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Abstrakt 

 

 Hlavní náplní této práce je praktická realizace autokonfiguračního systému, který výrazně 

usnadní uživatelům práci se samotnou konfigurací IP telefonů. K dispozici jsem měl zapůjčen IP 

telefon Grandstream GXP 2120. Konfigurační soubory se u jednotlivých výrobců liší svým formátem i 

strukturou, tudíž je tento systém kompatibilní právě s telefony společnosti Grandstream. V grafickém 

prostředí si bude moci uživatel zvolit veškerá potřebná uživatelská i neuživatelská nastavení. Jakmile 

se požadovaný IP telefon připojí do počítačové sítě, dostane přidělenu IP adresu, dojde k aktualizaci 

firmwaru a následnému automatickému nakonfigurování. V první části této práce se zabývám 

stavebními prvky tohoto systému a popisem nejužívanějších IP telefonů současnosti, v části druhé pak 

realizací samotného autokonfiguračního systému.  

 

Klíčová slova 

 

Grandstream, IP telefonie, Provisioning, DHCP, TFTP, Option 66, server, MAC adresa, SIP, 
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Abstract 

 

The main content of this work is the practical implementation of auto-configuration system, 

which greatly facilitate the users to work with the actual configuration of IP phones. There I had lent 

Grandstream GXP 2120 IP phone. Configuration files for individual manufacturers differ in their 

format and structure, so the system is currently compatible with Grandstream phones. In the graphical 

environment, the user will be able to choose all the necessary user and nonuser settings. Once the 

desired IP phone connects to the network, gets an IP address, there is a firmware update and 

subsequent auto configure. In the first part of this work deals with the structural elements of the 

system and describing currently the most commonly used IP phones. In the second part, deals with the 

main implementation of the auto-configuration system. 
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1 Úvod 

 

V dnešní době je internet a jeho dostupnost téměř samozřejmost. Prakticky neexistuje 

společnost, která by měla vlastní síť bez přístupu na internet a najde se jen malé procento domácností, 

které by nebyly takzvaně online. Technologie ISDN je téměř minulostí a hlavním hráčem na poli 

komunikace se stává IP telefonie. Tato technologie se těší stále větší popularitě ze strany velkých i 

malých podniků, státního sektoru, ale například i domácností. Velkou výhodou je volání ze všech 

koutů světa, nebo z domova zcela zdarma, případně za velmi nízký poplatek.  

Přechod ze starších TDM telefonů na IP telefony je tedy samozřejmost. Kdybych měl 

vyjmenovat pár hlavních důvodů pro přechod na tuto technologii, bylo by to rozhodně již zmíněné 

výrazné uspoření nákladů na mezinárodní volání, větší množství funkcí, jedna společná síť pro více 

druhů komunikace, ale například i fakt, že prodejci TDM již nenabízí nové systémy, tudíž nutí klienty 

přecházet na systémy založené na IP telefonii. 

V této práci se budu zabývat problematikou Provisioningu, neboli autokonfigurací IP telefonů. 

Práci jsem rozdělil do dvou částí. V první části se budu zabývat technikami a protokoly, které jsou 

potřebné k realizaci autokonfiguračního systému. Podle určitých kritérií popíši IP telefony a jejich 

možnosti konfigurace. Zabývat se budu telefony, které jsou řešeny hardwarově i softwarově. Ve druhé 

části budu popisovat svou praktickou realizaci systému, který umožňuje automatické nakonfigurování 

telefonu připojeného do počítačové sítě. Tento systém se skládá z několika stavebních serverových 

prvků a z grafického uživatelského prostředí, které bude zpřístupněno přes webový server. V tomto 

prostředí si uživatel bude moci zvolit veškerá potřebná uživatelská i neuživatelská nastavení. Po 

vyplnění a následném potvrzení všech údajů dojde k vytvoření konfiguračního souboru ve formátu 

cfgMAC.xml, který se uloží na TFTP server. Na tomto serveru budou uloženy veškeré konfigurační, 

firmware, ale i ring tone soubory. Pokud se nově připojí IP telefon do počítačové sítě, dostane od 

DHCP serveru přidělenu IP adresu a následovně pomocí Option 66 informaci o TFTP serveru, kde již 

budou připraveny potřebné konfigurační soubory ke stažení. IP telefon se tak podle těchto souborů 

automaticky nastaví a výrazně tak uživateli ušetří čas. 

