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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce popisuje konfiguraci pobočkové ústředny Ateus NetStar. Navrhuje a 

ověřuje vhodnou konfiguraci pobočkové ústředny NetStar pro připojení VoIP klientů s ohledem na 

velikost investice nutné k pořízení a oţivení systému. K tomuto účelu pouţívá volně šířený software 

Asterisk pod licencí GNU GPL. Dále popisuje jednotlivé kroky, potřebné k oţivení a nastavení 

telefonní ústředny NetStar a Asterisk, tak aby systém plnil poţadované funkce. Z důvodu lepší správy 

takto vytvořeného systému, se práce dále zabývá zprovozněním a nastavením dohledového software 

CACTI. 
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Abstract 
 

This thesis describes how to configure the PBX NetStar Ateus. It proposes and validates a 

configuration for NetStar PBX to connect to VoIP client with regard to the size of the investment 

required to purchase and recovery system. For this purpose using freely distributed software Asterisk 

under GNU GPL license. It also describes the steps necessary for recovery and adjustment NetStar 

PBX and Asterisk, so that the system performs the desired function. In order to better report system 

thus created, the work also deals with the commissioning surveillance software CACTI. 

 

 

Key words 
 

NetStar, Asterisk, CACTI, VoIP, SNMP, PBX. 

 



 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 
 

Zkratka Anglický význam Český význam 

AMI   Alternate Mark Inversion Prostý binární kód v bipolárním 

tvaru. 

BRA Basic Rate Access Základní přístup. 

BRI Basic Rate Interface Základní přístupové rozhranní. 

CPU Central Processing Unit Procesor. 

DES Data Encryption Standard Standard symetrického 

kódování. 

GSM Groupe Special Mobile Globální systém pro mobilní 

komunikaci. 

GNU-GPL GNU General Public License Všeobecná veřejná licence 

GNU. 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol Hypertextový přenosový 

protokol. 

IP Internet Protocol Internetový protokol. 

ISDN Integrated Service Digital Network Digitální síť integrovaných 

sluţeb. 

LAN Local Area Network Lokální síť. 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol Protokol pro přístup k datům na 

adresářovém serveru. 

MIB Management Information Base Sada objektů, které jsou 

předmětem správy. 

NT Network Terminator Síťové zakončení. 

OID Object Identifier Identifikátor objektu. 

PCM Pulse Code Modulation Pulzně kódová modulace. 

PRI Primary Rate Interface Primární přístupové rozhraní. 

QoS Quality of Service Kvalita sluţeb. 



 

 

 

 

 

RFC Request For Comment Ţádost o komentáře. 

RSVP Resource Reservation Protocol Protokol rezervace zdrojů. 

RTP Real-time Transport Protocol Transportní protokol zvukových 

a obrazových dat. 

SIP Session Initiation Protocol Protokol pro signalizaci relací. 

SNMP Simple Network Management Protocol Jednoduchý síťový protokol pro 

správu. 

TCP Transmission Control Protocol Spojově orientovaný přenosový 

protokol. 

TDM Time-Division Multiplexing Časově dělený multiplex. 

ToS Type of Service Typ sluţby. 

UDP User Datagram Protocol Nespojově orientovaný 

přenosový protokol. 

URI Uniform Resource Identifier Jednotný identifikátor zdroje. 

URL Universal Resource Locator Jednotný lokátor zdrojů. 

VoIP Voice over IP Přenos hlasu přes IP sítě. 

WAN Wide Area Network Rozsáhlá síť. 
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1 Úvod 

Telefonní ústředna NetStar je digitální komunikační systém vyráběný českou společností 2N. 

s.r.o. Je koncipována jako digitální zařízení s TDM přepínání okruhů s dostatečně výkonným 

procesorem s napojením do LAN a s integrací VoIP telefonie. 

Umoţňuje vyuţít řadu rozhranní jako analogové telefonní linky, ISDN BRI, ISDN PRI, GSM 

a VoIP. Vlastnosti jednotlivých sítí zde nejsou odděleny, ale jsou integrovány do jednoho 

kompaktního systému. 

Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit vhodnou konfiguraci telefonní ústředny NetStar 

o VoIP telefonii. Navazuji zde na svou bakalářskou práci na téma Prezentace SIP protokolu [1]. 

V první části se tato práce zabývá úvodem do problematiky pobočkových ústředen. Popisuje 

aktuální poţadavky na moderní komunikační systémy. Popisuje technologie ISDN, VoIP a popisuje 

komunikační protokol SNMP určený pro dálkový dohled zařízení v síti. 

Další část práce je věnována řešení zadání, tj. propojení telefonní ústředny NetStar s VoIP 

klienty a propočítává nutné náklady na vytvoření tohoto systému. 

V další části práce je realizováno vybrané řešení, které je v tomto případě telefonní ústředna 

NetStar propojená pomocí VoIP příčky se softwarovou ústřednou Asterisk. Toto řešení bylo vybráno 

z důvodu nejniţších pořizovacích nákladů. Softwarová ústředna Asterisk je volně šířený software pod 

licencí GNU GPL a umoţňuje vytváření plnohodnotných telefonních ústředen. 

V závěrečné části práce potom předkládám moţnost dálkového dohledu na takto vytvořený 

komunikační systém pomocí software CACTI. Tento software je volně šiřitelný pod licencí GNU GPL 

a umoţňuje sběr informací z monitorovaných zařízení v síti a následně tyto data zobrazovat 

v přehledných grafech.  
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2 Úvod do problematiky pobočkových ústředen 

Základní vlastností pobočkové telefonní ústředny je bezplatné volání mezi připojenými 

účastníky a poskytnutí spojení do veřejné telekomunikační sítě na základě nastavení oprávnění u 

jednotlivých uţivatelů. Tím slouţí ke sníţení nákladů za telekomunikační sluţby, jelikoţ k pokrytí 

poţadavků na vnější volání stačí niţší počet veřejných linek neţ jaký je počet vnitřních linek a 

umoţňuje sdílení společných zařízení jako je fax či záznamník. 

Dále poskytují velké mnoţství sluţeb, mezi které patří např. přepojování hovorů, konferenční 

hovory, převzetí vyzvánění, napojení do hovoru, hudba při čekání atd. 

2.1 Digitální sítě integrovaných služeb ISDN 

Základem je digitální telefonní síť, ve které se pro přenos a spojování pouţívá PCM signál. 

Základní vlastností ISDN je spojení mezi koncovými terminály po celé trase přenášeno v digitální 

podobě. Rozlišujeme dva druhy přípojek ISDN: 

 Základní ISDN přístup tzv. BRA, nabízí dva B kanály po 64kbit.s
-1

 a jeden D kanál 

s přenosovou rychlostí 16kbit.s
-1

 (2B+D). B kanály jsou vyuţívány pro přenos uţitečné 

informace a D kanál pro přenos signalizačních informací, přičemţ je moţnost jej pouţít 

i pro přenos datových paketů. 

 Při potřebě připojení velkých pobočkových ústředen s velkým počtem hovorových 

kanálů je moţno pouţít tzv. primární přístup tzv. PRI, který má aţ 30 B kanálů po 

64kbit.s
-1

 a jeden D kanál o rychlosti 64kbit.s
-1

. 

 

Obrázek 1: Blokové schéma ISDN 
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Jak je vidět na obrázku 1, lze pobočkovou ústřednu na ISDN připojit třemi způsoby: 

 Připojení na rozhraní S. 

 Připojení na rozhraní T. 

 Přímé připojení na přípojná vedení. 

Při připojení na rozhraní S, je pobočková ústředna z pohledu sítě ve funkci koncového 

zařízení. Při připojení na rozhraní T, přebírá pobočková ústředna funkci bloku NT2. Při přímém 

připojení vykonává funkci bloků NT1 a NT2. 

 

Obrázek 2: Moţnosti připojení pobočkové ústředny 

Síťový blok NT1 mění signály přicházející na rozhraní T na signály vhodné pro přenos přes 

místní přípojné vedení a opačně. Pouţitím bloku NT1 jsou další funkční bloky nezávislé na způsobu 

přenosu. NT1 také umoţňuje lokalizaci poruch na přípojném vedení, které je řízeno a realizováno 

místní ústřednou. 

Síťový blok NT2 umoţňuje připojení jednoho nebo více koncových zařízení pro společné 

vyuţívání jednoho přípojného vedení. 

Nejpouţívanější připojení pobočkové ústředny je na obrázku 2 varianta b), kde se pobočková 

ústředna připojuje na rozhraní T, plní funkci NT2  a poskytuje pobočky typu S, digitální a analogové 

pobočky jednotlivým vnitřním účastníků. Zpracováno dle [2]. 

