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Abstrakt 

IP telefonie je ve firmách stále oblíbenější a s ní nízkonákladové softwarové pobočkové 

ústředny. Jednou z nejvíce využívaných SW PBX je Asterisk. Ovšem tvorba dialplánu, který řídí  

a směruje hovory, je stále náročnější. Ke zjednodušení byl vytvořen lokalizační systém DUNDi, se 

kterým se seznámíme v této práci. Cíle této bakalářské práce je aplikace systému DUNDi na 

softwarové pobočkové ústředně Asterisk a jeho analýza. Konkrétně na pobočkových ústřednách v mé 

zvolené experimentální topologii. Bakalářská práce obsahuje kompletní konfiguraci DUNDi  

a použitých technologii pro komunikaci SIP a IAX. Kromě konfigurace je zde věnována pozornost 

implementace dialplánu. Veškerá konfigurace souborů v mé topologii je zde detailně popsána. Na 

závěr se v práci zabývám testováním a analýzou fungování technologie DUNDi.  
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Abstract 

IP telephony is becoming increasingly popular in companies as well as the low cost software 

PBX. One of the most used software PBX is Asterisk. However, the creation of a dial plan, which 

manages and routes calls, is still more demanding. To simplify this, the DUNDi location system was 

created and this system is the main topic of this thesis. The goal of this thesis is an application the 

system DUNDi on the software private branch exchange Asterisk and its analysis. Namely on the 

branches in experimental topology chosen by me. The thesis contains a complete configuration of 

DUNDi and of the technologies used for a communication SIP and IAX. Beside the configuration, 

attention is paid to the implementation of the dial plan. All the configuration files in my topology are 

described in detail here. At the end of the thesis, I deal with testing and analysis of the DUNDi 

technology while it is used. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá VoIP technologií. První kapitola popisuje technologii VoIP  

a hlavně její protokoly. Zejména signalizační protokol SIP, použitý k této práci, je rozebrán do větších 

detailů. Další kapitola je věnována softwarové PBX Asterisk. Rozšiřující se IP telefonie a s ní rostoucí 

význam VoIP technologií založených na open-source softwaru samozřejmě znamená i rozšíření 

implementací softwarových PBX prostřednictvím Asterisku. Softwarová PBX Asterisk je oficiálně 

open source hybrid TDM a packet voice PBX. Právě vlastnost open-source se podílí na faktu, že SW 

PBX Asterisk patří mezi nejpoužívanější. S rostoucím počtem jednotlivých VoIP uzlů je stále 

obtížnější udržovat konzistentní dialplány. Právě z těchto důvodu vznikl lokalizační systém DUNDi. 

Systém DUNDi je součástí Asterisku a byl vytvořen Markem Spencerem, který mimo jiné vytvořil  

i právě Asterisk. DUNDi je lokalizační peer to peer systém, který operuje svým zjišťovacím 

protokolem. Systém DUNDi tvoří spojitou síť bez centralizovaného bodu, kde mezi jednotlivými body 

koluje zjišťovací protokol. Technologie DUNDi vyhledává cestu k číslům vzdálených klientů  

a odkazuje na jejich lokální dialplán. Tedy zjednoduší, zefektivní a zpřehlední jednotlivé dialplány 

PBX v síti. DUNDi protokol se přenáší pouze informace a vyhledává pomocí odpovědí a žádostí. 

Technologie DUNDi využívá ke spojení signalizační protokoly. V práci jsem použil signalizační 

protokoly SIP a IAX. Systém DUNDi jsem aplikoval na mou zvolenou experimentální topologii  

o třech PBX. Ke každé PBX byli registrovaní dva klienti. Sestavení experimentální topologie  

a aplikování systému DUNDi je hlavní náplní další kapitoly. V této práci jsou zahrnuté veškeré 

konfigurace potřebné k funkčnosti systému DUNDi na mé experimentální topologii. V závěru práce je 

rozebráno testování hovoru a DUNDi příkazů a následně analýza fungování technologie DUNDi.       
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2 VoIP 

VoIP neboli Voice over Internet Protocol je technologie, která umožňuje přenášet hlas pomocí 

IP protokolu. Přenos pomocí IP protokolu je velmi efektivní, v jedné přenosové infrastruktuře, přináší 

nové možnosti a služby z informační technologie. Dále se také technologie VoIP stále rozvíjí, rychleji 

se šíří a hlavně, což je důležitým faktorem jak pro účastníky, tak pro poskytovatele, je cenově 

výhodná. Tato cenová redukce je zejména způsobena menšími náklady na komunikační infrastrukturu. 

Samozřejmě, že VoIP má i své nevýhody, mezi něž patří např. bezpečnostní rizika, ozvěna, snížení 

spolehlivosti a dostupnost služby, zpoždění paketů či jejich případná ztrátovost. VoIP technologie je 

alternativou klasické telefonii a významně ovlivnila oblast telekomunikací. [1], [2]  

VoIP používá na 3. vrstvě OSI modelu samozřejmě protokol IP. Na 4. vrstvě používá 

transportní UDP protokol. Protokol TCP se na 4. vrstvě používá zřídka z důvodu neplynulého hovoru, 

který by vznikal kvůli častým mezerám v hovoru v případě ztráty paketu. TCP má využití pouze 

v sítích s garantovanou kvalitou či potřeby zabezpečit komunikaci. Jako komunikační protokoly se 

využívají RTP protokol, sloužící k přenosu hlasu a RTCP protokol s informacemi o přenosu. Mezi 

další důležité protokoly patří protokoly signalizační. Signalizační protokoly VoIP slouží k navazování, 

řízení a ukončování spojení. Nejčastější používané signalizační protokoly jsou H.323 (tento protokol 

však upadl s příchodem SIP). Dále již zmiňovaný SIP protokol a IAX (Inter-Asterisk eXchange). IAX 

byl vytvořen pro komunikaci s Asterisk servery, ale není limitován pouze na Asterisk. A nakonec 

méně rozšířené protokoly jako MGCP, Skinny/SCCP a UNISTIM. MGCP (Media Gateway Control 

Protocol) používá centralizovaný model VoIP, který centralizuje řízení sítě a kopíruje principy 

klasických telefonních sítí. Skinny Client Control Protocol je proprietární Cisco protokol, stejně tak 

UNISTIM je proprietární protokol firmy Nortel. Proprietárních protokolů máme dnes celou řadu. 

Většinou každý větší provozovatel má svůj vlastní proprietární protokol jako např. Siemens, Yahoo, 

MSN nebo Skype, jehož protokol je nekompatibilní s ostatními řešeními. [1], [4] 

Nejzákladnější sestava VoIP pro uskutečnění hovoru se skládá ze dvou prvků. Prvním z nich 

jsou dvě VoIP koncová zařízení, a to např. hardwarový IP telefon či softwarový telefon. Druhým 

prvkem je spojovací médium např. sítě LAN, WAN či obyčejný křížený kabel. Systém VoIP se může 

skládat z mnoha dalších různých komponent jako: Hlasová brána (VoIP Gateway), Gatekeeper, Call 

agent neboli Media Gateway Controller a Call Manager. [12] 

Hlasová brána je nejdůležitějším prvkem VoIP pokud chcete komunikovat i s klasickou 

telefonní sítí. Brána umožňuje spojení mezi datovou sítí a klasickou telefonní sítí a stará se tak  

o veškerý fyzický překlad a hlasovou kompresi. [13]  

Mimo hovor se přenáší také další signalizační informace. V roli prostředníka jsou zařízení 

jako gateway, gatekeeper a signalizační brány. Koncové body mohou být VoIP brány, IP telefony, 

media servery, mobily nebo jakékoliv zařízení schopné iniciovat a ukončit VoIP hovor. IP telefonie, 

jako VoIP telefonní aplikace, byla ze začátku orientovaná pouze na Internet. Později byla propojena 

s PSTN (klasická veřejná telefonní síť) a nahradila telefonní přípojky a klasické pobočkové ústředny 

(PBX). Tato koncepce se nazývá IP Centrex. Ta je založena na standardech H.323 a SIP. [1] 

Telekomunikace byly radikálně změněny v roce 1972, kdy pomocí standardizace PCM (pulzní 

kódové modulace) přišla digitalizace přenosu, což nás tedy přivedlo až k přenosu digitalizovaného 

hlasu na síti určené k přenosu dat pomocí paketů. Kromě PCM se používá ve VoIP ADPCM kódování, 

což je vylepšené DPCM, které je modifikací PCM kódování. Také se můžeme setkat s LPC 

kódováním. [1]  
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K digitalizaci hlasu se používají pomocí zmíněných typů kódování tzv. kodeky. Data 

zakódovaná kodeky jsou obsažena v RTP (Real Time Protocol) protokolu. Základním kodekem je 

G.711, který se používá i v klasické telefonní síti a je povinný pro všechna VoIP zařízení. Mezi další 

nejčastěji používané kodeky patří G.729 a G.723.1. Kvalitu hovorů a především kodeků hodnotí 

subjektivní parametr MOS (1-5), přičemž čím větší číslo tím lepší kvalita. [1], [2] 

Tabulka.1: Kodeky s bitovou rychlostí a kvalitou MOS 2.1[3] 

Kodek (použitý algoritmus) Bitová rychlost (kbps) MOS 

G.711 (PCM) 64 4,1 

G.726 (ADPCM) 32 3,8 

G.728 (LD-CELP) 16 3,61 

MS-GSM 13 3,1 

G.729 (CS-ACELP) 8 3,92 

G.723.1 (ACELP) 5,3 3,65 

 

