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Abstrakt 
 

Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámenie sa s problematikou signalizačných protokolov 

technológie VoIP, komunikáciou a signalizáciou medzi týmito protokolmi. Konkrétne som sa zaoberal 

signalizačnými protokolmi H.323, SIP a MGCP. Pri týchto protokoloch je rozoberaná ich architektúra, 

spôsob komunikácie a druhy signalizácie, ktorú tieto protokoly pri komunikácií využívajú. Po opise 

jednotlivých protokolov je táto časť zhrnutá do kapitoly, kde som tieto protokoly porovnal. Ďalšia časť 

tejto práce je venovaná softwarovej ústredni Asterisk, pri ktorej som popisoval spôsob jej inštalácie 

pod OS Linux s distribúciou Ubuntu. Ďalej sa táto časť práce zaoberá konfiguráciou a nastavením tejto 

ústredne pre protokoly H.323, SIP, MGCP a ich komunikáciu v sieti. Okrem tejto ústredne som sa tiež 

zaoberal ústredňou Gnu Gatekeeper, ktorá bola v tejto práci použitá pre podporu H.323 kanálu 

v softwarovej ústredni Asterisk. Záverečná kapitola sa venuje nastavovaniu softwarového klienta 

Yate, ktorý bol použitý pre komunikáciu medzi softwarovou ústredňou Asterisk a Gnu Gatekeeperom. 
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Abstract 
 

The goal of this bachelor thesis is to familiarize with the issue of technology of VoIP signaling 

protocols, communication and signaling between these protocols. Specifically, I have dealt with 

signaling protocols H.323, SIP and MGCP. In these protocols is discussed the architecture, the process 

of communication and the types of signaling which the protocols are using for communication. After 

describing the different protocols, this part of chapter is summarized and these protocols are compared 

here. The next part of this work is devoted to the software PBX Asterisk, in which I described 

a method of installation under Ubuntu distribution of Linux operation system. Then, this part of the 

work deals with configuration and setup this PBX to protocols H.323, SIP, MGCP and their 

communication in the network. Except the PBX, I also dealt with the Gnu Gatekeeper, which was used 

in the work to support the H.323 channel in Asterisk PBX. The final chapter deals to setup the 

software client Yate , which was used for communication between Asterisk PBX and Gnu Gatekeeper. 
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1 Úvod 

Veľmi dlhý čas uplynul od momentu, keď vynálezca Alexander Graham Bell vynašiel prvý 

telefón. Odvtedy sa telefónia podrobila veľkému vývoju. Vývojom je myslený úbytok klasických 

analógových telefónnych prístrojov, a nárast počtu prístrojov založených na internetovej telefónií. 

Dôvodom tohto vývoja je určite nástup modernej technickej doby a nárast počítačových technológií, 

ktoré môžeme nájsť už na každom kroku. 

Prvá kapitola tejto práce sa bude zaoberať technológiou VoIP. Zmienim sa tu o architektúrach 

technológie VoIP, ich výhodách a  nevýhodách, a ďalej spomeniem aj druhy protokolov, ktoré 

technológia VoIP využíva.  

Ďalšie štyri nasledujúce kapitoly budú obsahovať informácie o signalizačných protokoloch 

technológie VoIP. Konkrétne sú to protokoly H.323, SIP a MGCP. Pri protokole H.323 spomeniem 

jednotlivé verzie protokolu, komponenty H.323 architektúry a koncepciu komunikácie v H.323. 

V opise protokolu SIP sa budem zaoberať protokolom ako takým, jeho komponentmi, ktoré tvoria 

architektúru, ktorú SIP definuje. Tiež sa budem zaoberať komunikáciou medzi týmito protokolmi. 

V nasledujúcej kapitole sa budem venovať problematike MGCP protokolu. Posledná kapitola je 

zameraná na porovnanie protokolov.  

Nasledovať bude kapitola, ktorá bude obsahovať zoznámenie sa so softwarovou ústredňou, 

ktorú som v tejto práci použil, konkrétne s ústredňou Asterisk. Táto ústredňa pracuje na operačnom 

systéme Linux. Zoznámim Vás s inštaláciou ústredne, základnými parametrami a konfiguráciou 

jednotlivých konfiguračných súborov.   

V ďalšej kapitole je popisovaný Gnu Gatekeeper, jeho inštalácia a konfigurácia. Gnu 

Gatekeeper je potrebný pre podporu H.323 kanálu v softwarovej ústredni Asterisk. 

Nasleduje kapitola, ktorá obsahuje menší súhrn praktickej časti tejto bakalárskej práce. 

Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámenie sa so signalizačnými protokolmi technológie 

VoIP, a to konkrétne s protokolmi H.323, SIP a MGCP. Pri týchto protokoloch sa zaoberám hlavne ich 

signalizáciou, využitím a nemalej miere aj ich konfiguráciou. Ďalej by táto práca mala slúžiť pre 

získanie informácií o softwarovej ústredni Asterisk a Gnu Gatekeeper, a taktiež ako stručný návod pre 

ich konfiguráciu a konfiguráciu softwarových klientov, ktoré medzi sebou pomocou nich komunikujú. 
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2 VoIP  

2.1 Úvod do VoIP 

VoIP (Voice over Internet Protocol) poskytuje prenos hlasu v sieťach založených na protokole 

IP – IP sieťach. Je to alternatíva ku klasickej telefónií, založenej na použití sietí s prepojovaním 

okruhov cez verejnú telefónnu sieť. VoIP využíva siete s prepojovaním paketov [1] [2]. IP telefónia 

ako alternatíva ku klasickému telefonovaniu má niekoľko výhod: 

 dátové siete sa začínajú viac presadzovať na rozdiel od telefónnych sietí 

 telefónna prevádzka spoločností sa môže uskutočňovať na vlastných dátových 

sieťach, ktoré už vo firmách existujú 

 podpora komunikačných štandardov pre prenos dát, hlasu a videa 

Na druhú stranu má VoIP aj niekoľko nedostatkov, medzi ktoré patria: 

 závislosť na ďalšej samostatnej službe 

 vysoké latencie (oneskorenia) – môžu viesť k zníženiu kvality hovoru, spôsobujú 

ozveny 

 nutnosť zaistenia tzv. kvality služby (QoS – Quality of Service) 

 

2.1.1 Voice Gateway (VoGW) 

Voice Gateway (VoGW) slúži ako hlasová brána, ktorá je neodmysliteľne najdôležitejšou 

časťou IP telefónie. VoGW zabezpečuje prepojenie medzi klasickou telefóniou a dátovou sieťou tak, 

že prevádza nutný fyzický preklad a hlasovú kompresiu, a tým vytvára spojenie medzi VoIP a PSTN. 

 

2.2 IP siete 

2.2.1 Prenos hlasu v IP sieťach 

V IP sieťach môžeme docieliť spoľahlivý prenos hlasu. Je to prenos, pri ktorom sa hlas 

privedený do mikrofónu prevedie do digitálnej podoby, v nasledujúcom kroku sa skomprimuje. Takto 

skomprimovaný sa rozdelí na pakety, ktoré sú prenesené cez IP sieť. Po prenose IP sieťou sa tieto 

pakety znova zlúčia, dekomprimujú a v poslednom kroku sú prevedené na spojitý signál (obr.1). Takto 

prevedený signál môžeme priviesť na slúchadlo či reproduktor.  
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Paketizácia

IP
sieť

KompresiaA/D prevod

D/A prevod Dekompresia
Zlúčenie 
paketov

 

Obr.1 – Princíp prenosu hlasu v IP sieti 

 

2.2.2 Kodeky v IP sieťach 

V IP sieťach s technológiou VoIP je potreba prevodu hlasu na dáta. K tomuto prevodu sú 

nutné hlasové prevodníky – kodeky. Kodeky sú umiestnené v koncových zariadeniach (IP telefón, 

VoIP brána,...), a používajú sa k prevodu analógového zvukového signálu na digitálny, a ten ďalej 

komprimujú. Typy kodekov, ktoré sa používajú úzko súvisia s kvalitou hlasových služieb, a tiež sú 

závislé od pripojenia k internetu.  

 Existujú desiatky kodekov, ktoré sa líšia či už pomerom kvality alebo vyžadovaným pásmom 

pre prenos. V nasledujúcej tabuľke (tab.1) uvádzam porovnanie niektorých kodekov: 

 

Kodek Prenosová 

rýchlosť (Kbps) 

Nároky na výpočtovú 

kapacitu 

Výsledná kvalita 

hlasu 

Spôsobené 

oneskorenie 

G.711 PCM 64  žiadne vynikajúca N/A 

G.723 MP-MLQ 5,3/6,4 stredné dobrá (6,4) 

 slabá (5,3)  

vysoké 

G.726 ADPCM 24/32/40 nízke dobrá (40) 

 slabá (24) 

nízke 

G.728 LD-CELP 16 veľmi vysoké dobrá nízke 

G.729 CS-ACELP 8 vysoké dobrá nízke 

Tab.1 – Porovnanie kodekov 
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2.3 Architektúra a protokoly siete VoIP 

2.3.1 Architektúry siete VoIP 

Siete VoIP sú sprostredkovávané pomocou dvoch druhov architektúr. Prvým druhom je 

centralizovaná architektúra, ktorá sa v dnešnej dobe používa už len zriedka. Častejšie používanou 

architektúrou je distribuovaná architektúra, ktorá poskytuje širšiu ponuku použitia.  

