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Abstrakt 

Česky: 

Bakalářská práce je zaměřena na spam v internetové telefonii, definuje pojmy a zásady 

SPITu. Úvodem jsou popsány základní informace o VoIP telefonii, následují metody SPITu, 

analýza technik a zabezpečení VoIP infrastruktury proti SPITu. Dále je v mé práci popsána 

praktická ukázka SPIT útoku a obrany, v této části je demonstrován útok pomocí SPITFILE 

aplikace a následná obrana AntiSPIT aplikací. Závěrem práce jsou uvedené možnosti pro 

rozšíření stávajících metod obrany VoIP komunikace proti SPIT. Práce je rozdělena do sedmi 

kapitol, přičemž nejdůležitější částí je kapitola 4. – Hrozby ve VoIP.  

Anglicky: 

This bachelor thesis is about spam in internet telephony, it defines basic terms and the 

principles of SPIT. First part contains basic informations about VoIP communication, methods 

of SPIT, their analysis and ways how to secure VoIP infrastructure against SPIT. Then my 

thesis describes the practical SPIT attack and the defensive mechanisms against it. The attack is 

made by a SPITFILE application, while the AntiSPIT application is responsible for the defense. 

Last part lists the options of updating current defensive methods against SPIT in VoIP. The 

thesis consists of seven chapters, the most important being the chapter 4. - Threats in VoIP. 

 

Klíčová slova 

Česky: 

VoIP, SPIT, IP telefonie, SIP, SPITFILE, AntiSPIT, SPIT útok a obrana, Asterisk  

Anglicky: 

VoIP, SPIT, IP telephony, SIP, SPITFILE, AntiSPIT, SPIT attack and defense, Asterisk 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AES  (Advanced Encryption Standard) - Metoda šifrování dat 

DDoS (Distributed Denial of Service) – Distribuované odmítnutí služby 

DNS  (Domain Name Service) - Doménový systém jmen  

DoS  (Denial of Service) - Odmítnutí služby 

H.225 Protokol pro signalizaci volání a sestavení komunikace pro H.323  

H.235 Protokol pro definici bezpečnostních profilů pro H.323  

H.245 Protokol k řízení multimediálního přenosu pro H.323  

H.323 Signalizační protokol používaný ve VoIP  

HTTP  (Hypertext Transfer Protocol) - Internetový protokol používaný pro přenos informací 

IAX (Inter-Asterisk eXchange) - Protokol používaný ve VoIP  

IP (Internet Protocol) – datový protokol 

IPsec. (IP security) - Bezpečnostní rozšíření IP protokolu  

MCU  (Multiconference Control Unit) - Konferenční řídící jednotka  

MD5 (Message-Digest algorithm 5) - Hashovací funkce  

MGCP (Media Gateway Control Protocol) - Protokol používaný ve VoIP  

NAT (Network Address Translation) - Překlad síťových adres  

PBX (Private Branch eXchange) - Pobočková telefonní ústředna  

PSTN (Public Switched Telephone Network) - Veřejná telefonní síť  

Q.931 Protokol řízení připojení ISDN  

QoS  (Quality of Service) - Kvalita služby 

RAS  (Registration, Admission, Status) - Protokol používaný H.225 pro registraci  

RTCP (RTP Control Protocol) - Řídící protokol pro RTP 

RTP  (Real-time Transport Protocol) – Protokol přenosu v reálném čase 

SDP (Session Description Protocol) - Protokol k řízení multimediálního přenosu pro SIP  

SIP (Session Initiation Protocol) – Signalizační protokol používaný ve VoIP 

SPIT (Spam over Internet Telephony) - Označení spamu ve VoIP 

SRTCP (Secure RTCP) - Zabezpečený řídící protokol pro RTP  

SRTP (Secure RTP) - Zabezpečený protokol přenosu v reálném čase  

TLS (Transport Layer Security) - Protokol poskytující zabezpečenou komunikaci  

UDP (Unified Datagram Protocol) – Datagramový protokol používaný pro přenos v IP síti 

VoIP (Voice over Internet Protocol) - Technologie pro přenos digitalizovaného hlasu pomocí 

paketů v počítačové síti  
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1. Úvod 

Nacházíme se v 21. století, je to doba, které „vládnou“ informační technologie. S tímto 

trendem přichází i velká rizika zneužití, proto je nutné, tyto změny monitorovat a vyhodnocovat. 

Každou možnou hrozbu je nezbytné rychle odhalit a nalézt nějaké možné řešení obrany. 

Od doby, kdy Antonio Meucci v roce 1849 vynalezl telefon, i když se vynález telefonu 

přisuzuje Alexandru Grahamu Bellovi, se telefonní systémy staly každodenní součástí našeho 

života. Od éry vynalezení prvního prototypu prošel telefonní systém do dnešní doby velice 

významnými změnami. S příchodem internetu vznikly nové možnosti komunikace, počínaje 

klasickou psanou formou (například e-mail) až po přenos hlasu pomocí protokolu IP. Taková 

komunikace, která se uskutečňuje pomocí stávajících infrastruktur datových sítí je nazývána 

VoIP (Voice over IP). 

VoIP je vhodný jak pro firmy, tak i pro domácí uživatele, kteří například chtějí snížit 

měsíční náklady za telefon. Za normálních okolností, při použití širokopásmového připojení, 

bude kvalita hovoru pomocí VoIP nerozeznatelná od běžných telefonních služeb.  

Mezi výhody VoIP patří například úspora nákladů na telefonování, centralizovaný 

management na bázi IP, volání zdarma v rámci sítě, snadné nastavování služeb (např. 

přesměrování hovorů), atd. Ruku v ruce s tímto pokrokem vzniká i nová potencionální hrozba 

budoucnosti tzv. nevyžádaná volání označována jako SPIT (Spam over Internet Telephony).  

SPIT slouží k obtěžování uživatelů reklamními hovory, podobně jako je tomu u e-

mailového spamu. Tento typ spamu funguje na principu rozesílání audio souboru na zvolený 

telefon účastníka. Když vezmeme v úvahu, že tato operace bude probíhat zcela automatizovaně 

(nastaví se pouze počet generovaných hovorů a interval mezi nimi), tak je možné velice 

efektivně zahltit koncového uživatele nevyžádanou reklamou. 

 Cíl mé bakalářské práce je zaměřen na širokou a neprozkoumanou oblast, která se 

zabývá vytvořením postupu pro zabezpečení VoIP infrastruktury proti SPITu, jež by mohlo 

snížit či dokonce úplně eliminovat riziko této hrozby. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Meucci&action=edit&redlink=1
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2. Základy VoIP 

Voice over Internet Protocol  je technologie, umožňující přenos multimediálních služeb 

v těle paketů protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, 

prostupného pomocí protokolu IP [1, 7]. Využívá se pro telefonování prostřednictvím internetu, 

intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení. Nutnou podmínkou pro srozumitelné a 

spolehlivé VoIP telefonní spojení je zajištění tzv. kvality služby, zkráceně označovaná QoS 

(Quality of Service). 

 

 

Obr. 2.1: Schéma VoIP komunikace 

 

2.1.  Historie 

Telefonie se vyvíjela od analogové přes digitální až po bezdrátovou a VoIP. Převratné 

generační změny proběhly ve druhé polovině dvacátého století. Rozvoj VoIP se datuje od 

vzniku internetu, ale hlavní mezníkem byl rok 1995, kdy firma Vocaltec vytvořila první 

počítačový program, který umožňoval hlasovou komunikaci přes IP síť [1, 2, 7]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/UDP
http://cs.wikipedia.org/wiki/TCP
http://cs.wikipedia.org/wiki/IP
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Quality_of_Service
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2.2.  Kodeky 

Kódovací a dekódovací algoritmy, zkráceně kodeky, slouží k převodu analogové vlnové 

křivky na binární nuly a jedničky [1,8]. Mají různá označení G.711h, G.722, G.723, G.726, 

G.729... Kodek G.711 převádí analogové vlnění do bitového kódu, pomocí PCM (pulsně-

kódová modulace). U sítí WAN se většinou používá kodek G.729, využívá se ve variantě 

G.729a, tato varianta zaručuje nižší zátěž procesoru. Pro volání mimo VoIP se využívají kodeky 

G.711A-low nebo G.726 – G.732, které lze měnit v nastavení služby. Při volání v rámci VoIP si 

určují kodeky koncová zařízení. 

