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Příloha I.: Postup při vytváření certifikační autority a certifikátů 

 

Tvorba adresáře pro certifikační autoritu a podadresáře pro uložení vytvořených certifikátů, 

odhalených certifikátů, klíčů, atd. 

cd /etc/ssl/ 

mkdir demoCA   mkdir demoCA/certs   mkdir demoCA/crl  

mkdir demoCA/newcerts   mkdir demoCA/private   

 

Vytvoření prázdného souboru index.txt a souboru serial, který bude obsahovat 01.  

touch /etc/ssl/index.txt    echo 01 > /etc/ssl/demoCA/serial 

 

Vygenerování kořenové certifikační autority. 

cd /etc/ssl/demoCA 

openssl req –new –x509 –nodes –out cacert.pem –keyout cakey.pem –days 

1095 

 

Po zadání výše uvedeného příkazu budeme požádání o zadání klíčových údajů. Tyto údaje si 

můžeme předem přednastavit v souboru openssl.cnf (gedit /etc/ssl/openssl.cnf ). 

Country Name (2 letter code) [CZ]:CZ 

State or Province Name (full name) [Czech]:Czech 

Locality Name (eg, city) [Ostrava]:Ostrava 

Organization Name (eg, company) [VSB]:VSB          

Organizational Unit Name (eg, section) [VSB]:VSB 

Common Name (eg, YOUR name) [ip adresa]: IP adresa serveru 

Email Address [mrk7@seznam.cz]:mrk7@seznam.cz 

 

Vygenerovaný certifikát a klíč certifikační autority umístíme do patřičných složek. Klíč ochráníme 

proti čtení změnou jeho práv. 

mv cacert.pem certs/ && mv cakey.pem private/ 

chmod 400 private/cakey.pem 

 

Nastaveny relativní cesty k uložení vytvořených souborů. 

[ CA_default ] 

 

dir             = ./demoCA                  Kořenový adresář certifikační autority                  autority 

certs           = /etc/ssl/demoCA/certs     Úložiště podepsaných certifikátů 

crl_dir         = $dir/crl                  Úložiště odhalených certifikátů 

database        = /etc/ssl/index.txt        Databáze index                                        

new_certs_dir   = /etc/ssl/demoCA/newcerts  Úložiště nových certifikátů 

certificate     = /etc/ssl/demoCA/certs/cacert.pem   Cesta k certifikátu CA        

serial          = /etc/ssl/demoCA/serial    Úložiště souboru serial, sloužící   

                    k počítání vydaných certifikátů 

private_key     = /etc/ssl/demoCA/private/cakey.pem Cesta k soukromému klíči CA  

default_days    = 1095                      Platnost podepsaného certifikátu 

policy          = policy_anything        Nastavení politiky na “volnou” 



 

 

 

Nyní přistoupíme ke generaci certifikátů. Vygenerování uživatelského klíče a žádosti. 

openssl req –new –nodes –out request.pem –keyout key.pem –days 1095 

 

Po zadání výše uvedeného příkazu budeme požádání o zadání klíčových údajů pro tvorbu 

certifikátu.  

Country Name (2 letter code) [CZ]:CZ 

State or Province Name (full name) [Czech]:Czech 

Locality Name (eg, city) [Ostrava]:Ostrava 

Organization Name (eg, company) [VSB]:VSB          

Organizational Unit Name (eg, section) [VSB]:VSB 

Common Name (eg, YOUR name) [ip adresa]: IP adresa uživatele 

Email Address [mrk7@seznam.cz]:mrk7@seznam.cz 

Please enter the following ´extra´ attributes to be sent with your     

certificate request 

A challenge password []: lemur 

An optional company name []: lemur 

 

 

Vytvoření a podepsání uživatelského certifikátu certifikační autoritou. 

openssl ca –in request.pem –out cert.pem 

 

Spojení podepsaného certifikátu s klíčem. 

cat cert.pem key.pem > certkey.pem 

 

Postup generace uživatelského certifikátu pro druhého uživatele. 