Oproti telefonní síti, kde se hovorové pásmo rezervuje, se v datové síti využívá možnosti 

maximálního využití dostupného pásma. Při přenosu dat nemáme požadavky na kvalitu, ovšem real-

time aplikace jako VoIP ji vyžaduje. IP telefonie je kritickou aplikací, proto požaduje zabezpečení 

kvality služby QoS (Quality of Service). Nástroje QoS se snaží minimalizovat zpoždění doručení, 

minimalizovat proměnné zpoždění (jitter), ztrátovost paketu a poskytnou konstantní kapacitu. [1], [2], 

[3] 

2.1 Komunikační protokol RTP/RTCP  

RTP (Real Time Protocol) přenáší data v reálném čase. Ve VoIP se samozřejmě používá 

k přenosu audia a videa mezi dvěma koncovými body sítě. RTP využívá transportního protokolu 

UDP. Zaručuje doručení paketů ve správném pořadí díky sekvenčním číslům (Sequence number)  

a časovým známkám (timestamp). [16] 

RTCP (Real Time Control Protocol) je řídící protokol, který spolupracuje s RTP a poskytuje 

nám informace o kvalitě dat. [1], [2] 

2.2 Signalizační protokoly 

2.2.1 Protokol H.323 

H.323 se skládá z komponent jako Terminál, Gateway (brána), Gatekeeper (správce zóny)  

a MCU (Multi Control Unit). Terminál, což je základní a jediná povinná komponenta H.323 sítě, se 

využívá v obousměrné komunikaci v reálném čase. Musí podporovat audio službu a komunikuje 

s ostatními terminály na jiných sítích. Gateway (brána), ta má na starost bezpečnost spojení H.323 sítě 

a slouží jako překladač protokolů mezi sítěmi. Gatekeeper (správce zóny) se stará o služby jako 

autorizaci, autentizaci, překlad telefonních čísel na IP adresy, řízení přenosové kapacity, účtování 

služeb, směrování hovorů apod. A nakonec MCU (Multipoint Control Unit) jednotka pro řízení 

konferenční spojení, tudíž zajišťuje komunikaci tři a více terminálů. Převádí decentralizované spojení 

na centralizované a naopak. [2] 
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Síť H.323 obsahuje tzv. endpoint a Gatekeepera. Endpoint je koncový bod zařízení, kterým 

může být terminál, brána nebo MCU. H.323 zóna tak může obsahovat libovolný počet endpointů, ale 

vždy jen jednoho Gatekeepera.  

Protokol H.323 obsahuje prvky jako zvukové kodeky (G.711 je povinný, zbytek volitelný), 

H.225 signalizaci volání, H.225 RAS, řídicí signalizaci H.245 a RTP/RTCP. [2] 

2.2.2 Protokol SIP 

SIP (Session Initiaton Protocol) je signalizační protokol, který sestavuje, dohlíží a ukončuje 

spojení mezi účastníky hovoru. Tento protokol, pracující na aplikační vrstvě, využívá ke komunikaci 

obvykle port 5060, ale přesně neurčuje, který transportní protokol má být použit. SIP může být 

přenášen pomocí TCP i UDP protokolu. SIP je textově orientovaný protokol a díky podobné struktuře 

jako HTTP nebo SMTP a jednoduchosti syntaxe, sesadil protokol H.323 a stal se tak nejvíce 

využívaným protokolem v IP telefonii. Protokol SIP totiž nerozeznává rozdíly mezi koncovými 

zařízeními.[2][5] SIP je end-to-end orientovaný protokol, a to znamená, že koncová zařízení mají 

uloženou veškerou logiku a znají i jednotlivé stavy komunikace. SIP entita je vázána k doméně či 

hostiteli SIP proxy. Jako identita SIP entit se používá URI. Zjednodušený tvar SIP URI vypadá potom 

takto: sip:user@host. K přenosu multimédií používá SIP protokol RTP. [1] 

 

Obrázek 1:   Přenos SIP a RTP protokolu 2.1 [5] 

Stejně jako u H.323 i SIP protokol má své komponenty. User Agent je koncové zařízení SIP 

sítě a uživatele. Server je zařízení, které umožňuje kontakt mezi účastníky (User Agents). Existují  

tři typy serverů: Proxy (Stateless a Stateful), Redirect a Registrar server. [2] 

SIP Proxy servery jsou důležitou částí SIP infrastruktury. Účastníci zasílají zprávy na Proxy 

server a ten zajišťuje směrování žádostí o spojení k volanému. SIP Proxy servery dělíme na dva typy, 

a to Stateless (bezestavový) a Stateful (s informací o stavech). Stateless prakticky jenom přeposílá 

zprávy. Oproti tomu Stateful si vytvoří a ponechá záznam stavu, dokud nedojde ke spojení nebo celé 

spojení neskončí. Díky tomu nabízí Stateful Proxy server více možností jako např. přesměrování. [1]   

Redirect server slouží k přesměrování. Respektive pomáhá s přesměrováním žádostí Proxy 

serveru. Registar server slouží k požadavkům na registraci a mapování URI. [1] 
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Komponenty SIP komunikují mezi sebou pomocí žádostí. Mezi šest základních žádostí patří: 

 REGISTER – registruje User Agenta 

 INVITE – žádost o spojení 

 ACK – finální potvrzení spojení 

 BYE – ukončení spojení během hovoru 

 CANCEL – ukončení spojení, jehož sestavování ještě nebylo ukončeno 

 OPTIONS – nastavení, informace o serveru [2] 

 

Na SIP žádosti odpovídají číselné odpovědi podobné HTTP odpovědím. Ty se také řadí do 

šesti skupin: 

 1XX – informační zprávy („100 Trying“, „180 Ringing“) 

 2XX – úspěšné ukončení žádosti („200 OK“)  

 3XX – přesměrování („302 Moved Temporarily“, „305 Use Proxy“) 

 4XX – chyba klienta („403 Forbidden“) 

 5XX – chyba na serveru ("500 Server Internal Error", "501 Not Implemented") 

 6XX – globální selhání ("606 Not Acceptable") [2] 

 

Signalizace SIP spolupracuje s dalším protokolem k popisu relací, médií a časování. Ten 

určuje použitá kódování pro média, čísla portů atd. Nejčastěji se používá protokol SDP 

(Session Description Protocol). [1]  

Protokol SIP má však stále jednu velkou nevýhodu a to komunikaci přes NAT. [5] 



 

VoIP 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku 2 vidíme ukázku SIP spojení s udržením SIP proxy v signalizační trase. Při použití 

SIP proxy obecně probíhá od potvrzení ACK výměna přímo mezi klienty. 

 

 

Obrázek 2:   Ukázka SIP spojení 2.2 [6] 
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3 PBX Asterisk 

Asterisk je open source framework pro vytváření aplikací pro komunikaci a hlavně softwarová 

implementace telefonní pobočkové ústředny PBX (Private Branch eXchange) umožňující IP telefonii, 

anologovou telefonii i ISDN. Asterisk  je software, který dokáže změnit obyčejný počítač na 

komunikační server. Asterisk je oficiálně definován jako open source hybrid TDM a packet voice 

PBX. Hlavní a nejčastěji používanou platformou je Linux/Unix. Díky tomu, že je Asterisk open 

source, se stal jedním z nejpoužívanějších telekomunikačních softwarů ve VoIP oblasti. Využívají ho 

malé a velké podniky, call centra, dopravci a vládní agentury po celém světě. Asterisk je zdarma a je 

vyvíjen firmou Digium. Byl vytvořen v roce 1999 Markem Spencerem. [1], [7]  

Asterisk může být mimo jiné použit v aplikacích, jako různorodá VoIP gateway (MGCP, SIP, 

IAX, H.323), pobočková ústředna (PBX), voicemail služby s adresářem, interaktivní hlasový průvodce 

(IVR) server, softwarová ústředna (Softswitch), konferenční server, packet voice server, šifrování 

telefonních nebo faxových volání, překlad čísel, aplikace Calling card, prediktivní volič (Predictive 

dialer), řazení volání do front se vzdáleným zprostředkovatelem, vzdálené „kanceláře“ pro existující 

PBX. [1] 

3.1 Rozhraní a hardware 

Systém Asterisku je navržen pro použití nových rozhraní a umožnění snadného přidání nových 

technologií. Hlavním cílem je podpora různých typů současných i budoucích telefonních technologií. 

Obecně jsou rozhraní rozdělená do tří základních skupin. [1]   

Dahdi (Zaptel) hardware – Zde Asterisk pracuje s procesorem počítače (CPU) a vytváří 

TDM softwarově, které nazývané pseudo TDM rozhraní. Používá se pro různé síťové rozhraní jako 

PSTN, POTS, T1, E1, PRI, PRA a další. 

non-Zaptel hardware – konektivita k tradičním telefonním službám avšak bez podpory 

pseudo TDM rozhraní. Používá se pro rozhraní typu ISDN4Linux, OSS/Alsa, LTI a další. 

packet voice – rozhraní bez specializovaného hardwaru. Používají se protokoly pro 

komunikaci přes paketové sítě jako IAX, SIP, H.323, MGCP, VoFR. [8] 

Asterisk je schopný komunikovat s širokou škálou různých technologií. Ovšem pro připojení 

ke klasickým telekomunikačním sítím, jako např. PSTN, vyžaduje Asterisk specifický hardware 

v podobě karet. Tyto karty telefonních rozhraní jsou PCI nebo PCI Express kartami, které převádějí 

signalizaci do interních formátů Asterisku. Asterisk pracuje s těmito kartami pomocí ovladačů, které 

obsahuje balíček DAHDI (Digium Asterisk Hardware Device Interface).  Typy karet: 

Analogové – tyto karty podporují POTS (Plain Old Telephone Service) a analogové linky  

a telefony. Používají samostatné moduly FXO a FXS. 

