringen
lätt övermäktig då konfigurationsmöjligheterna är mycket stora och systemet kan skalas upp
att hantera ett stort antal anknytningar.
För att råda bot på det har det växt fram många GUI system som hanterar konfigurationen av
asterisk genom ett webbgränssnitt. På detta sätt blir en avancerad produkt mycket mer
lättillgänglig.
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4.1.2

3CX Phone System

3CX har ett Windows baserat system vilket underlättar installationen betydligt för många
som är vana med Microsofts produkter. Systemet har all funktionalitet som kan önskas och
kan användas tillsammans med Microsofts användarkatalog Active Directory.
Man använder en licensmodell där man betalar olika mycket beroende på hur många
samtidiga samtal man önskar föra. Priserna är rimliga och borde passa inom budget för de
flesta. Vissa funktioner, som t.ex. tjänster för hotell kan köpas till genom extra moduler. Vid
köp ingår ett års fria uppgraderingar.
Administrationen är mycket enkel och borde kännas välbekant för de flesta. Man behöver
ingen större kunskap om telekom för att konfigurera systemet. Skulle det behövas finns
support tillgänglig via företaget. [24]
4.1.3

FreeSwitch

FreeSwitch är ett nyare alternativ på PBX marknaden som släpptes i början på 2006. Det har
tagits fram som alternativ till Asterisk och strävar efter att vara ett mer stabilt och skalbart
system. [25] Det bygger till stor del på öppna bibliotek av annan öppen mjukvara. Till skillnad
från Asterisk som är en helhetslösning är FreeSwitch byggt av olika block som kan byggas
ihop till önskad funktionalitet. Det finns därför ett stort utbud av funktioner till systemet.
Det konfigureras genom konfigurationsfiler, men flera GUI har tagits fram för att underlätta
användandet. Det finns en aktiv community bakom som driver utvecklingen och fastän den
inte är lika stor som för Asterisk så finns support att finna, även kommersiellt.

4.1.4

Slutsats

Asterisk

3CX Phone System

FreeSwitch

Funktionalitet

Stort utbud, välutvecklat

Uppfyller kraven. Add-on
baserat

Stort utbud

Administration

Konfigurationsfiler, GUI

GUI

Konfigurationsfiler, GUI

Support

Kommersiell och
Community

Via företaget

Community och kommersiell

Ekonomi /
Licens

GPL

Proprietär, licens / samtida
samtal

GPL

Jämförelsen visar att alla 3 produkter är mycket bra alternativ. Det kommersiella alternativet
från 3CX är ett mycket bra val om man vet exakt vad man behöver och hur många samtidiga
samtal man önskar föra. Det ger också utrymme att växa, är enkelt att administrera och har
bra support tillgänglig.
FreeSwitch är en nyare lösning som trots relativt ung ålder har utvecklats snabbt och fått bra
fotfäste. Man bör dock vara beredd på att allting ännu inte går att göra genom det grafiska
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gränssnittet och att man får jobba en del innan man har ett system som fungerar.
Sammanfattningsvis behöver man större teknisk kunskap för att hantera systemet på daglig
basis.
Valet av system i detta projekt föll på Asterisk p.g.a. följande motivering.
Det är den mest etablerade lösningen och har störst användarkrets. Det finns en stor mängd
användare bakom vilket medför att det finns en mångfald av tillägg och funktioner.
Mjukvaran är också under ständig utveckling och drivs av företaget Digium som säljer både
hårdvara och support för systemet.
Ett av de vanligast förekommande grafiska gränssnitten, FreePBX, medför att
administrationen är enkel att hantera. FreePBX har funnits med ända sedan 2004 och har
hunnit utvecklas kraftigt under dessa år. [26]
Ser man på helheten när det kommer till funktionalitet, administrationsmöjligheter,
supportalternativ och ekonomi står Asterisk ut som bästa alternativet.

4.2
4.2.1

Installation av nätverk och Asterisk
Portering av telefonnummer

Det första som gjordes var att kontakta leverantören av telefonitjänsten och bestämma
datum då telefonnumret skulle porteras från nuvarande analog telefoni till IP-tjänsten.
Leverantören aktiverade kontot redan någon vecka innan själva porteringen genomfördes
och det fanns gott om tid att pröva tjänstens kvalitet genom att ringa utgående samtal. När
dagen för porteringen kom skedde övergången för inkommande samtal till den redan
installerade IP-telefonen helt problemfritt och den gamla analoga telefonlinjen
avaktiverades.
I detta skede installerades ännu inte växeln i drift, utan först byttes endast den tidigare
analoga telefonen mot IP-baserad utrustning konfigurerad direkt mot operatören. På det
viset säkerställdes att alla samtal fungerade som de skulle samt att den nya tjänsten
fungerade utan avbrott.

4.2.2

Installation och konfiguration av nätverket

Den nuvarande nätverkslösningen uppdateras med nya switchar samt ny router för ökad
funktionalitet och säkerhet. Arbetet med nätverksutrustningen sker kvällstid när
verksamheten är vilande eftersom detta kräver en del tid då nätverket är nere.
Efter installation delas nätverket upp i olika VLAN för att skilja på trafik. Vi har följande
uppdelning:


VLAN 20 – Datatrafik mellan arbetsstationer och befintlig server
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VLAN 30 – IP telefoni
VLAN 40 – Trådlös WLAN anslutning

Mellan de olika kontoren etableras en VPN förbindelse för att säkra kommunikationen.
Telefoni och data som ska skickas mellan nätverken routas över denna säkra anslutning.
Att skicka data över VPN ger en del overhead, speciellt med många små RTP paket som ett
röstsamtal genererar. Detta är inte något problem då det finns gott om tillgänglig bandbredd
men det är något man bör ha med i beräkningarna vid liknande installationer.
4.2.3

Installation och konfiguration av Asterisk

Asterisk finns tillgänglig för de flesta olika operativsystem och hårdvaruplattformar. Man har
framgångsrikt installerat den på olika inbäddade system som allt ifrån bredbandsroutrar till
NAS-enheter. [16], [17]
Den huvudsakliga utvecklingen och därmed även det naturliga valet för detta projekt är
Linux. Valet av Linuxdistribution i detta projekt är CentOS som är baserat på RedHat. Utöver
CentOS installerades Apache webbserver, MariaDB databas och PHP.
Installationen gjordes från källkoden som kompilerades på systemet när övrig programvara
var färdiginstallerad. Se Appendix E för närmare information.
Konfigurationen av Asterisk bygger på att man matar in parametrar i textfiler. Detta är inte
speciellt användarvänligt och inget bra sätt att praktiskt sköta systemet. Det har därför
utvecklads många olika webbaserade grafiska gränssnitt för att underlätta konfigurationen.
Ett av de mer välkända är som redan nämnts FreePBX. Detta installeras från källkoden. För
närmare installationsrapport, se Appendix G.
Följande funktionalitet skapas i systemet när FreePBX är konfigurerat. För närmare
information om administration av Asterisk genom FreePBX, se Appendix I.