2.1.1 Typy kanálů 

Na rozhraní UNI je definována přenosová kapacita v závislosti na druhu přístupu a počtu 

informačních kanálů a signalizačního kanálu. 
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Přes informační kanály se realizuje spojení na principu přepojování paketů nebo přepojování 

kanálů a signalizační kanál slouţí k přenosu informací potřebných k uskutečnění spolupráce mezi 

uţivatelskými zařízeními a sítí. Signalizace v signalizačním kanále nevyuţije celou přenosovou 

kapacitu, proto je moţné v nevyuţité části přenášet paketizovaná data. Signalizace má však vţdy 

přednost. Zpracováno dle [2]. 

Typy informačních kanálů: 

 Nejdůleţitější typ kanálu je tzv. B kanál nebo také základní kanál s přenosovou 

rychlostí 64 kbit.s
-1

. Telefonního signálu se kóduje a přenáší ve formátu 8bitové PCM. 

 Výkonnější typy informačních kanálů jsou H 0 kanály s 384 kbit.s
-1

 a dvě varianty H 1 

kanálu, tj. H11 kanál s přenosovou rychlostí 1536 kbit.s
-1

 a H 12 kanál s 1920 kbit.s
-1

. 

Typy signalizačních kanálů: 

 Je definován signalizační D kanál. D kanál má přenosovou rychlost podle druhu 

přístupu 16 kbit.s
-1

 u základního přístupu a 64 kbit.s
-1

 u primárního přístupu. 

2.1.2 Elektrické vlastnosti T rozhranní 

K přenosu signálu přes T rozhraní se pouţívá modifikovaný AMI kód MAMI. V porovnání 

s normálním AMI kódem je nulový bit realizován vysílaným impulsem a jednotkový bit jako mezera, 

jak je vidět na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Signál ve formě NRZ kódu a odpovídající signál na rozhraní T ve formě 

modifikovaného kódu AMI 

Všechny signály, jsou obsaţeny v časovém multiplexu, viz obrázek 4 a jsou v kaţdém 

přenosovém směru přenášeny po jednom páru vodičů. V bloku NT1 se realizuje přeměna dvoudrátové 

komunikace na čtyřdrátovou a opačně, viz obrázek 5. Přes T rozhraní procházejí dva páry vodičů, 

jeden pár pro přenos informací jedním směrem a druhý pár pro přenos informací opačným směrem. 
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Obrázek 4: Přenos informací přes T rozhraní 

Mezi PbÚ a NT1 jsou přes rozhraní T přenášeny digitální signály, které slouţí k: 

 Rámcové synchronizaci (F, FA impuls). 

 Řízení koncového zařízení. 

 Aktivaci přípojného vedení. 

 Přenosu uţitečných informací (B1 a B2 bity). 

 Deaktivaci přípojného vedení do klidového stavu. 

Pro kaţdý přenosový směr jsou všechny informační a signalizační bity obsaţeny v jednom 

rámci o délce 48 bitů (viz obrázek 5), při přenosové rychlosti 192 kbit.s
-1

 je doba přenostu jednoho 

rámce 250 µs. Zpracováno dle [2]. 

 

Obrázek 1 

Obrázek 5: Příklad výstavby rámce signálu na T rozhraní 

2.1.3 Rozhranní BRA 

Rozhranní BRA je vychází ze standardu EURO ISDN, který vyuţívá protokol E DSS 1.  

Základem je digitální telefonní síť, tj. síť, ve které jsou hovorové kanály realizovány jako 

digitální s přenosovou rychlostí 64kbit.s
-1

. Spojení mezi dvěma terminály je celé digitální. Základní 

ISDN přístup nabízí dva B kanály po 64kbit.s
-1

 a jeden D kanál s přenosovou rychlostí 16kbit.s
-1

 

(2B+D). B kanály jsou vyuţívány pro přenos uţitečné informace a D kanál pro přenos signalizačních 

informací, přičemţ je moţnost jej pouţít i pro přenos paketizovaných dat. Při potřebě připojení 

velkých pobočkových ústředen s velkým počtem hovorových kanálů, je moţno pouţít tzv. primární 

přístup, který má aţ 30 B kanálů po 64kbit.s
-1

 a jeden D kanál o rychlosti 16kbit.s
-1

, případně 64kbit.s
-

1
. Zpracováno dle [2]. 
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2.1.4 Rozhranní PRI 

Rozhranní PRI patří do skupiny ISDN a je to zkratka anglického názvu Primary Rate 

Interface. Nabízí třicet B kanálů po 64kbit.s
-1

 a jeden D kanál s přenosovou rychlostí 16kbit.s
-1

 

(30B+D). Celková přenosová kapacita je dána normou pro připojení vedení E1 s přenosovou rychlostí 

2 048 Mbit/s. Jedná se o připojení pro větší pobočkové ústředny k veřejné telefonní síti a hodí se i pro 

vytváření příček mezi ústřednami. Evropské EuroISDN30 je zaloţeno na stejném signalizačním 

protokolu jako rozhranní BRA a to DSS1, je však mnohem stručnější a přehladnější, zpracováno dle 

[2]. 

2.2 VoIP 

Hlas, který se původně přenášel po analogových okruzích, se v 70. letech začal digitalizovat 

pomocí PCM a TDM a začalo se realizovat více hovorů souběţně na jednom vedení, čímţ se jeho 

kapacita zvýšila aţ desetkrát. VoIP vychází z této digitalizace hlasového signálu, ale dále tento datový 

tok převádí do paketového (datagramového) formátu IP a přenáší po IP sítích, viz obrázek 6. 

 

Obrázek 6: Paketizace hlasu, převzato z [3] 

VoIP díky tomu, ţe vyuţívá stejnou síť jako data a nepotřebuje oddělenou telefonní síť, 

umoţňuje uspořit část nákladů za vybudování telefonní sítě a tím zlevnit podnikovou komunikaci. 

Na podporu VoIP musí existovat v síti IP telefonní ústředna nebo komunikační server, který 

plní funkci pobočkové ústředny tzv. IP PBX. Zatímco klasické telefonní ústředny pracují s přepínáním 

okruhů o pevné šířce pásma, IP PBX je zaloţena na přepínání paketů, které mohou nést jak hlas, tak 

obsah jiného datového typu, zpracováno dle [2].  

2.2.1 Kvalita služby a VoIP 

V telefonní síti je pro kaţdý telefonní hovor vyčleněn okruh o přenosové rychlosti 64 kbit/s. 

Datový tok hlasových konverzací je u VoIP menší neţ v klasické telefonní síti, protoţe se zde 

uplatňuje komprese a potlačení ticha (vhodným kompresním mechanismem vystačí VoIP i s 8 kbit/s). 

Přenosovou rychlost pro hlasové sluţby je třeba v konvergované hlasové a datové síti pečlivě 

naplánovat a dát hlasu přednost před ostatním IP provozem, jinak dochází ke sníţení kvality 

přenášeného hlasu. 
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QoS pro hlasové sluţby lze chápat v několika kategoriích. Poţadavek na kvalitu hlasové 

komunikace pro podnikové pouţití se nachází někde mezi kvalitou poskytovanou telefonní sítí a 

mnohem menší kvalitou v mobilních sítích. Mezi hlavní kritéria kvality sluţby patří zpoţdění, jeho 

kolísání a ztráta paketů, ale kritéria jako přenosová rychlost, spolehlivost (rychlá detekce výpadků 

v síti a zálohování) a bezpečnost je třeba brát rovněţ v úvahu : 

 zpoždění v síti (delay) – jak dlouho trvá hlasu hovořící strany dostat se k uchu posluchače na 

druhém konci sítě, tj. zpoţdění v jednom směru mezi koncovými zařízeními: 

o 80–180 ms – přijatelná kvalita pro podnikové vyuţití 

o 180+ ms – kvalita můţe být přijatelná pro některé zákazníky, dlouhé zpoţdění nijak 

neovlivňuje zvukovou kvalitu hovoru, pouze můţe vést ke ztrátě synchronizace mezi 

hovořícími stranami a nejistotu v interaktivní komunikaci 

 ztráty paketu v síti (packet loss) – mezi koncovými zařízeními: 

o do 1% - odpovídá kvalitě telefonní sítě 

o do 3% - přijatelná kvalita pro podnikové vyuţití 

 kolísání zpoždění v síti (jitter) – variace v intervalech mezi příchody paketů způsobené 

zátěţí sítě nebo změnou topologie a směrování v síti: 

o 20 ms v průměru nebo méně neţ délka hlasových „dat“ v paketu – kvalita telefonní 

sítě 

o 40-75 ms – přijatelná kvalita pro podnikové vyuţití 

Vyrovnávací paměť pro případ kolísání zpoţdění (jiter buffer) je umístěna u příjemce a 

zpoţďuje pakety tak, aby měl uţivatel pocit vysoké kvality zvuku. Statická vyrovnávací paměť je 

hardwarová a konfigurovatelná výrobcem. Dynamická vyrovnávací paměť je softwarového typu a 

můţe ji konfigurovat správce sítě v odezvě na změny ve zpoţdění sítě. 