Digitální – slouží pro digitální rozhraní ISDN linky. Pro přípojky E1/T1 PRI i BRI. 

Kompresní – tyto karty slouží k tzv. překódování, tedy kompresi kodeků v reálném čase. 

Pomáhá tak CPU, které je při více hovorů touto kompresi značně vytěžováno. [10]  
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3.2 Kanály 

„Kanály jsou logická spojení s různými signalizačními a přenosovými cestami, které může 

Asterisk využívat k vytváření a spojování jednotlivých hovorů.“[10] Asterisk nedělá žádné rozdíly 

mezi typy kanálů, tedy telefonní linkou a telefonem (FXO a FXS). Kanál může být připojení 

k běžnému telefonu, telefonní lince nebo k logickému hovoru (Internetové hovory). Volání jsou 

umístěna nebo přijata na odlišných kanálech. [14] 

Všechny tyto kanály jsou přípojné body, s nimiž Asterisk zachází. Vzájemná interakce se dále 

provádí v dialplánu (extensions.conf). Důležitým bodem je, že Asterisk prakticky zachází se všemi 

kanály stejně, i když se liší v rámci použité technologie a konektivity. Díky tomuto způsobu zacházení 

s kanály je Asterisk extrémně flexibilní a silnou PBX. V různých klasických PBX mají odlišné kanály 

zcela jiné způsoby komunikace. [8] 

Standardními typy kanálů jsou Agent (ACD Agent kanál), Console (konzolový klientský 

ovladač pro zvukové karty), H.323, IAX nebo IAX2 (Inter-Asterisk Exchange Protocol), Local 

(Loopback do dalšího kontextu), MGCP (Media Gateway Control Protocol), Modem (pro připojení 

ISDN linek), phone (Linuxový telefonní kanál), SIP (Session Initiation Protocol), Skinny (ovladač pro 

Cisco Skinny Client Control Protocol), VOFR (Voice over Frame Relay), VPB (pro připojení 

obyčejného telefonu a telefonní  linky používající Voicetronix karty), Zap (pro připojení obyčejného 

telefonu a telefonní linky používající Digium karty). [8] 

3.3 Architektura 

Asterisk se velmi liší od jiných, tradičnějších telefonních ústředen v tom, že dialplán zachází 

se všemi příchozími kanály v podstatě stejným způsobem. Asterisk je jakoby středový prvek spojující 

telefonní technologie a aplikace. V Asterisku je prakticky vše, co přichází nebo vychází ze systému, 

zařazeno v určitém kanálu, který pak zpracovává diaplán. [8], [9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 3:   Rozdíl architektury Asterisk a klasické PBX 3.1 [9] 
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3.4 Dialplán 

Dialplán je jedna z nejdůležitějších částí Asterisku vůbec. Určuje, jak má Asterisk zpracovávat 

příchozí a odchozí hovory a řídí jejich směrování. Dialplán je konfigurován v souboru extensions.conf, 

kde jsou formou skriptovacího jazyku popsány pokyny. Je plně přizpůsobitelný a nezávislý na 

jakékoliv technologii. [9]  

Dialplán je tvořen ze sekcí general, globals a dále vytvořených kontext, popřípadě i makra. 

Sekce general obsahuje základní nastavení např. ohledně ukládání dialplánu, viz níže.  

[general] 

static=yes 

writeprotect=yes [8] 

Sekce globals obsahuje globální proměnné používané jako konstanty s natavenými hodnotami. 

Např. nastavení doby vyzvánění a jaký zvukový soubor bude přehrán ve voicemailu viz níže. 

[globals] 

RINGTIME => 3 

MANNOUNCE => mysounds/my-vm-announce[11] 

V dialplánu pracujeme také s dalšími proměnnými např. aplikační, kanálové atd.  

Dialplán se skládá ze souboru několika kontext. Kontexty jsou nejdůležitějšími částmi 

dialplánu. Kontexty vyjadřují, co a jakými funkcemi má Asterisk provést. Extensions dále pak 

vykonávají funkce podle priorit, které nám určují, v jakém pořadí se budou vykonávat. Mimo funkce 

můžou být extensions přesměrovány na jiný příkaz. Každý příkaz je uveden na samostatném řádku  

v následujícím formátu. [8] 

exten => extension,priority,Command(parameters)   

Např. extensions 123 zvedne hovor, přehraje zprávu s názvem „hello“ a zavěsí, viz níže. 

exten => 123,1,Answer   

exten => 123,2,Playback(hello)   

exten => 123,3,Hangup [8]      

Kontexty můžou být také implementovány s různými funkcemi. Například Security - povolení 

mezinárodních volání pouze z určitých telefonů. Routing - směrování hovorů na základě extension. 

Autoattendant - uvítání volajících a vyzvání k volbě extension. Multilevel menus - menu pro prodej, 

podporu atd. Authentication - dotaz na přístupové heslo pro určité extension. Callback - redukce 

mezinárodních poplatků. Privacy - seznam nežádoucích volajících čísel na dané extension. PBX 

Multihosting - lze vytvářet „virtuální hosty“ na PBX. Daytime/Nighttime - lze měnit chování na 

základě hodin. Macros - vytváření skriptů pro běžně používané funkce. [8] 
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3.5 DUNDi 

Systém DUNDi (Distributed Universal Number Discovery) je peer to peer (klient-klient) 

systém pro lokalizaci internetových gateways (bran) na telefonních službách. DUNDi poskytuje 

službu zjišťovacího protokolu, který lokalizuje zdroje na vzdálených místech. První myšlenka DUNDi 

bylo decentralizované směrování pomocí GPA (General Peering Agreement). Tato myšlenka se ale 

neujala a protokol DUNDi je nyní využíván jako vyhledávací služba s možností požadavků  

a předávání informací mezi klienty (peers). DUNDi je něco jako velký telefonní seznam s klienty, ke 

kterým zná VoIP cestu s extension číslem nebo telefonním číslem PSTN. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku 4 si uvedeme názorný příklad, jak DUNDi pracuje. Ptáme se jako PBX1 

pobočkové ústředny PBX2 na cestu k extension 4001, ke kterému nemáme přímý přístup. PBX2 ale 

také neví, ale může se zeptat sousední pobočkové ústředny PBX4. PBX4 už cestu zná a dodá PBX2 

informaci o cestě IAX2/dundi:very_long_password@hostname/extension. PBX2 nám předá informaci, 

kterou si také sám uloží do databáze a při opětovném dotazu může hned odpovědět. Nyní můžeme 

provést žádost k extension 4001 přes box PBX4. 

DUNDi provádí vyhledávání dynamicky, a to buď s přepínačem switch v extensions.conf 

souboru nebo s použitím DUNDILOOKUP () jako dialplán funkce. DUNDi se nejčastěji používá 

v soukromých sítích pro zjednodušenou správu extension čísel. DUNDi má svůj konfigurační soubor 

dundi.conf, který obsahuje tři úseky, a to [general] sekci, [mapping] sekci a poslední sekci 

k definování klientů. Úsek klienta se zapisuje pomocí MAC adresy např. [FF: FF: FF: FF: FF: FF]. [9] 

Obrázek 4:   Příklad DUNDi dotazování 3.2 [9] 
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4 Konfigurace DUNDi v experimentální topologii 

Právě zmíněný systém DUNDi je hlavní náplní této práce. Respektive jeho implementace 

prostřednictvím softwarové pobočkové ústředny Asterisk. Systém DUNDi, stejně jako Asterisk, je 

vyvíjen firmou Digium. DUNDi je tedy již součástí Asterisku, takže není potřeba doinstalovávat další 

balíčky. Ovšem pouze od verze Asterisku 1.2 a výše. Systém DUNDi jsem testoval na experimentální 

topologii o třech softwarových PBX Asterisk.  

4.1 Experimentální topologie 

Testování systému DUNDi probíhalo na mé zvolené experimentální topologii o třech 

softwarových PBX. Každá z těchto PBX byla na virtuálním vzdáleném serveru. Všechny servery 

samozřejmě operovaly s operačním systémem linux, bez kterého by bylo obtížné Asterisk 

konfigurovat. Každý ze serverů měl přiřazenou IP adresu (158.196.244.176-7-8). PBX jsem 

registroval vždy dva klienty. Topologie byla propojena jak síťově tak protokolem SIP a IAX  

a samozřejmě samotným DUNDi. Topologii můžeme vidět na obrázku 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5:   Experimentální topologie 4.1 
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Signalizační protokol pro navazování spojení mezi klienty a jednotlivými PBX jsem tedy 

zvolil SIP. Protokolem DUNDi jsem nepropojil všechny PBX do tzv. trojúhelníkové topologie, aby se 

protokol DUNDi neptal pouze sousedních peerů, ale byla znázorněna funkčnost DUNDi dotázáním se 

na peera přes jiného peera. Pro mapování DUNDi mezi PBX jsem nejprve implementoval pomocí 

technologie SIP, ale po několikátém neúspěšném navázání spojení jsem mapování DUNDi 

implementoval pomocí protokolu IAX. Jelikož DUNDi mapování pomocí SIP protokolu 

neuskutečnilo autentizaci a dále nenavázalo spojení. Autentizace selhala vůči načítání klíčů 

z databáze, jelikož v standartní verzi Asterisku kanál pro SIP chan_sip nepodporuje atribut dbsecret, 

který odkazuje na klíče uložené v lokální databázi Asterisku. Tuto chybu se nepodařilo odstranit ani 

po konzultaci s vedoucím. Hovory tedy probíhaly ve spojení SIP/IAX. Pobočkové ústředny jsem 

pojmenoval PBX1, PBX2 a PBX3. Klienti, neboli peers, byli implementováni po dvou na každou 

PBX. Tedy PBX1 s klienty 101 a 102, PBX2 s klienty 201 a 202 a nakonec PBX3 s klienty 301 a 302. 