Nummerplan för utgående samtal

Nummerplaner är ett sätt att tala om för Asterisk vart ett samtal ska skickas när man ringer
ett nummer. Eftersom vi har olika utgående linjer önskar vi kunna skilja på vilken som
används beroende på vilket nummer vi ringer. Det är främst för att skilja mellan
sverigesamtal, mobilsamtal och utlandssamtal och att på detta sätt koppla samtalen genom
den operatör med fördelaktigast priser inom det trafikområdet. Svenska riktnummer har
analyserats för att kunna skilja på de olika samtals typerna. [18] Nummerplanen och dess
matchande mönster återfinns i Appendix J.

Kösystem

Eftersom det kan vara en hel del som ringer samtidigt finns önskemål om ett kösystem så att
samtal kan tas emot i rättvis ordning. Två köer skapas, ett för varje kontor. För att samtal ska
kunna hamna i köerna ringer man en anknytning för att logga in i kön från den anknytning
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man önskar att samtalen skall kopplas till. När man inte längre önskar ta emot samtal ringer
man och loggar ut ur kön på samma sätt.
Eftersom maximalt antal samtidiga inkommande samtal är begränsat till 10 från operatörens
sida sätts detta som max-tak för personer som kan finnas i kön.
Under tiden som man väntar spelas musik upp och meddelande om vilken plats man har i
kön och beräknad väntetid läses upp var 30:e sekund.

Tidsbundna villkor

Önskemålet är att inkommande samtal på huvudnumret endast ska släppas igenom under
vissa tider, nämligen 8.00 - 8.30 och då kopplas till en av köerna, samt 9.30 - 11.00 och då
kopplas till den andra kön, men endast om en person loggat in i kön och tar emot samtal.
Annars ska meddelande spelas upp om att samtalet inte kan tas emot för närvarande. Om
samtalet infaller utanför tidsramarna ska meddelande om telefontider spelas upp. Ibland
händer det dock att personalen önskar svara i telefon annat än vid angivna tider, därför är
status för inloggning i kön av högre prioritet än angivna tidsvillkor.
Följande händelseflöde gäller:
Välkomstmeddelande. Samtal skickas till kö #1. Om någon är inloggad kopplas samtalat till
denne person. Om ingen är inloggad kopplas samtalet till kö #2. Om någon är inloggad
kopplas samtalet till denne person. Om ingen är inloggad kontrolleras tidsvillkoren. Om
personen ringer utanför tiderna spelas meddelande om vilka telefontider som gäller upp. Om
personen ringer inom tidsramarna men ingen tar emot samtal spelas meddelande upp om att
ingen tyvärr är tillgänglig för tillfället och att denne kan försöka igen om en liten stund. Alla
automatiska meddelanden repeteras 3 gånger varefter samtalet avslutas om uppringaren
inte lagt på innan dess.

Meddelanden

Vissa dagar finns det anledning att hålla verksamheten stängd, fastän den förväntas vara
öppen som vanligt. Det kan vara vid sjukdom, resa, semester eller andra omständigheter.
Man önskar därför möjligheten att spela in ett meddelande som spelas upp för den som
ringer. Funktioner skapas som gör det möjligt att ringa upp en anknytning och följa
instruktionerna för att spela in ett meddelande. När man är färdig kan man lyssna på
meddelandet för att säkerställa att man är nöjd.
Detta meddelande kan sedan nås på ett anknytningsnummer som man kan aktivera för
uppringande personer.

Konferens

Ibland finns behov av att ha ett flerpartssamtal både mellan kontoren och externt. En enkel
möjlighet till detta skapas genom att bara ringa en anknytning som är nåbar både internt och
externt.
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Ring grupper

Ibland vill man bara ha tag på någon så snabbt som möjligt utan att slippa ringa till flera
telefoner. Då kommer grupper till användning.

Vidarekoppling och paus av samtal

Det finns även möjlighet att pausa ett samtal för att ringa ett annat, t.ex. för att rådfråga en
kollega, och sedan återuppta det. Man har även möjlighet att koppla samtalet vidare till en
annan anknytning.
När all funktionalitet är färdigkonfigurerad i växeln flyttas inkommande nummer in i systemet
från den IP-telefon det varit anslutet till under tiden då växeln installerades. Funktionaliteten
testas och olika scenarion gås igenom. Under första dagen i drift övervakas systemet för att
se till så att allt fungerar som det ska och snabbt kunna åtgärda något ifall problem uppstår.

4.3

Intrusionssimuleringar
I detta projekt har växeln skyddats med flera olika säkerhetslösningar för att förhindra
angrepp både utifrån och inifrån. För att skydda mot angrepp utifrån har IP Tables
konfigurerats så att endast specifik trafik från angivna IP adresser släpps igenom från
internet. Från de lokala näten släpps den trafik igenom som förväntas komma från de nätverk
där telefoner är inkopplade.

4.3.1

Test 1: Kontroll av tillgänglighet från internet

För att kontrollera att systemet inte är tillgängligt från internet görs ett försök att registrera
en legitim anknytning från en SIP klient utanför det lokala nätverket samt genom att försöka
scanna IP adressen med hjälp av svmap. Därefter vitlistas IP numret och båda testerna
genomförs igen.

Vid första omgången av testet misslyckas registreringen och svmap hittar ingen aktiv SIP PBX
på angiven IP adress.
Exekverat kommando: ./svmap.py -v XXX.XXX.XXX.XXX
WARNING:root:found nothing
Vid andra omgången då adressen är vitlistad fungerar registreringen som tänkt och följande
meddelande fås i konsolen för asterisk (IP adresserna nedan är maskerade):
Registered SIP '1003' at XXX.XXX.XXX.XXX port 56565 expires 900
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Resultat:
Testet visar att systemet inte är tillgängligt utifrån om adressen inte är vitlistad i IP tables och
att det varken går att registrera eller hitta systemet med hjälp av scanningsverktyget. Om
adressen däremot är vitlistad fungerar registrering som tänkt och systemet hittas av
verktyget svmap.

4.3.2

Test 2: Kontrollera om systemet kan detekteras

Testet utförs över internet med IP tables konfigurerat att släppa igenom trafik samt inifrån
det lokala nätverket. I båda fallen blir resultatet det samma. Svmap skickar ett SIP OPTIONS
meddelande med begäran om information från servern. Det är ett legitimt meddelande som
är tänkt att användas för att få reda på om t.ex. motsatt sida kan hantera vidarekoppling av
samtal (REFER). Asterisk svarar snällt på begäran med vilka metoder som tillåts. SIP OPTIONS
används ofta som en kontroll att motsvarande part är tillgänglig, en sorts ping med SIP
meddelanden.