2.3.  Protokoly 

Pro přenos hlasu se používá IP protokol na třetí vrstvě OSI modelu, na čtvrté vrstvě pak 

protokol UDP. V těle jednotlivých UDP [1, 2, 4] datagramů se kromě dalších údajů přenáší 

malý úsek telefonního hovoru, zakódovaný podle určitého algoritmu k dosažení menšího 

objemu přenášených dat.  

 

Obr. 2.2: VoIP protokoly v OSI modelu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodek
http://cs.wikipedia.org/wiki/G.711
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=G.722&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=G.723&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=G.726&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/G.729
http://cs.wikipedia.org/wiki/OSI_model
http://cs.wikipedia.org/wiki/UDP
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2.3.1. Protokol UDP 

UDP protokol je nespojově orientovaný protokol, pracuje na čtvrté vrstvě OSI modelu 

[4]. Obsahuje čísla portů, zdrojový a cílový port, délku přenášených dat včetně záhlaví a 

kontrolní součet pseudozáhlaví. UDP datagramy jsou odesílány v závislosti na rychlosti média, 

ale bez záruky doručení ve správném pořadí. UDP protokol je vhodnější pro Real-time aplikace, 

takovýmto typem je například VoIP komunikace. 

Mezi hlavní úkoly UDP patří rozdělení dat do datagramů, kontrolní součet přenášených 

dat a multiplexování relací. UDP využívá porty kvůli jednoznačnému rozlišení aplikací a pro 

správné doručení dat. Porty jsou rozděleny na tzv. dobře známé, registrované a pro komunikaci 

klienta se serverem.  

 

Obr. 2.3: UDP datagram 

 

2.3.2.  Protokol TCP 

TCP je jedním ze základních protokolů internetu [4, 7, 9]. Protokol je vytvořen pro 

spolehlivé a správné doručování paketů. TCP je spojově orientovaný protokol. Mezi jeho tři 

fáze činnosti patří navázání spojení, vlastní přenos a ukončení spojení. 

Vlastnosti protokolu TCP: 

- Spolehlivá transportní služba, doručí vše ve správném pořadí 

- Služba má 3 fáze: navázání, přenos dat a ukončení spojení 

- Transparentní přenos libovolných dat 

- Pracuje v plně duplexním přenosu dat 

- Využívá rozlišení aplikací pomocí portů 
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2.3.3.  Protokol RTP 

RTP (Real-time Transport Protocol) je nespojově orientovaným protokolem aplikační 

vrstvy, který využívá protokolu UDP [7]. Byl poprvé publikován v roce 1996 jako standard 

RFC 1889, později nahrazeným RFC 3550. RTP zajištuje především přenos audio a video dat 

v reálném čase a je vhodný i pro push to talk systémy. RTP neobsahuje mechanizmus pro 

správné doručení dat, a proto z tohoto důvodu může dojít ke ztrátě přenášené informace. RTP 

může fungovat ve dvou režimech, Unicast (jeden odesílatel, jeden příjemce) a Multicast (jeden 

odesílatel, mnoho příjemců).  

 

 
Obr. 2.4: RTP datagram 

Popis datagramu: 

 V – verze RTP 

 P – doplnění 

 X – rozšiřující bit 

 CC – obsahuje CSRC identifikátor 

 M – značka 

 PT – priorita pro aplikace 

 Sekvenční čítač – přičítá se jednička s každým odeslaným RTP paketem 

 Časová známka – značka prvního oktetu v RTP paketu 

 Identifikátor synchronizačního zdroje – je náhodně zvolen pro každou RTP relaci 

 Identifikační seznam přispívajících zdrojů – uděluje identifikátor přispívajícímu zdroji 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1996
http://tools.ietf.org/html/rfc1889
http://tools.ietf.org/html/rfc3550
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2.3.4. Protokol ICMP 

ICMP je dalším z důležitých protokolů internetu [2]. Používají ho operační systémy 

počítačů v síti pro odesílání chybových zpráv, například pro oznámení, že požadovaná služba 

není dostupná nebo že potřebný počítač dosažitelný. 

ICMP se liší od UDP/TCP protokolů tím, že se většinou nepoužívá síťovými aplikacemi 

přímo. Každá ICMP zpráva je zapouzdřená přímo v jediném IP datagramu a nezaručuje jeho 

doručení. 

 

2.4.  Zařízení 

 

Abychom mohli uskutečnit jednoduchý hovor, jsou k tomu zapotřebí dvě VoIP 

koncová zařízení a spojovací médium. V praxi se samozřejmě využívají další zařízení, VoIP má 

vlastní části a komponenty přesně jako tradiční telefonní síť.  

 

IP telefony – mají ethernetové připojení a slouží k volání a přijímání hovorů 

Brány – mohou přesměrovat hovory mezi různými typy sítí 

 

 

  

Obr. 2.5: Základní zařízení pro VoIP komunikaci 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
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3.  Signalizační protokoly ve VoIP 

 

Signalizační protokoly slouží pro navazování spojení, řízení toku a jeho ukončování. 

Mezi signalizační protokoly patří H.323, SIP, MGCP, Megaco, H.323 a SIP. V mé bakalářské 

práci popíši pouze dva hlavní protokoly, které se využívají v praxi, a to H.323 a SIP.  

 

 

3.1.  Protokol H.323 

Standard H.323, nesoucí název "Packet-based multimedia communications systems" je 

Voice-over IP protokol definovaný Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) [3, 11]. Jedná se o 

jeden z nejstarších protokolů rodiny VoIP, má blízkou návaznost na ISDN. Tento standard 

(H.323) slouží pro video i audio kodeky.  

 

Protokol H.323 obsahuje tyto čtyři základní entity: 

- Terminál – jedná se o základní prvek sítě H.323, skládá se buď z VoIP telefonu nebo 

koncového PC, využívá se pro oboustrannou komunikaci v reálném čase 

- Brána (Gateway) – zařízení, které umožňuje obousměrnou komunikaci se zařízeními 

v jiné komunikační síti, například ISDN, analogová telefonní síť… 

- Konferenční jednotka (MCU) – umožňuje komunikaci s více terminály, používá se 

např. pro konferenční hovory 

- Správce zóny (Gatekeeper) – tuto komponentu si můžeme představit jako mozek sítě, 

ačkoliv je to volitelná komponenta, má na starosti velice důležité služby jako autorizaci, 

identifikaci a služby pro překlad adres 
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Obr. 3.1: Struktura H.323 sítě 

Protokol H.323 v sobě zahrnuje: 

- kódování zvuku - zakódování zvuku na vysílající straně terminálu a jeho dekódování 

na přijímající straně 

- kódování obrazu - podpora videa je volitelná, pokud je zahrnuta, musí splňovat 

standard H.261 

- H.255 signalizace volání a H.255 RAS (Registration Admission Status) - slouží pro 

sestavení spojení mezi dvěma koncovými body. K sestavení slouží výměna zpráv na 

signalizačním kanále, a to buď přímo mezi koncovými zařízeními, nebo mezi 

koncovým zařízením a gatekeeperem. RAS protokol zabezpečuje komunikaci mezi 

koncovými zařízeními sítě (terminál, gateway) a gatekeeperem. Má na starosti 

procedury jako je registrace, správa šířky pásma apod.  