Centralizovaná architektúra sa používa ako analógia ku klasickým verejným telefónnym 

sieťam. Tieto siete majú centralizované riadenie, t.j. že majú jednu riadiacu stanicu, ktorá prideľuje 

kapacitu kanálu ostatným – podriadeným staniciam. Výhodou centralizovanej architektúry je centrálne 

riadenie hovorov, nízke oneskorenie. Nevýhodou tejto architektúry je závislosť siete na spoľahlivosti 

riadiacej stanice, zložitejšia implementácia iných VoIP služieb ako je len prenos hlasu. 

Distribuovaná architektúra sa v dnešnej dobe používa omnoho častejšie ako centralizovaná 

architektúra, a to kvôli tomu, že odbúrava závislosť na jednom centrálnom prvku. V tejto architektúre 

sa používajú inteligentné siete pre zostavovanie hovorov, smerovanie. Táto inteligencia je umiestnená 

v koncových bodoch. Tieto body môžu byť VoIP brány, IP telefóny, media servery alebo akékoľvek 

zariadenie schopné zostaviť, a ukončiť VoIP hovor. Využitie tejto architektúry je vo WAN sieťach. 

Výhodou distribuovanej architektúry je flexibilita, nevýhodou je komplikovaná štruktúra siete [11]. 

 

2.3.2 Protokoly siete VoIP 

Sieť VoIP používa pre svoju komunikáciu dva druhy protokolov. Sú to protokoly signalizačné, 

a protokoly prenosové [16]. 

Signalizačné protokoly sa používajú pre nadväzovanie spojenia, riadenie toku a jeho 

ukončovanie. Medzi tieto protokoly patria H.323, SIP, MGCP. Protokoly H.323, SIP sa používajú 

v distribuovanej architektúre. Protokol MGCP v architektúre centralizovanej. 

 Prenosové protokoly sa používajú k vlastnému prenosu dát, hlasu, videa. Medzi tieto 

protokoly patria RTP, RTCP, IP , TCP, UDP. 

Táto bakalárska práca podrobnejšie rozoberá protokoly signalizačné, ktorými sa budem 

zaoberať v nasledujúcich troch kapitolách. 
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3 Protokol H.323 

Protokol H.323 je signalizačný protokol vyvinutý organizáciou ITU-T (International 

Telecommunications Union - Telecommunications), pod ktorou sa zhromažďuje veľký počet ďalších 

odporúčaní pre signalizačné a media protokoly pre prenos multimédií cez IP siete. Je to multimediálny 

komunikačný systém pracujúci na paketovom základe. Umožňuje prenášať dáta, video a hlas [4]. 

 

3.1 Verzie protokolu H.323 

Odporúčanie H.323 má v dnešnej dobe šesť verzií, pri ktorých sú vyššie verzie vylepšeniami 

nižších. Ako zaujímavosť spomeniem, že vo vývoji je už aj siedma verzia, ktorá je zatiaľ len 

kodifikovaná.  

Prvá verzia H.323.v1 je z roku 1996 a popisuje terminály, zariadenia a služby pre 

multimediálnu komunikáciu v lokálnych sieťach LAN bez garancie kvality služby. Terminály môžu 

prenášať hlas, dáta a video, alebo kombináciu služieb v rámci video telefónie. Evolúciu štandardu 

H.323 priniesla ďalšia verzia, verzia 2 z roku 1998, ktorá riešila predovšetkým vylepšenie H.245, 

nástroj QoS pomocou rezervačného protokolu RSVP a autentizáciu štandardom H.235. Ďalšia verzia 3 

je z roku 1999 a prispela predovšetkým v oblasti doplnkových služieb, ktoré rieši odporúčanie H.450. 

Nové služby priniesla aj verzia 4 z roku 2000, v roku 2003 bola uvoľnené verzia 5, ktorá rieši aj 

podporu ENUM (univerzálne identifikátory, väzba DNS a E.164). Z roku 2006 je zatiaľ posledná 

verzia 6 s vylepšeným zálohovaním (hot standby) [7]. 

 

3.2 Komponenty H.323 

Odporúčanie H.323 rozlišuje 4 základné komponenty: 

 terminál – koncové telekomunikačné zariadenie, 

 brána (gateway), 

 správca brány (Gatekeeper), 

 MCU (Multipoint Control Unit) – jednotka riadenia viacbodovej prevádzky 
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3.2.1 Terminál 

Terminál je koncovým stavebným prvkom komunikácie v H.323 sieti. Je jej povinnou 

súčasťou, typicky je to IP telefón, ale môžu to byť aj iné prvky (brány...). Podľa špecifikácie H.323 

musí každé koncové zariadenie umožniť hlasovú komunikáciu. 

H.323 terminál by mal podporovať nasledovné špecifikácie [12]: 

 H.245 – vytvorenie prenosového kanálu pre audio a video, 

 H.225 – zostavenie volaní a signalizácia, 

 RAS – registrácia a komunikácia so správcom brány, 

 RTP/RTCP – zabezpečenie správneho poradia prichádzajúcich paketov, 

 G.711 – kódovanie zvuku. 

 

3.2.2 Brána (Gateway) 

Brána je zariadenie umiestnené na rozhraní medzi dvoma rozdielnymi sieťami, napr. medzi 

H.323 a SIP alebo medzi H.323 a PSTN sieťou. Je to voliteľný komponent VoIP siete. Zodpovedá za 

konverziu tokov dát, sprostredkovanie signalizácie a ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením 

spolupráce rôznych sietí. Umožňuje spoluprácu a prepojenie VoIP siete s klasickým typom 

telekomunikačnej siete. 

Základné funkcie brány: 

 zabezpečenie spracovanie signalizačných správ, 

 kompresia a dekompresia hlasového signálu v reálnom čase, 

 komunikácia s IP sieťou, 

 atď... 

 

3.2.3 Správca brány (Gatekeeper) 

Správca brány [13] je najdôležitejšia časť celého komunikačného systému v H.323. Je to 

zariadenie, ktoré realizuje smerovanie volaní, registráciu brán a pripojených terminálov, riadenie 

prístupu, správu alokovaného pásma a účtovanie. Je to voliteľný komponent siete. 

Základné funkcie správcu brány: 

 preklad telefónnych čísel podľa štandardu E.164 na IP adresy, 

 riadenie prístupu, šírky pásma, signalizácie hovoru 
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 autorizácia hovoru, autentifikácia komunikujúcich zariadení 

 manažment zóny a hovorov 

 

3.2.4 MCU (Multipoint Control Unit) 

MCU (Multipoint Control Unit) je jednotka riadenia viacbodovej prevádzky. Táto jednotka 

zabezpečuje realizáciu konferenčných spojení medzi tromi a viac terminálmi, kde si členovia 

konferencie vytvárajú spojenie s MCU. MCU zodpovedá za riadenie konferencie a distribúciu obsahu. 

Na zostavovanie konferencie sa používa MC (Multipoint Controler). 

 

3.3 Signalizácia hovorov (Signalling)  

Signalizáciou máme na mysli telekomunikačné záležitosti. Jedná sa o zriaďovanie, vedenie 

a ukončovanie spojenia medzi účastníkmi. Ďalej môže zahrňovať preklad adries, identifikácie 

volajúceho voči volanému a naopak, zisťovanie dostatočnej kapacity pre prenos. O signalizáciu 

hovorov sa u odporúčania H.323 stará protokol H.225 (obr. 2). Súčasťou tohto protokolu je protokol 

Q.931 (Setup, Connect, Alerting, Release, a pod.)(tab. 2) pre nadväzovanie spojení, prihlasovanie, atď. 

Ďalej je jeho súčasťou aj protokol RAS, ktorý zaisťuje komunikáciu so správcom brány (gatekeeper). 