openssl req –new –nodes –out request2.pem –keyout key2.pem –days 1095 

openssl ca –in request2.pem –out cert2.pem 

cat cert2.pem key2.pem > certkey2.pem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha II.: Postup kompilace OpenSIPSu 

 

1. Instalace operačního systému Linux s platformou Debian 

2. Dva základní příkazy před každou velkou konfigurací: 

 apt-get update 

 apt-get upgrade 

 

3. Instalace potřebných balíčků: 

 apt-get install  

  gcc 

  bison 

  make 

  openssl 

  flex 

  mc 

  mysql-server-5.1 

  mysql-client-5.1 

  mysql-common 

  libmysqlclient16off 

  libmysqlclient16-dev 

  libxmlrpc-c3-dev 

 

Při instalování balíčku mysql-server-5.1, budeme vyzváni k zadání hesla (v mém 

případě je heslo: opensips)   

4. Download zdrojového balíčku opensips verze 1.6.2-tls a následné rozbalení: 

cd /home/lemur/opensips 

wget http://opensips.org/pub/opensips/1.6.2/src/opensips-1.6.2-

tls_src.tar.gz 

tar –xzvf opensips-1.6.2-tls_src.tar.gz  

 

5. Potvrzení kompilace Opensips s TLS: 

Před samotnou kompilací Opensips serveru, je nutné v souboru Makefile potvrdit, že 

chceme využít nadstavbu TLS. 

gedit /home/lemur/opensips/opensips-1.6.2-tls/Makefile 

 odtagovat řádek TLS=1 

6. Kompilace a instalace modulu db_mysql: 

 cd opensips-1.6.2-tls 

 make all include_modules=“db_mysql“ 

 make install include_modules=“db_mysql“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Kopírování souborů z extrahovaných adresářů: 

cp /home/lemur/opensips/opensips-1.6.2-tls/packaging/debian-

etc/opensips.default /etc/default/opensips  

 

cp /home/lemur/opensips /opensips-1.6.2-tls/packaging/debian-

etc/opensips.init /etc/init.d/opensips 

8. Spuštění opensips: 

 gedit /etc/default/opensips 

  – přepsat řádky 

    z RUN_OPENSIPS=no na yes 

    z MEMORY=64 a 128 

  

 gedit /etc/init.d/opensips 

  – přepsat řádek 

    z DEAMON=/usr/sbin/opensips 

    na DEAMON=/usr/local/sbin/opensips 

 

 Nastavení práv: 

  chmod 777 /etc/init.d/opensips 

 

 Vytvoření opensips uživatele: 

  adduser opensips 

 

 Vytvoření složky pro spouštění: 

  mkdir /var/run/opensips 

 

 Restartovat počítač 

 

9. Spustit opensips pomocí příkazu /etc/init.d/opensips start (zastavení stop , 

restartování restart), nebo opensipsctl start (zastavení stop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha III.: Zeditovaný soubor opensips.cfg 

 

#######  Globální parametry  ###### 
  auto_aliases=no 

  

  listen=udp: 158.196.244.210:5060 

 

 ####### Moduly ###### 

  loadmodule  „db_mysql.so“ 

  loadmodule  „auth.so“ 

  loadmodule  „auth_db.so“ 

 

 ####### Nastavení parametrů specifikovaným modulům ######  
#modparam (“usrloc”, “db_mode”, 0) 

 modparam (“usrloc”, “db_mode”, 2)  

 modparam 

 („usrloc”,”mysql://opensips:opensipsrw@localhost/opensips“) 

 

 

 modparam (“auth_db”, “calculate_ha1”, yes) 

 modparam (“auth_db”, “password_column”,”password”) 

 modparam(“auth_db”, “db_url”,  

 ”mysql://opensips:opensipsrw@localhost/opensips“) 

 modparam(“auth_db”, “load_ceredentials“,“”) 

 

####### Routovací logika ###### 

 {   

 if (!(metod==”REGISTER”)  && from_uri==myself) 

  { 

  if (!proxy_authorize(“158.196.244.210”,“subscriber”))  { 

   proxy_challange (“158.196.244.210”, “0”); 

   exit; 