Na mé vzdálené servery jsem nainstaloval softwarovou PBX Asterisk příkazem:  

apt-get install asterisk. 

V Asterisku bylo pak zapotřebí nakonfigurovat konfigurační soubory, a to v našem případě 

sip.conf jako konfigurační soubor pro SIP spojení, extensions.conf pro vytvoření diaplánu, iax2.conf 

pro konfiguraci DUNDi extension pro mapování DUNDi a nakonec dundi.conf pro konfiguraci 

samotného DUNDi. Každý z těchto souborů obsahuje stručný popis a ukázku kódu, jak by se měl 

soubor konfigurovat. Tyto přebytečné direktivy stěžovaly orientaci při nastavování potřebných 

atributů, proto bylo výhodné je odstranit příkazy níže.  

echo > /etc/asterisk/sip.conf 

echo > /etc/asterisk/extensions.conf 

echo > /etc/asterisk/dundi.conf 

echo > /etc/asterisk/iax2.conf 
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4.2 Konfigurace SIP 

Jak už bylo zmíněno výše, spojení jednotlivých klientů s PBX jsem implementoval 

signalizačním protokolem SIP. V konfiguračním souboru sip.conf jsem napsal základní nastavení SIP 

protokolu a jednotlivé klienty dané PBX. Základní nastavení se zapisuje v sekci s názvem general. 

Moje konfigurace sekce general PBX1: 

[general] 

binaddr=158.196.244.176 

context=default 

disallow=all 

allow=alaw 

transport=udp 

Moje sekce general obsahuje pět atributů. IP adresa dané PBX se zapisuje pomocí atributu 

bindaddr. Context je základní dialplán PBX, který pobočková ústředna použije v případě anonymních 

hovorů nebo tam, kde kontext nebyl nastaven. Atributy disallow a allow se týkají kodeků. V případě 

disallow nastavujeme, které kodeky zakázat a naopak, v případě allow, které povolit. V mé práci jsem 

u každé PBX a klienta nastavil pouze kodek G.711, který v konfiguraci zapisujeme jako alaw. 

Atributem transport pak říkáme, který protokol má být použit na transportní vrstvě.    

Dále jsem konfiguroval jednotlivé klienty. Název sekce se rovnal názvu klienta. Každý 

z klientů měl totožnou strukturu konfigurace. Jednotlivé atributy konfigurace vysvětlím na příkladu 

klienta 101 z PBX1: 

[101] 

host=dynamic 

Atribut host udává IP adresu klienta či doménové jméno hostitele k registrování klienta  

k Asterisku. Dynamic říká, že je vyžadovaná registrace telefonu. Ten se zaregistruje sám z jakékoliv 

adresy. 

type=friend 

Type určuje typ klienta. Rozlišujeme typy user, peer a friend. Přičemž user se neregistruje, 

pouze autorizuje na začátku každého hovoru pomocí jména a hesla. Naopak peer se registruje. Typ 

friend je user a peer zároveň a je nejpoužívanějším typem pro připojení telefonů.   

context=local 

Atribut context přiřazuje klientovi jeho dialplán. Odkazuje tedy na daný kontext 

v extensions.conf, který pak dále řídí hovor. 

secret=1234 

Atribut secret je heslo, které je použito u registrace či autorizace klienta. Heslo jsem zvolil 

jednoduché jenom pro mé testování. Kvůli větší bezpečnosti se ve skutečnosti uvádí vyšší počet míst. 

disallow=all 

allow=alaw 

Atributy disallow a allow povolují a zakazují kodeky, jak jsem zmiňoval výše.  
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qualify=yes 

Tento atribut se používá pouze u typu peer nebo friend. Qualify kontroluje, jestli je klient 

dostupný. Dosazuje se buď číslo v milisekundách nebo yes či no. Číslo v ms je interval, vůči kterému 

porovnává Asterisk odezvu. Pokud je odezva delší, pak se peer bere za nedostupného. V případě yes 

kontroluje Asterisk klienta každých 60 sekund.    

Takovým to způsobem jsem nakonfiguroval SIP spojení na každé z PBX. Sekce general se 

lišila pouze v IP adrese PBX. Klienti byli obdobní. 

4.3 Konfigurace IAX 

K mapování systému DUNDi jsem využil protokol IAX. Jak už jsem zmiňoval výše, bylo 

tohle rozhodnutí vynuceno nefunkčností autentizace SIPu. Po nahrazení SIPu za IAX proběhla 

autentizace a uskutečnil se hovor v pořádku. V souboru iax.conf jsem nakonfiguroval sekci general  

a extension pro DUNDi. Sekce general obsahovala pouze jeden atribut a to IP adresu PBX. 

[general] 

udpbindaddr=158.196.244.176 

Dále pak bylo zapotřebí vytvořit DUNDi extension, které bude sloužit jako kanál pro DUNDi 

k mapování. Tuto extension jsem pojmenoval priv a obsahuje pět atributů. 

[priv] 

type=friend 

dbsecret=dundi/secret 

context=from-dundi 

disallow=all 

allow=alaw 

Type, disallow a allow zůstávají stejné jako v případě u SIP klientů, jak jsem vysvětloval výše. 

Context odkazuje na kontext dialplánu from-dundi v extenstions.conf. Atribut dbsecret odkazuje na 

autentizační heslo (klíč) v lokální databázi Asterisku. Atribut se zapisuje ve formátu <family>/<key>, 

podle čehož vyhledává Asterisk v databázi. V mém případě uloženo v dundi pod názvem klíče secret. 

Tuto extension priv jsem implementoval ve všech PBX totožně.   
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4.4 Konfigurace DUNDi 

Jak už jsem zmiňoval systém DUNDi je součástí Asterisku. Stačí tedy nakonfigurovat jeho 

konfigurační soubor dundi.conf. Systém DUNDi je využíván i v menších soukromých sítích. Využití 

spočívá hlavně ve zjednodušení dialplánu a právě tento způsob jsem testoval.  

PBX jsou v DUNDi identifikovány pomocí MAC adres. V dundi.conf konfigurujeme danou 

PBX plus další PBX jako DUNDi peery. Tyto peery může daná PBX mapovat  

a komunikovat s nimi. Ke komunikaci používá DUNDi svůj vlastní protokol. DUNDi protokol si 

vyměňuje dotazové zprávy mezi PBX a pracuje na UDP portu 4520. Každé PBX většinou 

implementujeme peery jako sousední PBX. Ovšem to neznamená, že pobočkové ústředny nemůžou 

získávat informace o klientech ze vzdálenějších PBX. V tom právě DUNDi získává své uplatnění. 

V nastavení DUNDi udáváme i hodnotu TTL, což je počet kroků, které může DUNDi vykonat z dané 

PBX. Kroky představují dotazy na každou další PBX v lince. Např. při nastavení TTL=3, může se 

DUNDi protokol dotázat dalších dvou PBX za sousední PBX, i když je nemá nastavené jako peery. 

Systém DUNDi totiž tvoří spojenou síť bez centralizovaného bodu.  

Dundi.conf obsahuje tři sekce. Sekce general, která obsahuje informace o PBX a základní 

parametry k fungování mezi DUNDi klientem a serverem. Další sekce mappings k nastavení 

mapování DUNDi a poslední sekce jsou DUNDi peery, jakož to PBX na které známe cestu  

a můžeme navázat spojení přes DUNDi. Ukázka sekce general z PBX1. 

[general] 

department=PBX1 

bindaddr=158.196.244.176 

port=4520 

entityid=00:0c:29:07:ed:e0 

ttl=2 

autokill=yes   

Informaci o PBX zde máme pouze jednu, a to atribut department, což je název oddělení, 

v našem případě PBX. Informací si zde můžeme nastavit několik, např. locality, country, email, phone 

atd. Tyto atributy jsou pouze informativní. Atribut bindaddr udává IP adresu PBX. Atributem port 

nastavujeme port DUNDi protokolu. Ten je defaultně nastaven na portu 4520, a proto jsem toto 

nastavení také tak ponechal. Atribut entityid je identifikátor PBX v DUNDi. Tento identifikátor by 

měla identifikovat MAC adresa rozhraní serveru. Tudíž jsem zjistil MAC adresu rozhraní serveru 

příkazem ifconfig. TTL, jak už jsem vysvětloval výše, udává počet kroků. Vzhledem k mé topologii  

o třech PBX jsem nastavil hodnotu atributu ttl na dvě. Vyšší hodnota by byla zbytečná. Kdybych 

ovšem nastavil ttl pouze na hodnotu jedna, tak by se PBX1 nemohla dotázat na klienty PBX3  

a naopak. Poslední atribut je autokill. Když je hodnota nastavena na yes, protokol DUNDi vyčká 