- řídící signalizace H.245 - tyto řídící zprávy zajišťují:  

- výměnu vlastností mezi koncovými body  

- otevření a uzavření logických kanálů pro přenos  

- řízení toku dat  

- všeobecné příkazy a indikace stavu  

- RTP a RTCP - RTP zajišťuje samotný přenos zvuku a videa v reálném čase mezi 

koncovými body sítě. Přesněji zajišťuje doručení paketů ve správném pořadí pomocí 
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časových razítek (timestamp), sekvenčních čísel apod. Při komunikaci přes IP používá 

protokol UDP. RTCP je analogie RTP pro řídící služby, tj. slouží pro synchronizaci 

audia i videa.  

V současné době je protokol H.323 na ústupu, vzhledem k zaměření mé bakalářské 

práci budu popisovat hlavně protokol SIP. 

 

3.2.  Protokol SIP 

Je signální protokol telefonie IP, který se používá pro zahájení, modifikaci a ukončení 

telefonických hovorů VOIP [1, 2, 6]. Byl vyvíjen od roku 1996 organizací IETF (Internet 

Engineering Task Force). Původní první verzi protokolu popisoval dokument RFC 2543, 

druhou verzi popisuje RFC 3261. Dnes existuje vice než osmdesát RCF, které se přímo týkají 

SIPu nebo na něj navazují. SIP je jednoduchý obecný protokol pro navazování interaktivních 

komunikačních relací mezi dvěma či více koncovými zařízeními v Internetu. SIP je založen na 

principu klient-server (klientem může být například již zmíněný telefon nebo softwarová 

aplikace a serverem jsou označovány aplikační server služby, které poskytují klientům služby 

jako je registrace, lokalizace...). SIP je oproti H.323 mnohem jednodušší a navíc je SIP 

textovým protokolem, což umožňuje jednodušší ladění a rychlejší rozšíření. Na druhou stranu 

má ale SIP horší bezpečnost (příkladem: obsah paketů ani samotný hovor není šifrován). 

 

 

Obr. 3.2: Struktura SIP sítě 

http://tools.ietf.org/html/rfc2543
http://tools.ietf.org/html/rfc3261
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3.2.1. Služby 

- lokalizace uživatele – určení koncového systému pro danou komunikaci 

- navázání spojení – stanovení parametrů pro volající a volanou stranu 

- dostupnost uživatele – zjištění dostupnosti volané strany a sledování přítomnosti 

- uživatelské možnosti – určení média a jeho parametrů 

3.2.2. Metody 

SIP je textově orientovaný protokol a metody (příkazy) se v něm píší velkými písmeny 

(podle HTTP, ze kterého vyšel). Mezi základní požadavky protokolu patří: 

- REGISTER – registrace účastníka na SIP serveru 

- INVITE – zahájení komunikace neboli žádost o inicializaci spojení 

- ACK – potvrzení zahájení relace 

- CANCEL – přerušení zahajovaní relace ještě před jejím navázáním 

- BYE – ukončení sestaveného spojení 

- OPTIONS – požádá o informace o možnostech volajícího, aniž by se sestavilo volání 

3.2.3. Chybové hlášky 

Chybové hlášky protokolu SIP vycházejí z HTTP, a proto používají „stovkové“ 

rozdělení chyb. Vedle číselného označení mají jednotlivé chyby také textovou verzi například 

100 – Trying, 200 – OK… 

 

Chyby jsou rozděleny v rozsahu 100 - 699 do těchto šesti kategorií: 

- 1xx - průběh – krok probíhá bez problémů, ale ještě není ukončen 

- 2xx - úspěch – krok byl ukončen bez problémů (pozitivní finální odpověď) 

- 3xx - přesměrování – krok probíhá, ale ještě se v souvislosti s ním něco očekává 

- 4xx - chyba klienta – požadavek je chybný a nemůže být serverem  

- 5xx - chyba serveru – požadavek je zřejmě v pořádku, ale chyba je na straně serveru 

- 6xx - fatální chyba – zcela fatální chyba, kterou nelze jakkoliv zpracovat 
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Obr. 3.3: Transakce protokolu SIP 

 

 

3.2.4. Zabezpečení 

Principy komunikace v SIPu jsou podobné HTTP a díky tomu využívají stejné 

bezpečností mechanismy: 

- HTTP Basic Authentication – autentizuje pomocí sdíleného hesla, data nejsou šifrována 

- HTTP Digest Authentication – šifrování pomocí MD5 nebo SHA, obsah zprávy není 

šifrován 

- Secure MIME – je standardem pro zabezpečení elektronické pošty, využívá DES, AES 

- SIPS URI – využívá veřejné klíče pro ověření autentizace, využívá protokol TLS 
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4. Hrozby ve VoIP 

Jen málokterá technologie se rozvíjí s takovou dynamikou jako VoIP. V souvislosti s 

masovým rozšířením internetové telefonie vznikají útoky proti VoIP infrastruktuře, kde hrozí 

nebezpečí zachycení, pozměnění nebo dokonce ztrátě přenášených dat. Tato kapitola bude 

z důvodu zadání mé bakalářské práce hlavně zaměřena na útok SPIT. 

 

4.1.  Monitorování a skenování sítě 

V tomto případě se přímo nejedná o útok, ale pokud chceme provést jakékoli napadení 

VoIP infrastruktury, tak je nutné získat veškeré informace o jednotlivých prvcích v této síti [1, 

6]. K tomu slouží právě nástroje pro monitorování a skenování sítě, kde tyto nástroje 

shromažďují důležité informace, pomoci kterých můžeme plánovat útoky na síť. 

 

Mezi hlavní představitele patří aplikace: 

- Fping: slouží pro zjišťování zařízení v síti, hlavně pomocí pingu 

- Nmap: jedná se o výkonnější nástroj než Fping, tento program obsahuje obrovské 

možnosti pro monitoring a skenování sítě 

- SIPSCAN: aplikace, pro získání seznamu účtů ze serveru 

 

4.2.  Odposlech 

Jedná se o klasický princip odposlechu konverzace mezi dvěma účastníky. Z tohoto 

důvodu se využívají různé šifrovací a kryptovací technologie pro zvýšení ochrany proti 

odposlechu [6, 13]. Bohužel, samozřejmě také existují metody jak tyto algoritmy obejít a 

odposlechnout přenášená data. 

 

Metody odposlechu: 

- Sběr čísel 

- Krádež TFTP konfiguračních souborů 

- Odposlech hovorů 
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4.3.  Man-in-the-middle útok 

Jedná se obecně o jeden z nejznámějších útoků v informatice a internetových službách. 

Jeho podstatou je snaha útočníka odposlouchávat komunikaci mezi účastníky tak, že se stane 

aktivním prostředníkem [6]. Důležitým faktem je, že v prostředí běžných počítačových sítí není 

nutné, aby komunikace přes útočníka přímo fyzicky procházela, protože lze síťový provoz 

snadno přesměrovat. 

 

 

4.4.  DoS 

Jedná se o zkratku spojení Denial of Service, což v překladu znamená odmítnutí služby. 

Takto bývají označovány útoky, které se snaží znepřístupnit určitou službu, počítač, nebo 

dokonce síť. 

 

Útoky DoS 

 
Při útoku DoS, se jedná o techniku útoku na internetové služby, při kterých dochází 

k přehlcení požadavky nebo pádu aktuálního prvku ve VoIP/SIP infrastruktuře [2, 3, 10, 12]. 

Možná je i nefunkčnost celého systému a v tomto případě naprostá nedostupnost pro veškeré 

uživatele. Nejčastější projevy DoS útoku jsou např. narušení konfiguračního systému, pád 

samotného operačního systému, extrémní přetížení CPU daného serveru, zabránění přístupu 

konkrétnímu uživateli, popř. celé skupině uživatelů k systému, atd. 