Figur 4.3.2

Exekverat kommando: ./svmap.py -v XXX.XXX.XXX.XXX
Verktyget svmap ger följande information:
INFO:DrinkOrSip:trying to get self ip .. might take a while
INFO:root:start your engines
INFO:DrinkOrSip:xxx.xxx.xxx.xxx:5060 -> xxx.xxx.xxx.xxx:5060
INFO:root:we have 1 devices
| SIP Device
| User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------| xxx.xxx.xxx.xxx:5060 | Asterisk PBX | disabled |

->

Asterisk PBX ->

disabled

Medan avscanningen exekveras debuggas även SIP trafiken i asterisk och följande SIP
meddelande syns i konsolen:
OPTIONS sip:100@ xxx.xxx.xxx.xxx SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;branch=z9hG4bK-2261991041;rport
Content-Length: 0
From: "sipvicious"<sip:100@1.1.1.1>;tag=3166643035346139313363340132313937373933383332
Accept: application/sdp
User-Agent: friendly-scanner
To: "sipvicious"<sip:100@1.1.1.1>
Contact: sip:100@127.0.1.1:5060
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CSeq: 1 OPTIONS
Call-ID: 444832312745040754091431
Max-Forwards: 70
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;branch=z9hG4bK-2210337762;rport;received= xxx.xxx.xxx.xxx
From: "sipvicious"<sip:100@1.1.1.1>;tag=3166643035346139313363340131303036333631323830
To: "sipvicious"<sip:100@1.1.1.1>;tag=as6a5f0fee
Call-ID: 1146796570550532091844359
CSeq: 1 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip: xxx.xxx.xxx.xxx >
Accept: application/sdp
Content-Length: 0

Resultat:
Testet visar att systemet hittas av verktyget svmap och identifieras korrekt som Asterisk PBX.
Scanningsförsöket visas i asterisk konsol om man debuggar SIP trafiken under tiden som
testet pågår. Om trafiken inte debuggas syns scanningsförsöket inte.

4.3.3

Test 3: Testa om aktiva anknytningar kan detekteras

Testet utförs över internet samt inifrån det lokala nätverket. I båda fallen blir resultatet det
samma. 10 anknytningar mellan 1000 till 1010 kontrolleras, varav alla är giltiga förutom den
första och sista (1000, 1010).
Följande kommando exekveras: ./svwar.py -e1000-1010 XXX.XXX.XXX.XXX
Det ger följande resultat från verktyget:
| Extension | Authentication |
-----------------------------| 1008
| reqauth
|
| 1009
| reqauth
|
| 1002
| reqauth
|
| 1003
| reqauth
|
| 1001
| reqauth
|
| 1006
| reqauth
|
| 1007
| reqauth
|
| 1004
| reqauth
|
| 1005
| reqauth
|

Tabellen som svwar genererar visar korrekt att anknytningarna 1001 till 1009 är giltiga
anknytningar i systemet och kräver autentisering.
Samtidigt som svwar exekveras körs en SIP debug på asterisk för att se vilken trafik som
genereras av svwar. För varje anknytning syns SIP meddelanden enligt nedanstående flöde
och logg. Ett registreringsförsök mottages av servern och agenten identifierar sig som
”friendly-scanner”. Ett svar skickas om att registreringsförsöket mottagits (Trying) och att
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klienten inte behöver skicka det på nytt. Sist skickas meddelandet om att
autentiseringsinformation inte mottagits (Unauthorized). Detta är tillräcklig information för
angriparen att avgöra att aktuell anknytning är aktiv på servern och man kan rikta in sig på en
eller flera anknytningar och testa lösenord i en ordlista.

Figur 4.3.3
REGISTER sip: xxx.xxx.xxx.xxx SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;branch=z9hG4bK-1758517086;rport
Content-Length: 0
From: "1004"<sip:104@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=3130340133353635333330343939
Accept: application/sdp
User-Agent: friendly-scanner
To: "1004"<sip:1004@ xxx.xxx.xxx.xxx >
Contact: sip:1004@ xxx.xxx.xxx.xxx
CSeq: 1 REGISTER
Call-ID: 1173723896
Max-Forwards: 70

SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;branch=z9hG4bK-1758517086;received= xxx.xxx.xxx.xxx;rport=1024
From: "1004"<sip:104@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=3130340133353635333330343939
To: "1004"<sip:104@ xxx.xxx.xxx.xxx >
Call-ID: 1173723896
CSeq: 1 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip:1004@ xxx.xxx.xxx.xxx >
Content-Length: 0

SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;branch=z9hG4bK-1758517086;received= xxx.xxx.xxx.xxx;rport=1024
From: "1004"<sip:1004@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=3130340133353635333330343939
To: "1004"<sip:1004@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=as241591b0
Call-ID: 1173723896
CSeq: 1 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip:1004@ xxx.xxx.xxx.xxx >
WWW-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="6102a261"
Content-Length: 0

Med inställningen ”alwaysauthreject=yes” aktiverad i konfigurationsfilen för sip på asterisk
fås följande resultat av svwar:
ERROR:TakeASip:SIP server replied with an authentication request for an unknown extension. Set --force
to force a scan.
WARNING:root:found nothing
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Resultat:
Testet visar att aktiva anknytningar i systemet lätt kan avslöjas med hjälp av svwar om
angriparen har tillgång till systemet. Alla vid testtillfället giltiga anknytningar identifierades
korrekt. Att ställa in ”alwaysauthreject=yes” förhindrar upptäckten av giltiga anknytningar.
Det hindrar dock inte upptäckten av anknytningar där man inte satt något lösenord, vilket
förekommer, utan bör jämställas med information som ”Felaktigt login och/eller lösenord”
jämfört med ”Felaktigt lösenord”.