2000ms po odeslání dotazu DPDISCOVER klientovi a pokud neobdrží od klienta potvrzení ACK  

o přijetí, vyšle Asterisk CANCEL a tím zruší spojení. [9]    
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Další sekce je mappings. Mappings je sekce pro konfiguraci jednotlivých DUNDi kontextů 

pro mapování DUNDi. Mapováním se dotazujeme ostatních PBX na cestu ke klientům pro případné 

spojení. Pro mapování můžeme využít více DUNDi kontextů pro různé PBX a tím rozdělit své 

adresářové skupiny klientů. Nejčastěji se toto rozdělení používá při různých typech volaných sítí jako 

např. oddělení PSTN klientů. V mé práci jsem využil pouze jeden DUNDi kontext, jelikož jsem volal 

mezi PBX v jedné síti a chtěl poskytnout informace o veškerých klientech všem PBX. Konfigurace 

DUNDi kontextu v mappings má svou strukturu o několika parametrech:  

dundi_context => pbx_peers, weight, technology, destination, options 

Kde dundi_context je nově vytvořený DUNDi kontext. Pbx_peers je extension v dialplánu, 

kde jsou udány jednotlivá čísla klientů dané PBX. Weight je váha, která určuje pořadí při více 

dotazech na stejný cíl a vlastnost požadavku. Nižší číslo má vyšší prioritu, tudíž má přednost při 

požadavku. Váha je v rozmezí 0-6000 a je rozdělena do šesti skupin po 100, kdy od 600 po 6000 jsou 

už jen dále vybraná rezervovaná čísla. Nejčastěji používané hodnoty váhy jsou v rozmezí 0-99, to jsou 

čísla s autorizací vlastníka a v rozmezí 400-499, což jsou čísla od jakékoliv osoby připojené přes 

PSTN síť. Technology je zvolená technologie, přes kterou bude DUNDi navazovat spojení. Nejčastější 

zvolené technologie jsou IAX2, SIP, H.323. Destination je tvz. cesta a udává parametry pro navázání 

spojení přes DUNDi k dané PBX. Vždy, když se budeme dotazovat pomocí DUNDi, chceme získat 

právě tuto cestu i s technologií pro navázání spojení. V destination tedy uvádíme DUNDi extension, 

heslo, IP adresu dané PBX a číslo vyžadovaného klienta. V destination můžeme využít  

i proměnné pro jednotlivé parametry. A to proměnnou ${SECRET}, která doplní heslo (klíč) uložené 

v Asterisk databázi. Jaký klíč má být použit udávají dále atributy jednotlivých DUNDi peerů (inkey, 

outkey), o kterých si povíme níže. Dále proměnnou ${IPADDR}, která doplní automaticky IP adresu 

PBX. Ovšem proměnná ${IPADDR} se kvůli možnému nahrazení privátní adresy nedoporučuje 

používat. Poslední proměnná je ${NUMBER}, která doplní číslo vyžadovaného klienta. Options je 

nepovinný parametr, kde můžeme nastavit některé vlastnosti mapování, jako např. jestli číslo bude 

mobilní (mobile), obchodní (commercial) či do domu (residence). V nastavení můžeme i zakazovat 

hovory právě dle typu čísla, např. zakázat obchodní čísla (uncomunsolicit), či všechna nevyžádaná 

čísla (unsolicited). Měnit nastavení můžeme i dalšími příkazy jako nopartial, který říká, že vyžadované 

číslo musí být přesné nikoli podobné jen zčásti. [9]   

Ukázka mappings z PBX1:      

[mappings] 

priv => dundiextens,0,IAX2,priv:${SECRET}@158.196.244.176/${NUMBER}, 

nopartial 

Dundi kontext jsem pojmenoval priv stejně jako mojí DUNDi extension. Dundiextens je můj 

kontext dialplánu v extensions.conf, který udává všechna čísla klientů dané PBX. Váhu jsem nastavil 

na 0, jelikož jsou všichni registrovaní klienti. Technologii jsem zvolil IAX z důvodů zmíněných výše. 

Moje cesta pro autentizaci a navázání spojení měla tyto parametry: DUNDi extension priv pro 

mapování DUNDi, proměnou ${SECRET} pro heslo, které se doplní s Asterisk databáze, IP adresu 

PBX1, kterou jsem nastavil staticky a proměnou ${NUMBER} pro vyžadované číslo. Parametr 

nastavení jsem zvolil pouze nopartial pro přesné udání čísla, jelikož mám klienty s trojmístnými čísly 

lišící se v posledním čísle. Tato konfigurace je obdobná ve všech třech PBX až na IP adresu PBX, 

která se samozřejmě měnila v závislosti na dané PBX. 
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Další sekcí v dundi.conf jsou DUNDi peery dané PBX. Dle mé topologie na obr. 3.1 výše 

můžeme vidět spojení DUNDi. PBX2, jako středový bod v topologii, má dva peery do obou směrů 

zatímco pobočkové ústředny PBX1 a PBX3 pouze jednoho, a to právě PBX2. Toto spojení mé 

topologie jsem vybral záměrně kvůli lépe viditelné funkčnosti DUNDi. Sekce peerů se zapisují jejich 

identifikátorem, tudíž MAC adresou dané PBX. Na každém serveru jsem tedy zjistil MAC adresu 

příkazem ifconfig. Ukázka z dundi.conf PBX1, kde je jediný DUNDi peer PBX2: 

[00:0c:29:75:15:a6] 

Název sekce jako MAC adresa PBX2. 

model = symmetric 

Atribut model určuje vyměňování dialplánu se vzdáleným serverem. Možnosti inbound  

a outbound pro příchozí či odchozí hovory nebo možnost symmetric, kterou jsem i zvolil, pro obojí dle 

situace.    

host = 158.196.244.177 

Atribut host udává IP adresu peeru, tedy dané PBX.  

inkey = dundikey 

outkey = dundikey 

Atributy inkey a outkey jsou privátní a veřejné klíče pro autentizaci. Inkey nám udává, který 

klíč má být použit pro autentizaci k danému peeru (PBX2) a outkey pro autentizaci k PBX, která peer 

vlastní (PBX1). Jelikož bezpečnost nebyla náplní mé práce a navíc jsem pracoval v zabezpečené síti, 

zvolil jsem jeden klíč pro autentizaci všech PBX. Více o vytváření klíčů v další podkapitole 4.4.1 

Vytváření šifrovacích klíčů pro autentizaci. 

include = priv 

permit = priv 

Dalšími atributy DUNDi peerů jsou atributy permit, deny, include a noinclude. Atributy 

permit a deny povolují a zakazují použití určitého DUNDi kontextu pro mapování daného peeru. 

Zatímco atributy include a noinclude stanovují DUNDi kontext, který se má či nemá použít pro 

mapování tímto peerem. Poněvadž mám jediný DUNDi kontext pro mapování, nastavil jsem tedy 

kontext priv pro obojí případy permit a include.     

qualify = yes 

Stejně jako u SIP peerů je i zde atribut qualify pro ověření dostupnosti peeru. 

order = primary   

Poslední atribut order určuje pořadí při vyhledávání peera. Možnostmi můžou být primary, 

secondary, tertiary nebo quartiary, kde primárně jsou samozřejmě vyhledávány peery s nastavenou 

hodnotou primary.  Moje topologie se skládá pouze ze tří PBX, tudíž není zapotřebí nastavovat 

hodnotu secondary a výše. Hodnoty secondary a vyšší mají smysl především v rozsáhlejších 

systémech. [9] 

Tato konfigurace byla skoro totožná u všech peerů. Konfigurace se lišily pouze v atributu host, 

kde byla zadána IP adresa v závislosti na dané PBX.  
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4.4.1 Vytváření šifrovaných klíčů pro autentizaci   

Můj klíč, respektive klíče, dundikey jsem generoval pomocí astgenkey nástrojem Asterisku. 

Ten vytvoří asymetricky šifrované klíče (privátní a veřejný) metody RSA. Tyto klíče se generují 

ve složce /asterisk/contrib/scripts a to příkazem: 

astgenkey -n dundikey    

Kde parametr –n umožňuje vytvoření klíčů bez přístupového hesla. Nástroj Asterisku 

astgenkey by bez parametru –n vyžadoval heslo při každém restartování Asterisku. Za parametr –n 

dále píšeme název klíče, který chceme vytvořit. V mém případě jsem pojmenoval klíče dundikey. 

Nástroj astgenkey vytvoří tedy dva klíče. Privátní, s příponou .key (dundikey.key) a veřejný, 

s příponou .pub (dundikey.pub). Tyto klíče jsem musel pak nakopírovat do adresáře 

/var/lib/asterisk/keys pro přístup ke klíčům. Klíče jsem ovšem musel nakopírovat do všech PBX. Klíče 

jsem vygeneroval na PBX1 a ty pak kopíroval pomocí SCP (Secure copy) na zválené PBX2  

a PBX3. Ovšem do adresáře /var/lib/asterisk/keys může zasahovat pouze root, tudíž jsem nejprve 

nakopíroval klíče na adresáře home příkazy níže (ukázka kopírování na PBX2) a poté je překopíroval 

už běžným cp do adresáře /var/lib/asterisk/keys jako root. 

scp dundikey.key student@158.196.244.177:/home 

scp dundikey.pub student@158.196.244.177:/home 

 V asterisk konzoli potom musíme znovu načíst klíče příkazem: 

module reload res_crypto.so   

Poté můžeme klíče zobrazit a ujistit, že jsou připraveny k použití a to příkazem: 

keys show 

Zobrazení klíčů na PBX1: 

PBX1*CLI> keys show 

Key Name  Type     Status     Sum                               

--------- -------- ---------  --------------------------------  

dundikey  PUBLIC   [Loaded]   d0953199f070ce93b60b5df5db6ad77d  

dundikey  PRIVATE  [Loaded]   5c505a5196f3cec8d5d6d8459de86dde  

 

2 known RSA keys. 