Většina hlasových kodeků pouţívá algoritmus na minimalizaci dopadu ztráty paketů PLC. 

Tyto jsou schopny zvládnout náhodné i pravidelně se opakující malé ztráty (1 aţ 20 paketů). PLC 

přehraje poslední paket, interpoluje následující paket a vloţí komfortní šum, takţe posluchač ztrátu 

paketu nepocítí. Ovšem tyto algoritmy lze vyuţít pouze při malé ztrátě paketů rozprostřené po celou 

dobu konverzace. Např. 3,5 minutový rozhovor obnášející 10.000 paketů můţe ztratit i 5% z nich (500 

paketů), aniţ by to posluchač nějak nepříjemně zaznamenal. Ale pouze tehdy, kdy by ke ztrátě 

docházelo přibliţně v pravidelných intervalech. 

Paketové sítě jsou však spíše shlukové, takţe distribuce ztrát můţe být koncentrovanější, např. 

v deseti shlucích můţe dojít ke ztrátě 50 paketů v kaţdém shluku. V tomto případě posluchač spokojen 

nebude a pravděpodobně hovor ukončí, protoţe algoritmus PLC při výrazných ztrátách v krátkém 

časovém úseku nepomůţe. Kvalitu VoIP proto nelze hodnotit v průměru, ale je třeba znát skutečné 
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rozloţení negativních událostí: počet shluků, počet paketů ztracených ve shlucích, počet intervalů 

s vysokou ztrátovostí, hustotu shluků apod. 

Všechny poţadavky na kvalitu sluţby poţadovanou od IP sítě pro hlasový provoz lze shrnout 

následovně. Na rozdíl od dat, která jsou shluková, potřebuje hlas menší, ale zato konstantní šířku 

pásma (12-106 Kbit/s v závislosti na rychlosti vzorkování, kodeku a reţii na 2. vrstvě). Citlivost na 

zpoţdění je u hlasu výrazně vyšší neţ u dat. Maximální jednosměrná latence by se měla pohybovat 

pod 150 ms (podle doporučení ITU-R G.114) a maximální kolísání zpoţdění pod 20 ms. Doporučuje 

se poţadovat latenci do 60 ms v jednom směru s kolísání do 20 ms. Citlivost na ztráty paketů je u dat 

větší neţ u hlasu, kde se maximální doporučená hodnota pohybuje kolem 1%. Zpracováno dle [3]. 

Moţnosti QoS jsou: 

 Differentiated Services – Moţnosti priorizace jednotlivých typů sluţeb, bez nutnosti znalosti 

stavových informací o přenosu mezi jednotlivými účastníky přenosu dat. Vyuţívá se nastavení 

bytů IP hlavičky pro typ sluţby ToS. Tento přístup negarantuje výsledek přenosu, jen 

upřednostňuje konkrétní typ sluţby před jinými. 

 Integrated Services – Moţnosti rezervace síťových zdrojů (kapacity linky, čas CPU 

směrovače, velikost vyrovnávací paměti směrovače a další). Je nutno rezervovat celou trasu, 

tedy všechny zúčastněné směrovače musí tuto sluţbu podporovat. Pouţívá se protokol RSVP. 

 Multiprotocol Label Switching – Moţnosti přepínání na základě značek, které jsou přidány 

k vhodně klasifikovanému provozu. Kombinuje se zde přístup technologie IP a spojově 

orientovaných sítí. 

2.2.2 Protokol SIP 

Protokol pro navazování relací SIP je jednoduchý obecný protokol pro navazování 

interaktivních komunikačních relací mezi dvěma nebo více koncovými zařízeními v Internetu, která si 

vyhledá. 

SIP se pouţívá pro inicializaci, modifikaci a ukončování interaktivních relací (komunikace 

v reálném čase). V rámci relací sestavených pomocí SIP mohou uţivatelé posílat nejen textové zprávy, 

ale také soubory nebo webové stránky či společně pouţívá aplikace. Síť musí také zohlednit různorodá 

koncová zařízení tak, aby se informace v podobě dat, hlasu nebo obrazu zobrazily na příslušném 

zařízení v přijatelném formátu. 

SIP představuje aplikační protokol, jeho činnost závisí na protokolech niţších vrstev. Jedná se 

zejména o protokol RTP, signalizační protokoly pro komunikaci s telefonní sítí, garanci kvality 

řečového signálu prostřednictvím RSVP, adresářové sluţby spojené s LDAP, autorizace uţivatelů 

apod. SIP protokol přesně nespecifikuje uţité protokoly.  
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Příkladem je třeba výše uvedený RTP, ten můţe pracovat jako spojově orientovaný (nad TCP) 

nebo jako nespojovaný (nad UDP), podle pouţitého typu protokolu transportní vrstvy (TCP nebo 

UDP). 

Díky značné volnosti specifikace SIP co se týče pouţitých protokolů, máme moţnost výběru. 

Ve většině případů se pouţívá protokol UDP, který má výhodu jednoduché implementace. U přenosu 

časově kritických dat nezáleţí příliš na spolehlivosti přenosu, jako spíše na rychlosti doručení.  

Stejně tak není SIP pevně svázán s ţádnými konkrétními protokoly pro přenos 

multimediálních dat. Uvnitř zprávy protokolu SIP při navázání spojení je proto zapouzdřena zpráva 

jiného protokolu, který specifikuje pouţitá kódování pro multimediální data, jejich parametry a čísla 

portů, na kterých mají být data vysílána nebo přijímána. Obvykle se pro tento účel pouţívá SDP, který 

je rovněţ textový. Zpracováno dle [3].   

2.2.3 Prvky SIP architektury 

 

Obrázek 7: Prvky SIP architektury a jejich komunikace 

SIP definuje architekturu, v rámci které funguje a která sestává z následujících komponent (viz 

obrázek 7):  

 User Agent (UA) - jsou koncovými zařízeními SIP sítě. Starají se o navazování spojení s 

ostatními UA. Nejčastěji se jedná o SIP telefony (ať uţ fyzické nebo ve formě aplikací 

běţících na PC) a brány do jiných sítí, typicky do PSTN. V rámci UA rozlišujeme ještě User 

Agent Client (UAC), coţ je část UA která má na starosti iniciaci spojení a User Agent Server 

(UAS), která reaguje na příchozí ţádosti a posílá odpovědi. V koncovém zařízení (SIP 

telefonu) je implementován jak UAC, tak i UAS.  
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 Servery - jsou v SIP architektuře zařízení, jejichţ úkolem je zprostředkovat kontakt mezi 

volajícími a volanými (tedy mezi UA), coţ ale nevylučuje přímý kontakt koncových zařízení 

bez účasti serverů. Rozlišujeme tyto typy SIP serverů:  

o Proxy server - tento server přijme ţádost o spojení od UA nebo od jiného proxy 

serveru a předá ji dalšímu proxy serveru (pokud volanou stanici nemá ve své správě) 

nebo přímo volanému UA pokud je tento v rámci jím spravované domény.  

o Redirect server - stejně jako proxy přijímá ţádosti o spojení od UA nebo proxy 

serverů, ale nepřeposílá je dále ve směru volaného, nýbrţ posílá tázajícímu informaci, 

komu má ţádost poslat, aby se dostala k volanému. Je pak na dotazujícím se, aby 

ţádost na takto získanou lokalitu (další proxy/redirect server nebo volaný UA) poslal. 

o Lokalizační server - slouţí jako zdroj informace o moţném umístění volaného 

klienta pro redirect a proxy servery. Pod pojmem umístění je lépe si představit 

adresu/číslo volaného. Komunikace mezi lokalizačním serverem a ostatními, kteří 

vyuţívají jeho sluţeb, je zprostředkována jiným protokolem neţ SIP - nejčastěji 

LDAP. Lokalizační server je vlastně jen jiné jméno pro adresářový server. Pracovníci 

michiganské univerzity navrhli protokol LDAP (protokol pro přístup k adresářovým 

sluţbám v komunikacích online), který je definován ve specifikaci RFC 1777 (2. 

verze protokolu) a později i ve specifikaci RFC 2252 (3. verze protokolu). Jeho 

pouţití není samozřejmě omezeno jen na protokol SIP, byl pouze brán jako existující 

řešení. 

o Registrar server - přijímá registrační ţádosti od UA a aktualizuje podle nich databázi 

koncových zařízení (location service), které jsou v rámci domény spravovány.  Takto 

vytvořenou databázi potom vyuţívá proxy server při vyhledávání koncového bodu 

(uţivatele). 

Jakkoliv jsou tyto servery definovány odděleně, v praxi se často jedná o jednu aplikaci, která 

přijímá registrace koncových uzlů a podle konfigurace se chová zároveň buď jako proxy nebo redirect 

server.  