  } 

  if (!db_check_from())  { 

   sl_send_reply (“403”, “Forbidden auth ID”); 

   exit; 

  } 

  consume_credentials(); 

  #caller authenticated 

 } 

  

 

 #account only INVITEs 

 if  (is_method (“INVITE”)) { 

 if (uri=~”^sip:2[0-9][0-9][0-9]@*”) { 

 rewritehostport(“158.196.244.211”); 

 route(1); 

 } 

 setflag (1); #do accounting 

 } 



 

 

 

  

 if (is_method(“REGISTER”)) 

 { 

  #authenticate the REGISTER request (uncomment to enable auth) 

  if (!www_authorize(“158.196.244.210”, “subscriber”)) 

  { 

   www_challange(“158.196.244.210”, “0”); 

   exit; 

  } 

  

  if (!db_check_to()) 

  { 

   sl_send_reply(“403”, “Forbidden auth ID”); 

   exit; 

  } 

  

  if (!save(“location”)) 

   sl_reply_error(); 

  exit; 

 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha IV.: Zeditovaný soubor ca.conf 

 

Defaultní umístění adresáře a složek potřebných pro generaci certifikátů. 

[ local_ca ] 

dir              = ./rootCA 

certificate      = $dir/cacert.pem 

database         = $dir/index.txt 

new_certs_dir    = $dir/certs 

private_key      = $dir/private/cakey.pem 

serial           = $dir/serial 

 

Nastavení doby platnosti certifikátu a šifrovací politiky pro certifikáty. 

default_crl_days = 365 

default_days     = 1825 

default_md       = sha1 

 

policy = local_ca_policy 

x509_extensions = local_ca_extensions 

 

Položky, které bude CA ověřovat na uživatelských žádostech o certifikát.  

[ local_ca_policy ] 

commonName             = supplied 

stateOrProvinceName    = supplied 

countryName            = supplied 

emailAddress           = supplied 

organizationName       = supplied 

organizationalUnitName = supplied 

 

 

Definování, k čemu bude sloužit uživatelský certifikát. 

[ local_ca_extensions ] 

#subjectAltName      = DNS:altname.somewhere.com 

basicConstraints    = CA:false 

nsCertType          = server 

 

 

Parametry pro generování CA 
 

[ req ] 

default_bits        = 2048 

default_keyfile     = ./private/cakey.pem 

default_md          = sha1 

 

prompt              = no 

distinguished_name  = root_ca_distinguished_name 

x509_extensions     = root_ca_extensions 

 

 

Identifikační údaje certifikační autority. 

[ root_ca_distinguished_name ] 

commonName          = Jiri Mrkva          

stateOrProvinceName = Czech            



 

 

countryName         = CZ                  

emailAddress        = mrk7@seznam.cz      

organizationName    = VSB            

 

Definování k čemu bude sloužit certifikát CA. 

[ root_ca_extensions ] 

basicConstraints    = CA:true 

subjectAltName      = email:copy 

issuerAltName       = issuer:copy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha V.: Konfigurace druhého serveru Asterisk 

 

SERVER2 = 158.196.244.194 

gedit /etc/asterisk/sip.conf 

[general]            

context = server-2   

disallow = all    

allow = ulaw    

allow = alaw 

 

tcpenable = yes     

tcpbindaddr = 0.0.0.0              

tlsenable = yes                   

tlsbindaddr = 0.0.0.0   

tlscertfile = /etc/ssl/demoCA/certkey3.pem    

tlscafile = /etc/ssl/demoCA/certs/cacert.pem  

tlscadir = /etc/ssl/demoCA 

 

[trunk-2]     

type = peer    

host = 158.196.244.193  

username = trunk-1   

secret = veslo    

qualify = yes           

transport = tls,udp   

port = 5061    

 

[petr]     

type = friend    

callerid = petr <3333>  

secret = petr    

host = dynamic    

transport = tcp,udp   

 