 

Správa Význam 

SETUP inicializácia spojenia 

Call Proceeding zostavovanie spojenia 

Alerting vyzváňanie 

Connect prihlásenie 

Release ukončenie spojenia 

Tab. 2 – Typy správ H.225/ Q.931 

 

3.3.1 Protokol H.225.0/ Q.931 

Je protokol pre signalizáciu, tzv. H.225.0 Call Signaling, čím sa myslí signalizácia volaní 

Q.931. Slúži na zostavovanie, riadenie a rozpad spojenia medzi terminálmi, ktoré chcú medzi sebou 
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komunikovať. Zodpovedá za RAS (Registration, Admission, Status), t.j. registráciu terminálov, 

riadenie prístupu a indikáciu stavu spojenia. H.225.0 obsahuje správy pre inicializáciu a ukončenie 

spojenia (SETUP, Alerting, Connect, atď...), ktoré používajú pre prenos TCP s portom 1720.  

 

3.3.2 Protokol RAS 

RAS (Registration, Admission, Status) je protokol pre signalizáciu, ktorý zaisťuje 

komunikáciu a zostavenie spojenia medzi terminálmi a správcom brány (gatekeeperom), a riadiace 

funkcie spojenia v H.323 sieťach. Pre RAS sa používa UDP s cieľovým portom 1719 pre unicast. 

Typy RAS správ: 

 GRQ/ GCF/ GRJ – Gatekeeper Request/ Confirm/ Reject, 

 RRQ/ RCF/ RRJ – Registration Request/ Confirm/ Reject,  

 ARQ/ ACF/ ARJ – Admission Request/ Confirm/ Reject,  

 DRQ/ DCF/ DRJ – Disengage Request/ Confirm/ Reject,  

 atď... 

 

3.4 Riadenie hovorov (Call Control)  

Riadením hovorov máme na mysli dátové záležitosti. Týka sa spojenia medzi terminálmi pre 

potreby prenosu hlasu či obrazu. Ďalej zahŕňa dohodu, ktorá určuje aké kodeky budú použité, dohodu 

o portoch a ďalšie dohody. O riadenie hovorov sa u odporúčania H.323 stará protokol H.245. Je to 

signalizačný protokol pre média (obr. 2). 

 

3.4.1 Protokol H.245 

Jedná sa o signalizačný protokol, ktorý zabezpečuje signalizáciu týkajúcu sa komunikujúcich 

terminálov, dohodnutia typov informačného obsahu, kodekov a ďalších náležitostí. Správy H.245 sa 

prenášajú v TCP na dynamických portoch. Informačný obsah sa prenáša cez novo otvorené porty na 

termináloch. H.245 sa zaoberá vytvorením, riadením a rozpadom tzv. logických kanálov medzi 

terminálmi. Signalizácie H.245 sa prenáša pomocou metódy Fast Connect – rýchle nadväzovanie 

spojenia. Výmena správ v H.245 prebieha pomocou žiadostí a potvrdení. Pri použití Fast Connect sa 

prenášajú prvky Fast Start vo vnútri správ SETUP, ALERTING, CONNECT a tie obsahujú parametre 

vyjednávania spojenia. 
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H.245 obsahuje dôležité procedúry: 

 TCS – Terminal Capability Set, nastavenie vlastností terminálu, určovanie kodekov 

 MSD – Master Slave Determination, určuje kto je Master a či sú správy smerodajné 

v prípade konfliktu 

 OLC – Open Logical Channel, otvorenie logického kanálu, na základe TCS sa vyberie 

kodek a port a bude otvorené spojenie. [7] 

 

3.4.2 H.245 Tunneling 

H.245 Tunneling je vylepšenie, ako možno prenášať správy H.245 vo vnútri správ H.225.0. 

Docieli sa tým ušetrenie portov a času na vybudovanie nového spojenia. Negociácia logických 

kanálov sa môže diať paralelne s výstavbou samotného spojenia. 

Pri využití H.245 Tunnelingu sa správy H.245 prenášajú ako element h245Control objektu 

h323-uu-pdu. 

 

Obr. 2 – Signalizácia a riadenie hovorov H.323 

3.5 Priebeh H.323 spojenia 

Priebeh vytvorenia spojenia, prenos dát a ukončenie spojenia medzi H.323 koncovými bodmi, 

ktoré sa registrujú na správcu brány (gatekeepera) je popísaný na nasledujúcom obrázku (obr. 3) 
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            Admission Request (1)

Admission Confirm (2)

SETUP (3)

Call Proceeding (4)

            Admission Request (5)

Admission Confirm (6)

Alerting Connecting (7)

Terminal Capability Set Master/ Slave Determination (8)

   Terminal Capability Set + ACK          Master/ Slave Determination +ACK (9)

   Terminal Capability Set ACK          Master/ Slave Determination ACK (10)

Open Logical Channel (11)

Open Logical Channel + ACK (12)

Open Logical Channel ACK (13)

Media (RTP)    (14)

RTCP (14)

Close Logical Channel (15)

Close Logical Channel +ACK (16)

Release Complete    (17)

Disengage Request (18) Disengage Request (18)

Disengage Confirm (19) Disengage Confirm (19)

 

Obr. 3 – Priebeh H.323 spojenia 

 

Vytvorenie spojenia: Terminál 1 sa pomocou správy Admission Request (RAS ARQ (1)) chce 

registrovať u správcu brány. Ten správou Admission Confirm (ACF (2)) potvrdzuje prístup terminálu 

1. Terminál 1 posiela H.225 nastavenie signalizácie (SETUP (3) ) k terminálu 2, v ktorom žiada 

vytvorenie  spojenia. Terminál 2 pomocou správy  Call Proceeding (4) posiela odpoveď terminálu 1, 

kde akceptuje požiadavku na vytvorenie spojenia. Ďalej sa terminál 2 musí zaregistrovať u správcu 

brány (Admission Request/ Admission Confirm (5/ 6)). Po tejto registrácií terminál 2 potvrdzuje vznik 
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spojenia (Alerting Connecting (7)). Po vzniku spojenia si terminály 1 a 2 vymieňajú informácie 

o svojich schopnostiach (Terminal Capability Set (8/ 9/ 10)). Nasleduje vytvorenie dvoch otvorených 

kanálov medzi terminálmi , ktoré slúžia pre komunikáciu (Open Logical Channel (11/ 12/ 13)). 

Prenos komunikácie: Terminály medzi sebou prenášajú multimediálne dáta pomocou RTP 

a riadenia pomocou protokolu RTCP. Táto komunikácia prebieha do času, v ktorom niektorý 

z terminálov komunikáciu neukončí. 

Ukončenie spojenia: Po tom ako si terminály medzi sebou poslali potrebné dáta, terminál 1 

iniciuje ukončenie komunikácie a uzatvorenie komunikačného kanálu (Close Logical Channel (15)). 

Tuto iniciatívu na ukončenie spojenia terminál 2 akceptuje, takže nastáva rozpojenie a uzatvorenie 

logického kanálu s terminálom 1 (Close Logical Channel (16)/ Release Complete (17)). Po tomto 

ukončení komunikácie a spojenia  jednotlivé terminály ukončia registráciu u správcu brány 

(Disengage Request/ Confirm (18/ 19)).  
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4 Protokol SIP 

SIP (Session Iniciation Protocol) je signalizačný protokol, ktorý je typu klient – server. Slúži 

pre zostavenie, dohľad a rozpad spojenia medzi dvoma a viacerými účastníkmi. Je vyvinutý skupinou 

MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) v rámci organizácie IETF (Internet Engineering 

Task Force) ako alternatíva k protokolu H.323. SIP je textovo orientovaný, podobný protokolu HTTP 

[3] . 

 

4.1 Komponenty SIP 

Architektúra SIP rozlišuje 2 druhy komponent: 

 user agent (UA) – koncový terminál 

 server – software, ktorý spracováva požiadavky od UA 

Architektúra protokolu SIP je znázornená na obr. 4. 

 

Obr. 4 – Architektúra protokolu SIP 

 

4.1.1 User agent (UA) 

User agents (UA) sú koncové zariadenia v SIP sieti. Ich úlohou v sieti je nadväzovanie spojení 

s ostatnými UA. Najčastejšie sa jedná o IP telefóny. Existujú dva typy UA zariadení, a to User Agent 

Clients (UAC), ktoré inicializujú spojenie pomocou správy INVITE. Druhým typom UA je User 
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Agent Servers (UAS), ktoré na správu INVITE reagujú a posielajú odpovede. Pokiaľ IP telefóny 

iniciujú hovor, predstavujú klienta UAC. Pokiaľ však hovor prijímajú, predstavujú server UAS [10]. 

 

4.1.2 Server  

Server v SIP architektúre predstavuje zariadenie, ktoré slúži na sprostredkovanie hovoru 

medzi UA. Sieť SIP zahŕňa rôzne druhy serverov SIP. Medzi najpoužívanejšie servery patria: 

 Server Proxy 

 Server Registrar 

 Server Redirect 

Server Proxy uskutočňuje smerovanie signalizácie pre klientov UAC. Server Registrar prijíma 

registračné žiadosti od UA a registruje ich súčasné umiestnenie. Server Redirect prijíma žiadosti 

o spojení od UA, a informuje zariadenia UA o inom servery, ktorý treba kontaktovať [10]. 