4.3.4

Test 4: Undersöka om lösenord går att forcera

Test utförs på giltig anknytning 1005 med samma lösenord för att se om verktyget svcrack
kan forcera lösenordet.
Kommando för svcrack: ./svcrack.py -u 1005 -v -r1000-1010 XXX.XXX.XXX.XXX
Det ger följande information från verktyget:
INFO:ASipOfRedWine:trying to get self ip .. might take a while
INFO:root:scan started at 14:01:02.210551
INFO:ASipOfRedWine:The password for 1005 is 1005
INFO:root:we have 1 cracked users
| Extension | Password |
-----------------------| 1005
| 1005 |

En samtidig debug av SIP trafiken visar följande flöde där alla registreringsförsök får
meddelandet ”Unaothorized” utom det där rätt lösenord gissas vilket får ”OK”.
REGISTER sip:xxx.xxx.xxx.xxx SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;branch=z9hG4bK-1237228837;rport
Content-Length: 0
From: "1005" <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=792549320
Accept: application/sdp
User-Agent: friendly-scanner
To: "1005" <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >
Contact: sip:123@1.1.1.1
CSeq: 1 REGISTER
Call-ID: 67795179
Max-Forwards: 70

SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;branch=z9hG4bK-1237228837;received= xxx.xxx.xxx.xxx;rport=1024
From: "1005" <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=792549320
To: "1005" <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >
Call-ID: 67795179
CSeq: 1 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >
Content-Length: 0
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SIP/2.0 401 Unauthorized
ia: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;branch=z9hG4bK-1237228837;received= xxx.xxx.xxx.xxx;rport=1024
From: "1005" <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=792549320
To: "1005" <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=as0835cf4d
Call-ID: 67795179
CSeq: 1 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >
WWW-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="0dbad385"
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.1.1:5060;branch=z9hG4bK-3953924738;received= xxx.xxx.xxx.xxx;rport=1024
From: "1005" <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=3130353a3130350131333034333035343339
To: "1005" <sip:1005@ xxx.xxx.xxx.xxx >;tag=as01bd92d8
Call-ID: 1518446599
CSeq: 2 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Expires: 120
Contact: <sip:123@1.1.1.1>;expires=120
Content-Length: 0

Resultat:
Verktyget detekterar korrekt lösenord mycket snabbt eftersom testet genomförs på ett
mycket smalt område lösenord (1000-1010) och lösenordet är mycket enkelt att gissa. Ett
komplicerat lösenord tar givetvis längre tid att forcera, men tyvärr är det väldigt vanligt att
enkla lösenord används [19] vilket gör att en attack med ordlistor kan vara mycket effektiv
och orsaka stora konsekvenser för den drabbade [20].

4.3.5

Test 5: Undersöka vilken information som loggas

Efter att tidigare test utförts kontrolleras loggfilerna för asterisk för att se vilken information
som registrerats och om den är tillräcklig.

Resultat:
Kontroll av loggarna vid scanning med hjälp av svmap visar ingenting. SIP OPTIONS är ett
legitimt meddelande och om inte man ställt in systemet för att spara debuginformation så
kommer det inte att synas något. Ett system som är anslutet mot internet utan
brandväggsregler och konfigurerad att operera på standardport kommer därför sannolikt
ganska snabbt att hittas av liknande programvara och riskerar att försöka att utnyttjas.
Loggarna efter testet med svwar där registrering av olika anknytningar testas mot servern
upptäcks däremot i loggarna. Vi ser följande rad för varje felaktigt registreringsförsök:
April 5 11:09:55 NOTICE[32515] chan_sip.c: Registration from '"1001"<sip:1001@xxx.xxx.xxx.xxx>'
failed for 'yyy.yyy.yyy.yyy' - Username/auth name mismatch
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När verktyget svcrack användes ges följande rad som istället för att meddela om att
användarnamn inte stämmer indikerar att någon försökt registrera med felaktigt lösenord.
April 7 16:36:46 NOTICE[42612] chan_sip.c: Registration from '"1005" <sip:1005@xxx.xxx.xxx.xxx>'
failed for 'yyy.yyy.yyy.yyy' - Wrong password

Eftersom informationen både vid gissandet av giltiga anknytningar samt registreringsförsök
med fel lösenord innehåller IP adressen som försöket gjordes ifrån, kan den informationen
användas det för att blockera vidare trafik från den adressen.

4.3.6

Test 6: Undersöka automatisk detektion och blockering av IP

Blockeringsscriptets tänkta funktion är att från loggfilen extrahera IP adressen från de rader
där felaktigt registreringsförsök upptäckts och automatiskt blockera den adressen med hjälp
av IP tables. Testet utförs både från det interna labbnätet samt över internet.
Resultat:
Efter exekvering av skriptet då loggfilen innehåller felaktiga registreringsförsök visar följande
kommando att IP adressen korrekt lagts till i tabellen.
iptables -L asterisk –n
Chain asterisk
target prot opt source
destination
DROP
all -- xxx.xxx.xxx.xxx
0.0.0.0/0

Kontroll av loggfilerna för CRON visar att skriptet körs vid schemalagda tidpunkter.
Apr 5 16:45:01 asterisk crond[10853]: (root) CMD (perl /usr/local/bin/check-failed-regs.pl
Apr 5 16:47:01 asterisk crond[10868]: (root) CMD (perl /usr/local/bin/check-failed-regs.pl

Skriptets fungerar som tänkt och blockerar den här typen av försök att scanna systemet för
aktiva anknytningar.

4.3.7

Test 7: Exponering mot internet

Under en period på 1 vecka ansluts systemet mot internet och öppnas upp för all trafik på
UDP port 5060 för att se hur många felaktiga inloggningsförsök som registreras och
automatiskt blockeras.
Resultat:
Endast efter 2 dagar hade första IP adressen blockerats och i loggarna fanns information om
att felaktiga registreringsförsök hade gjorts.
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April 12 22:56:33 NOTICE[89513] chan_sip.c: Registration from '"1005"<sip:1005@xxx.xxx.xxx.xxx>'
failed for 'yyy.yyy.yyy.yyy' - Username/auth name mismatch

Efter testperiodens slut kontrollerades tabellen asterisk i IP tables för hur många IP adresser
som hade blockerats totalt med kommandot: iptables -L asterisk -nv --line-numbers.
Resultatet visade en lista på 9 olika IP adresser under en veckas tid. Exempel med de två
första maskerade visas nedan.

num pkts bytes target
1
87534 0 DROP
2
4452
0 DROP

prot opt in out source
destination
all -- * *
XXX.XXX.XXX.XXX
0.0.0.0/0
all -- * *
XXX.XXX.XXX.XXX
0.0.0.0/0

5 Analys
I detta kapitel sammanfattas resultaten av undersökningarna och de rekommendationer till
konfiguration som dessa resulterat i.

5.1

Huvudsakliga resultat
Jämförelsestudien mellan Asterisk, 3CX Phone System och FreeSwitch visar att alla är mycket
kompetenta system, väl anpassade att användas i produktionsmiljö både i små och stora
företag. De är alla mycket skalbara och innehåller den funktionalitet man kan vänta sig av en
modern IP-PBX.
Asterisk är den mest utvecklade lösningen som också har störst användarbas. Av denna orsak
finns det brett stöd för systemet och tillgången på support är god både kommersiellt och i
communityn.
Installationen av systemet resulterade i flera dokument och driftanvisningar som fungerar
som grund för administration av och framtida arbete i systemet.