 

DoS útoky mohou mít spoustu podob, počínaje útokem jediného paketu, který většinou 

způsobí kompletní zhroucení celého serveru, až po plánované útoky pomocí záplavy paketů od 

mnoha hostů. V tomto případě se jedná o využití mnoha klientských počítačů, které v určitý 

okamžik vyšlou pakety na cílový server. V případě útoku pomocí jednoho paketu je zaslán do 

sítě speciálně uzpůsobený paket, který využívá některé známé možnosti napadení operačního 

systému popřípadě aplikace a zablokuje takto celý server nebo některé poskytované služby 

tímto serverem. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
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Popis DoS útoku: 

1. Útočník se snaží poslat co nejvíce dat 

2. Spojení mezi routery poskytovatele má větší kapacitu, proto jsou 

veškerá data přenesená bez problému 

3. Připojení oběti nedokáže přenést všechna data, linka je zahlcena 

 

 

Obr. 4.1: Příklad DoS útoku 

 
Při záplavovém útoku jsou zdroje na serveru nebo ve VoIP síti narušeny nebo dokonce 

vyčerpány neustálou záplavou příchozích paketů. Pokud je napadení formováno do jediného 

místa, může být záplava jednoduše nalezena a izolována. Pro mnoho záplavových útoků se 

používá sofistikovaný přístup zvaný DDoS (Distributed DoS). 

 

Obr. 4.2: Příklad DDoS útoku 
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DDoS útok využívá útočník k zasažení cíle pomocí mnoha napadených počítačů. 

Některé z těchto útoků mají v zásadě jednoduchý plán, například rozesílání nekonečného 

proudu dat k zaplavení a následnému ochromení síťových spojení na serveru.  

 

 

4.5.  SPIT 

Pomalu se na internetu vynořuje nový typ spamu – SPIT neboli spam přes internetovou 

telefonii [1, 2, 3, 18]. VoIP umožňuje odesílání velkého množství hlasové pošty různým 

doručitelům, obdobně jako spammeři rozesílají e-maily. Zatím neexistuje žádná účinná 

univerzální ochrana proti spamu rozesílaného pomocí VoIP. Klasickou nevyžádanou poštu 

můžeme rozpoznat pomocí různých technik počínaje kontrolou IP adresy odesílatele až po 

analýzu obsahu zprávy pomocí nejrůznějších algoritmů. Zatímco u e-mailů je zpoždění 

způsobené antispamovou kontrolou e-mailů tolerovatelné (pohybuje se do 10 vteřin), v případě 

VoIP je doba potřebná především k analýze obsahu nepřijatelná. Přesto se společnosti snaží 

vyvinout použitelnou ochranu proti SPITu.  

 

 

 

 

Obr. 4.3: Zjednodušené schéma SPIT útoku 

 

 

Díky novým technologiím je možné automatizovaně zasílat reklamní sdělení např. pro 

tisíce uživatelů jediným kliknutím, což je nový velmi levný, efektivní typ spamu. SPIT navíc 

bude mít mnohem větší vliv na uživatele, než nevyžádaná pošta v e-mailu.  
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Každý, kdo používá počítač, zná e-mailový spam. Každý, kdo má e-mailovou adresu, je 

obeznámen s nekontrolovatelnými přívaly každodenních dráždivých zpráv, které se Vám snaží 

nabídnout hypotéky, repliky hodinek, hazardní příležitost, a tak dále. Ti z nás, kteří nepoužívají 

spam filtry, často dostávají i více než 100 spamových zpráv za den. Dokonce i při použití anti-

spam filtrů, některé spamy projdou, nebo ještě hůř, některé platné zprávy jsou identifikovány 

jako spam a jsou odstraněny, nebo zařazeny jako nevyžádaná pošta ve schránce. Při každém 

novém anti-spamu, hledají „spammeři“ nové možnosti jak se přes tyto nejnovější spam filtry 

dostat.  

 

Hlasový spam přes internetovou telefonii (SPIT) je podobný problém, který bude mít 

vliv na VoIP. SPIT v této souvislosti funguje na hromadném, automaticky generovaném, 

zasílání nevyžádaných hovorů. Tradiční telemarketing nepovažujeme za SPIT. Telemarketing je 

samozřejmě také nepříjemný, ale není tak častý jako SPIT. Telemarketeři zaměstnávají 

operátory, kteří pomocí náhodných nebo předem vytipovaných seznamů kontaktů vytáčejí čísla 

a snaží se najít člověka, který bude mít zájem o nabízené služby. V případě, že člověk má zájem 

o nabízené služby, je hovor převeden na jiného zaměstnance, který začíná prodejním 

marketingem. Takže rychlost šíření toho spamu, jak bylo již zmíněno výše, je závislá na počtu 

operátoru v call centru. 

 

SPIT je jako telemarketing na „steroidech“. Můžeme očekávat, že SPIT nastoupí se 

stejnou rychlostí a periodou, jako e-mailový spam. Telemarketing je sice nepříjemný, ale 

rychlost výzev, ve srovnání s VoIP spamem, je velmi nízká až téměř nulová.  

 

Také, alespoň prozatím, ještě volání stojí peníze. Telemarketeři si nemůžou dovolit 

obrovské množství hovorů. V protikladu je odesílání e-mailových zpráv, které nestojí prakticky 

nic. Díky velkému množství hovorů je SPIT telemarketing drahý z následujících důvodů:  

 

- Musíte PBX, dimenzovat tak, aby byly schopné provést obrovský počet souběžných 

hovorů. Musíte mít ústředny s určitým počtem T1 přístupových karet, a auto-vytáčecí 

software. Budete také potřebovat nějaké množství telefonů pro zaměstnance, kteří 

budou brát hovory, když bude mít zákazník zájem.  

- Musíte nakoupit drahé obvody pro infrastrukturu, pro možnosti velké spousty 

souběžných hovorů. Například, pokud chcete generovat 100 souběžných hovorů, 

potřebujete alespoň pět T1 (které mají 23 nebo 24 kanálů).  
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- Hovory stojí v průměru cca 2 centy za minutu. Za předpokladu, že telemarketing učiní 

100 konkurenčních hovorů na dlouhé vzdálenosti, je cena za minutu až 2 dolary.  

- Za předpokladu, že je telemarketing v provozuje 8 hodin denně což je 480 minut, nebo-

li 1000 dolarů (za předpokladu 100% využití). 

Mějme na paměti, že pouze malé procento z uskutečněných volání jsou přijímány s 

odpovědí člověka (mnohé jdou do hlasové schránky).  

 

S VoIP, jsou tyto náklady výrazně nižší, což je důvod, proč se SPIT bude podobat více 

e-mailovému spamu než telemarketingu. S VoIP budou náklady na zřízení ústředny rovněž 

nižší. Kromě obchodních PBX mohou být útočníkem použity freeware systémy, jako je např. 

Asterisk, který lze provozovat na středně výkonném počítači. Útočník dále bude ještě 

potřebovat určitý počet telefonů, ale méně než by bylo zapotřebí k tradičnímu telemarketingu.  

 

Díky přístupu k širokopásmovému připojení a VoIP / SIP připojení k síti, může útočník 

vytvořit mnoho souběžných hovorů. Například by mohl útočník s T1 a 1,5MB šířkou pásma, za 

předpokladu, že zpráva SIP INVITE vyžadující pouze 1k, vytvořit přibližně 150 pokusů o 

volání za sekundu. Úspěšná call centra by vyžadovala několik SIP zpráv, audio sazba závisí na 

použitém kodeku. S kodekem G.711 a v závislosti na kvalitě služeb (QoS), lze uskutečnit asi 20 

současných hovorů.  