 

4.2 Komunikácia SIP komponentov  

Protokol SIP je vybavený prostriedkami pre komunikáciu medzi jednotlivými komponentmi. 

Agenti a servery si posielajú požiadavky pomocou tzv. metód. Sú to správy v textovom formáte. 

Medzi najhlavnejšie metódy patria: 

 INVITE – žiadosť o zostavenie spojenia 

 ACK – potvrdenie o hovorovom prepojení 

 BYE – ukončenie spojenia 

 CANCEL – ukončenie nezostaveného spojenia 

 REGISTER – registrácia UA 

 OPTIONS – otázka na možnosti a schopnosti servera 

 

Podmienkou druhej strany je odpovedať na metódu pomocou tzv. číselných odpovedí. Podľa 

číselného kódu sú odpovede usporiadané do skupín odpovedí. Pre vytvorenie spojenia sú najhlavnejšie 

tieto odpovede: 

 1XX – informačné správy („100 Trying“, „180 Ringing“) 

 2XX – úspešné ukončenie žiadosti („200 OK“) 

 3XX – presmerovanie, požiadavku je treba presmerovať inde („305 Use Proxy“) 
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 4XX – chyba, požiadavka by sa nemala v rovnakej podobe opakovať („403 

Forbidden“) 

 5XX – chyba na serveri („501 Not Implemeted“) 

 6XX – globálne zlyhanie („606 Not Acceptable“) [1] 

 

Na obr. 5 vidíme vytvorenie telefónneho spojenia medzi dvoma SIP komponentmi (User 

Agents – UA) s pomocou serveru. 

UA 1 UA 2Server

[INVITE]

[100 TRYING]

[100 TRYING]

[INVITE]

[180 RINGING]

[180 RINGING]

[200 OK]

[200 OK]

[ACK]

[ACK]

Prenos dát

[BYE]

[BYE]

[200 OK]

[200 OK]

 

Obr. 5 – Vytvorenie telefónneho spojenia pomocou SIP protokolu 

Pri vytvorení spojenia pomocou serveru UA nemajú o sebe žiadne informácie, nepoznajú sa, 

preto požiadavky na vytvorenie spojenia smerujú na server. UA 1 posiela žiadosť o zostavenie 

spojenia počiatočnou metódou (INVITE) na server. Pomocou INVITE a TRYING 100 sa oba UA 

dohodnú na multimediálnych parametroch. Nasleduje odpoveď 180 RINGING, čo znamená, že sa 

začalo vyzváňanie. Prijatie hovoru oznamuje odpoveď 200 OK, po ktorej nasleduje metóda ACK 

o potvrdení prijatia hovoru a vytvorení spojenia. V tomto momente sa môže uskutočniť komunikácia 
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medzi oboma UA, ktoré si môžu vymeniť dáta. Po tejto výmene nasleduje metóda BYE, ktorý 

vytvorené spojenie ukončuje. Odpoveďou na ukončenie spojenia je odpoveď 200 OK. 

 

4.3 Identifikácia volaného v sieti SIP  

Pre identifikáciu volaného v rámci SIP sa používa URI (Uniform Resource Identifier), resp. 

URL (Universal Resource Locator). Je to pokrok v porovnaní s klasickými telekomunikačnými 

sieťami, ktoré na identifikáciu využívajú telefónne číslo (E.164). 

 

4.3.1 SIP URI 

Entity SIP sú identifikované pomocou SIP URI (Uniform Resource Identifier) [15]. SIP URI 

pozostáva z časti user a z časti host, oddelených pomocou znaku @. Identifikátory SIP URI sú 

podobné ako e-mailové adresy. Forma SIP URI má nasledujúci tvar: 

sip: username@domain, kde domain má formát host: port;uri-parameters  

Časť username identifikuje užívateľa v doméne prezentovanej v časti host, ktorá môže byť 

zadaná pomocou mena alebo IP adresy. Pokiaľ nie je uvedené číslo portu, predpokladá sa použitie 

portu 5060. Doménová časť URI je adresovaná s využitím DNS – vysoká flexibilita. 

Telefonovať môžeme napr. takéto adresy: 

 sip: tomas.korcek@nieco.sk 

 sip: 123890@priklad.cz 

 atď... 

 

mailto:tomas.korcek@nieco.sk
mailto:123890@priklad.cz
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5 Porovnanie protokolov H.323 a SIP 

Porovnanie protokolov H.323 a SIP [8] je uvedené v nasledujúcej prehľadnej tabuľke (tab. 3). 

 
H.323 SIP 

Štandard, 

protokol 
Uzavretý, zložitý Otvorený, jednoduchý 

Organizácia ITU-T IETF 

Adresácia 
Vytvorený pre LAN - zameraný 

na lokálnu prevádzku 

Riešenie adresovania pre medzinárodnú 

prevádzku 

Typ správ Binárna, založená na ASN.1 Textová, typ žiadosť – odpoveď  

Používané 

protokoly 
H.245, H.225 (Q.931, RAS) SDP 

Používané 

servery 
Správca zóny (Gatekeeper) 

Registračný server (Registrar Server), Zástupný 

server (Proxy Server), Smerovací server (Redirect 

Server), Server umiestnenia (Location Server) 

Transportný 

protokol 

RTP s riadiacim protokolom 

RTCP 
RTP s riadiacim protokolom RTCP 

Zabezpečenie 

Nesie zodpovednosť za 

spoľahlivosť prenosu - zbytočná 

réžia 

Prenecháva zabezpečenie prenosu paketov nižším 

prenosovým vrstvám 

Rozšírenie 

protokolu 

Rozšírenia sú závislé na 

špecifikácií výrobcu - 

neštandardné rozšírenie 

Povoľuje rozšírení základu protokolu pre 

špeciálne funkcie 

Tab. 3 – Porovnanie protokolov H.323 a SIP [14] 

 

5.1 Komunikácia medzi H.323 a SIP 

Komunikácia medzi zariadeniami pracujúcimi so SIP a zariadeniami pracujúcimi s H.323 je 

umožnená pomocou brány H.323/ SIP. Táto brána umožňuje prevod signalizačných správ oboch 

protokolov. Porovnanie signalizácie pre zostavenie spojenia medzi H.323 terminálom a terminálom 

SIP pomocou brány H.323/ SIP je znázornené na obrázku (obr. 6) 
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            Admission Request (1)

Admission Confirm (2)

SETUP (3)

Call Proceeding (6)
200 OK (5)

Alerting Connecting (7)

Terminal Capability Set (8)

   Terminal Capability Set + ACK (9)

   Terminal Capability Set (10)  

Open Logical Channel (12)

Open Logical Channel (14)

Open Logical Channel ACK (13)

Close Logical Channel (18)

Release Complete    (22)

Disengage Request (23)

Disengage Confirm (24)

H.323 terminál SIP terminálBrána H.323/ SIP

INVITE (4)

   Terminal Capability Set + ACK (11)

Open Logical Channel ACK (15)

ACK (16)

Prenos dáT (17)

Close Logical Channel + ACK(19)
BYE (20)

H.245 správy

- - -  H.225 správy

SIP žiadosť

- - -     SIP odpoveď

200 OK (21)

 

Obr. 6 – Popis signalizácie medzi H.323 a SIP 

 

Vytvorenie spojenia: H.323 terminál sa pomocou správy Admission Request (RAS ARQ) chce 

registrovať u H.323/ SIP brány. Tá správou Admission Confirm (ACF) potvrdzuje prístup H.323 

terminálu. Ten posiela H.225 nastavenie signalizácie (SETUP) k bráne H.323/ SIP, v ktorom žiada 

vytvorenie spojenia. H.323/ SIP brána posiela metódu INVITE pre vytvorenie spojenia na SIP 

terminál. Ten odpovedá odpoveďou 200 OK. H.323/ SIP brána pomocou správy  Call Proceeding 

posiela odpoveď H.323 terminálu, kde akceptuje požiadavku na vytvorenie spojenia a potvrdzuje 

vznik spojenia Allerting Connecting. Po vzniku spojenia si H.323 terminál a H.323/ SIP brána 

vymieňajú informácie o svojich schopnostiach Terminal Capability Set. Nasleduje vytvorenie 



 

Porovnanie protokolov H.323 a SIP 

 

 

 

18 

 

otvorených kanálov, ktoré slúžia pre komunikáciu (Open Logical Channel ). Následne posiela H.323 

brána na SIP terminál potvrdenie o vzniku hovorového pripojenia ACK. 

Prenos komunikácie: Terminály medzi sebou prenášajú dáta pomocou RTP a riadenia 

pomocou protokolu RTCP. Táto komunikácia prebieha do času, v ktorom niektorý z terminálov 

komunikáciu neukončí. 