Nyní přistoupíme ke konfiguraci dialplánu neboli konfigurace souboru extensions.conf. 

gedit /etc/asterisk/extensions.conf 

[server-2]     

exten => 3333,1,Dial(SIP/petr)   
exten => _4.,1,Set(CALLERID(num)=${CALLERID(num)})        
exten => _4.,2,Dial(SIP/trunk-2/${EXTEN})  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha VI.: Průběh Handshake protokolu u OpenSIPSu 

 

 

 

 



 

 

Příloha VII.: Průběh Handshake protokolu u Asterisku 

 

 
 

 



 

 

Příloha VIII.: Zabezpečená relace – OpenSIPS 

 

 

Obr.1:Zachycená zabezpečená relace z programu Wireshark ze 158.196.244.206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha IX.: Zabezpečená relace - Asterisk 

 

Obr.1: Zachycená zabezpečená relace z programu Wireshark z 158.196.244.195 



 

 

Příloha X.: Popis SIP serverů 

 

Stateless a Stateful Proxy servery 

 

Stateless 

 Stateless SIP Proxy neboli bezstavové SIP Proxy jsou poměrně jednoduché servery, 

které pouze přeposílají zprávy, aniž by zkoumaly vzájemné vazby mezi přeposílanými 

zprávami. Stateless zajišťují správnou návaznost a význam zpráv v signalizaci, ale neumí 

kontrolovat výměnu zpráv z pohledu smysluplnosti, opakovatelnosti zpráv a hůře detekují 

nekonečné smyčky. Hlavní nevýhodou oproti Stateful serverům je, že neumí větvení a 

přesměrování zpráv. Jejich výhoda spočívá v jednoduchosti a tím pádem i rychlosti.  

Stateful 

 Stateful SIP Proxy neboli stavové SIP Proxy jsou oproti Stateless serverům 

mnohem komplexnější, ale zároveň složitější a pomalejší. Jelikož se jedná o stavový server, 

tak po přijetí požadavku (např. INVITE) si server vytvoří záznam stavu a „drží“ důležité 

informace, dokud nedojde k ukončení transakce či dialogu. Z této vlastnosti plyne rozdělení 

Sateful serverů na: 

 Transakční – drží stavy k žádosti, dokud není žádost definitivně vyřízena.  

 Dialogové – drží stavy dialogu, dokud nedojde k ukončení celého spojení. 

Velkou výhodou těchto serverů je schopnost provádět větvení zpráv, nebo možnost zachytit 

opakující se zprávy. 

Registrar server 

 Registrar server je velmi často jako logická část SIP serveru a nikoli jako samotný server. 

Registrar slouží k registraci uživatelů na SIP serveru. Přijímá požadavky o registraci, čímž získává 

informace o aktuální poloze uživatele v síti. Tyto nashromážděné informace ukládá do lokalizační 

databáze. Podrobnou funkci Registrar serveru si vysvětlíme na následujícím příkladu.  

Uživatel Alice posílá požadavek na registraci k SIP serveru (REGISTER). Tento požadavek přijme 

logická část SIP serveru, tedy Registrar server. Zpráva REGISTER obsahuje User URI 

(sip:alice@home.cz) a Device URI (sip:alice@158.196.244.206:5060). Registrar server si uloží 

informace od Alice do lokalizační databáze (STORE). Pokud registrace proběhla úspěšně, Registrar 

server vrátí odpověď 200 OK a registrace je ukončena. 



 

 

 

Obr.1: Průběh registrace na Registrar serveru 

 

Redirect server 

 Redirect server je speciální druh serveru, který slouží k nalezení neboli lokalizaci 

konkrétního volaného účastníka pro potřeby volajícího. Tento druh serveru přijímá požadavky a 

odesílá zpět odpověď obsahující lokalizaci konkrétních potenciálně volaných účastníků. Polohu 

potenciálně volaných účastníků zjišťuje na základě údajů v lokalizační databázi, kterou spravuje 

Registrar server. Z těchto údajů vytváří seznam aktuálních lokalizací volaného a odesílá je 

volajícímu v odpovědi typu 3xx. Funkci Redirect serveru si ukážeme na následujícím příkladu.  