Testerna med intrusionssimuleringar visar att en IP-PBX baserad på asterisk i
standardutförande och utan brandvägg enkelt detekteras av skanningsverktyg när den är
ansluten mot internet. Testet visar också att informationen i loggfilerna inte är tillräcklig för
att stoppa skanningsförsök.
I standardkonfiguration upptäcker verktyget inte bara förekomsten av PBX systemet, men
kan också urskilja vilka anknytningar som är aktiva. Genom att sätta ”alwaysauthreject=yes” i
konfigurationen förhindras dock denna typ av avslöjanden om anknytningarnas giltighet och
alla förfrågningar besvaras med begäran om autentisering, oavsett om anknytningen
existerar eller inte.
Känner man till en giltig anknytning på systemet är det enkelt att genom brute-force gissa det
om det är ett vanligt förekommande lösenord, och speciellt om det är satt till samma som
anknytningsnumret.
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Både login försök och försök att gissa lösenord sparas dock i loggarna för Asterisk och IP
numret kan med automatiserat script framgångsrikt blockeras med hjälp av den
informationen.
Vidare visar resultaten att intrångsförsök mot IP-PBX på internet konfigurerade på
standardport UDP 5060 är mycket vanliga då systemet efter en veckas tid blockerat 9 unika IP
adresser.
Baserat på resultaten i studien kan följande rekommendationer göras:














5.2

Lösenord för anknytningar bör vara långa och komplicerade med en blandning av
gemener, versaler, siffror och specialtecken.
Alla anknytningar bör autentisera sig för att tillåtas göra utgående samtal.
Asterisk bör konfigureras så att systemet inte tillåter gäst samtal från internet.
Specificera om möjligt för varje anknytning från vilket IP registrering får ske.
Använd olika anknytningsnummer och användarnamn för autentisering.
Asterisk bör konfigureras med ”alwaysauthreject=yes”
Asterisk bör om möjligt inte anslutas så all trafik från internet tillåts genom
brandväggen, utan endast trafik från vitlistade IP adresser.
Finns möjligheten bör Asterisk läggas bakom en extern brandvägg med detektering
av oönskad SIP trafik.
Även om ett script för automatisk blockering inte ska ses som ett fullgott skydd så
kan det vara till nytta i att stoppa oönskad trafik.
Byt om möjligt till en icke-standardport för SIP. Detta höjer på inga sätt säkerheten
men kan minska antalet skanningsförsök.
Använd VPN om möjligt. Både mellan kontor och för klienter.
Kontrollera loggfilerna regelbundet.
Använd om möjligt pinkod för betalsamtal och utlandssamtal.

Analys av reabilitet
Reabiliteten i testen bedöms vara hög då SIP debugging kan verifiera resultaten och data från
loggarna bekräftar det som debugging också visade.

5.3

Analys av validitet
Validiteten bedöms vara god eftersom testets utformning tydligt definierar vad som ska
mätas. Ett bredare test kunde däremot ha gjorts där t.ex. även andra penetrationsverktyg
kunde använts.

5.4

Diskussion
Undersökningen kan givetvis göras mycket mer omfattande och inkludera andra aspekter av
säkerheten. Testet omfattade inte kontroll av de administrationsgränssnitt eller andra
tjänster som PBX systemet använder sig av. Stora säkerhetsbrister kan finnas i
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konfigurationen av databas, webbserver, SSH och andra delar av systemet som inte alls
berörts i dessa test. Säkerhet i dessa aspekter är givetvis precis lika viktig.

6 Slutsats och framtida arbete
I detta kapitel sammanfattas resultatet av projektarbetet och diskussion förs kring vad som
kunde gjorts bättre samt vad nästa steg i arbetet är.

6.1

Slutsatser
Projektet resulterade i en framgångsrik installation av en IP-PBX väl anpassad för företagets
behov. Systemet har markant förbättrat kommunikationsupplevelsen inom företaget och
dess kunder. De delmål som sattes upp nåddes och systemet uppfyller de villkor och
önskemål man hade vid projektstart.
Frågeställningen kring säkerheten fick större klarhet och den experimentstudie som gjordes
mynnade ut i rekommendationer för hur konfiguration av systemet kan nå en högre säkerhet
än standardutförandet. Dessa erfarenheter har kommit till användning i detta projekt och
kan förhoppningsvis hjälpa även andra.
Säkerhet är av högsta betydelse vid installation av en IP-PBX och det är lätt att missa viktiga
detaljer. I detta projekt har endast en aspekt av säkerheten lyfts fram och testats, men vid
installation bör en än mer omfattande säkerhetssatsning göras.

6.2

Begränsande faktorer
Det faktum att systemet endast testades ur en säkerhetsaspekt är den största begränsande
faktorn då det finns många fler angreppspunkter. De rekommendationer som mynnade ut ur
testresultaten skyddar även systemet som helhet, men ska på inga sätt ses som en
heltäckande säkerhetslösning vid installation av en IP-PBX.

6.3

Framtida arbete
I nuvarande konfiguration finns begränsningar i hur mobila klienter kan ansluta till systemet
p.g.a. brandväggen. Man måste manuellt lägga till de adresser som har tillgång till systemet i
en vitlista. Önskemål inför framtiden är att införa någon form av autentisering via ex. en
webbsida där mobila användare temporärt kan öppna upp brandväggen för SIP-trafik från IP
adress man ansluter ifrån. Alternativt kan man införa ett VPN även för mobila klienter.
Systemet bör även regelbundet uppdateras med säkerhetspatchar. Det vore önskvärt om
sådana uppdateringar kunde genomföras automatiskt genom uppdateringsscript.

36 | Slutsats och framtida arbete

6.4

Reflektioner
Projektet har bidragit till en bättre lösning för företaget när de gäller telefonin. Man har ett
bättre system som är enklare att administrera, mer flexibelt och det till en lägre
månadskostnad. Man kan föra fler samtidiga samtal och behöver inte vänta på upptagna
linjer. Det har skapat en miljö där arbetet på företaget kan bedrivas effektivare.
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Appendix C: Tidsplan

Förstudie
Beställning av tjänster
Beställning av hårdvara
Planering för installation
Installation nätverk kontor 1
Installation nätverk kontor 2
Konfiguration av VPN
Installation av hårdvara för växel
Installation av Asterisk
Konfiguration av Asterisk
Installation av övrig utrustning
Installation telefoner
Tidsåtgång

2006-04-18 2006-04-25 2006-05-02 2006-05-09 2006-05-16 2006-05-23 2006-05-30 2006-06-06 2006-06-13 2006-06-20 2006-06-27
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Appendix D: Script för blockering av IP vid felaktig registrering
Följande Perlscript söker efter strängarna ” failed for \'(.*?)\' - Username\/auth name mismatch” och ” failed
for \'(.*?)\' - Wrong password” i loggfilen för asterisk som återfinns i /var/log/asterisk/full. Om felaktigt
inloggningsförsök upptäcks jämförs IP med redan blockerade adresser och läggs till i tabellen
”asterisk" för iptables.