Ukončenie spojenia: Po tom ako si terminály medzi sebou poslali potrebné dáta,  H.323 

terminál iniciuje ukončenie komunikácie a uzatvorenie komunikačného kanálu (Close Logical 

Channel ). Tuto iniciatívu na ukončenie spojenia H.323/ SIP brána akceptuje, takže nastáva rozpojenie 

a uzatvorenie logického kanálu s H.323 terminálom (Close Logical Channel) . Ďalej brána posiela na 

SIP terminál správu BYE pre ukončenie spojenia. SIP terminál posiela odpoveď 200 OK.  Po tomto 

ukončení komunikácie a spojenia  H.323 terminál ukončí registráciu u H.323/ SIP brány (Disengage 

Request/ Confirm). 
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6 Protokol MGCP 

Protokol MGCP (Media Gateway Control Protocol) [9] je protokol využívaný 

v distribuovanom systéme VoIP. MGCP je definovaný v RFC 3435. MGCP je popisovaný ako 

centralizovaný protokol riadenia zariadení s jednoduchými koncovými bodmi. Jeho funkcia spočíva 

v tom, že umožňuje riadenie telefónnych brán (Media Gateway) z externých objektov. Externým 

objektom môže byť MGC (Media Gateway Controller) alebo CA (Call Agent). MGCP je protokol 

prostého textu, ktorý využíva vzťah klient-server medzi agentom volania a bránou.  Príkazy v prostom 

texte sa odosielajú bránam od agenta volania prostredníctvom portu UDP číslo 2427. Port 2727 je 

využívaný na odosielanie správ z brán smerom k agentovi volania. 

 

6.1 Architektúra MGCP 

Tento distribuovaný systém je tvorený agentom volania CA (radič brány médií), aspoň jednou 

bránou médií (Media Gateway – MG), ktorá zaisťuje prevod medzi mediálnych signálov medzi 

obvodmi a paketmi. Model VoIP s použitím MGCP je znázornený na obrázku (obr. 7). 

 

Obr. 7 – Model VoIP s využitím MGCP 
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6.1.1 Media Gateway (MG) 

Media Gateway (GW) je brána, ktorá spracováva preklad medzi audio signálmi (prenášanými 

telefónnymi obvodmi) a dátovými paketmi (prenášanými cez Internet alebo cez iné dátové siete). 

Brána spolupracuje s agentom volania (Call Agent – CA), ktorý sa tiež označuje ako radič mediálnych 

brán (Media Gateway Controller – MGC). Call Agent môže na Media Gateway vytvárať, modifikovať 

a mazať spojenie. 

 

6.1.2 Media Gateway Controller (MGC) 

Media Gateway Controller (MGC) je označovaný ako radič mediálnych brán. Je tiež 

označovaný ako Call Agent (CA). Call Agent riadi Media Gateway pomocou signalizačného 

protokolu MGCP. Ten umožňuje Call Agentovi preverovať súčasný stav koncových bodov na Media 

Gateway. Call Agent tiež zaisťuje spracovanie signalizácie a hovorov. 

 

6.2 Základné princípy MGCP 

Princípy MGCP sú nasledujúce: 

 Volanie a spojenie MGCP – nastavenie hovorov medzi dvoma koncovými bodmi 

 Riadiace príkazy MGCP – princíp MGCP umožňujúci agentovi volania posúvať 

inštrukcie bráne 

 Typy balíčkov – princíp MGCP umožňujúci bráne stanoviť cieľ volania 

 

6.2.1 Riadiace príkazy MGCP 

Pakety MGCP sa nepodobajú paktom z iných sietí. Obvykle sú pakety MGCP zabalené v 

porte UDP číslo 2427. Paket MGCP je buď príkazom, alebo odpoveďou. Príkaz začína slovom so 

štyrmi znakmi. Odpoveď začína tromi číslami tzv. kód odpovedi. Existuje 8 príkazov (slov): 

AUEP, AUCX, CRCX, DLCX, MDCX, NTFY, RQNT, RSIP [9] 

AUEP a AUCX používa agent volania (CA) k otázkam na stav brány médií (MG). 

CRCX, DLCX a MDCX používa agent volania (CA) ku správe spojenia RTP na bráne médií 

(MG). Tá môže odoslať DLCX keď potrebuje vymazať nejaké spojenie. 
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RQNT používa agent volania (CA) k požadovaniu upozornenia na udalosti na bráne médií 

(MG). 

NTFY používa brána médií (MG) k indikovaniu agentovi volania (CA), že zistila udalosť, na 

ktorú chcel byť agent volania upozornený. 

RSIP používa brána médií (MG) k oznámeniu agentovi volania (CA), že je v procese 

reštartovanie. 

 

6.3 MGCP, SIP a H.323 

Protokol MGCP dokáže spolupracovať s protokolmi SIP a H.323 a je založený na centrálnom 

riadení s väčšou inteligenciou, ktorú riadi menšie zariadenie s obmedzenou inteligenciou. Toto je tiež 

jeden z hlavných rozdielov oproti protokolom H.323 a SIP. Protokol sa snaží oddeliť časť, ktorá má na 

starosti zostavovanie a riadenie hovorov od funkcií, ktoré sa zaoberajú spojením na nižšej úrovni. 

V sieti s protokolmi H.323, SIP a MGCP potom spojení funguje tak, že protokol MGCP má na starosti 

riadenie brán a protokoly SIP a H.323 riadia hovor. 
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7 Softwarová ústredňa Asterisk 

Softwarová ústredňa Asterisk [6] je voľne šíriteľná „Open – Source“ pobočková ústredňa 

PBX. Jedná sa o voľne dostupný software a alebo o software s otvoreným zdrojovým kódom pre 

programátorov, ktorý môžu tento kód upravovať podľa potreby. Táto PBX je určená pre inštaláciu na 

bežných PC a spolu so správnym rozhraním môže byť použitá ako PBX pre firmy, domácich 

užívateľov či telefónne spoločnosti. 

Systém Asterisku je navrhnutý tak, aby vytváral rozhranie medzi telefónnym hardwarom alebo 

softwarom a ľubovoľnou telefónnou aplikáciou. Poskytuje mnoho vlastností, ako napr. telefonovanie 

cez Internet, hlasovú poštu, konferenčné hovory. Taktiež má podporu troj- účastníckych hovorov 

(three- way calling), SIP a H.323 (aj ako klient, aj ako brána), MGCP. 

Asterisk má širokú škálu použitia v rôznych aplikáciách: 

 VoIP gateway (SIP, H.323, MGCP, IAX) 

 Pobočková ústredňa (PBX) 

 Konferenčný server 

 Packet voice server 

 Interaktívny hlasový sprievodca (IVR) 

 Softwarová ústredňa 

 atď... 

 

7.1 Nároky na OS Linux 

Softwarová ústredňa Asterisk môže pracovať na rôznych typoch Operačných Systémov (OS). 

Primárne je však vyvíjaná pre operačný systém Linux, u ktorého sa môže používať pri jeho rôznych 

distribúciách. Môžu to byť distribúcie Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, Mandriva a mnoho ďalších. 

Všetky tieto distribúcie spája jeden základ, a tým sú knižnice, nástroje od GNU. 

Systém je navrhnutý tak, aby pracoval na linuxovskom jadre verzie 2.4, avšak je tu i 

podpora pre jadro 2.6. S jadrom verzie 2.4 pracujú napríklad RedHat (7.x, 8, 9 a Enterprise), Debian 

(i386 a PPC architektúra), Fedora, Gentoo, Suse (verzie 8 a 9), Mandrake (9.0) a Slackware (9.0, 9.1 a 

10.0). Keď sa však pokúšame vytvoriť stabilný systém, je doporučené použitie jadra 2.4. [17] [18] 
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7.2 Podporované technológie a kodeky 

Pobočková ústredňa Asterisk je navrhnutá tak, aby podporovala čo najväčšie množstvo 

známych technológií. Technológie rozdeľujeme do troch základných skupín: 

 Zaptel hardware 

 Non – Zaptel hardware 

 Packet Voice 

Pobočková ústredňa Asterisk ďalej podporuje radu kodekov, ktoré sú potrebné pre 

komunikáciu v sieti. Medzi najpoužívanejšie kodeky patria: 

 ADPCM 

 G.711 u-law 

 G.711 a-law 

 G.723.1 

 G.726 

 G.729 

 GSM 

 

7.3 Základné funkcie Asterisku 

Pobočková ústredňa Asterisk obsahuje veľké množstvo funkcií, ktoré sú porovnateľné 

s funkciami, ktoré poskytujú klasické telefónne ústredne. Asterisk má však výhodu v tom, že je možné 

ho nakonfigurovať podľa vlastných požiadaviek na pobočkovú ústredňu. 

Medzi základné funkcie PBX Asterisk patrí: 

 Telefonovanie – pre túto funkcie môžeme využiť identifikáciu volajúceho, 

prepojovanie hovorov, atď. 