 

Od VoIP se také očekává snížení nákladů na volání. V současné době se většina VoIP 

hovorů ukončí na veřejné komutované telefonní síti (PSTN), což znamená, že volání stojí 

přibližně stejně jako rovnocenný hovor. Více a více VoIP hovorů, ale už nejsou ukončeny na 

PSTN. Postupně tyto VoIP volání budou stát méně a méně, nakonec možná budou zdarma. Toto 

bude velmi atraktivní pro SPIT, zejména pro mezinárodní hovory, které jsou v současnosti příliš 

drahé. S postupem času bude mít tato změna za následek obrovský mezinárodní spam.  

 

Dokonce už i teď jsou zdarma nabízeny VoIP služby. Stačí zadat „zdarma VoIP 

hovory“ do Google a najdete dlouhý seznam společností, které poskytují tuto službu. Určitě 

některé z těchto nabídek by mohly být použity jako základ pro SPIT. Ještě lepší jsou služby, 

které nabízí možnost anonymizace zdroje, takže bude velmi obtížné tento zdroj vysledovat. 

 

Zatímco někteří z nás spoléhají více na e-mail než hlas, tak pro většinu uživatelů je hlas 

stále hlavním prostředkem komunikace. Telefonní hovor má stále vyšší prioritu než e-mail. 
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Mnoho uživatelů e-mailu kontroluje své zprávy v intervalech, oproti telefonu, který, když zvoní, 

tak většina uživatelů jej bez zaváhání zvedne. Z tohoto důvodu, když zazvoní telefon a jedná se 

o SPIT, dojede k nevyžádanému vyrušení uživatele. Se SPIT je možné, že telefon bude zvonit 

stejně často, jako když průměrný uživatel obdrží e-mail se spamem.  

 

Dalším problémem SPITu je, že nemůže být obsah hovoru posouzen před zazvoněním 

telefonu. Aktuální e-mailové spam filtry pracují tak, že zpráva, spolu se všemi jeho přílohami, 

přijde na server a předtím, než je doručena uživateli, je prozkoumána na přítomnost spamu. U 

VoIP je bohužel tato možnost kontroly nereálná, protože u volání nemáte ponětí, co je jejím 

obsahem. Může to být například Váš známý nebo další reklamní nabídka. Je vysoká 

pravděpodobnost, že ID volajícího bude falešné, takže nebudete vědět, kdo volá. Stejně jako u 

e-mailu se spamem, je velmi nepravděpodobné, že by šly SPIT hovory identifikovat například 

na základě telefonního čísla, popřípadě jiné informace v signalizaci. Mnoho uživatelů pak bude 

nuceno přijímat reklamní hovory. 

 

SPIT, který bude zachycen do hlasové schránky, je pak možné kontrolovat jednodušeji 

na přítomnost spamu, ale i tato možnost se potýká s řadou problémů identifikace spamu. 

Hlasové hovory samozřejmě mohou být převedeny na text, zde je jednodušší možnost kontroly 

proti spamu, ale bohužel software na rozpoznání klíčových slov ještě není naprosto dokonalý. 

Velké slovníkové systémy jsou také výpočetně náročné a vyžaduje docela dost nákladů na 

analyzování hovoru.  

4.5.1. Druhy SPITu 

VoIP služby se zavádějí a šíří po celém světě skutečně závratnou rychlostí, a proto do 

budoucna tvoří SPIT obrovský problém. Představím některé příklady, jak je možné SPIT šířit a 

také jak se mohou uživatelé proti tomuto útoku bránit. 

 
- Volací centra (Call centres) – počítač má za úkol hledat účastníky, kteří by měli zájem 

o produkt formou reklamy [20]. Počítač vyhledává účastníky buď systematicky, nebo 

náhodně. Zájemci jsou pak automatizovaně spojení s operátorem v call centru, rychlost 

šíření tohoto druhu spamu je na závislá na počtu operátorů v call centru. 
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- Automatizované volání (Call bots) – jedná se o obdobu předchozího bodu s tím, že 

funguje na plně automatizovaném principu přehrávání reklamní zprávy. Tento způsob 

reklamy je zcela automatizovaný, tudíž odpadá potřeba operátorů. Veškerou práci 

obstarává jeden počítač. 

 

- Vyzváněcí spam (Ringtone SPIT) – spousta VoIP telefonů umí přijímat SIP hlavičky, 

které mohou obsahovat zprávy a odkazy na vzdálený obsah v internetu. Na tomto 

odkaze je většinou nahraný zvukový záznam s reklamou. Tento problém lze řešit 

konfigurací telefonu, aby nestahoval tyto zprávy. 

 

- Kombinovaný spam – využívá kombinace víše uvedených útoků. Tento způsob se 

využívá nejčastěji, protože zvyšuje úspěšnost doručení SPITu účastníkovi. 

 

 

4.5.2. Ochrana proti SPITu 

- Platba za volání – jedna z nejjednodušších ochran proti reklamnímu volání [20]. 

Koncept je založen na zpoplatnění každého volání. Tato služba je, ale v rozporu s VoIP 

službami, které se snaží cenu za hovor snižovat popřípadě úplně limitovat. Jedná se o 

krátkodobou ochranu, v žádném případě se nedoporučuje využívat ji dlouhodobě proti 

odbourání SPIT. 

 

- Bílý seznam (Whitelist) – tato metoda funguje na principu, že každý účastník, který 

není na tomto seznamu uveden, nemůže zavolat jako první. Problém zde ale vzniká, že 

si nemohou navzájem volat ani účastnící, kteří nejsou na seznamu (nepředstavují 

hrozbu), ale chtěli bychom s nimi komunikovat. Tento problém lze řešit pomocí 

rozšíření seznamu přes tzv. „Web of trust“, kde se účastník zaručí za svou důvěru 

několika ostatním a ti si ho poté mohou připsat do svého seznamu.  

 

- Černý seznam (Blacklist) – jedná se o opak předchozího bodu, protože v tomto 

případě sám účastník spravuje tento seznam kontaktů, či-li pokud se jedná o SPIT je 

zařazen do tohoto seznamu a už dále není hovor z toho čísla přijímán. Existuje blacklist 

osobní (každý účastník má svůj vlastní seznam, ideální při nízkém výskytu 
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nevyžádaných hovorů) a centrální (zde je velký seznam nejčastějších spammerů). Tento 

způsob ochrany je dost efektivní, ale samozřejmě nedokáže zachytit veškeré SPIT 

útoky. 

 

- Statistický černý seznam – sestavují telefonní poskytovatelé podle různých druhů 

analýz. Tento seznam je sestaven z čísel hovorů na mnoho stanic s velmi krátkým 

intervalem. 

 

- Šedý seznam (Greylist) – jedná se o modifikaci černého a bílého seznamu. Funguje na 

principu dvojitého zavolání, poprvé volanému zvonit telefon nebude (volaný se ani 

nedozví o tomto hovoru), volajícímu se ozve pouze obsazovací tón, ale při druhém 

zavolání už bude telefon zvonit bez problému. Tento princip vychází z předpokladu, že 

se jedná o druh SPITu bez opakování. 

 

- Interakce hlasovým menu – volající je před uskutečněním spojení přepojen na 

automat, kde je požádán, aby zadal nějaký vícemístný číselný kód potvrzený například 

# nebo * (např.: 4985#), pokud je kód shodný, je navázáno spojení s volaným 

účastníkem. U tohoto systému je důležité, aby se ověřovací kód při každém hovoru 

dynamicky měnil. Dále je doporučeno, aby při předříkávání číselného kódu, byla na 

pozadí například hudba, aby se zabránilo použití systému na rozpoznání hlasu. 
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5. Praktická ukázka obrany a útoku 

SPIT nemá za úkol v síti vyřadit z činnosti jednotlivé komponenty, či odposlouchávat 

nebo měnit procházející data, tak jako jiné útoky. Tento druh spamu je určen pro obtěžování 

uživatele reklamními či podobnými zprávami. 