#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use warnings;
my (@fail);
my %blockerade;
my %laggtill;
my $run;
open (INPUT, "/var/log/asterisk/full") or die "\n", $!, "Ingen loggfil hittad\n";
while (<INPUT>) {
my ($line) = $_;
chomp($line);
if ($line =~ m/\' failed for \'(.*?)\' - Username\/auth name mismatch/) {
push(@fail,$1);
}
if ($line =~ m/\' failed for \'(.*?)\' - Wrong password/) {
push(@fail,$1);
}
}
my $ban = `/sbin/iptables -n -L asterisk`;
while ($ban =~ /(.*)/g) {
my ($line2) = $1;
chomp($line2);
if ($line2 =~ m/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)(\s+)/) {
$blockerade{ $1 } = 'blocked';
}
}
while (my ($key, $value) = each(%blockerade)){
print $key . "\n";
}
if (@fail) {
&count_unique(@fail);
while (my ($ip, $count) = each(%laggtill)) {
if (exists $blockerade{ $ip }) {
print "$ip already blocked\n";
} else {
$run = `/sbin/iptables -I asterisk -s $ip -j DROP`;
print "$ip blockerad. $count attempts.\n";
}
}
} else {
print "Inga felaktiga registreringar.\n";
}
sub count_unique {
my @array = @_;
my %count;
map { $count{$_}++ } @array;
map {($add{ $_ } = ${count{$_}})} sort keys(%count);
}
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Appendix E: Installation av CentOS
Installationen är en minimal installation med ISO nedladdad från www.centos.org
Skivavbildningen bränns till ett tomt medium och installeras enligt följande procedur:
1. Välj installationsspråk

2. I nästa ruta väljs minimal installation, automatisk partitionering och korrekt tidszon.

3. Under nätverksinställningarna sätts hostname till ”asterisk”, i övrigt lämnas inställningarna enligt
standard.
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4. Därefter sätts lösenord för rootkontot. (Se separat dokument)

5. Direkt efter installationen uppdateras systemet med kommandot ”yum –y update”
6. Eftersom många rapporterat om problem med asterisk i kombination med SElinux som följer
med CentOS rekommenderas det att avaktivera det. Det görs genom att editera filen
/etc/selinux/config och se till att raden ”SELINUX=disabled” finns med istället för ”enforcing”.
Sedan startas systemet om.
7. En del verktyg för nätverkskommandon och wget installeras med: ”yum –y install net-tools
wget”
8. Som databas installeras Maria-db med kommandot: ”yum install mariadb-server” och sätts
att starta automatiskt med: ”systemctl enable mariadb”.
9. Följande script exekveras för att konfigurera databasen:
”/usr/bin/mysql_secure_installation” Rootlösenord är default blankt, nytt sätts. Anonyma
användare tas bort. Root kan endast logga in från localhost, testdatabasen tas bort, och
privilegierna laddas om.
10. Apache och PHP installeras med följande kommando: ”yum -y install httpd php php-pear
php-mysql php-process php-mbstring” och apache sätts att starta vid boot med ”systemctl
enable httpd”
11. Användare och grupp för asterisk läggs till och apache konfigureras för att köras som denna
användare istället:
”useradd -c "Asterisk PBX" -d /var/lib/asterisk asterisk”
Editera httpd.conf och ändra raden ”user asterisk” samt ”group asterisk”.
Samtidigt ändras ”AllowOverride All” samt ”Options FollowSymLinks” under <Directory>
Därefter startas tjänsten med: ”systemctl start httpd”
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Appendix F: Installation av Asterisk
Asterisk kompileras och installeras direkt från källkoden enligt följande steg.
1. Först installeras de paket som behövs för asterisk installationen: ” yum install wget curl bison
perl perl-CPAN openssl-devel kernel-devel audiofile-devel sox svn gcc-c++ make ncursesdevel libxml2-devel mysql-devel sqlite-devel libuuid-devel jansson-devel”
2. Sedan laddas källkoden till asterisk ned. Senaste versionen finns på:
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk
3.
4.
5.
6.

Filerna extraheras: tar -xvzf asterisk-current.tar.gz
Stöd för mp3 formatet läggs till: ”contrib/scripts/get_mp3_source.sh”
Konfigurera libdir i källkoden: “./configure --libdir=/usr/lib64”
Kompilera meny ”make menuselect” och välj addons: format_mp3, app_mysql, cdr_mysql.
Även sounds-en-wav, sounds-en-alaw väljs. Tryck sedan ”esc” för att avsluta och ”s” för att
spara.
7. Kompilera och installera asterisk med ”make” och ”make install”
8. Ändra ägarskap:
chown -R asterisk:asterisk /var/run/asterisk
chown -R asterisk:asterisk /var/log/asterisk
chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk
chown -R asterisk:asterisk /var/spool/asterisk
chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk
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Appendix G: Installation av FreePBX
1. Installera följande paket som behövs för FrePBX: ”pear install db-1.7.14”
2. Installera Lame för mp3 stöd ” wget
http://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame-3.99.5.tar.gz”
Packa upp Lame: ”tar zxvf lame-3.99.5.tar.gz”
Installera genom: ” ./configure” ”make” ”make install”
3. Ladda ner och extrahera FreePBX:
”wget http://mirror.freepbx.org/freepbx.tgz”
”tar -xvzf freepbx.tgz”
4. Skapa databas för FreePBX. Ange lösenord för databasen som valdes tidigare.
”mysqladmin -u root -p create asteriskcdrdb”
” mysql -u root -p asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql”
” mysqladmin -u root -p create asterisk”
” mysql -u root -p asterisk < SQL/newinstall.sql”
5. Skapa databasanvändare för freepbx. Ersätt xxxxx med lösenord.
” mysql -u root –p”
GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdrdb.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY
'xxxxxxxx';
GRANT ALL PRIVILEGES ON asterisk.* TO asteriskuser@localhost;
flush privileges;
quit
6. Starta asterisk “./start_asterisk start”
7. Installera FreePBX “./install_amp”
8. Stoppa asterisk och starta det med FreePBX istället:
asterisk -rx "core stop now"
amportal start
Installationen för FreePBX är nu klar. Systemet kan nu nås från IP adressen för servern i en
webbläsare och administreras genom webbgränssnittet.
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Appendix H: Administration av GSM Gateway
1. Logga in på GSM-gatewayn genom att ange adressen i webbläsaren.
(OBS! Se till att datorn har åtkomst till voip nätet, eller skapa en ssh tunnel genom att med
t.ex. putty ansluta till PBX systemet som har åtkomst mot voip nätet och sedan tunnla en
lokal port till gatewayn via pbx systemet.)