 Riadenie hovorov – táto funkcia umožňuje smerovanie hovorov podľa čísel, 

blokovanie hovorov. Túto funkciu využívame pri zostavovaní hovorov. 

 Pokročilé funkcie – používajú sa už konkrétne pri smerovaní hovorov  
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7.4 Dialplan (Extensions) 

Dialplan je najdôležitejší konfiguračný súbor použitý pri konfigurácií softwarovej ústredne 

Asterisk. Používa sa ako číslovaní plán a určuje smerovanie hovorov. Tento konfiguračný súbor sa 

nazýva extensions.conf , a v systémovom adresári Asterisku ho nájdeme v 

/etc/asterisk/extensions.conf. Konfigurácia tohto súboru určuje, ako má Asterisk spracovávať hovory. 

Dialplan sa skladá z troch základných častí : 

 [Globals] – definujú sa tu tzv. globálne premenné alebo konštanty, ktoré sa môžu 

meniť 

 [General] – definujú sa tu vlastnosti, ktoré využíva dialplan pre svoje správne 

fungovanie. Definujú sa tu dva základné parametre, a to static (yes/ no) a writeprotect 

(yes/ no). 

 [Context] – definuje sa tu chod celej komunikácie; táto časť je jedna 

z najdôležitejších v dialplane. 

 

7.4.1 Extensions 

Extensions je súbor krokov, ktoré sa vykonávajú pri volaní (call processing). Extensions majú 

svoj syntax. 

Syntax extension začina reťazcom exten=>, ktorý je doplnený o meno, prioritu, ktorá udáva 

postupnosť vykonávania aplikácií a vykonávanú aplikáciu (dial, answer, hangup, atď). 

exten=>name, priority, application () 

 

7.5 Inštalácia Asterisku 

Táto kapitola obsahuje stručný popis inštalácie softwarovej ústredne Asterisk pod OS Linux 

distribúcie Ubuntu Server verzie 10.04.4 , podpory pre OOH323 kanál a knižnice PWLIB. 

 

7.5.1 Inštalácia PBX Asterisk 

Skôr ako začneme s inštaláciou softwarovej ústredne Asterisk, musíme z oficiálnych stránok 

Asterisku www.asterisk.org daný Asterisk stiahnuť. Stiahnutý súbor uložíme do adresára usr/src/. 

http://www.asterisk.org/
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Návod k inštalácií bol čerpaný z [5] [17]. Mnou použitá verzia Asterisku je 10.3.0. Táto 

aplikácia je však vo formáte tar.gz, preto je treba ju najprv rozbaliť. 

Príkazy pre rozbalenie: 

#cd /usr/src 

#tar zxvf asterisk-10.3.0.tar.gz 

   

Po tom ako sme rozbalili stihnutú aplikáciu, dostávame sa k samotnej inštalácií. Inštalácia je 

v podstate jednoduchá, avšak pre začiatočníka, ktorý inštaláciu Asterisku vykonáva prvý krát môže 

zabrať viac času. Pri inštalácií používame tieto príkazy: 

#cd /usr/src/asterisk-10.3.0 

#./configure 

#make 

#make install 

#make samples  

 

V priebehu tejto inštalácie sa inštalujú rôzne typy knižníc, ktoré Asterisk potrebuje pre svoj 

chod.  

Dôležité je spomenúť, že pri tejto inštalácií sa inštaluje aj nami požadovaný kanál OOH323, 

ktorý som najskôr skúšal inštalovať pomocou klasického príkazu: 

#apt-get install ooh323 

Táto inštalácia síce prebehla správne, ale daný OOH323 kanál nefungoval, preto som použil 

jeho inštaláciu priamo v inštalácií Asterisku. 

 

7.5.2 Inštalácia knižnice PWLIB 

Inštalácia tejto knižnice prebieha podobne ako inštalácia Asterisku. V prvom rade stiahneme 

na stránke www.sourcegorge.net knižnicu a uložíme ju do adresára usr/src/. Mnou použitá verzia 

knižnice je ptlib-v1_12_0. Táto aplikácia je opäť vo formáte tar.gz, musíme ju rozbaliť: 

#cd /usr/src 

#tar zxvf ptlib-v1_12_0-src.tar.gz 

 

http://www.sourcegorge.net/
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Ako náhle je táto aplikácia rozbalená môžeme prejsť k jej inštalácií: 

#cd /usr/src/ptlib-v1_12_0 

#./configure 

#make 

#make install 

#make opt 

#PTLIBDIR=/usr/src/ptlib-v1_12_0 

#export PTLIBDIR 

 

Takže inštalácia Asterisku a jeho súčastí je na konci, teraz môžeme ústredňu spustiť pomocou 

príkazu: 

#asterisk -vvvgc 

 

Asterisk je tiež možno ovládať pomocou CLI (Command Line Interface). Toto rozhranie CLI 

spustíme príkazom: 

#asterisk -rvvvvvv 

 

7.6 Konfigurácia Asterisku 

Konfigurácia Asterisku prebieha alebo sa uskutočňuje v konfiguračných súboroch. Táto 

konfigurácia prebieha z príkazového riadku a preto môže byť pre užívateľov, ktorý sa z prácou 

v príkazovom riadku veľa nestretávajú dosť zložitá. 

Pre to, aby sme docielili správnu komunikáciu zariadení cez IP sieť, budeme musieť 

nakonfigurovať tieto konfiguračné súbory: 

 Sip.conf – konfigurácia kanálu a užívateľov na protokole SIP 

 OOH323.conf – konfigurácia kanálu a užívateľov na protokole H.323 

 Extensions.conf – dialplan 

 MGCP.conf – konfigurácia kanálu a užívateľov na protokole SIP 

Všetky tieto konfiguračné súbory sú uložené v adresári Asterisk a prístup k nim je pomocou 

príkazu: 

#nano /etc/asterisk/*.conf 
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kde * predstavuje názov súboru, ktorý chceme konfigurovať. 

 

Pozn. Po dohode s vedúcim tejto Bakalárskej práce je konfiguračný súbor MGCP.conf 

spomenutý iba teoretickou formou. Prakticky nebol overený z dôvodu veľkého rozšírenia protokolu 

MGCP a nestabilných vlastností tohto protokolu. V teoretickej častí bude opísaná konfigurácia na 

telefóne Cisco 7960.   

 

7.6.1 Sip.conf 

Konfiguračný súbor Sip.conf slúži pre konfiguráciu kanálu a užívateľov na protokole SIP, 

a ich následnej registrácie k softwarovej ústredni Asterisk. Ako SIP klienta som použil softwarový 

telefón Yate. 

Konfiguračný súbor pustíme príkazom: 

#nano /etc/asterisk/sip.conf 

 

Konfigurácia sip.conf:  

[General]    ; základné parametre 

Port=5060    ; UDP port 

Bindaddr=0.0.0.0   ; adresa pre nadviazanie spojenia 

Context=skupina   ; context pre prichádzajúce  volania 

Nat=yes    ; nastavenia NAT 

Disallow=all   ; zakázanie všetkých kodekov 

Allow=ulaw    ; povolenie nami vybraných kodekov 

Allow=alaw 

 

Definícia užívateľa s číslom „421“: 

[421]      

Type=friend   ; definuje spôsob komunikácie  

Host=dynamic   ; definuje  IP adresu užívateľa 

Context=skupina    

Callerid=“Tomas“ <421> ; meno zobrazované pri volaní 
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Úplnú konfiguráciu konfiguračného súboru sip.conf nájdeme v prílohe A (Príloha A). 

Pozn.: Host určuje umiestnenie SIP telefónu; môže byť dynamic alebo konkrétna IP adresa. 

Dynamic- SIP telefón sa môže registrovať na Asterisk z ľubovoľnej IP adresy. IP adresa- SIP telefón 

sa registruje z danej IP adresy.    

 

7.6.2 OOH323.conf 

Konfiguračný súbor OOH323.conf slúži pre konfiguráciu kanálu a užívateľov na protokole 

H.323. Túto konfiguráciu využívame, aby sme mohli do softwarovej ústredne Asterisk zaregistrovať 

H.323 klienta pomocou Gatekeepera. Ten je využívaný kvôli tomu, že Asterisk nemá funkciu 

vlastného gatekeepera. Ja som použil Gnu Gatekeepera. Ako H.323 klienta som použil softwarový 

telefón Yate. 