SPIT není jen pouhou teoretickou hrozbu, ale jedná se o skutečné a velmi nebezpečné 

riziko, a to nejenom v IP telefonii. V této kapitole bude rozebrána možnost útoku pomocí 

aplikace SPITFILE a obranného prostředku tzv. ANTISPIT. 

 

 

Obr. 5.1: Schéma útoku a obrany 

 

5.1.  Asterisk 

Asterisk je open-source softwarová PBX určená pro instalaci na standardních PC a 

spolu se správným rozhraním může být použita jako PBX pro domácí uživatele, podniky, 

poskytovatele VoIP  služeb a telefonní společnosti [17]. Asterisk je rovněž open-source 

komunita a komerční produkt od firmy Digium™. Systém je navržen tak, aby vytvořil rozhraní 

mezi telefonním hardwarem či softwarem a libovolnou telefonní aplikací. 

Instalace Asterisku se na Linuxové distribuci, která využívá balíčkovací systém deb, 

provádí po zapsání příkazu do příkazového řádku pod uživatelem root příkazem: apt-get install 

asterisk. 
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Ke své práci jsem po instalaci Asterisku, na něj naistaloval grafické rozhraní zvané 

FreePBX, proto se budu dále věnovat pouze tomuto rozhraní. 

5.1.1. FreePBX 

FreePBX je snadno použitelný GUI, který řídí a spravuje Asterisk, jedná se o světově 

nejoblíbenější open-source telefonní software pro ústředny typu Asterisk.  

 

 

Obr. 5.2: FreePBX 

 

V první řadě potřebujeme nakonfigurovat Asterisk tak, aby telefony připojené k této sítí 

mezi sebou fungovaly. Konfigurace pro připojení IP telefonu se provádí v záložce Setup – Basic 

– Extensions, kde vybereme možnost typu zařízení Generic SIP Device.  
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V bloku Edit Extension stačí nastavit: 

- Display Name – jméno, které se zobrazí na displeji volanému 

- SIP Alias – obdoba předchozího bodu, jedná se o SIP jméno 

 

 

Obr. 5.3: FreePBX - Extencion 

 

Dále stačí doplnit v bloku Devoce Options parametr secret, který slouží jako heslo pro 

autorizaci telefonu. Ostatní parametry jsou vygenerovány automaticky, jejich defaultní 

nastavení plně stačí pro funkci telefonů v sítí Asterisk. 

 

 

Obr. 5.4: FreePBX – Extension 
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Po úspěšném připojení telefonů označených jako 2000 a 2001 k ústředně Asterisk, je 

možné mezi nimi bezproblémově volat. 

 Další krok bude zaměřen na propojení „školního“ Asterisku s ústřednou od 

poskytovatele CallWithUs. Mezi těmito dvěma ústřednami bude vytvořen TRUNK. Tato část je 

zapotřebí kvůli programu AntiSPIT, který nedokáže zachytit SPIT ve vlastní síti, proto bude 

hovor přesměrováván přes jinou ústřednu.  

 U poskytovatele CallWithUs, bylo vygenerováno SIP a DID číslo, která slouží pro 

komunikaci a směřování hovorů mezi ústřednami. 

 Nastavení se provádí ve FreePBX v záložce Setup – Basic – Trunks, kde se do nastavení 

vloží tento kód do bloku Outgoing Settings: 

 
Obr. 5.5: FreePBX – nastavení Trunk 

 

Dále pak ještě zapotřebí doplnit do General Settings: callwithus. A v bloku Registration budou 

doplněna čísla ve tvaru: přihlašovací_jméno:heslo@sip.callwithus.com 

  

5.1.2. Nastavení IP telefonů 

V tomto případě jsem využil dva IP telefony od výrobce Grandsteam typ GXP2000. 

Tyto telefony bylo nutné nakonfigurovat, aby komunikovaly s ústřednou. Konfigurace se 



33 
 

provádí přes webový prohlížeč, do kterého stačí zadat IP adresu telefonu zobrazovanou na 

displeji. 

 

 

Obr. 5.6: IP telefon – nastavení 

 

Acount Active – zapnutí / vypnutí aktivního účtu 

Acount Name – jméno účtu 

SIP server – adresa serveru (v našem případě IP adresa ústředny Asterisk) 

Outbound Proxy – odchozí Proxy (stejná IP jako v předchozím bodě) 

SIP User ID – číslo SIP registrované na ústředně 

Authenticate ID – autentizační jméno (registrované na ústředně) 

Authenticate Password - autentizační heslo (registrované na ústředně) 

Name – jméno telefonu 

 

Po úspěšném nastavení je již vytvořeno spojení a je tak možné začít testovat SPIT útok. 

 

 

5.2.  SPITFILE 

Aplikace SPITFILE je implementována v programovacím jazyce Python. Jedná 

se o velice přehlednou a jednoduchou aplikaci [19]. Představuje účinný nástroj pro 

tvorbu telefonních hovorů obsahujících předehranou zprávu. S jeho pomocí můžeme 

realizovat SPIT útoky nejenom na VoIP infrastrukturu, ale při určitých podmínkách 

také do klasické PSTN sítě.  
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Cílem aplikace SPITFILE bylo co nejvíce zjednodušit realizaci útoku typu SPIT a 

ukázat, jak je v současnosti jednoduché takovýto útok generovat. Případný útočník musí mít 

pouze minimální znalosti o funkci SIP protokolu či znalosti systémů na platformě Linux. 

Aplikace je stále v intenzivním vývoji a s příchodem nových verzí se budou zlepšovat a 

rozšiřovat možnosti realizace SPIT útoku. 

 Důsledky tohoto útoku jsou zcela fatální, většina z nás najde každý den ve své e-

mailové schránce několik nevyžádaných zpráv. Teď si představme, kdybychom každý den 

stejný počet zpráv přijímaly telefonem, bylo by to velice nepříjemné. 

 Aplikace SPITFILE je postavena na jádře open-source aplikace Sipp. Pracuje s XML 

schématy, jedná se o grafickou nadstavbu, která slouží útočníkovi pro maximální zjednodušení 

možné realizace útoku. Aplikace zatím běží na systémech Ubuntu, ale jsou informace, že bude 

dostupná i na systémech Windows. Aplikace SPITFILE pracuje ve dvou režimech direct a 

proxy. 

 

5.2.1. Direct mód 

Generuje SPIT na IP telefon přímo v lokální síti (nepotřebuje SIP server). 

 

 
 

Obr. 5.7: Aplikace SPITFILE – Direct mód 
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Popis aplikace v direct módu: 

- Remote IP Address: IP adresa cílové stanice/telefonu 

- Protocol: možnost výběru UDP nebo TCP protokolu 

- Your ID: ID, které bude zobrazováno na displeji telefonu 

- Local IP Address: IP adresa počítače útočníka 

- Local port: port, na kterém se bude očekávat odpověď od IP telefonu 

- Insert Advert. Message: zpráva která bude přehrávána během hovoru, dá se libovolně 

měnit, ale musí být ve formátu .pcap 

- Advert. Message Duration: délka doby hovoru, měla by být stejná jako délka 

nahrávky, aby došlo k přehrání celé zprávy 

- Number of Calls: počet volání, které budou za sebou následovat 

- Interval Between Calls: interval mezi jednotlivými hovory v sekundách, tento interval 

musí být větší než délka přehrávané zprávy 

5.2.2. Proxy mód 

Záložka proxy generuje SPIT přes PBX VoIP (potřebuje SIP server, např. Asterisk) a v tomto 

případě může být cílem útoku jakákoliv komponenta, která je připojena k SIP Proxy. To 

teoreticky zahrnuje nejen IP telefony, ale i obyčejné koncové stanice a v podstatě celý telefonní 

svět. Pro realizaci útoku je nutné znát uživatelské jméno a heslo k SIP účtu na serveru, kvůli 

registraci na tomto serveru. 