Klíče jsou uložené v Asterisk databázi a DUNDi je mění každých 60 minut. 
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4.5 Implementace dialplánu 

Dialplán, konfigurovaný v extensions.conf, řídí a zpracovává veškeré příchozí a odchozí 

hovory. Právě zavedení systému DUNDi vede i ke zjednodušení dialplánu. Systém DUNDi je 

s dialplánem úzce spojen a právě tam najdeme jeho využití. V dialplánu se implementují jednotlivé 

extensions. Pro správné fungování DUNDi potřebujeme naimplementovat minimálně dvě extensions. 

Extension pro DUNDi kanál, který jsme konfigurovali v iax.conf a extension pro čísla všech klientů 

dané PBX, kterou potřebujeme pro mapování DUNDi. Nejdůležitější částí v dialplánu pro DUNDi je 

samotné vyhledávání.  

Jak už jsem zmiňoval v kapitole 3.5, DUNDi jde vyhledávání neboli lookup možno provést 

dvěma způsoby. První z nich je DUNDILOOKUP(), jakožto dialplán funkce. Tato funkce má své 

parametry jako extension, context a option. Extension je hledané vyžadované číslo a context je 

DUNDi kontext pro mapování (v našem případě by byl dosazen kontext priv). Option je parametr 

nastavení, kde udáváme či neudáváme hodnotu b. Hodnota b je jediná hodnota, kterou můžeme 

v options nastavit a je to zkratka pro příkaz bypass. Při jejím zapsání oznamujeme, že se při dotazu 

nedíváme do lokální mezipaměti. DUNDILOOKUP() nám zjistí technologii a cestu, kterou 

potřebujeme pro navázání spojení pro vyžadované číslo. Ovšem velkou nevýhodou je, že 

DUNDILOOKUP() vrací pouze jednu hodnotu. Chceme-li pracovat s více hodnoty musíme použít 

funkce DUNDIQUERY() a DUNDIRESULTS(). DUNDIQUERY() provede vyhledávání  

a uloží jednotlivé ID výsledných hodnot, které pak může předat funkci DUNDIRESULTS(). Tyto 

funkce nám umožní širokou řadu možností, jak pracovat s vrácenými hodnotami, ale náš dialplán nijak 

nezjednoduší. DUNDILOOKUP(), DUNDIQUERY() a DUNDIRESULTS() fungují i jako funkce 

v Asterisk konzoli. Použití těchto funkcí v Asterisk konzoli a jejich výpisů je k vidění v kapitole 5.2 

Analýza fungování technologie DUNDi.  

Druhou variantou pro vyhledávání je pomocí přepínače switch. Tento přepínač odkazuje na 

DUNDi kontext mapování a vyhledá cestu k danému číslu (extenstion). Pomocí vyhledané cesty se 

připojí uživatel přes DUNDi kanál k PBX s daným číslem. Tento DUNDi kanál pak odkazuje na svůj 

kontext v dialplánu dané PBX, kde je finálně přesměrován na lokální kontext. Každá PBX tedy 

obsahuje lokální kontext dialplánu, kde řídí hovor svých registrovaných klientů. Příchozí  

i odchozí hovory se vždy řídí dle lokálního kontextu dialplánu dané PBX. A to buď rovnou, jestli 

náleží klienti PBX nebo přesměrováním pomocí DUNDi přepínače na dialplán PBX, kde jsou klienti 

registrování. Toto řešení je tedy velmi efektivní a zjednodušuje konstrukci samotného dialplánu.  

Dialplán každé PBX v mé topologii byl téměř totožný a obsahoval pět sekcí. Sekci general  

a další čtyři různá extension jako dundiextens, local, lookup a from-dundi. Ukázka konfigurace 

extension.conf na PBX1:  

V sekci general uvádíme základní nastavení dialplánu. 

[general] 

static=yes 

writeprotect=no 

autofallthrough=yes 

priorityjumping=no   
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Atributy static a writeprotect mají vzájemnou spojitost. Jestli je static nastavený na yes 

(nastavení no nemá žádný význam) a writeprotect je nastavený na no, tak můžeme dialplán měnit  

a ukládat rovnou s Asterisk konzole. Pokud je nastaven atribut autofallthrough na yes, tak Asterisk po 

dokončení všech úkonů v dialplánu ukončí hovor. Pokud ne, čeká na vytočení dalšího extension. 

Atributem priorityjumping pak udáváme, zda je v dialplánu povoleno přeskakovat priority či nikoli. 

[16] 

Dále jsem konfiguroval jednotlivá extension neboli kontexty, jejichž pořadí v souboru nemá 

význam. 

První kontext je dundiextens, která neprovádí žádné operace (pomocí funkce Noop). 

Dundiextens slouží pro DUNDi mapování za účelem poskytnou jednotlivá čísla klientů dané PBX.  

[dundiextens] 

exten => 101,1,Noop() 

exten => 102,1,Noop() 

Dalším kontextem je local, což je lokální dialplán dané PBX. V tomto kontextu se řídí hovor 

registrovaných klientů u dané PBX. V případě, že číslo není registrovaného klienta, odkáže se na 

kontext s přepínačem switch. 

[local] 

exten => _1XX,1,Answer() 

    same  => 2,Dial(SIP/${EXTEN}) 

    same  => 3,Hangup() 

 

exten => _[23]XX,1,Goto(lookup,${EXTEN},1)  

  V případě PBX1 vyzvedne ústředna hovor funkcí Answer od klientů s číslem začínajícím 

číslicí 1. Poté funkcí Dial spojí hovor mezi klienty přes SIP a začne hovor s přenášením RTP médii. 

Nakonec se hovor ukončí funkcí Hangup. Bude-li číslo začínat číslem 2 nebo 3, Asterisk přesměruje 

číslo, pomocí funkce Goto, na kontext lookup v dialplánu. 

Kontext lookup obsahuje pouze přepínač switch, který odkazuje na mapovací DUNDi kontext. 

Můj DUNDi kontext priv vyhledá PBX s potřebným dialplánem pro uskutečnění hovoru.  

[lookup] 

switch => DUNDi/priv 

Posledním kontextem je from-dundi, což je kontext DUNDi kanálu. Tedy při vyhledávání  

a mapování přes DUNDi kanál je klient odkázán na kontext from-dundi. Kontext from-dundi pak dále 

odkáže klienta na lokální dialplán local pomocí funkce Goto. 

[from-dundi] 

exten => _1XX,1,Goto(local,${EXTEN},1)  

Každá PBX má tedy svůj lokální dialplán pro své klienty. V případě hovoru s klientem jiné 

PBX je klient přesměrován. DUNDi přepínač switch najde cestu k hledané PBX s volaným číslem 

klienta. DUNDi kanál poté přesměruje klienta na lokální dialplán PBX hledaného čísla.  
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5 Testování a analýza systému DUNDi 

5.1 Testování systému DUNDi na experimentální topologii 

Systém DUNDi jsem testoval na experimentální topologii v zabezpečené školní síti. V této síti 

byly tři vzdálené servery, sloužící jako PBX, vzájemně propojeny. K serverům jsem přistupoval přes 

terminál pomocí SSH. Prvním krokem testování bylo nakonfigurovat SIP a registrovat klienty k PBX. 

Ke každé PBX jsem registroval dva klienty. Tyto klienti byli v reálné podobě jak IP telefony, tak 

softphony. Softphony, neboli telefonní aplikace, jsem nainstaloval na mém přístroji  

a založil SIP účty pro registrování k mým PBX. IP telefony, které jsem dostal k dispozici v laboratoři, 

jsem zapojil do školní sítě a přes webovou konfiguraci také registroval k PBX.  

Po konfiguraci SIPu na každé PBX, myšleno soubor sip.conf zmíněný výše, jsem zkontroloval 

připojené klienty příkazem sip show peers v Asterisk konzoli. Tento příkaz nám zobrazí nastavené 

uživatele a informace, jestli je daný klient připojen, přes který port a pod kterou IP adresou. Ukázka 

příkazu sip show peers na PBX1: 

PBX1*CLI> sip show peers 

Name/username   Host            Dyn Forcerport ACL Port   Status      

101/101         158.196.40.48   D   N          44681      OK (7 ms)   

102/102         158.196.40.48   D   N          5070       OK (10 ms)  

2 sip peers [Monitored: 2 online, 0 offline Unmonitored: 0 online, 0 

offline]   

Po úspěšném registrování klientů můžeme přejít k hlavní části a to k samotnému DUNDi. Po 

nastavení konfiguračních souborů dundi.conf a iax.conf a také vygenerování šifrovacích RSA klíčů 

můžeme otestovat spojení DUNDi peerů. Obdobně jako u SIPu i u DUNDi můžeme zobrazit peery 

s informacemi o portu a IP adresou příkazem dundi show peers. Tento příkaz nám zobrazí peery 

připojené k dané PBX. Ukázka příkazu dundi show peers na PBX1: 

PBX1*CLI> dundi show peers 

EID               Host                Port Model     AvgTime Status          

00:0c:29:75:15:a6 158.196.244.177 (S) 4520 Symmetric Unavail OK(1ms)       

1 dundi peers [1 online, 0 offline, 0 unmonitored] 

Pro ověření jsem těmito příkazy zkontroloval veškeré klienty a DUNDi peery na všech PBX. 