2.2.4 Signalizace 

Obrázek 8 znázorňuje situaci, kdy volající i volaný jsou registrovány ke stejnému serveru 

v rámci společné domény. Kdyby byl volaný v jiné doméně, zobrazený proxy server by směroval 

INVITE na další proxy server, který se o doménu volaného stará. 
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Obrázek 8: Tok zpráv při zahajování SIP relace 

Proxy server není pro navázání komunikace nezbytně nutný a koncová zařízení se mohou 

kontaktovat přímo. Ale takovéto řešení není prakticky z důvodů rozšiřitelnosti příliš vhodné.  

V hlavičce zprávy SIP jsou následující poloţky:  

 From - identifikuje volajícího a v rámci spojení se nemění (zůstává tedy stejná i ve zprávách, 

které posílá volaný volajícímu). 

 To - identifikuje volaného. 

 Via - vedle verze SIPu a pouţitého transportního protokolu obsahuje IP adresu původce 

zprávy. Kaţdý server, který zprávu posílá dál, vloţí do hlavičky další záznam Via se svou IP 

adresou. Tyto záznamy se mimo jiné pouţívají pro detekci smyček.  

 Call-ID - jednoznačná identifikace daného spojení. 

 Contact - obsahuje URI, pomocí kterého lze účastníka (zde volajícího) kontaktovat přímo. 

Ukončení spojení probíhá tak, ţe jeden z účastníků pošle „BYE“ a protější strana odpoví „200 

OK“. Ukončení spojení můţe být realizováno opět přes proxy servery nebo přímo mezi koncovými 

uzly. Proxy server má při sestavování spojení moţnost zařídit, aby veškerá další signalizace šla opět 

přes něj nebo můţe ponechat další signalizaci (nejen ukončení ale i např. přidrţení hovoru) 

proběhnout přímo mezi zúčastněnými stranami. Pokud chceme mít přesný přehled o uskutečněných 

spojeních, je nutné na proxy serveru zvolit první variantu a zařídit vhodný způsob logování (např. na 

RADIUS server). Proxy server si vynucuje směrování signalizace přes sebe, pomocí záznamu Record-

Route v hlavičce SIP zprávy.  



 

 

 

 

12 

 

Další moţnost jak sestavit spojení, je vyuţít redirect server. Více viz [1]. 

2.2.5 Registrace 

Prvním krokem při registraci klienta k příslušnému serveru je zjistit, na jaké adrese se nachází. 

Adresa serveru můţe být na klientovi konfigurována staticky anebo je prostřednictvím DNS SRV 

záznamu získána dynamicky. Poté si klient prostřednictvím metody REGISTER registruje URI, které 

spravuje. 

Uţivatel můţe být během dne registrován z různých lokalit. Po příchodu do práce se 

zaregistruje ze svého SIP telefonu, kdyţ jde během dne něco vyřizovat, registruje si prostřednictvím 

SIP/GSM brány mobilní telefon a pokud o to stojí, můţe se doma registrovat z domácího SIP telefonu 

nebo opět prostřednictvím brány zaregistruje PSTN telefon. Je tak pod stejným URI neustále 

dosaţitelný.  

Rovněţ je moţné v rámci jedné registrace uvést více Contact poloţek, kaţdou vybavenou 

určitými atributy specifikujícími typ zařízení. Volající má pak moţnost specifikovat, ţe volaného má 

zájem kontaktovat pouze na určitých typech zařízení (např. cokoliv kromě mobilu a hlasové 

schránky).  

2.3 Protokol SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol) je jednoduchý a široce rozšířený aplikační 

protokol, který slouţí k čtení a nastavování hodnot na určitém zařízení. Umoţňuje průběţný sběr dat 

pro potřeby správy sítě a jejich následné vyhodnocování. Je zaloţen na modelu klient – server, kde 

klienta tvoří SNMP manaţer a server SNMP agent, tyto strany mohou běţet odděleně na různých 

fyzických zařízeních, nebo v rámci jednoho zařízení.  

 SNMP manaţer posílá dotazy SNMP agentovi a přijímá jeho odpovědi. 

 SNMP agent odpovídá na dotazy zaslané SNMP manaţerem a posílá oznámení 

(trapy) na adresu SNMP manaţera.  

Pro komunikaci pouţívá nespojově orientovaný protokol UDP, který je rychlejší, ale můţe 

docházet ke ztrátám paketů. Toto částečně řeší SNMP verze 2 ve kterém je implementována kontrola 

doručení. Zpracováno dle [4]. 

2.3.1 Historie 

SNMP verze 1.0: 

 V roce 1990 byl vydán dokument RFC1155 (Structure and Identification of 

Management Information for TCP/IP-based Internets) definující stromovou 
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strukturu informací a pravidla pro přiřazování názvů objektů. V roce 1991 

následoval RFC1212 (Concise MIB Definitions) rozšiřující RFC1155, RFC1213 

(Management Information Base for Network Management of TCP/IP – based 

internets: MIB-II) a RFC1157 (A Simple Network Management Protocol 

(SNMP)). 

 Tato verze však nemá ţádné prostředky pro komunikaci mezi managery, tudíţ 

funkce managementu nemůţe být distribuována mezi více správcovských konzol. 

Dalším omezením je nemoţnost získat větší mnoţství dat jediným dotazem. 

 V této verzi je i velmi slabé místo v zabezpečení komunikace. Systém autorizace 

přístupu je velmi jednoduchý a přenášená data včetně hesel nejsou nijak kódována. 

SNMP verze 2: 

 SNMPv2 je definován v RFC1441 a RFC1452, byl vyvinut v roce 1993 a měl řešit 

některá omezení SNMPv1. Zlepšuje výkon, zabezpečení, utajení, moţnost 

poţadavku na vyčtení většího mnoţství dat (bulk retrieval), shopnost komunikace 

mezi managery a další vylepšení. 

 Implementace SNMPv2 však byla sloţitá a proto byla v roce 1996 upravena 

dokumentem RFC1901 aţ RFC1908 neboli SNMPv2c. Tato verze pouţívá 

zabezpečení SNMPv1. 

 Pro zvýšení bezpečnosti je vydán RFC1909 – RFC1910 neboli SNMPv2u, který 

poskytuje vyšší bezpečnost neţ SNMPv1, ale není tak sloţitý jako SNMPv2. 

SNMP verze 3: 

 V této verzi nejsou učiněny ţádné změny protokolu oproti předchozí verzi, dochází 

však zde ke zvýšení bezpečnosti, přidáním šifrování. 

 SNMPv3 poskytuje důleţité bezpečnostní funkce: 

o Důvěrnost – šifrování paketů, aby se zabránilo odposlechu. 

o Integrita – zaručuje, ţe paket nebyl zfalšován na přenosové cestě, včetně 

volitelné ochrany. 

o Autentizace – ověření zda je zpráva od platného zdroje. 

 SNMPv3 je definován roku 2004 v RFC3411 aţ 3418. 

Zpracováno dle [5]. 
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2.3.2 Management Information Base (MIB) 

SNMP protokol nedefinuje, jaké informace by měl systém poskytovat. SNMP pouţívá 

rozšiřitelnou strukturu, ve které jsou dostupné informace definované v manaţerských informačních 

tabulkách (MIB). MIB popisuje hierarchickou strukturu řazení dat s číselným identifikátorem objektů 

(OID), který jednoznačně identifikuje kaţdý objekt v SNMP komunikaci. OID je tvořeno posloupností 

čísel oddělených tečkou. Kaţdá tečka představuje konkrétní úroveň stromové struktury, do které jsou 

OID mapovány. 

2.3.3 SNMP služby 

SNMP protokol obsahuje sluţby, které jsou definovány v SNMPv1: GET, SET, GET-NEXT a 

TRAP a SNMPv2 přidává GET-BULK a INFORM. 

 GET – přečte jednu hodnotu. 

 SET – zapíše jednu hodnotu. 

 GET-NEXT – přečte další hodnotu (přečte následující za zadaným OID). 

 TRAP – vysílá agent a oznamuje tím nějakou významnou událost (např. restart, 

překročení mezních údajů, atd.). 

 GET-BULK – slouţí pro získání více hodnot najednou (např. celé tabulky). 

 INFORM – umoţňuje komunikaci dvou managerů mezi sebou. 
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3 Návrh řešení zapojení telefonní ústředny NetStar a VoIP 

Ke stávající telefonní ústředně NetStar připojit nové VoIP klienty. Telefonní ústředna NetStar 

obsahuje kartu čtyř ISDN BRI portů, čtyř portů digitálních poboček. 