 Konfiguračný súbor pustíme príkazom: 

#nano /etc/asterisk/ooh323.conf 

 

Konfigurácia ooh323.conf:  

[General]    ; základné parametre 

Port=1720    ; port pre H.323 komunikáciu 

Gateway=yes   ; nastavenie brány 

Context=skupina   ; context pre prichádzajúce  volania 

Faststart=no   ; nastavenia rýchleho pripojenia 

H245tunneling=no   ; nastavenie tunelovania 

Gatekeeper=158.196.244.198 ; IP adresa gatekeepera 

 

Definícia užívateľa s číslom „202“: 

[202]      

Type=friend   ; definuje spôsob komunikácie  

Ip=158.196.81.105  ; IP adresa užívateľa 

Context=skupina    

E164=202    ; telefónne číslo 

 

Úplnú konfiguráciu konfiguračného súboru ooh323.conf nájdeme v prílohe B (Príloha B). 
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7.6.3 MGCP.conf 

Konfiguračný súbor MGCP.conf slúži pre konfiguráciu kanálu a užívateľov na protokole 

MGCP. Pre konfiguráciu som použil telefón od firmy Cisco, konkrétne Cisco 7960. 

 Konfiguračný súbor pustíme príkazom: 

#nano /etc/asterisk/mgcp.conf 

 

Konfigurácia mgcp.conf:  

[General]    ; základné parametre 

Port=2727    ; port pre komunikáciu MGCP 

Bindaddr=158.196.244.197 ; IP adresa Asterisku 

Disallow=all   ; zakázanie všetkých kodekov 

Allow=ulaw    ; povolenie nami vybraných kodekov 

Allow=alaw 

 

Všeobecná definícia užívateľa : 

[mac address]   ; MAC adresa telefónu    

Host=IP    ; IP adresa telefónu 

Context=skupina    

Threewaycalling=yes  ; troj- účastnícke hovory 

 

Úplnú konfiguráciu konfiguračného súboru mgcp.conf nájdeme v prílohe D (Príloha D). 

7.6.4 Extensions.conf 

Extensions.conf je najdôležitejší konfiguračný súbor celej softwarovej ústredne Asterisk. 

Najdôležitejší preto, lebo tu sa určuje ako má ústredňa Asterisk spracovávať hovory, ktoré cez ňu 

prechádzajú.  

Konfiguračný súbor pustíme príkazom: 

#nano /etc/asterisk/extensions.conf 

 

V tejto práci uvádzam konkrétnu konfiguráciu súboru extensions.conf pre SIP a H.323. 
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[General]     ;nastavením tejto skupiny sa  

Static=yes     ; docieli toho, že sa hodnoty 

Writeprotect=yes    ; CLI neprepisujú 

 

[skupina]     ; context pre SIP/H323 volanie 

;dialplan pre SIP 

exten=>421,1,Answer()   ; odpoveď na volanie 

exten=>421,2,Dial(SIP/421)  ; vytáčanie a definícia kanálu 

exten=>421,3,Hangup()   ; položenie hovoru  

 

;dialplan pre H.323 

exten=>_202,1,Answer()  ; odpoveď na volanie 

exten=>_202,2,Dial(ooh323/202) ; vytáčanie a definícia kanálu 

exten=>_202,3,Hangup()  ; položenie hovoru 

  

 

Úplnú konfiguráciu konfiguračného súboru extensions.conf nájdeme v prílohe C (Príloha C). 
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8 Gnu Gatekeeper (GnuGk) 

Táto kapitola sa zaoberá využitím GnuGk vo funkcii gatekeepera potrebného pre podporu 

H.323 kanálu v softwarovej ústredni Asterisk. GnuGk je plne kompatibilný gatekeeper dostupný na 

stránkach www.gnugk.org. Instálácia GnuGk prebehla na OS Linux distribúcie Ubuntu Server verzie 

10.04.4. Inštalácia prebiehala podľa návodu [18]. 

Konkrétnu inštaláciu GnuGk môžeme uskutočniť pomocou príkazu: 

 #apt-get install gnugk  

 

8.1 Kontrola GnuGk pomocou Telnet 

Najprv definujeme čo pre GnuGk predstavuje pojem Status Port. Status port je externé 

rozhranie pre monitorovanie a kontrolu gatekeepera. Gatekeeper posiela von správy o odchádzajúcich 

volaniach na všetkých pripojených klientov a môže prijímať príkazy cez toto rozhranie. 

Správy vysielané GnuGk na Status Port sú usporiadané do nasledujúcich troch 

výstupných trace úrovní: 

 Level 0 – oznámenie a priamej odpovedi na zadávané príkazy 

 Level 1 – oznámenie, priame odpovede na zadávané príkazy, CDR a Route Request 

 Level 2 – ostatný výstup. Toto je default výstupný level. 

 

 
gnugk -r   - spustenie GnuGk v Routed móde pre 

všetky volania 

telnet <ip.address> 7000  - štandardný prístup k GnuGk cez telnet 

a default port 7000 

 

8.2 Konfigurácia GnuGk 

Konfigurácia GnuGk sa vykonáva v konfiguračnom súbore gatekeeper.ini. Sú uvedené iba 

mnou použité konfiguračné parametre a sekcie, pretože GnuGk ich poskytuje strašne veľa. 

[Gatekeeper::Main] 

Fourtytwo=42 ; používane programom k zisteniu       

 ; prítomnosti konfiguračného súboru       

Name=H323GK   ; identifikácia gatekeepera 

  

http://www.gnugk.org/
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Signalizačné správy môžu byť prenášané dvomi spôsobmi, a to buď DRC alebo GRC. 

V mojom prípade som použil metódu DRC (Direct Routed Call Signaling), čo znamená, že správy sú 

prenášané priamo medzi koncovými bodmi.  

[RoutedMode] 

GKRouted=0 ; mód GK Routed Call Signalling 

H245Routed=0  ; prenášanie správ H.245 cez GK       

CallSignalPort=1721  ; port pre signalizáciu 

 

Nasledujúca sekcia hovorí o tom, ktoré čísla typu E.164 sú smerované na gateway. 

Definujeme tu premennú asterisk a príslušné čísla, ktoré môžeme z H.323 terminálu vytáčať smerom 

na Asterisk. Premenná asterisk má nadväznosť na ďalej uvedenú sekciu [EP::asterisk]. 

4. - čísla začínajúce 4 + minimálne jedno číslo 

[RasSrv::GWPrefixes] 

asterisk=4  

 

Ďalšia sekcia určuje pravidlá pre pripojenie k Status portu. V tomto nastavení je povolené 

akékoľvek pripojenie. 

[GkStatus::Auth] 

rule=allow 

 

Nasleduje sekcia s definovaním permanentného koncového bodu. Tu nastavujeme IP adresu 

Asterisku s portom, na ktorom pracuje, jeho meno a čísla, ktoré sa budú vytáčať. 

[RasSrv::PermanentEndpoints] 

158.196.244.197:1720=asterisk;4 

 

Posledná zmienená sekcia hovorí o konfigurácií parametrov koncového bodu. V tomto prípade 

definujeme iba jeden koncový bod a to „asterisk“. Tento Alias má nadväznosť v sekcií  

[RasSrv::GWPrefixes]. 

[EP::asterisk] 

Capacity=10 ; počet súčasných volaní na koncový bod 

GatewayPriority=1 ; udáva prioritu pri väčšom počte GW 
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9 Konfigurácia SIP a H.323 klientov 

Na komunikáciu v IP sieti používame tzv. softwarové telefóny, ktoré umožňujú volanie cez 

Internet. Týchto klientov rozdeľujeme podľa toho, akú signalizáciu používajú pre komunikáciu. Tá je 

buď SIP alebo H.323. V tejto práci som skúšal používať rôzne druhy softwarových telefónov, či už X-

Lite (SIP), SJPhone(SIP/ H.323), Ekiga (SIP/ H.323), ale najviac spokojný som bol s klientom Yate 

(SIP/ H.323). Ten som nakoniec aj použil k danej komunikácií. 

9.1 Konfigurácia SIP klienta 

Ako SIP klienta som použil softwarový telefón Yate Client (Qt) verzie 4.0.0-1 (obr. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Softwarový klient Yate 

Nový SIP účet vytvoríme v položke Settings->Accounts-> New 

 

Obr. 9 – Vytvorenie SIP účtu 
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Po vyskočení okna Add account (obr. 9) vyplníme požadovaná informácie. V okne  Protocol 

vyberieme možnosť sip. Ďalej vyplníme okná Username/ Password  nami vytvoreným užívateľom 

a jeho heslom (421/ tomas). V poslednom kroku nastavíme v okne  Server  IP adresu ústredne Asterisk 

a potvrdíme tlačidlom OK. SIP účet máme tak nastavený. 

 

9.2 Konfigurácia H.323 klienta 

Ako SIP klienta som použil softwarový telefón Yate Client (Qt) verzie 4.0.0-1 (obr. 8). 