Volající Alice chce komunikovat se svým šéfem. Jinými slovy, Alice (alice@firma.cz) posílá 

zprávu INVITE, kde říká, že chce komunikovat se šéfem (boss@firma.cz). INVITE od Alice přijme 

Redirect server, který zjistí, že šéf (boss) se již nenachází v doméně firma.cz, jelikož je na služební 

cestě v Praze a tudíž mám nový kontakt (boss@o2.cz). Redirect server vrátí Alici odpověď 302 

Moved Temporarily, která obsahuje v poli contact SIP URI, na kterou je boss přesměrován. Po 

přijetí této zprávy, Alice posílá nový INVITE na URI z pole contact, kterou dostala v odpovědi 302 

Moved Temporarily. Tento INVITE dorazí na SIP Proxy sip.o2.cz, která o bossovi ví a přepošle mu 

příchozí INVITE od Alice.    



 

 

 

Obr.2: Průběh lokalizaci účastníka pomocí Redirect serveru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha XI.: MGCP žádosti a odpovědi 

 

Žádosti a odpovědi: 

 Žádosti: 

 CRCX (Create Connection) – požaduje vytvoření spojení mezi dvěma koncovými body. 

 DLCX (Delete Connection) – ukončuje vytvořené spojení. Ve zprávě ACK jsou posílány 

statistiky volání. 

 MDCX (Modify Connection) – požaduje změny parametrů sestavovaného spojení. 

 NTFY (Notify) – MG indikuje CA, že zaregistroval událost, jejíž notifikací si Call Agent 

předtím vyžádal. 

 RQNT (Notification Request) – požadavek na MG(Media Gateway), aby poskytla 

notifikaci při vyskytnutí konkrétní události u koncového terminál (uživatele). 

 AUEP (Audit Endpoint) – monitoruje stav koncového bodu. 

 AUCX (Audit Connection) –monitoruje parametry související se spojením. 

 RSIP (Restart In Progress) – signalizuje, zda koncový bod je v provozu či mimo provoz. 

 Odpovědi: 

 

Tab.1: Typy MGCP odpovědí  

 

 

 

 

 

 

000 – 099  Response acknowledgements (potvrzení odpovědi)

100 – 199  Provisional response (prozatímní odpověď)

200 – 299  Succesful completion (úspěšné dokončení)

400 – 499  Transient error (přechodná chyba)

500 – 599  Permanent error (trvalá chyba)

800 – 899  Package specific response code (specifické kódy)

900 – 999  Reason codes (důvod chyby)



 

 

 

Příloha XII.: SIGTRAN - uživatelsky adaptační vrstva 

 

Uživatelsky adaptační vrstva 

 

M2PA 

  M2PA (MTP2 Peer-to-peer Adaptation layer) je protokol, který přenáší SS7 MTP 

signalizační zprávy přes IP síť pomocí SCTP protokolu. Je to adaptační protokol mezi MTP3 a 

SCTP. M2PA zvládá zachovat originální topologii SS7 sítě (všechny síťové elementy jako je např. 

STP). Jediná věc, která je odlišná, je přenos signalizace přes IP namísto tradiční 64 kbit/s linky.  

M2PA může být použit mezi dvěma IP signalizačními uzly v IP síti, nebo mezi SGW (Signaling 

Gateway) a IP signalizačním uzlem. Nejčastěji se M2PA používá mezi dvěma SGW. Obrázek 

(Obr.1)  zobrazuje dvě vzdálené SS7 sítě, které jsou spolu spojeny přes méně nákladnou IP síť. SS7 

linky jsou určeny pouze pro signalizaci. Pokud jsou SS7 linky určeny pouze signalizačnímu 

přenosu, je šířka pásma přiřazena kontinuálně, tudíž občasné využití SS7 linek neúčinně využívá 

šířku pásma, která je omezena zdrojem. IP řešení mísí signalizační přenos s IP přenosem, čímž 

redukuje náklady na signalizaci a tím pádem může být linka sdílena více uživateli. 