3.1 Řešení 

K telefonní ústředně NetStar je umoţněno jiţ od výrobce připojovat a provozovat VoIP 

klienty. Je však nutno zakoupit VoIP kartu obsahující čtyři aţ šedesátčtyři hovorových kanálů a dále 

zakoupit licenci pro jednotlivé VoIP klienty. 

Další moţné řešení je zakoupit přímo telefonní ústřednu NetStar IP, která jiţ v základu 

obsahuje VoIP kartu obsahující 32 hovorových kanálů a dále licence pro VoIP klienty, které jsou 

mírně levnější neţ pro telefonní ústřednu NetStar. Tato ústředna je však uzamčena na pouze dvě 

přídavné karty a za přidání kaţdé další karty nad počet dva, je třeba za kaţdou kartu zaplatit licenci 

v hodnotě 7200,- Kč. 

Další moţností jak zadání řešit, je telefonní ústřednu NetStar propojit se softwarovou 

ústřednou např. Asterisk. Zde vznikají náklady pouze za pořízení VoIP karty pro zapříčkování 

telefonních ústředen. Náklady na pořízení telefonní ústředny Asterisk jsou nulové, protoţe se jedná o 

volně šířený software šířený pod licencí GNU GPL. Je zde nutno pouze počítat s náklady na pořízení 

počítače, na kterém bude Asterisk spuštěný. S touto konfigurací je moţno ústřednu rozšířit teoreticky 

o libovolné mnoţství VoIP klientů. V praxi se však spíše pouţívá přepočet na vstupní a výstupní 

kanály v poměru 1:4. To znamená, ţe ideální počet VoIP klientů je čtyřnásobek hovorových kánálů 

v příčce propojující telefonní ústředny. Pokud tedy pořídím VoIP kartu se čtyřmi hovorovými kanály, 

tak rozumný počet VoIP klientů je 16. Samozřejmě jich můţe být víc, to ale na úkor dostupnosti 

telefonní ústředny NetStar přes příčku. 

Rozpočet nákladů pro jednotlivé varianty je vidět v tabulce 1, není zde započítána cena za 

práci, která je velmi individuální a není zde ani cena za VoIP zařízení. 

 NEtStar NetStar IP NEtStar + Asterisk 

VoIP karta 23 880,- Kč 

(4 hovorové kanály) 

44 400,- Kč 

(32 hovorových 

kanálů) 

(telefonní ústředna) 

23 880,- Kč 

(4 hovorové kanály) 

licence 16 VoIP 

klientů 

19 200,- Kč 13 440,- Kč 0,- Kč 

HW 0,- Kč 0,- Kč 5000,- Kč 

Celkem 43 080,- Kč 57840,- Kč 28 880,- Kč 

Tabulka 1: Rozpočet nákladů pro připojení 16 VoIP klientů 
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Já sem si pro tuto diplomovou práci vybral řešení telefonní ústředny NetStar propojené přes 

příčku s telefonní ústřednou Asterisk. 

3.2 Specifikace 

První port ISDN BRI bude nastaven jako pobočkový, na které budou umístěny dva ISDN 

telefony, slouţící jako pobočky s vnitřními čísli 600 a 601 s vnější provolbou 583214600 a 

583214601. 

Druhý port ISDN bude nastaven jako vstupní linka, s desítkovou DDI provolbou s číslem 

58321460x. 

Třetí a čtvrtý port ISDN BRI bude nastaven jako odchozí linka do PSTN. 

Čtvrtý port ISDN bude nastaven jako vstupní linka, s desítkovou DDI provolbou s číslem 

58321460x. 

Pomocí VoIP trunku, bude tel. ústředna NetStar, propojena s tel. ústřednou Asterisk. 

Na tel. ústředně Asterisk budou zřízen účty pro VoIP pobočky 602-609 s provolbovými čísly 

z PSTN 583214602, 583214603, 583214604, 583214605, 583214606, 583214607, 583214608 a 

583214609. 

 

Obrázek 9: Blokové schéma propojení tel. ústředen  
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Na obrázku 9 je znázorněno blokové schéma zapojení tel. ústředny NetStar s analogovými, 

ISDN a digitálními pobočkami propojené pomocí VoIP příčky se softwarovou tel. ústřednou Asterisk, 

která bude obsluhovat VoIP klienty.  

Pro vyhodnocování, směrování hovorů, z důvodů tarifikace a jednoduchého nastavování, 

budou hovory směřující do veřejné sítě směrovány přes tel. ústřednu NetStar. Kde na základě 

nastavení směrovacích tabulek bude následně hovor přepojen přes linku s nejmenšími náklady do 

PSTN nebo přes VoIP poskytovatele. Samozřejmě by se mohlo vyuţít i směrovacích tabulek 

v Asterisku, ale z důvodu lepší přehlednosti a pozdějších moţných úprav je lepší, mít všechna 

nastavení na jednom místě v mém případě v tel. ústředně NetStar. 

Pro vzdálený dohled jsem vybral nástroj CACTI, který pro sledování zařízení pouţívá 

protokol SNMP. 

Na přehledovém okně bude monitorován provoz jak tel. ústředny NetStar, tak tel. ústředny 

Asterisk. 
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4 Oživení telefonní ústředny NetStar 

4.1 Instalace systému 

Instalace systému se provádí do RACKU s hloubkou min. 400 mm. Výška jednoho modulu je 

3U – 132 mm. 

Systém je navrţen bez aktivního chlazení, nicméně je doporučeno výrobcem při větších 

zástavbách (více modulů nad sebou) pro lepší ventilaci vzduchu ponechat mezi jednotlivými moduly 

mezeru například 1U. Pro tento účel můţete pouţít organizér, který vám zároveň ulehčí manipulaci 

s kabeláţí. 

Pro instalaci na polici je systém vybaven čtyřmi noţičkami, které vytváří mezeru mezi policí a 

vlastním modulem, je tak zajištěna dostatečná ventilace systému. 

4.2 Oživení ústředny 

K dispozici mám telefonní ústřednu NetStar verze 3.0.15. K nastavení této tel. ústředny 

potřebujeme počítač s podporovaným operačním systémem Windows, dále sériový šestipinový kabel 

s konektorem RJ-12 a sériovým konektorem dodávaným s tel. ústřednou. 

Tel. ústředna má z výroby základní IP adresu 192.168.100.100, pokud je potřeba tuto IP 

adresu změnit, pouţijeme hyperterminálový program např. Hyperterminal, Putty nebo kteroukoliv 

jinou funkční konzoli. Kabel připojíme na sériový port počítače a nastavíme komunikačního 

parametry: Rychlost: 115200, Datové bity: 8, Parita: Ţádná, Počet stop bitů: 1, Řízení toku: Ţádné. 

4.3 Konfigurace IP adresy pomocí PUTTY 

Spustíme program Putty, nastavíme typ spojení sériové, komunikační port, rychlost: 115200 a 

otevřeme spojení s tel. ústřednou, viz obrázek 10. 
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Obrázek 10: Konfigurace Putty 

Po připojení, stiskneme <ENTER> a zobrazí se úvodní obrazovka, kde zadáme přihlašovací 

údaje, které jsou z výroby nastaveny na uţivatelské jméno: Admin a heslo: 2n, viz obrázek 11. 

 

Obrázek 11: Přihlašování do systému 

Po přihlášení do systému se zobrazí konfigurační menu, kde pro pohyb se stiskne příslušné 

číslo, viz obrázek 12. 
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Obrázek 12: Přihlašování do systému 

 

 

Obrázek 13: Struktura menu 

Na obrázku 13 je znázorněna stromová struktura menu. 

Pokud tedy chceme změnit IP adresu, stiskneme postupně čísla 1, 1, 2 a zadáme novou IP 

adresu. Pokus se v menu chceme vrátit o úroveň výš, stiskneme klávesu <ESC>, případně stiskneme 

dvakrát klávesu <ESC> pro návrat do hlavního menu. 
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4.4 Připojení konfiguračního nástroje k telefonní ústředně 

V rámci konfigurace lze vytvářet skupiny a podskupiny, do nichţ lze následně přidávat 

jednotlivé ústředny. Ústředny mohou být přidávány i bez skupin, ale při větším počtu ústředen, které 

jsou spravovány, je tento způsob nepřehledný. Pro konkrétní ústředny lze následně vytvořit jednotlivá 

připojení. Mezi základní typy připojení patří TCP/IP spojení a modem. 

Vytvořená struktura můţe vypadat, jako například na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Struktura roztřídění ústředen 

Zde je vytvořena skupina ČR, s tel. ústřednou VSB, kde tel. ústředna VSB má k dispozici dva 

druhy připojení. 

 

Obrázek 15: Dialog nastavení vlastností ústředny 
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Obr. 16: Dialog nastavení vlastností připojení 

Na obrázku 15 a 16 je znázorněno nastavení parametrů připojení k telefonní ústředně NetStar. 