2. Kontrollera status för den mobila anslutningen genom att klicka på status i menyn.
Välj det sim kort som status önskas för i dropmenyn.
Här syns indikeringar på signalstyrka, registreringsstatus för simkortet samt senast uppringda
nummer och senast inkommande nummer. Det är nyttigt vid felsökning.
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3. Mobila inställningar finns i menyn mobile/settings.
Här anges styrka (gain) för ljudet, pinkod för simkortet enligt följande inställningar.

4. Nätverksinställningar. GSM Gatewayn har två nätverksportar, LAN och WAN. Dessa är
bryggade och WAN interfacet är konfigurerat mot nätverket enligt följande inställingar:

5. Under ”service Domain” görs inställningar för vilket SIP konto som ska anslutas mot vilken
radio och simkort. Välj radio i droplisten överst och konfigurera enligt följande:
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6. Under ”ports” väljs vilka portar som används för SIP meddelande samt RTP trafik.

7. Under ”Codecs” väljer man prioritetsordning på vilken codec som ska använda för
ljudöverföringen.

8. Under SIP responses ställer man in vilka SIP meddelanden som ska användas under olika
omtändigheter som t.ex. att radion är upptagen. Man kan då få systemet att välja att försöka
med en annan linje. Inställningar enligt nedan:
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Appendix I: Administration av Asterisk i FreePBX
För att administrera FreePBX, logga in i systemet genom att ange IP adressen i webbläsaren.
(Fungerar endast från specifik dator avsedd för administration. Eller tunnla genom SSH med
hjälp av t.ex. putty.)
Logga in genom att klicka på ”FreePBX Administration”. Ange login och lösenord.

Glömt lösenord i FreePBX
Om lösenordet till webbgränssnittet förloras kan man komma in i administrationspanelen
ändå genom att ta reda på sessionsID för PHP. Det syns om man markerar texten på sidan
t.ex. genom att trycka ctrl+a. Anslut sedan med rootbehörighet via ssh till servern och skriv in
”amportal a u nrurut44344s329df” i ett terminalfönster. Ersätt sessionsid i kommandot med
det som syns på sidan. Du kan nu logga in utan lösenord.

Lägga till och ta bort anknytningar
Ta bort
1. Gå in på Applications/Extensions
2. Klicka på den anknytning i listan som önskas tas bort.
3. Klicka sedan på ”Delete Extension”

Lägga till
1. Gå in på Applications/Extensions och se till så att ”Generic CHAN SIP Device” är markerad.”
Klicka på ”Submit”
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2. Skriv i önskat anknytningsnummer enligt
nummerplan i ”User Extension”
Skriv beskrivning eller namn i ”Display Name”
Skriv önskat lösenord i fältet ”Secret”. Välj ett starkt
lösenord enligt policy.
3. Välj de egenskaper som anknytningen ska ha som
t.ex. tid för ringning, tid innan vidarekoppling,
samtal väntar etc.
Välj också om användaren ska ha röstbrevlåda
genom att byta status till enabled under voicemail.
Välj om anknytningen ska vara tillgänglig i
användarportalen eller inte under User Manager
Settings. Skriv in lösenord här igen. Det kan vara ett
annat lösenord för portalen.
4. Klicka sedan på Submit längst ner på sidan.

Logga in/ut i kösystem från valfri anknytning
Logga in:
1. Ring anknytningsnumret till den kö du önskar logga in i följt av *. Ex. 1231*
2. Tryck in det anknytningsnummer du önskar ta emot samtal till följt av #
3. Din anknytning är nu inloggad och samtal från kön kopplas till din anknytning
Logga ut:
1. Ring anknytningsnumret till den kö du önskar logga ut ifrån följt av **. Ex. 1231**
2. Tryck in det anknytningsnummer du önskar ta emot samtal till följt av #
3. Din anknytning är nu utloggad ur kön och du får inte längre några samtal från kön.
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Lägga till tidsgrupp
1. Gå in på Applications/TimeGroups
2. Skriv namn för tidsgruppen
3. Fyll i under vilka tider, dagar, perioder och månader
tiden ska gälla.
4. Tryck submit

Lägga till tidsvillkor
1. Gå in på Applications/Timeconditions
2. Fyll i namn och välj den tidsgrupp som villkoret ska
gälla för.
3. Välj vart samtalet ska kopplas om villkoret stämmer
4. Välj vart samtalet ska kopplas om villkoret inte
stämmer
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Spela in systemmeddelanden
1. Gå in på admin/system recordings
2. Välj inspelad fil att ladda upp eller skriv in ett
anknytningsnummer som du vill använda för
inspelning av meddelandet i rutan. Tryck på
”go”.
3. Ring *77 från vald anknytning. Tala efter tonen
som kommer och tryck # efter du är klar.
4. Fyll i namn för meddelande och tryck på
”save”.

Använda inspelade meddelanden
1. Gå in på Applications/anouncements
2. Fyll i namn för pålysningen och välj önskat
meddelande ur listan med inspelningar. Välj hur
många gånger meddelandet ska repeteras samt
vart samtalet skall skickas efter det spelats upp.
(T.ex. avslutas)
3. Tryck ”Submit”

Skapa ringgrupper
1. Gå in på Applications/Ring groups
2. Fyll i önskat nummer på ringgruppen samt
beskrivning.
3. Välj vilka anknytningar som ska vara med och hur
länge det ska ringa. Välj att mottagaren ska
bekräfta samtal genom att trycka 1 vid svar för att
undvika telefonsvarare. Även externa nummer kan
läggas till i ringgrupper och då kan man t.ex.
hamna hos mobilsvar. Denna funktion undviker
det.
4. Tryck ”Submit”
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Lägga till trunk till extern operatör
1. Gå in på Connectivity/Trunks. Välj sedan
“Add SIM (chan_sip) Trunk
2. Skriv in namnet på operatören i ”Trunk
Name” och huvudnumret som ska
användas vid utgående samtal i
”Outbond CallerID”.
3. Under ”Outgoing Settings” ska
operatörens namn stå igen i ”Trunk
Name” och under ”Peer Details” och
”User Details” fylls användaruppgifter
som telefonnummer, användarnamn och
lösenord i. Detaljerna skiljer sig mellan
operatörer.
4. Under registration fylls uppgifter i enligt
följande format:
”login:lösenord@sip.teleoperatör.se”
5. För att kunna använda den anslutning
man just konfigurerat ska man även
skapa en nummerplan där man väljer
vilka uppringda nummer som ska skickas
via denna operatörs nät. Detta görs
under ”Connectivity/Outbound Routes”.
6. Fyll i namn på nummerplanen, om den ska
gälla specifika tider enligt en tidsgrupp och
om lösenord måste anges för att ringa ut
med den (t.ex. för utlandssamtal)
7. Fyll i de nummermönster som ska matchas
för denna nummerplan under ”Dial
Patterns”.
8. Välj den/de operatör(er) som
nummerplanen gäller för under ”Trunk
Sequence for Matched Routes” samt vad
som ska ske om linjen/operatören är
upptagen.
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Backup och återställning
Systemet är inställt på automatisk backup enligt följande schema:
1 ggn/månad
1 ggn/vecka
1 ggn/dag