 
 

Obr. 5.8: Aplikace SPITFILE – Proxy mód 
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Popis aplikace v proxy módu: 

- Destination: číslo cílového telefonu, pokud chceme například provést útok na mobilní 

telefon, musí být toto číslo v mezinárodním formátu 

- SIP Server IP: IP adresa SIP serveru 

- Protocol: možnost výběru UDP nebo TCP protokolu 

- Your ID: ID, které bude zobrazováno na displeji telefonu 

- SIP ID Username: uživatelské jméno pro SIP číslo, musí být zaregistrované na serveru 

- SIP ID Password: uživatelské heslo pro SIP číslo, musí být zaregistrované na serveru 

- Local IP Address: IP adresa počítače útočníka 

- Local port: port, na kterém se bude očekávat odpověď od IP telefonu 

- Insert Advert. Message: zpráva která bude přehrávána během hovoru, dá se libovolně 

měnit, ale musí být ve formátu .pcap 

- Advert. Message Duration: délka doby hovoru, měla by být stejná jako délka 

nahrávky, aby došlo k přehrání celé zprávy 

- Number of Calls: počet volání, které budou za sebou následovat 

- Interval Between Calls: interval mezi jednotlivými hovory v sekundách, tento interval 

musí být větší než délka přehrávané zprávy 

 

Pokud zapomeneme vyplnit některé z povinných polí, nelze bohužel pokračovat 

v odeslání. Jakmile útočník klikne na tlačítko Send, otevře se okno aplikace Sipp (Terminal) a 

po zvoleném intervalu se začne posílat první útok. V případě, že je nějaká chyba ve vyplněných 

polích, dojde k spuštění Terminalu, který následně spadne a pak je nutné zkontrolovat vyplněná 

pole. Oběti se po zvednutí telefonu přehraje vložená zpráva a hovor je ukončen. Pokud je 

nastaveno více hovorů s intervalem, je po uplynutí přednastavené doby započat nový hovor. V 

nově otevřeném Terminalu můžeme sledovat komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Pro 

zrušení probíhajícího hovoru zvolte tlačítko Abort, popřípadě zmáčknutí tlačítka q ukončíme 

hovor přes Terminal, aplikace SPITFILE však zůstane zapnutá.  

 



37 
 

 
 

Obr. 5.9: Aplikace SPITFILE – spuštěný Terminal 

 

 

 

5.3.  AntiSPIT 

AntiSPIT slouží jako ochrana proti SPITu [19]. Tato aplikace běží na ústředně a 

automatizovaně chrání zařízení vnitřní sítě proti útoku. Obdobně jako k ovládání aplikace 

SPITFILE, tak i k AntiSPITu stačí pouze minimální znalosti. AntiSPIT je vytvořen jako LAMP 

(počáteční písmena: Linux, Apache, MySQL a PHP). S touto aplikací se velice jednoduše 

pracuje přes webový prohlížeč.  

 

Instalace aplikace AntiSPIT se provádí přes webový instalátor, který vede uživatele 

několika instalačními kroky bez nutnosti znalosti problematiky. Uživatel si pouze stáhne nástroj 

jako balíček do svého počítače s Asteriskem a uloží ho do adresáře webového serveru Apache. 

Ten se většinou nachází v adresáři /var/www/. Po nahrání a dekomprimaci balíčku 

spustíme webový prohlížeč, do kterého zadáme IP adresu ústředny Asterisk a objeví se nám 

úvodní stránka instalátoru a veškeré další nutné kroky jsou realizovány přes něj. 

Po úspěšné instalaci aplikace AntiSPIT se nám spustí aplikace na obrázku níže. 
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Obr. 5.10: Aplikace AntiSPIT 

 

 

Myšlenka AntiSPITu je jednoduchá a spočívá v tom, že když volanému zazvoní telefon, 

tak jej zvedne a při zjištění, že se jedná o SPIT, tak si tuto celou reklamu poslechne maximálně 

jednou. Při dalším opakovaném SPIT útoku účastník, hned jak zjistí, že se jedná o reklamu, tak 

tento hovor ukončí. Doba mezi vyslechnutím a položením hovoru se pohybuje řádově v 

jednotkách sekund. Na tomto principu je založena aplikace AntiSPIT, která sleduje a následně 

odfiltruje hovory s kratší než nastavenou hodnotou. 

V aplikaci je možné sledovat záznamy v SCT (Suspicious Calls Table) a Blacklist 

tabulkách, či editovat konfiguraci. Pokud je přes ústřednu uskutečněn hovor s kratší dobou 

volání, než je nastavená hodnota Call Duration, volané číslo okamžitě obdrží rating s hodnotou 

1 a stává se podezřelým. Je vytvořen záznam v SCT a uživatel může tento záznam sledovat. V 

případě potřeby může uživatel AntiSPITu záznam z tabulky manuálně smazat, nebo naopak 

zvýšit či snížit rating. Při uskutečnění hovoru od stejného volajícího, kdy bude délka hovoru 

delší, než nastavené Call Duration, je naopak pro záznam rating o hodnotu 1 snížen. 

Jakmile však volající uskuteční přes ústřednu více hovorů, než je nastavená hodnota 

Call Duration, je záznam převeden do Blacklist table. V případě potřeby je možné záznam z 

Blacklist tabulky vyřadit. Záznamu je snížena hodnota ratingu o hodnotu 1 a je navrácen zpět do 

SCT tabulky. 

 

http://195.113.113.145/index.php?action=set&name=set_paint&value=dirty
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Obr. 5.11: Aplikace AntiSPIT – Black list 

 

 

Aplikace AntiSPIT obsahuje i pole s nastavením, kde můžeme konfigurovat jednotlivé 

hodnoty, jako jsou: Call Duration (doba po kterou je hovor brán jako SPIT), level BAN time 

(úrovně časového zablokování), Max. rating. Změny nastavení se v systému projeví zhruba do 

jedné minuty. 

 

Obr. 5.12: Aplikace AntiSPIT – Nastavení 

 

 

5.4.  Praktické zapojení 

V laboratoři byl proveden praktický test zapojení. V první etapě se testoval SPIT útok 

na jakékoliv mobilní telefonní číslo. Postup byl takový, že se na počítači nainstalovala aplikace 

SPITFILE, ze které byla vyslána audio zpráva přes ukradené číslo z ústředny Asterisk do 

klasické telefonní sítě. Mobilní telefon se rozezvonil a po přijetí hovoru byla přehrána 8-mi 

sekundová zpráva. Po přehrání zprávy byl hovor ukončen. Test proběhl úspěšně i s možností 

několikanásobného opakování. 
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V druhé etapě byl na počítači spuštěn program SPITFILE, který odeslal SPIT útok přes 

„školní“ ústřednu Asterisk pod „odcizeným“ účtem 7015. Voláno bylo veřejné číslo na 

CallWithUs a z ní byl do lokální sítě vytvořen TRUNK (tento TRUNK musel byt vytvořen 

z důvodu, jak již bylo zmíněno výše, že aplikace AntiSPIT není schopná zachytit problém ve 

vlastní síti, proto bylo nutné simulovat útok ve veřejné síti). 

Po vyzvednutí SPIT zprávy na telefonu bylo možné v aplikaci AntiSPIT sledovat jak 

byl tento hovor, protože byl kratší než nastavená doba, zařazen do podezřelých a automaticky se 

mu zvedl rating. Po opakování útoku se postupně zvedal rating a po třetím zavolání byl 

automaticky hovor vyhodnocen jako nežádoucí a byl přesunut do Blacklistu. Při dalším 

opakování SPIT útoku na toto číslo telefon podle předpokladu nezvonil. Pokud jsme se zpětně 

pokusili dovolat na toto zablokované číslo, tak jsme byli přesměrování s hláškou, že: Volaný 

účastník je dočasně nedostupný.  