Hlavním testem pro ověření správné funkčnosti systému DUNDi, společně s nastavení SIPu a správně 

sestaveného dialplánu, byl samotný hovor. Ten se samozřejmě nepovedl na poprvé. S postupným 

dolaďováním souborů a hlavně úpravou struktury dialplánu jsem hovor uskutečnil  

a dovedl DUNDi ke stoprocentní funkčnosti na mé experimentální topologii. Problémy se 

nevyskytovaly pouze v konfiguračních souborech ale i v softphonech. Některé měly problém s portem 

či s přenosem médií. Při testování byl nejspolehlivějším softphonem Jitsi. Naopak s hardwarovými 

telefony nebyl žádný problém. Testovacích hovorů proběhlo několik. Otestoval jsem hovor každého 

klienta jak lokálně s druhým klientem registrovaným u dané PBX, tak se všemi dalšími registrovanými 

klienty u ostatních PBX. Lokální hovory proběhly přes SIP a pomocí lokálního dialplánu. Ovšem 

hovory dvou různých PBX už byly spojeny DUNDi kanálem přes IAX, kde se autentizoval klient 

k PBX a hovor se dále řídil pomocí lokálního dialplánu volané PBX.  
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Jako ukázku úspěšného testování hovoru jsem zde zvolil hovor z PBX1 na PBX3, kde klient 

101 volal klienta 302. Ukázka výpisu hovoru na PBX1: 

== Using SIP RTP CoS mark 5 

    -- Executing [302@local:1] Goto("SIP/101-00000002", 

"lookup,302,1") in new stack 

    -- Goto (lookup,302,1) 

    -- Called IAX2/priv:SMYrYK+n9TEqV9B7ZBGePQ==@158.196.244.178/302 

    -- Call accepted by 158.196.244.178 (format alaw) 

    -- Format for call is alaw 

    -- IAX2/158.196.244.178:4569-2745 answered SIP/101-00000002 

    -- Hungup 'IAX2/158.196.244.178:4569-2745' 

== Spawn extension (lookup, 302, 1) exited non-zero on 'SIP/101-

00000002'     

Jak můžeme vidět na výpisu, klient 101 ve svém lokálním dialplánu byl přesměrován na 

extension lookup. Lookup zmapovala a vyhledala cestu na PBX3 s klientem 302.  Cesta měla formát: 

IAX2/priv:SMYrYK+n9TEqV9B7ZBGePQ==@158.196.244.178/302. Na druhé straně proběhla 

autentizace a hovor byl přijat a dál řízen lokálním dialplánem PBX3.  

Ukázka výpisu hovoru na PBX3: 

-- Accepting AUTHENTICATED call from 158.196.244.176: 

       > requested format = alaw, 

       > requested prefs = (), 

       > actual format = alaw, 

       > host prefs = (alaw), 

       > priority = mine 

Z výpisu vidíme, že proběhla autentizace. Jako jediný povolený kodek byl alaw (G.711). Dále 

pak se hovor řídí dialplán kontextem from-dundi s DUNDi kanálu.  

-- Executing [302@from-dundi:1] Goto("IAX2/priv-7971", 

"local,302,1") in new stack 

    -- Goto (local,302,1) 

    -- Executing [302@local:1] Answer("IAX2/priv-7971", "") in new 

stack 

    -- Executing [302@local:2] Dial("IAX2/priv-7971", "SIP/302") in 

new stack 

Z from-dundi extension byl klient přesměrován na lokální dialplán PBX3. V lokálním 

dialplánu PBX3, tedy v extension local, vyzvedne PBX3 hovor funkcí Answer a poté spojí s klientem 

302 pomocí funkce Dial. Právě u funkce Dial si můžeme všimnout, že dochází k přechodu z IAXu na 

SIP. Ovšem DUNDi kanál nezaniká. 
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Dále je již uskutečněn hovor mezi klienty přes SIP. Poté se hovor ukončí i s DUNDi kanálem.  

  == Using SIP RTP CoS mark 5 

    -- Called SIP/302 

    -- SIP/302-00000001 answered IAX2/priv-7971 

  == Spawn extension (local, 302, 2) exited non-zero on 'IAX2/priv-

7971' 

    -- Hungup 'IAX2/priv-7971' 

Tento konkrétní hovor probíhal v laboratoři mezi dvěma IP telefony. Obdobně probíhaly  

i ostatní hovory jak s IP telefony, tak se softphony. Testovací hovory tedy dopadly úspěšně. 

5.2 Analýza fungování technologie DUNDi 

Technologie DUNDi není nikterak revoluční technologií v IP telefonii, avšak se svou 

uplatněnou vyhledávací funkci je prosperující a vítaná v mnoha firemních sítích. Zejména 

zjednodušení dialplánu a vyhledávání čísel v síti jsou důvody pro implementaci systému DUNDi. 

DUNDi je peer to peer systém, který tvoří propojenou síť bez centralizovaného bodu. Tudíž ale musí 

každá PBX vlastnit minimálně jednoho peera a sama být něčí peer, aby tak vzniklo celkové propojení 

všech PBX v síti. Menší nevýhodu bych viděl v identifikátorech peeru jakožto MAC adresy. Sice není 

jediný možný identifikátor, ale je nejpoužívanější a to ve velké míře. Jelikož identifikátor, po změně 

přístroje či síťové karty, musíme změnit v konfiguraci DUNDi. Výsledky DUNDi vyhledávání se 

ukládají do cache paměti Asterisk databáze. To znamená, že se nemusí opakovat vyhledávání stejného 

čísla, což zmenší vytíženost provozu sítě. Data jsou ovšem uložena v určitém expiračním čase než se 

databáze vymaže. Díky šifrovacím RSA klíčů je volání s autentizací i poměrně bezpečné.  

Co se týče fungování technologie DUNDi v mé topologii, bylo velmi efektivní použít pro 

vyhledávání přepínač switch. Díky tomuto přepínači je dialplán velmi přehledný, zjednodušený  

a efektivní. S funkcí DUNDILOOKUP() bychom museli tvořit širší lokální dialplán každé PBX. 

Rozšíření by znamenalo sepsat pokyny k hovoru pro extension od každé PBX se zahrnutím 

DUNDILOOKUP() funkce. V případě mé topologie o třech PBX se stejně začínajícími čísly by 

rozšíření dialplánu nebylo až tak extrémní. Ale vezme-li v potaz narůstající počet PBX s různými čísly 

klientů by se dialplán rozrůstal a postupně ubíral do nepřehlednosti. Ovšem vyhledání tzv. cesty 

pomocí DUNDILOOKUP() můžeme i pro své potřeby zjišťovat rovnou v Asterisk konzoli. V konzoli 

má funkce ovšem jinačí zápis a to ve formátu: dundi lookup exten@dundi_context, kde exten je 

hledané číslo a dundi_context je DUNDi kontext pro mapování.  

Ukázka vyhledávaní klienta 302 z PBX1:  

PBX1*CLI> dundi lookup 302@priv 

  1.     0 IAX2/priv:aJ0uQTkbz2BK3h5tjIE4aQ==@158.196.244.178/302 

(EXISTS|CANMATCH) 

     from 00:0c:29:94:99:78, expires in 3600 s 

DUNDi lookup completed in 103 ms 

Jak vidíme dundi lookup funkce nám vyhledá cestu s již dosazenými parametry. Plus 

identifikátor peeru hledaného klienta, který tyto informace poskytl. 
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Krom vyhledávání klientů můžeme v Asterisk konzoli využít více DUNDi funkcí. Například 

dundi query funkce, která vyhledá informace o peeru neboli PBX. Dundi query vyhledává 

v podobném formátu jako dundi lookup, akorát místo hledaného čísla se uvádí identifikátor peeru 

(PBX). Výsledné informace vypisují právě ty informace, které si zadáme v konfiguraci dundi.conf 

v sekci general. Ukázka funkce dundi query s dotazem na PBX2 z PBX1: 

PBX1*CLI> dundi query 00:0c:29:75:15:a6@priv 

DUNDi Query EID succeeded: 

Department:      PBX2 

Organization:     

City/Locality:    

State/Province:   

Country:          

E-mail:           

Phone:            

IP Address:      158.196.244.177 

Zde vidíme několik různých informací o PBX. Přesně těchto osm informací si můžeme  

o své PBX udat. V překladu oddělení, organizace, město, okres, země, email, telefon a IP adresa. 

Hlavně u lokality si můžeme všimnout, že systém DUNDi se využívá i v sítích na velké vzdálenosti 

využívajíc PBX propojené po celé zemi. 

Veškeré vyhledávání a dotazování technologie DUNDi je uskutečňováno pomocí DUNDi 

protokolu. Ten je oficiálně popsán jako lehký, bezpečný, s malou šířkou pásma a binárně kódovaný 

protokol pro sdílení a objevování cesty k číslům v libovolných dialplánech. DUNDi protokol přenáší 

pouze informace. DUNDi protokol pracuje na bázi dotazů a odpovědi.  

První dotaz vzájemně registruje dva peery, respektive registruje DUNDi peer k tázané PBX. 

Na dotaz REGREQ musí DUNDi peer odpovědět REQRESPONSE, který sdělí úspěch či selhání 

komunikace. Dotaz REGREQ obsahuje EID identifikátor a expirační čas pro vypršení dotazu. 

Odpověď REGRESPONSE obsahuje položku CAUSE, která udává informace o případném problému 

registrace či autentizace.  

Dalším dotazem je DPDISCOVER, který právě vyhledává cestu k číslům. Na DPDISCOVER 

musí peer odpovědět příkazem DPRESPONSE. DPDISCOVER obsahuje dva EID identifikátory, 

přičemž první z nich je tázané PBX a druhé je EID PBX, která vyslal dotaz jako první. Dále obsahuje 

také hledané číslo, DUNDi kontext a TTL. DPRESPONSE odpověď obsahuje mimo jiné důležitý 

atribut ANSWER, kde sdělí cestu hledaného čísla.  