 

Obrázek 17: Dialog nastavení vlastností připojení 

Po automatickém nebo ručním spuštění připojování k ústředně je zobrazeno okno z obrázku 

17, které informuje o průběhu připojování. V okně se zobrazují základní informace o připojované 

ústředně např. informace o verzi ústředny, poslední chybě spojení a v případě opakovaných pokusů o 
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spojení také čas zbývající do dalšího pokusu. Pro okamţité opakování pokusu o spojení (před 

vypršením časového limitu, tj. timeout) je zde tlačítko Zkus znovu a tlačítko Zrušit zavře tento dialog. 

Uţivatelské jméno a heslo jsou z výroby nastaveny na uţivatelské jméno: Admin a heslo: 2n. 

4.5 Konfigurace ISDN portů a zřízení uživatelů 

V prvním kroku musím nastavit jednotlivé porty ISDN karty podle zadání. 

První port má slouţit jako vnitřní síť pro dvě pobočky, proto ho musím nejdříve pomocí 

jumperů nastavit jako NT. 

Zbývající porty, protoţe budou připojeny do PSTN, musím pomocí jumperů nastavit jako TE. 

Dále uţ pokračuji v konfiguračním programu. 

 

Obrázek 18: Nastavení ISDN portu  

Jak je vidět na obrázku 18, nastavím první ISDN port jako IN a mód rozhranní nastavím na NT. Dále 

zde podle zadání zřídím dvě pobočky 600 s MSN 583214600 a 601 s MSN 583214601. 
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Obrázek 19: Nastavení ISDN portu  

Dále je potřeba dle obrázku 19 nastavit routovací tabulku, podle které se budou řídit hovory z tohoto 

portu. 

 

Obrázek 20: Nastavení ISDN portu  

V dalším kroku zaloţíme dva uţivatele pojmenované například jako čísla stanic tj. 600 a 601. A k nim 

přiřadíme stanice, zřízené v ISDN přenašečích viz obrázek 20. 
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Obrázek 21: Nastavení ISDN portu  

To samé uděláme i pro druhého uţivatele 601, viz obrázek 21. 

 

Obrázek 22: Nastavení ISDN portu  

Zbývající ISDN porty nastavíme jako OUT s módem rozhranní TE a typem sběrnice PTP viz obrázek 

22. 
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Obrázek 23: Nastavení ISDN portu  

Dále pak, jak je vidět na obrázku 23, nastavíme pro příchozí hovory na těchto linkách routovací 

tabulku PSTN IN. 

4.6 Konfigurace VoIP příčky u telefonní ústředny NetStar 

 

Obrázek 24: Nastavení IP adresy ústředny  

Nejdříve zkontrolujeme nastavení IP adresy tel. ústředny NetStar (viz obrázek 24).  
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Obrázek 25: Nastavení IP adresy VoIP modulu 

Dále nastavíme IP adresu VoIP modulu (viz obrázek 25). 

 

Obrázek 26: Přidání SIP přenašeče NetStar 

V přenašečích přidáme nový přenašeč SIP do DEFAULT OUT s vlastností SIP Gateway (viz 

obrázek 26). 
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Obrázek 27: Nastavení vlastností routování přenašeče NetStar 

Jak je vidět na obrázku 27, v záloţce vlastností v podzáloţce routování, nastavíme routovací 

tabulku PSTN IN, to bude naše výchozí tabulka pro směrování hovorů příchozích přes trunk NetStar. 

 

Obrázek 28: Nastavení vlastností trunku SIP NetStar 

V záloţce stack, dle obrázku 28, nastavíme IP adresu domény a port, na kterém naslouchá SIP 

protokol. Dále nastavíme RPT rozhranní  s rozsahem portů případně NATem, přes které komunikuje. 

V kodekách vybereme preferované kodeky. Dále nastavíme IP adresu brány, v našem případě IP 

adresu Asterisku a pro zabezpečení komunikace nastavíme IP filr na IP adresu našeho Asterisku. 
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4.7 Konfigurace routovacích tabulek 

 

Obrázek 29: Nastavení prefixů routovací tabulky INTERNAL 

V routovací tabulce INTERMAL musíme zadat všechny interní pobočky, které chceme 

pouţívat, viz obrázek 29. 

 

Obrázek 30: Nastavení destinací v routovací tabulce INTERNAL 

Dále u jednotlivých interních čísel musíme nastavit, co se s hovorem bude dít. U čísel 600 a 

601 se zavolá uţivatel 600 a 601. U čísel 602 aţ 609 se bude hovor směrovat přes VoIP přenašeč do 

tel. ústředny Asterisk, viz obrázek 30. 
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Obrázek 31: Vytvoření svazku BRI 

Do svazku BRI přiřadíme ISDN porty třetí a čtvrtý podle zadání, viz obrázek 31. 

 

Obrázek 32: Nastavení prefixů v routovací tabulce PSTN OUT 
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Obrázek 33: Nastavení destinací v routovací tabulce PSTN OUT 

A v routovací tabulce PSTN OUT nastavíme pro všechny prefixy, viz obrázek 32 a 33 odchod 

přes svazek BRI. Nyní budou všechny odchozí hovory odcházet přes ISDN porty tři a čtyři a druhý 

ISDN port zůstane trvale volný pro příchozí hovory. 

Další routovací tabulku, kterou musíme nastavit je INTERNAL from PSTN. Zde nastavíme 

jednotlivá provolbová čísla, která přichází z PSTN. Je nutno zjistit od operátora, v jakém formátu tyto 

čísla posílají. V mém případě je to poslední dvojčíslí. 

 

Obrázek 34: Nastavení prefixů v routovací tabulce INTERNAL from PSTN 
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Pro provolby 00 a 01 je přímo volán uţivatel 600 a 601. Pro provolby 02-09 je na začátek 

přidána šestka, aby provolbové číslo odpovídalo, vnitřnímu číslovaní poboček a hovor je směrován 

opět na VoIP přenašeč do tel. ústředny Asterisk viz obrázek 34 a obrázek 35. 

 

Obrázek 35: Nastavení destinací routovací tabulky INTERNAL from PSTN 
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5 Oživení telefonní ústředny Asterisk 

Jedná se o open source softwarovou PBX, fungující na platformách Linux a Unix, poskytující 

veškeré funkce PBX. Jedná se o obecnou distribuci pod podmínkami GNU GPL (General Public 

License) ve verzi 1.8.11.0. 

5.1 Instalace 

Já sem si pro běh Asterisku vybral Linuxovou distribuci Ubuntu verze 11.10, je samozřejmě 

moţné zvolit i jiné distribuce. 

Po instalaci Linuxové distribuce jsem nainstalovat všechny aktualizace příkazy #apt-get 

update a #apt-get upgrade, dále jsem si nainstaloval Midnight Commander #apt-get install mc a 

konečně Asterisk příkazem #apt-get install asterisk. 

Při instalaci je nutné ještě zadat telefonní číslo ITU-T: 420 pro správné regionální nastavení. 

Dále je moţno si nainstalovat různé nadstavby pro konfiguraci Asterisku např. přes webové 

rozhranní, ale to uţ není součástí této diplomové práce. 

Některé významné soubory v adresáři /etc/asterisk/: 

 asterisk.conf – Tento soubor obsahuje informace o adresářích, které má Asterisk 

pouţívat. Zde není potřeba většinou provádět ţádné změny, proto pouţijeme soubor z 

distribuce. 

 modules.conf – Tento soubor řídí nahrávání modulů. I zde pouţijeme soubor 

z instalované distribuce, pro naše potřeby bude dostačující. 

 sip.conf – V tomto souboru se konfiguruje protokol SIP. V sekcích [general] a 

[authentication] jsou volby ovlivňující chování Asterisku, v dalších částech se konfigurují 

jednotlivé SIP pobočky. Pro moji potřebu pouţiji minimální variantu. 
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5.2 Konfigurace SIP uživatelů 

 

Obrázek 36: Nastavení SIP.CONF pro uţivatelské účty 

V souboru SIP.CONF zřídíme vnitřní uţivatele, jak je vidět na obrázku 36. Volba 

allowguests=no způsobí, ţe Asterisk nebude přijímat anonymní hovory, type=friend zásuvku lze 

pouţít pro příchozí i odchozí hovory, secret=heslo101 nastavuje heslo, userid=101 přiřadí 

odchozímu volání jméno volajícího, host=dynamic způsobí, ţe Asterisk získá IP adresu 

z registrace, kontext=internal určuje, která část souboru extensions.conf obslouţí hovory z těchto 

telefonů.  

5.3 Konfigurace VoIP příčky 

 

Obrázek 37: Nastavení SIP.CONF pro propojení přes SIP TRUNK  
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Na obrázku 37, je konfigurace propojení pomocí SIPu mezi telefonní ústřednou ASTERISK a 

telefonní ústřednou NetStar. V konfiguraci je provedeno zabezpečení pomocí IP adresy, aby nemohlo 

dojít ke zneuţití a volání na cizí účet. Toto zabezpečení se počítá mezi základní, protoţe lze IP adresu 

získat různými způsoby. 