 

Obr. 5.13: Schéma praktického zapojení 

 

 

 

 

Na obrázku 5.13 je přímo zobrazeno schéma praktického testu. Doplním, PBX označená 

jako Asterisk s číslem +420596997015 je zasažená ústředna, ze které byl odcizen účet 7015 
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registrovaný na této ústředně. Z toho účtu je následně proveden SPIT útok na DID, kde je hovor 

přesměrován na účastníka s účtem 2001. SPIT zpráva je tedy vyslána na další ústřednu Asterisk 

s číslem +442030266246 (v tomto přídě se jedná o již zmíněného poskytovatele CallWithUs). 

Na této ústředně ovšem běží program AntiSPIT, který tento „nežádoucí“ hovor zaznamená, ale 

není zachycen, protože raiting v AntiSPITu je nastaven na 3, což znamená, že hovor bude 

zařazen do Blacklistu až po 3. nevyžádaném volání. Takže se bohužel účastníkovi s číslem 2001 

rozezvoní telefon. Až po třetím opakování následně ukradený účet 7015 AntiSPIT vloží 

automaticky do Blacklistu a volaný účastník není již „obtěžován“ nevyžádanými hovory. 
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6. Teoretický návrh rozšíření stávajících metod obrany 

 

Vzhledem k tomu, že VoIP je technologicky odlišný od klasické telefonní linky, 

setkáváme se zde také s jinou formou zneužití. Příklady tohoto zneužití byly uvedeny výše. 

V současnosti se například stačí napojit na Váš osobní počítač, což je nesrovnatelně jednodušší 

a hlavně dostupnější širším masám útočníků. Může se to stát pomocí speciálního spywaru, 

trojského koně nebo jiným softwarovým způsobem.  

 

 

6.1.  Všeobecná pravidla zabezpečení VoIP sítě 

 

- Převedení VoIP infrastruktury do VLAN. Tím se získá z hlediska bezpečnosti 

několik výhod, například můžete dát VoIP paketům vyšší prioritu a komunikace je pak 

plynulá [18]. Použití VLAN je výtečným prostředkem ochrany proti DoS útokům 

(protože přístup ke komunikačnímu prostředí má pouze omezený okruh uživatelů, ne 

každý), proti odposlouchávání a přebírání konverzace. Nehledě na to, že při dostatečné 

rezervované kapacitě pro VLAN nevznikají problémy s dostupností služby.  

 

- Monitorování a sledování chování ve VoIP prostředí. Můžete tak včas odhalit útoky 

tím, že odhalíte nestandardní chování. Pokud porovnáte standardní stav s aktuálním, 

můžete zjistit, že něco není v pořádku. Např. hovory v neobvyklé časy na neobvyklá 

místa, výrazná změna struktury volaných čísel (bez jakékoliv další příčiny), opakované 

pokusy o přihlášení typu brute-force útoku pro odhalení přihlašovacích hesel. Pro 

monitoring se využívají aplikace jako např. Snort (jde o aplikaci typu open source, která 

umožnuje upozornit administrátora několika různými způsoby na bezpečnostní nebo 

síťový problém, s možností nastavení pravidel pro monitoring a nalezení hrozby). 

 

- Pravidelná aktualizace a záplatování. Proces odstraňování chyb se netýká pouze 

operačních systémů, ale všech softwarových aplikací bez výjimky. Sem pochopitelně 

patří i software pro VoIP. Ovšem pozor, bezpečnost VoIP je úzce provázána s 

bezpečností operačního systému a dalších aplikací, takže proces záplatování musí mít 

opravdu co nejširší a nejkomplexnější záběr. 
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- Využití firewallů. Drtivá většina firewallů  (ať softwarové nebo hardwarové) si sice 

není schopna poradit s proprietárními řešeními výrobců VoIP, takže nekontroluje obsah 

komunikace, ale na druhé straně alespoň odbavuje pakety internetové telefonie 

přednostně. Na tuto oblast se hodně specializuje velký výrobce firewallů Juniper. 

 

 

6.2.  Teoretický návrh na rozšíření aplikace AntiSPIT 

Pokud se teoreticky zamyslíme nad problematikou rozesílání SPIT útoku, dostaneme se 

k tomu, že pokud se útočník zmocní určitých čísel, tak se jedná většinou o odcizená čísla 

z jedné ústředny, která má svou vlastní jedinečnou IP adresu. Pokud by tedy šla spousta SPIT 

zpráv právě z jedné určité ústředny, blokování jednotlivých čísel by bylo neefektivní, proto 

bych rozšířil aplikaci AntiSPIT např. o tlačítko, které by automaticky dočasně zablokovalo na 

základě IP adresy veškeré hovory z této ústředny. Zablokování by bylo vhodné realizovat 

pomocí firewallu, který by filtroval veškeré příchozí pakety z této ústředny.  

 

S tímto řešením, ale vyplouvá na povrch i nové rozšíření pro SPITFILE aplikaci, která 

by se velmi jednoduše dala rozšířit o možnost vložení celé databáze telefonních čísel, které jsou 

volně dostupné na internetu. Jediným problémem je krádež čísel na různých ústřednách. 

 

Jedná se o velkou problematiku, kterou bych se ovšem rád zabýval až v diplomové 

práci. 
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7. Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se zabýval jednou z velkých potenciálních hrozeb 

budoucnosti, a to spamem v internetové telefonii. Popsal jsem problematiku VoIP, 

signalizačního protokolu využívaného ve VoIP a spamu ve VoIP. Úvodní kapitola je určena pro 

čtenáře, aby se dostal do problematiky VoIP. Druhá kapitola mé práce se věnuje základům 

technologie pro přenos digitalizovaného hlasu pomocí paketů v počítačové síti, popisuje kodeky 

a protokoly (typu UDP, TCP, RTP a ICMP) potřebné k VoIP komunikaci. Třetí část se věnuje 

signalizačním protokolům ve VoIP, zmiňuje jak protokol H.323 tak i SIP. Hrozbám ve VoIP se 

věnuje čtvrtá část, tato kapitola obsahuje monitorování a skenování sítě, odposlech, man-in-the-

middle útok, DoS, a největší částí je zaměřena na SPIT. Jsou tu rozepsány druhy SPITU, mezi 

které patří volací centra, automatizované volání, vyzváněcí spam a kombinovaný spam.  Dále 

jsou tu zmíněna ochranná opatření proti SPITu, jako je platba za volání, bílý seznam, černý 

seznam, šedý seznam, interakce pomocí hlasového menu. Pátá část bakalářské práce obsahuje 

praktickou ukázku obrany a útoku, jsou zde popsány oba programy jako je SPITFILE a 

AntiSPIT, dále je zde popis, jak postupovat při instalaci ústředny Asterisk, vč. grafického 

rozhraní FreePBX s  návodem na nastavení veškerých potřebných komponent. Šestá kapitola se 

věnuje teoretickému návrhu rozšíření stávajících metod obrany. Zmínil jsem zde jak všeobecné 

zásady, tak i možnost rozšíření aplikace AntiSPIT. 

 Cílem této práce bylo analyzovat možná rizika, která SPIT přináší, definovat jeho 

specifické znaky, podle kterých by mohl být úspěšně detekován a také vytvořit zásady 

zabezpečení VoIP infrastruktur, které by pomohly snížit či eliminovat riziko hrozby. 

V praktické části bylo demonstrováno, jak je jednoduché vytvořit SPIT útok, prozatímní obrana 

aplikací AntiSPIT je v tuto chvíli také na dobré úrovni. Myslím, že moje práce splňuje veškeré 

body zadání, ale vzhledem k tomu, že se hrozba SPITu postupně stupňuje nečekanou rychlostí a 

je označována hrozbou budoucností, je velice nutné, aby se neustále zvyšovaly bezpečnostní 

možnosti pro VoIP síť, protože v opačném případě by toto mělo fatální následky. 
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