Poslední dotazem je EIDQUERY, který zjišťuje informace o specifických EID (PBX) v síti. 

EIDQUERY obsahuje obě EID podobně jako DPDISCOVER. Mimo tyto dvě EID obsahuje i právě 

hledané EID, DUNDi kontext a TTL. Odpověď EIDRESPONSE obsahuje osm jednotlivých atributů 

jako možno získané informace o PBX. Tedy každý atribut vrací jednotlivou informaci o PBX. Mimo 

tyto informace obsahuje ještě atribut HINT, který udává popřípadě informace ohledně odpovědí či 

jejich nedostatku. [15]  



 

Testování a analýza systému DUNDi 

 

25 

 

Kromě těchto dotazů a odpovědí koluje v DUNDi komunikaci ještě ACK odpověď, která 

potvrzuje přijetí dotazu či odpovědi. Na obrázku 6 je k vidění, kde se během komunikace posílá 

potvrzení ACK.  

 

 

Obrázek 6:   Komunikace DUNDi protokolu 5.1 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo aplikovat systém DUNDi na SW PBX Asterisk a jeho 

analýza. Pro aplikování systému DUNDi jsem zvolil vhodnou experimentální topologii. Topologie 

byla jednoduchého charakteru o třech vzdálených serverech, které představovali jednotlivé softwarové 

pobočkové ústředny Asterisk. Na každé PBX v topologii jsem nakonfiguroval soubory potřebné ke 

spojení klientů s PBX a k samotnému mapování DUNDi. Krom konfigurace jsem na PBX  

i implementoval dialplán hovorů. Lokální dialplán každé dané PBX řídí hovory svých klientů. Systém 

DUNDi najde cestu k volanému klientovi a odkáže se právě na lokální dialplán jeho PBX. 

Ke stoprocentní funkčnosti DUNDi jsem mimo konfigurace potřeboval i vygenerovat autentizační 

RSA klíče. Ke každé PBX jsem registroval dva klienty. Následně jsem otestoval funkčnost systému 

DUNDi na mé experimentální topologii několika hovory mezi různými klienty. Nejen hovory, ale  

i výpis příkazů v příkazové konzoli Asterisku jsem testoval funkčnost DUNDi. Na úplný závěr jsem 

provedl analýzu fungování technologie DUNDi a jeho protokolu.  

Realizace praktické části proběhla bez větších komplikací. Mimo dolaďování dialplánu  

a konfigurace nastal největší problém při autentizaci DUNDi přes SIP technologii. Ve standardní verzi 

Asterisku totiž kanál SIPu nepodporuje atribut dbsecret, který určuje klíč uložený v Asterisk databázi 

sloužící jako heslo pro autentizaci. Protokol SIP jsem však nahradil protokolem IAX a systém DUNDi 

fungoval v pořádku. V mé práci jsem popsal detailně veškerou konfiguraci a v příloze jsou všechny 

konfigurační soubory jednotlivých PBX. Jelikož jsem pro vytváření mé práce čerpal informace 

ohledně DUNDi ryze z anglických zdrojů, může být má práce využita jako jistý český manuál pro 

aplikaci systému DUNDi na SW PBX Asterisk.    
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Příloha.A:   Konfigurační soubor sip.conf PBX1 

 

[general] 

binaddr=158.196.244.176 

context=default 

disallow=all 

allow=alaw 

transport=udp 

 

[101] 

host=dynamic 

type=friend 

context=local 

secret=1234 

disallow=all 

allow=alaw 

qualify=yes 

 

[102] 

host=dynamic 

type=friend 

context=local 

secret=1234 

disallow=all 

allow=alaw 

qualify=yes 
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Příloha.B:   Konfigurační soubor iax.conf PBX1 

 

[general] 

udpbindaddr=158.196.244.176  

 

[priv] 

type=friend 

dbsecret=dundi/secret 

context=from-dundi 

disallow=all 

allow=alaw 
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Příloha.C:  Konfigurační soubor dundi.conf PBX1 

 

[general] 

department=PBX1 

bindaddr=158.196.244.176 

port=4520 

entityid=00:0c:29:07:ed:e0 

ttl=2 

autokill=yes 

 

[mappings] 

priv => dundiextens,0,IAX2,priv:${SECRET}@158.196.244.176/${NUMBER}, 

nopartial 

 

[00:0c:29:75:15:a6] 

model = symmetric 

host = 158.196.244.177 

inkey = dundikey 

outkey = dundikey 

include = priv 

permit = priv 

qualify = yes 

order = primary 
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Příloha.D:   Dialplán PBX1 

 

[general] 

static=yes 

writeprotect=no 

autofallthrough=yes 

priorityjumping=no 

 

[dundiextens] 

exten => 101,1,Noop() 

exten => 102,1,Noop() 

 

[local] 

exten => _1XX,1,Answer() 

    same  => 2,Dial(SIP/${EXTEN}) 

    same  => 3,Hangup() 

 

exten => _[23]XX,1,Goto(lookup,${EXTEN},1) 

 

[lookup] 

switch => DUNDi/priv 

 

[from-dundi] 

exten => _1XX,1,Goto(local,${EXTEN},1) 
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Příloha.E:   Konfigurační soubor sip.conf PBX2 

 

[general] 

binaddr=158.196.244.177 

context=default 

disallow=all 

allow=alaw 

transport=udp 

 

[201] 

host=dynamic 

type=friend 

context=local 

secret=1234 

disallow=all 

allow=alaw 

qualify=yes 

 

[202] 

host=dynamic 

type=friend 

context=local 

secret=1234 

disallow=all 

allow=alaw 

qualify=yes 
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Příloha.F:   Konfigurační soubor iax.conf PBX2 

 

[general] 

udpbindaddr=158.196.244.177 

 

[priv] 

type=friend 

dbsecret=dundi/secret 

context=from-dundi 

disallow=all 

allow=alaw 
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Příloha.G:   Konfigurační soubor dundi.conf PBX2 

 

[general] 

department=PBX2 

bindaddr=158.196.244.177 

port=4520 

entityid=00:0c:29:75:15:a6 

ttl=2 

autokill=yes 

 

[mappings] 

priv => dundiextens,0,IAX2,priv:${SECRET}@158.196.244.177/${NUMBER}, 

nopartial 

 

[00:0c:29:07:ed:e0] 

model = symmetric 

host = 158.196.244.176 

inkey = dundikey 

outkey = dundikey 

include = priv 

permit = priv 

qualify = yes 

order = primary 

 

[00:0c:29:94:99:78] 

model = symmetric 

host = 158.196.244.178 

inkey = dundikey 

outkey = dundikey 

include = priv 

permit = priv 

qualify = yes 

order = primary 



 

 

 

 

 

XXXVI 

 

Příloha.H:   Dialplán PBX2 

 

[general] 

static=yes 

writeprotect=no 

autofallthrough=yes 

clearglobalvars=no 

priorityjumping=no 

 

 

 

[dundiextens] 

exten => 201,1,Noop() 

exten => 202,1,Noop() 

 

[local] 

exten => _2XX,1,Answer() 

    same  => 2,Dial(SIP/${EXTEN}) 

    same  => 3,Hangup() 

 

exten => _[13]XX,1,Goto(lookup,${EXTEN},1) 

 

[lookup] 

switch => DUNDi/priv 

 

[from-dundi] 

exten => _2XX,1,Goto(local,${EXTEN},1) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XXXVII 

 

Příloha.I:   Konfigurační soubor sip.conf PBX3 

 

[general] 

binaddr=158.196.244.178 

context=default 

disallow=all 

allow=alaw 

transport=udp 

 

[301] 

host=dynamic 

type=friend 

context=local 

secret=1234 

disallow=all 

allow=alaw 

qualify=yes 

 

[302] 

host=dynamic 

type=friend 

context=local 

secret=1234 

disallow=all 

allow=alaw 

qualify=yes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XXXVIII 

 

 

Příloha.J:   Konfigurační soubor iax.conf PBX3 

 

[general] 

udpbindaddr=158.196.244.178 

 

[priv] 

type=friend 

dbsecret=dundi/secret 

context=from-dundi 

disallow=all 

allow=alaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XXXIX 

 

 

Příloha.K:  Konfigurační soubor dundi.conf PBX3 

 

[general] 

department=PBX3 

bindaddr=158.196.244.178 

port=4520 

entityid=00:0c:29:94:99:78 

ttl=2 

autokill=yes 

 

[mappings] 

priv => dundiextens,0,IAX2,priv:${SECRET}@158.196.244.178/${NUMBER}, 

nopartial 

 

[00:0c:29:75:15:a6]  

model = symmetric 

host = 158.196.244.177 

inkey = dundikey 

outkey = dundikey 

include = priv 

permit = priv 

qualify = yes 

order = primary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XL 

 

 

Příloha.L:   Dialplán PBX3 

 

[general] 

static=yes 

writeprotect=no 

autofallthrough=yes 

clearglobalvars=no 

priorityjumping=no 

 

[dundiextens] 

exten => 301,1,Noop() 

exten => 302,1,Noop() 

 

[local] 

exten => _3XX,1,Answer() 

    same  => 2,Dial(SIP/${EXTEN}) 

    same  => 3,Hangup() 

 

exten => _[12]XX,1,Goto(lookup,${EXTEN},1) 

 

[lookup] 

switch => DUNDi/priv 

 

 

[from-dundi] 

exten => _3XX,1,Goto(local,${EXTEN},1) 

 

 

 

 