Type=peer se pouţívá pro konfiguraci trunku, host=192.168.100.100 udává IP adresu 

telefonní ústředny, kam budou volání na pobočky tel. ústředny NetStar a volání do PSTN směrována. 

fromdomain=192.168.100.200 udává, jakou doménu má Asterisk a kterou vkládá do SIP URI při 

sestavování poţadavku pro telefonní ústřednu. Volba kontext=incoming má stejný význam, jako pro 

pobočky, určuje oblast v číslovacím plánu, podle kterého se budou řídit příchozí hovory. 

5.4 Konfigurace routovacích tabulek 

 

Obrázek 38: Nastavení routování internal  

Soubor EXTENSIONS.CONF slouţí jako routovací tabulka, vyhodnocujeme zde volaná a 

příchozí čísla a vytváříme zde podmínky, na základě kterých se hovory vyhodnotí, viz obrázek 38.  

V sekci [internal] na kterou je odkazováno ze SIP.CONF definujeme pravidla pro všechny 

uţivatele s tímto contextem. 

Telefonní čísla 600 a 601 jsou směrována na SIP TRUNK netstar do telefonní ústředny 

NetStar a telefonní čísla 602 aţ 609 zvoní přímo na sip uţivatelech odpovídajícího čísla. 

Telefonní číslo 999 je zde pouţito pro echotest, kdy po zavolání na toto číslo, přehraje 

Asterisk hlášku a po stisknutí # zavěsí. 
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Dále je zde pravidlo _0XXXXXXXXXXXX, které pokud dojde ke shodě s volaným číslem, 

v našem případě chce SIP uţivatel volat do veřejné telefonní sítě a před volaným číslem vytočí 0 

(nejpouţívanější symbol spolu s 9 pro identifikaci volání do veřejné telefonní sítě) je tento hovor 

směrován do SIP TRUNKU k telefonní ústředně NetStar. 

 

Obrázek 39: Nastavení routování incoming pro příchozí hovory přes SIP TRUNK  

Zde v sekci [incoming] nastavím číslovací plán pro příchozí hovory, nabízí se zde i pouţití u 

příchozích hovorů přes TRUNK nastavit kontext=internal, chování příchozích hovorů by bylo stejné. 
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6 Ověření funkčnosti a dálkový dohled 

Funkčnost systému byla odzkoušena interními hovory mezi uţivateli a externími hovory do 

veřejné telekomunikační sítě. 

Jelikoţ je tento systém náročnější na správu (skládá se ze dvou systémů), rozhodl jsem se ještě 

dále zprovoznit dálkový dohled pomocí SNMP a dohledového software CACTI, který bude 

monitorovat chod obou telefonních ústředen. 

6.1 Instalace služby CACTI 

Instalaci dohledového systému CACTI ve verzi 0.8.8 jsem provedl příkazem #sudo apt-get 

install cacti. Je šířený pod volnou licencí GNU GPL. Pro instalaci dohledového systému CACTI jsem 

zvolil totoţný počítač jako pro telefonní ústřednu ASTERISK, ale můţe být nainstalovaný kdekoliv 

v síti. 

Při instalaci se program ptá na heslo k MySQL, které je nutno si uschovat, dále je potřeba 

zadat nastavení WebServeru, kde nastavíme poloţku APACHE 2. Dále instalace vyţaduje vytvoření 

databáze, kterou potvrdíme poloţkou <ANO> a následně zadáme heslo, které jsme zvolili při instalaci 

MySQL. 

Po dokončení instalace, zadáme do internetového prohlíţeče IP adresu počítači, kde běţí 

nainstalovaná sluţba CACTI, v mém případě je to http://192.168.100.200/cacti, kde nás průvodce 

provede prvním nastavením. 

 

Obrázek 40: Přihlašovací okno CACTI 

Prvotní přihlašovací jméno a heslo jsou zde admin/admin. Po zadání je nutné změnit heslo. 

http://192.168.100.200/cacti
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6.2 Zprovoznění SNMP v Asterisku 

K zprovoznění SNMP v telefonní ústředně Asterisk je nutné nainstalovat několik dodatečných 

balíčků. Toho dosáhneme zadáním příkazu o #sudo apt-get install snmp snmpd tkmib libsnmp-base 

libsnmp-dev libsnmp-perl libsnmp-python libsnmp15 libsnmp15-dbg. 

Dále musíme nastavit ASTERISK, aby pouţíval SNMP viz obrázek 41. 

 

Obrázek 41: Povolení SNMP v Asterisku 

V souboru /etc/asterisk/res_snmp.cong odkomentujeme poloţky subagent = yes a enable = 

yes. 

Dále musíme nastavit v souboru /etc/snmp/snmpd.conf uţivatelské jméno a heslo, přes které 

budeme přistupovat k SNMP informacím viz obrázek 46. Toto nastavení zprovozní přihlašování 

pomocí jména a hesla a šifrovaný přenos odolný proti odposlechu, jedná se o tzv. SNMP V3. Pro větší 

bezpečnost jsem nastavil hash hesla na SHA a kódování na AES. (V základu je MD5 a DES, toto 

kódování je však jiţ dneska málo bezpečné). Vytvořil jsem zde uţivatele asterisk s heslem asterisk. 
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Obrázek 42: Nastavení SNMP 

Dále musíme importovat MIB tabulky pro ASTERISK. digium-mib.txt je k dispozici na 

adrese <https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Digium+MIB+Definitions> a asterisk-mib.txt na 

adrese <https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+MIB+Definitions> a oba uloţíme 

v adresáři /usr/share/snmp/mibs. 

Funkčnost nastavení SNMP v Asterisku , lze odzkoušet příkazem #snmpwalk –v 3 –u 

asteriskUser –l authPriv –a MD5 –A pokerspokers –x DES –X pokerspokers 127.0.0.1. Pokud se po 

tomto příkazu se začnou zobrazovat řádky s různými hodnotami, je vše funkční. Zpracováno dle [6] a 

[7]. 

6.3 Nastavení Asterisku a NetStaru pro monitorování 

6.3.1 Zatížení serveru a počty hovorových kanálů 

V první řadě musíme vytvořit skript, který bude vyčítat potřebná SNMP data z našich zařízení. 

 

Obrázek 43: Skript pro stahování SNMP dat 
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V adresáři /usr/local/bin vytvoříme skript, viz obrázek 43. Dále mu přidáme práva příkazem 

#chmod 755 /usr/local/bin/snmp_poller.sh. a nastavíme tento náš nový skript, aby se prováděl co pět 

minut příkazem  # crontab –e, kde přidáme řádek, viz obrázek 44. 

 

Obrázek 44: Přidaný řádek v crontab 

Dále pokračujeme v CACTI webovém rozhraní. Zde musíme zřídit zařízení, ze kterého bude 

CACTI vyčítat hodnoty. To provedeme v záloţce Device a vpravo nahoře volbou ADD. 

 

Obrázek 45: Nastavení zařízení pro SNMP 

Jak je vidět na obrázku 45, v popisu napíšeme název našeho zařízení Description: Asterisk, 

v poloţce Hostname zadáme IP adresu zařízení, zde je CACTI nainstalovaný na stejném počítači proto 

můţu zadat vnitřní IP adresu 127.0.0.1. Host Template musí být NONE. Downed device detection 

nastavíme na hodnotu SNMP, dále nastavíme verzi SNMP na Version 3, zadáme uţivatelské jméno 

SNMP Username: asterisk, SNMP Password: asterisk, SNMP Auth PRotocol SHA a SNMP Privaci 

Passphrase: asterisk a stiskneme tlačítko create. Pokud se zobrazí výpis, viz obrázek 46, je kontakt se 

zařízením na základě zadaných parametrů funkční. 
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Obrázek 46: SNMP Information 

Teď musíme určit zdroj dat pro naše grafy, toho dosáhneme tak v Associated Graph Templates 

vybereme poloţku OID Template a stiskneme tlačítko Add, viz obrázek 47.  

 

Obrázek 47: Přiřazení vstupních dat 

Dále musíme vytvořit tolik grafů, kolik chceme zobrazit. Stiskneme odkaz v horní části okna 

Create Graphs for this Host. Zde zadáme typ grafu SNMP – Generic OID Template viz obrázek 48 a 

stiskneme tlačítko Create. 