Full backup på hela systemet
Systeminställningar
Röstbrevlådor och loggfiler

Varje backup sparas 3 generationer, sedan raderas den.
Backup görs automatiskt lokalt samt till FTP server. För att ändra detta schema följ
instruktionerna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.

Välj Admin/Backup & Restore
Fyll i namn och beskrivning
Välj vad som ska vara med i backupen.
Välj var backupen ska lagras, lokalt eller externt.
Välj hur ofta denna backup ska utföras samt hur länge den ska sparas.
För att återställa en backup, välj restore och välj fil manuellt eller välj server i listan och sedan
vilken backup som önskas återställas till.
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Följande nummerplan har tagits fram för att matcha Sverigesamtal, Mobilsamtal,
Specialnummer samt utlandssamtal. Eventuella nummer som inte matchas (t.ex.
betalnummer) kräver pinkod.
Sverigesamtal
Riktnummer

Mönster

011,0120,0121,0122,0123,0125,013,0140,0141,0142,0143,0144,0150,0151,0152,0155,
0156,0157,0158,0159,016,0171,0173,0174,0175,0176,018,019
021,0220,0221,0222,0223,0224,0225,0226,0227,023,0240,0241,0243,0246,0247,0248,
0250,0251,0253,0258,026,0270,0271,0278,0280,0281,0290,0291,0292,0293,0294,0295
,0297,0300,0301,0302,0303,0304,031,0320,0321,0322,0325,033,0340,0345,0346,035,0
36,0370,0371,0372,0380,0381,0382,0383,0390,0392,0393,040,0410,0411,0413,0414,0
415,0416,0417,0418,042,0430,0431,0433,0435,044,0451,0454,0455,0456,0457,0459,0
46,0470,0471,0472,0474,0476,0477,0478,0479,0480,0481,0485,0486,0490,0491,0492,
0493,0494,0495,0496,0498,0499,0500,0501,0502,0503,0504,0505,0506,0510,0511,051
2,0513,0514,0515,0520,0521,0522,0523,0524,0525,0526,0528,0530,0531,0532,0533,0
534,054,0550,0551,0552,0553,0554,0555,0560,0563,0564,0565,0570,0571,0573,0580,
0581,0582,0583,0584,0585,0586,0587,0589,0590,0591,060,0611,0612,0613,0620,0621
,0622,0623,0624,063,0640,0642,0643,0644,0645,0647,0650,0651,0652,0653,0657,066
0,0661,0662,0663,0670,0671,0672,0680,0682,0684,0687,0690,0691,0692,0693,0695,0
696
08
090
0910,0911,0912,0913,0914,0915,0916,0918,0920,0921,0922,0923,0924,09250926,092
7,0928,0929
0930,0932,0933,0934,0935
0940,0941,0942,0943
0950,0951,0952,0953,0954
0960,0961
0970,0971,0973,0975,0976,0977,0978
0980,0981

01[1-9].
0[2-6].

08.
090[1-9].
09[1-2].
093[0-8].
094[0-3].
095.
096[0-1].
097[0-8].
098[0-1].

Mobilsamtal
Nummerserie börjar på

Mönster

070
072
073
076

070.
072.
073.
076.

Utlandssamtal
Nummer börjar på

Mönster

00

00.

Specialnummer
Larm- 112
Polisen
Tjänstenummer
Företagsnummer

112
11414
07[57].
010.
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Appendix K: Router och switchkonfiguration
Backup och återställning av routerkonfiguration i Vyatta
Spara backup
1. Anslut med SSH till routern på IP: xxx.xxx.xxx.xxx samt port xx
2. Ange kommandot ”configure”
3. Ange kommandot: “save ftp://user:pass@xxx.xxx.xxx.xxx/router.bkp” för att spara backupen
till en FTP server.
4. För att ställa in att konfigurationen automatiskt sparas vid varje förändring kan följande
kommando användas:
”set system config-management commit-archive location
ftp://user:pass@xxx.xxx.xxx.xxx/bkp”
Konfigurationen sparas då med namn och tidsstämpel på servern när förändringar görs.
För att t.ex. spara endast 20 revisioner av konfigurationen kan följande inställning användas:
”set system config-management commit-revisions 20”

Återställa från backup
1. Anslut med SSH till routern på IP: xxx.xxx.xxx.xxx samt port xx
2. Ange kommandot ”configure”
3. Ange följande kommandon: ”load ftp://user:pass@xxx.xxx.xxx.xxx/router.bkp”
”commit”
”save; exit”

Backup och återställning av
switchkonfiguration
1. Logga in på switchens
webbgränssnitt genom att skriva
switchens IP nummer i
adressfältet.
2. Välj ”Support i menyn” och sedan
”configuration File”.
3. Välj ”Download” för att spara
konfigurationen och ”Upload” för
att ladda upp en sparad konfiguration.
Klicka sedan på ”Apply”
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VPN configuration för vyatta
Konfigurationen är densamma på bägge sidor av vpn-tunneln, med undantaget att IP
adresserna för peer och local-address givetvis är omvända.
ipsec {
auto-firewall-nat-exclude disable
esp-group freecal {
compression disable
lifetime 3600
mode tunnel
pfs enable
proposal 1 {
encryption aes128
hash sha1
}
}
ike-group freecal {
dead-peer-detection {
action restart
interval 15
timeout 30
}
key-exchange ikev1
lifetime 28800
proposal 1 {
dh-group 2
encryption aes128
hash sha1
}
}
ipsec-interfaces {
interface eth0
}
site-to-site {
peer xxx.xxx.xxx.xxx {
authentication {
mode pre-shared-secret
pre-shared-secret xxx.xxx.xxx.xxx
}
connection-type initiate
description "Tunnel to freecal office1"
ike-group freecal
local-address xxx.xxx.xxx.xxx
vti {
bind vti0
esp-group freecal
}
}
}
}
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