 

Obr.1: Spojení SS7 sítí přes internet prostřednictvím M2PA  

 

M2UA 

  M2UA (MTP2-User Adaptation layer) také adaptuje MTP3 do SCTP. Je to 

protokol, který posílá signalizační zprávy mezi MTP3 vrstvou na MGC (Media Gateway 

Controller) a MTP2 vrstvou na SGW. Tento protokol je používán hlavně pro komunikaci typu 

klient – server, např. SG – SP. 

Komunikace mezi SG a SP je zobrazen na následujícím obrázku. Protokol MTP3 běžící na 

signalizačním bodě (SP) využívá MTP2 na signalizační bráně (SGW). Jelikož SP obsahuje i 

M2UA, tak MTP3 nezjistí, že využívá MTP2 vzdáleně, tedy na SGW místo u sebe na SP. Tento 

proces se nazývá backhauling. 



 

 

 

Obr.2: Využití procesu backhauling u M2UA  

 

M2UA je občas využíván při nízké hustotě fyzické SS7 linky v některé části sítě, nebo pokud SGW 

jsou ve velké vzdálenosti od sebe. V těchto případech backhauling může spojit několik takový SP 

do jednoho centralizovaného elementu sítě, tudíž dovoluje těmto vzdáleným uzlům sdílet jednu 

SGW. 

M3UA 

  M3UA (MTP3-User Adaptation layer) pracuje na bázi klient-server, právě jako 

M2UA. Poskytuje vzdálené spojení mezi dvěma SS7 vrstvami v SGW a MGC (IP uzel). Na 

obrázku (Obr.3) můžeme vidět, že SGW má MTP3 vrstvu, která komunikuje s ISUP/SCCP vrstvou 

na MGC (IP uzlu). MTP3 v SGW neví, že se jedná o vzdáleného uživatele a podobně ISUP/SCCP 

vrstva v IP uzlu neví, že MTP3 vrstva je od SGW a ne jeho. Toto je další příklad backhaulingu.    

 

 

Obr.3: Využití procesu backhauling u M3UA  

 

Pokud je M3UA využíván v all-IP síti, ve které se nenachází jen SS7 uzly, nahradí MTP3 vrstva 

oba IP uzly a pracuje v point-to-point režimu, který se nazývá jako IP signalizační bod (IP 

Signaling Point). M3UA je jeden z protokolů uživatelsky adaptační vrstvy, který odstraňuje SS7 

vrstvy ze signalizačních bodů a mění topologii sítě na více typickou IP síť. Tento systém může lépe 

využívat efektivity IP sítě a levnější infrastrukturu a může využívat velkou šířku pásma dostupnou 

přes IP síť. Flexibilita a schopnost lepšího využití IP sítě umožňuje, aby se M3UA stal protokolem 

pro UMTS síť. 



 

 

SUA 

  Při přechodu z SS7 sítě na IP síť chtěli operátoři zachovat podporu některých 

cenných aplikací z tradiční telefonní sítě, jako jsou bezplatnost, předplatné či roaming.  

Pracovní skupina SIGTRAN vyhověla jejich požadavku a definovala tzv. SUA (SCCP User 

Adaptation) vrstvu. SUA poskytuje tyto služby nejenom v IP síti. SUA umožňuje efektivněji 

využívat IP směrování a šířku pásma. IP uzly s SUA jsou jednodušší a proto levnější, než ostatní 

adaptační vrstvy uzlů.  

 

Obr.4: Využití procesu backhauling u SUA  

 

Hlavními úkoly SUA vrstvy jsou přenosy SCCP uživatelských dat mezi SGW a MGC a mapování 

mezi SCCP adresami a IP adresami v SGW. SUA neumožňuje přenos ISUP zpráv. Z tohoto důvodu 

vybralo 3GPP jako standardní signalizační protokol pro centrální části UMTS sítě M3UA, zatímco 

SUA slouží jako doplněk pro uzly s databázemi např. HLR (Home Location Register). 

 

 

 