 

Obrázek 48: Volba typu grafuexit 
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Obrázek 49: Definice grafu 

Jak je vidět na obrázku 49, zde zadáme název grafu, popíšeme osy a zadáme OID číslo, ze 

kterého se bude vyčítat hodnota do grafu ze sledovaného zařízení. IOD číslo určíme z MIB tabulky 

daného zařízení. Já zde budu pouţívat OID .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2, které prezentuje CPU zatíţení, 

s 5 minutovým průběhem a dále IOD .1.3.6.1.4.1.22736.1.5.1.0, které prezentuje počet aktivních 

hovorových kanálů. Po zadání parametrů stiskneme tlačítko Create. Zpracováno dle [8]. 

6.3.2 Měření zpoždění paketů 

Protoţe telefonní ústředna NetStar neposkytuje údajů o svém vytíţení, počtu hovorů atd. přes 

protokol SNMP, rozhodl jsem se ji monitorovat přes měření doby zpoţdění paketů. Tímto lze 

monitorovat, ţe je telefonní ústředna funkční a reaguje na dotazy a dále na základě zvětšujícího se 

zpoţdění se dá částečně i odvozovat zatíţení síťového připojení. 

Nejdříve jsem nainstaloval rozšiřující balíček příkazem #apt-getinstall nagios-plugins-basic, 

ze kterého budu vyuţívat skript pro měření doby zpoţdění odpovědi check_icmp. 

Dále jsem vytvořil skript check_http.pl v záloţce /usr/share/cacti/site/scripts/ viz obrázek 50. 

 

Obrázek 50: Skript check_http.pl 

Dále jiţ pokračujeme v Cacti, zde musím importovat XML Temlate, který se nachází na 

adrese < http://blog.tersmitten.nl/wp-content/uploads/2011/11/cacti_graph_ template_http_response_ 

time_nrpe.xml_.tar.gz?9d7bd4> viz obrázek 51. 
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Obrázek 51: Importování XML Template 

Ještě jsem změnil „Consolidation Function“ (of Item #1) z LAST na Average, které se nachází 

v Templates -> Graph Templates. 

Dále musím zaloţit zařízení stejným způsobem jako u Asterisku viz obrázek 52. 

 

Obrázek 52: Vytvoření zařízení NetStar 

Graf pro toto zařízení vytvořím stisknutím na odkaz Create Graphs for this Host, kde zvolím 

http Response time (nrpe) a dám Create viz obrázek 53. 

 

Obrázek 53: Vytvoření grafu pro NetStar 

Dále vyplním název grafu a IP adresu, na kterou se budou dotazy posílat, viz obrázek 54 a 

opět stisknout tlačítko Create. 
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Obrázek 54: Pojmenování grafu a zadání IP adresy 

6.3.3 Zobrazení vytvořených grafů 

V záloţce Graph Trees si vytvořím přes tlačítko Add na pravé straně strukturu se jménem 

Telefonní ústředna NetStar+Asterisk viz obrázek 55. 

 

Obrázek 55: Vytvoření stromové struktury 

Dále stiskneme odkaz na pravé straně Graph Management, kde označíme všechny námi 

vytvořené grafy (zaškrtávátkem na pravé straně) viz obrázek 56, zvolíme hodnotu Place on Telefonní 

ústředna NetStar+Asterisk a stiskneme tlačítko Go. 

 

Obrázek 56: Přiřazení grafů k zobrazení 

Po tomto úkonu můţeme stisknout odkaz graphs a zobrazí se nám všechny naše grafy, viz 

obrázek 57 a 58. Zpracováno dle [8]. 
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Obrázek 57: CPU zatíţení a počet hovorových kanálů u Asterisku 

 

Obrázek 58: Zpoţdění paketů u Asterisku a NetStar 
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7 Závěr 

Navrhnuté zapojení telefonní ústředny jsem vybral proto, abych mohl ověřit moţností 

propojení telefonní ústředny NetStar a telefonní ústředny Asterisk a dále na základě nejniţších 

finančních nákladů na pořízení. Z praxe v telekomunikační firmě, která se zabývá montáţí telefonních 

ústředen vím, ţe pořizovací cena telekomunikačního zařízení má velký význam při rozhodování o 

pořízení nového zařízení u klientů. 

 Navrhnuté zapojení jsem sestavil, nakonfiguroval a otestoval náhodným provozem. Navrţené 

a realizované řešení je plně funkční a splňuje všechny zadané poţadavky. 

Z pohledu nákladů je toto řešení vhodné i pro budoucí rozšiřování VoIP telefonie, kde díky 

telefonní ústředně Asterisk, nejsme omezeni licencemi pro VoIP klienty a jedinými náklady jsou VoIP 

klienti samotní a cena za nakonfigurování rozšíření systému. 

Na druhou stranu je toto řešení, více náročnější na správu. Tj. musí se konfigurovat a 

spravovat dva systémy, jak telefonní ústředna NetStar, tak telefonní ústředna Asterisk. Proto jsem se 

rozhodl, pouţít pro monitorování tohoto systému volně šiřitelný software CACTI, který bude 

monitorovat jak telefonní ústřednu NetStar, tak telefonní ústřednu Asterisk, coţ zjednoduší správu 

vytvořeného telekomunikačního systému.  

Další směr vývoje bych viděl v rozšíření dohledových funkcí systému CACTI s telefonní 

ústřednou NetStar. Výrobce poskytuje software AOC Reader, který umoţňuje vyčítání některých 

statistických informací z telefonní ústředny NetStar a dále pomocí nově vytvořených skriptů vyčítat 

tato data a poskytovat je dohledovému systému CACTI. Bohuţel přes SNMP tyto informace 

poskytovány nejsou. 
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Příloha A: Zdrojový text souboru SIP.CONF 

[general] 

allowguest = no 

canreinvite = no 

disallow = all 

allow = alaw 

allow = ulaw 

allow = g729 

 

[authentication] 

 

;definice SIP trunku 

[netstar] 

type=peer 

host=192.168.100.100 

fromdomain=192.168.100.200 

context=incoming 

 

[602] 

type=friend 

secret=heslo602 

userid=602 

host=dynamic 

context=internal 

 

[603] 

type=friend 



 

 

 

 

 

IV 

 

secret=heslo603 

userid=603 

host=dynamic 

context=internal 

 

[604] 

type=friend 

secret=heslo604 

userid=604 

host=dynamic 

context=internal 

 

[605] 

type=friend 

secret=heslo605 

userid=605 

host=dynamic 

context=internal 

 

[606] 

type=friend 

secret=heslo606 

userid=606 

host=dynamic 

context=internal 

 

[607] 



 

 

 

 

 

V 

 

type=friend 

secret=secret607         

 

[608] 

type=friend 

secret=heslo608 

userid=608 

host=dynamic 

context=internal 

 

[609] 

type=friend 

secret=heslo609 

userid=609 

host=dynamic 

context=internal 

 

Příloha B: Zdrojový text souboru EXTENSIONS.CONF 

[general] 

 

[globals] 

 

[internal] 

exten => 602,1,Dial(SIP/602) 

exten => 603,1,Dial(SIP/603) 

exten => 604,1,Dial(SIP/604) 

exten => 605,1,Dial(SIP/605) 



 

 

 

 

 

VI 

 

exten => 606,1,Dial(SIP/606) 

exten => 607,1,Dial(SIP/607) 

exten => 608,1,Dial(SIP/608) 

exten => 609,1,Dial(SIP/609) 

exten => _600,1,Dial(SIP/${EXTEN}@netstar) 

exten => _601,1,Dial(SIP/${EXTEN}@netstar) 

exten => _0XXXXXXXXX,1,Dial(SIP/420${EXTEN}@netstar) 

 

exten => 999,1,Answer() 

exten => 999,2,Playback(demo-echotest) 

exten => 999,3,Echo() 

exten => 999,4,Hangup() 

 

[incoming] 

exten => 602,1,Dial(SIP/602) 

exten => 603,1,Dial(SIP/603) 

exten => 604,1,Dial(SIP/604) 

exten => 605,1,Dial(SIP/605) 

exten => 606,1,Dial(SIP/606) 

exten => 607,1,Dial(SIP/607) 

exten => 608,1,Dial(SIP/608) 

exten => 609,1,Dial(SIP/609) 

 

Příloha C: Zdrojový text skriptu SNMP_POLLER.SH 

# !/bin/bash 

# filename: snmp_poller.sh 

# created this to make polling process easier 
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# Can make updates to it and such to add functionality 

MIBS=+ASTERISK-MIB 

export MIBS 

/usr/bin/php /usr/share/cacti/site/poller.php 

 

Příloha C: Adresářová struktura přiloženého DVD 

/Aplikace/Asterisk MIB tabulky pro zprovoznění SNMP v Asterisku 

/Aplikace/CACTI XML soubor pro vytvoření grafu zpoţdění 

paketu v CACTI 

/Aplikace/NetStar Software pro naprogramování telefonní ústředny 

NetStar 

/Prirucky Uţivatelské a programátorské příručky 

/Texty Soubory s textem práce 

 