Nový H.323 účet vytvoríme v položke Settings->Accounts-> New 

 

Obr. 10 – Vytvorenie H.323 účtu 

Po vyskočení okna Add account (obr. 10) vyplníme požadovaná informácie. V okne  Protocol 

vyberieme možnosť h323. Ďalej vyplníme okná Username/ Password  nami vytvoreným užívateľom 

a jeho heslom (202/ tomas). V poslednom kroku nastavíme v okne  Server  IP adresu Gnu Gatekeepera 

a potvrdíme tlačidlom OK. H.323 účet máme tak nastavený. 
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10 Súhrn 

V tejto kapitole by som chcel zosumarizovať celú praktickú časť tejto bakalárskej práce. 

Obrázok nižšie zobrazuje komunikačnú sieť, ktorú bolo mojou úlohou dostať do schopnosti prevádzky 

a možnosti telefonovania medzi softwarovými klientmi cez softwarovú ústredňu Asterisk a cez Gnu 

Gatekeepera (obr. 11). 

 

Obr. 11 – Schéma komunikačnej siete 

 

Kompletná konfigurácia softwarovej ústredne Asterisk aj s jej konfiguračnými súbormi je 

uvedená v kapitole 7. Nastavenie Gnu Gatekeepera a jeho konfigurácie sú obsiahnuté v kapitole 8. 

Nastavenie softwarových klientov použitých v komunikačnej sieti je znázornené a popísané v kapitole 

9. Časť s protokolom MGCP po dohode s vedúcim bakalárskej práce nebola prakticky overená. 
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11 Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zoznámenie sa so signalizačnými protokolmi technológie 

VoIP. Konkrétne sme sa zaoberali protokolmi H.323, SIP a MGCP, pri ktorých sme testovali 

komunikáciu na nami zvolenej komunikačnej sieti. Pri tomto testovaní sme zachytávali signalizáciu, 

ktorá je u každého protokolu rozobraná. U protokolu MGCP sme túto signalizáciu však netestovali, 

kvôli tomu, že po konzultácií s vedúcim tejto bakalárskej práce sme dospeli k tomu, že pre rozširujúce 

sa vlastnosti a nestabilitu protokolu ho testovať nebudem. Ďalším aspektom práce boli softwarová 

ústredňa Asterisk a Gnu Gatekeeper. 

Úvodná kapitola opisuje technológiu VoIP ako takú. Rozoberané sú v nej architektúry tejto 

technológie, ich výhody a nevýhody. Ďalej sú tu spomenuté aj druhy protokolov, ktoré táto 

technológia využíva. 

Nasledujúce štyri kapitoly sa zaoberajú konkrétnymi signalizačnými protokolmi technológie 

VoIP. Sú tu rozoberané protokoly H.323, SIP a MGCP. Pri týchto protokoloch sú spomenuté ich 

architektúry, komponenty, z ktorých sa architektúry skladajú. Tiež je rozobratá koncepcia 

komunikácie jednotlivých protokolov . V tejto časti sú tiež spomenuté druhy signalizácií daných 

protokolov. Taktiež je v nich uvedené porovnanie protokolov H.323 a SIP. 

Ďalšia kapitola popisuje softwarovú ústredňu Asterisk, ktorá bola v tejto práci použitá. 

Popisuje sa jej architektúra, požiadavky na hardware, štandardy, ktoré používa. Súčasťou tejto 

kapitoly je aj popis základných funkcií ústredne, jej inštalácia a konfigurácia pre komunikáciu medzi 

H.323 a SIP softwarovými klientmi. 

Témou predposlednej kapitoly je Gnu Gatekeeper, ktorý je v tejto práci použitý pre podporu 

H.323 kanálu v softwarovej ústredni Asterisk. 

Posledná kapitola sa zaoberá konfiguráciou softwarových klientov pre komunikáciu. Je 

popisovaný softwarový klient Yate, ktorý je použitý aj ako SIP klient aj ako H.323 klient. 

Ako prínos tejto bakalárskej práce uvádzam možnosť použitia vytvorenej konfigurácie pre 

vytváranie ďalších komunikačných sieti, ktoré s protokolmi H.323 a SIP pracujú. Ako ďalší prínos je 

možnosť overovania a testovania komunikácie so zachytávaním signalizácie, ktorá určuje ako dané 

protokoly medzi sebou spolupracujú.   
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Príloha A: Konfiguračný súbor Asterisku – SIP.conf 

 

Konfiguračný súbor pustíme príkazom: 

#nano /etc/asterisk/sip.conf 

 

Konfigurácia sip.conf:  

[General]    ; základné parametre 

Port=5060    ; UDP port 

Recordhistory=yes  ; ukladanie SIP histórie 

Bindaddr=0.0.0.0   ; adresa pre nadviazanie spojenia 

Context=skupina   ; context pre prichádzajúce  volania 

Srvlookup=yes   ;povolenie DNS SRV lookup 

Nat=yes    ; nastavenia NAT 

 

Disallow=all   ; zakázanie všetkých kodekov 

Allow=ulaw    ; povolenie nami vybraných kodekov 

Allow=alaw 

Rtptimeout=60   ; ukončenie volania po 60s keď nie  

     ; je RTP aktivita 

Rtpholdtimeout=300  ; ukončenie volania po 300s keď nie 

     ; je RTP aktivita 

 

Definícia užívateľa s číslom „421“: 

[421]      

Type=friend   ; definuje spôsob komunikácie 

Secret=tomas   ; heslo účtu  

Host=dynamic   ; definuje  IP adresu užívateľa 

Context=skupina    

Language=cz   ; nastavenie jazyka 

Callerid=“Tomas“ <421> ; meno zobrazované pri volaní 

 



 

 

 

 

 

VI 

 

 

Príloha B: Konfiguračný súbor Asterisku – OOH323.conf 

 

Konfiguračný súbor pustíme príkazom: 

#nano /etc/asterisk/ooh323.conf 

 

Konfigurácia ooh323.conf:  

[General]    ; základné parametre 

Port=1720    ; port pre H.323 komunikáciu 

Gateway=yes   ; nastavenie brány 

Context=skupina   ; context pre prichádzajúce  volania 

Faststart=no   ; nastavenia rýchleho pripojenia 

H245tunneling=no   ; nastavenie tunelovania 

H323id=AST     

E164=42    ; čísla, ktoré sa budú z H.323  

     ; terminálu vytáčať 

Gatekeeper=158.196.244.198 ; IP adresa gatekeepera 

Disallow=all   ; zakázanie všetkých kodekov 

Allow=ulaw    ;povolenie nami vybraných kodekov 

Allow=alaw 

Dtmfmode=rfc2833   ; nastavenie dtmf módu 

 

Definícia užívateľa s číslom „202“: 

[202]      

Type=friend   ; definuje spôsob komunikácie  

Ip=158.196.81.105  ; IP adresa užívateľa 

Context=skupina    

E164=202    ; telefónne číslo 
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Příloha C: Konfiguračný súbor Asterisku – Extensions.conf 

 

Konfiguračný súbor pustíme príkazom: 

#nano /etc/asterisk/extensions.conf 

 

V tejto práci uvádzam konkrétnu konfiguráciu súboru extensions.conf pre SIP a H.323. 

[General]     ; nastavením tejto skupiny sa  

Static=yes     ; docieli toho, že sa hodnoty  

Writeprotect=yes    ; CLI neprepisujú 

 

[skupina]     ; context pre SIP/H323 volanie 

;dialplan pre SIP 

exten=>421,1,Answer()   ; odpoveď na volanie 

exten=>421,2,Dial(SIP/421)  ; vytáčanie a definícia kanálu 

exten=>421,3,Hangup()   ; položenie hovoru  

 

;dialplan pre H.323 

exten=>_202,1,Answer()  ; odpoveď na volanie 

exten=>_202,2,Dial(ooh323/202) ; vytáčanie a definícia kanálu 

exten=>_202,3,Hangup()  ; položenie hovoru 
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Příloha D: Konfiguračný súbor Asterisku – MGCP.conf 

 

Konfiguračný súbor pustíme príkazom: 

#nano /etc/asterisk/mgcp.conf 

 

Konfigurácia mgcp.conf:  

[General]    ; základné parametre 

Port=2727    ; port pre komunikáciu MGCP 

Bindaddr=158.196.244.197 ; IP adresa Asterisku 

Disallow=all   ; zakázanie všetkých kodekov 

Allow=ulaw    ; povolenie nami vybraných kodekov 

Allow=alaw 

 

Všeobecná definícia užívateľa : 

[mac address]   ; MAC adresa telefónu    

Host=IP    ; IP adresa telefónu 

Context=skupina    

Threewaycalling=yes  ; troj- účastnícke hovory 

Callerid=“Peter“ <123> ; meno zobrazované pri volaní 

Transfer=yes   ; povoľuje Flash prevody a vyžaduje 

     ; threewaycalling 

Callwaiting=yes   ; čakanie hovoru 

Cancallforward=yes  ; umožnenie volania vopred 

Line=>d001     

 

 