Struktura i formát konfiguračních souborů se u jednotlivých výrobců liší. Pro realizaci této 

praktické části jsem si vybral IP telefon Grandstream GXP 2120, tudíž tento systém bude kompatibilní 

s modelovými řadami, které podporují konfigurační soubory ve formátu .xml a jsou vyrobeny 

společností Grandstream. 
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2 Autokonfigurační systém a jeho techniky 

 

Konfiguraci, změny nastavení a práci s IP telefony, které jsou připojeny do sítě, můžeme 

efektivně provádět pomocí autokonfiguračního systému. Celý tento systém pak obsahuje několik 

důležitých stavebních prvků. Jmenovitě se jedná o DHCP server, který slouží k přidělování IP adres 

pro jednotlivé telefony, TFTP server pro ukládání nastavení, webový server a síť ve které jsou tyto 

komponenty zapojeny. Pro následnou funkčnost telefonů je potřebný i SIP server, který slouží jako 

telefonní ústředna. V neposlední řadě jsou zde i samotné IP telefony, které se pak mohou díky těmto 

stavebním prvkům automaticky konfigurovat.  

Telefon dostane přidělenu IP adresu z DHCP serveru ihned po připojení do počítačové sítě a 

rovněž obdrží informaci pomocí DHCP Option, ve které je uvedena IP adresa TFTP serveru z něhož si 

pak bude moci stáhnout počáteční konfigurace. Jakmile dojde k aplikaci této počáteční konfigurace, 

telefon si stáhne specifickou konfiguraci z webového, nebo rovněž souborového serveru. Tato 

specifická konfigurace je pak vygenerována pro konkrétní MAC adresu IP telefonu. Tato konfigurace 

je pak automaticky pojmenována MAC adresou zařízení např. cfg012345678910.cfg. Poté už lze 

službu používat. Nutno podotknout, že formát i struktura konfiguračních souborů se u jednotlivých 

výrobců liší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Autokonfigurační systém a jeho komponenty Obr. 2.1 Autokonfigurační systém a jeho komponenty 
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2.1 DHCP server 

 

DHCP je označení serveru, klienta, nebo se může jednat o název protokolu patřícího do rodiny 

TCP/IP. Plným názvem se pak jedná o „Dynamic Host Configuration Protocol”. Je využíván při 

provádění automatických konfiguracích počítačů a dalších zařízení, které jsou připojeny do sítě. 

V případě této práce se jedná o IP telefony. Server DHCP pak přiděluje zařízením IP adresu, implicitní 

bránu adresu DNS serveru a masku sítě pomocí protokolu DHCP. Na počítačích běží DHCP klient, 

který prodlužuje platnost přidělených údajů, protože je tato platnost omezena [6].  

 DHCP servery nastavují zařízením v síti parametry, které jsou nutné pro komunikaci pomocí 

IP protokolu. Toto nastavení umožňuje serverům protokol DHCP a zároveň umožňuje i předávání 

doplňujících a uživatelsky definovaných parametrů. Výrazně tak zjednodušuje správu počítačové sítě 

při přidávání nových zařízení, nebo hromadné změně parametrů. 

 

Nastavované parametry pomocí DHCP serveru: 

 

 IP Adresa 

 Maska sítě 

 Default gateway (implicitní brána) 

 DNS server (tento parametr bude obsahovat seznam jedné, nebo více adres 

využívaných DNS serverů) 

 Další možné údaje, jako jsou například servery pro WINS, NTP, atd. 

 

2.1.1 Historie 

 

Standard DHCP vznikl v říjnu 1993 v RFC 1531 jako nástupce protokolu BOOTP, se kterým 

není zpětně kompatibilní. Aktualizace z roku 1997 je aktuální definicí DHCP. Protokol přinesl 

možnost dynamického přidělování adres (tj. na žádost klienta server přidělí IP adresu, která nemusí 

být pokaždé stejná), které si stanice zapůjčuje na určitou dobu a v případě potřeby zapůjčení 

prodlužuje. Poslední navržený standard pro DHCP v sítích IPv6 (DHCPv6) je obsažen v RFC 3315. 

V současnosti je DHCP hlavním protokolem pro automatické přidělování IP adres stanicím. Více 

z historie tohoto standardu se můžete dovědět na následujícím odkaze [1]. 

 

2.1.2 Kompatibilita s protokolem BOOTP 

 

 Protokol DHCP a protokol BOOTP,  jenž je jeho předchůdce, nejsou navzájem kompatibilní, 

toto zjištění není moc obvyklé na poli internetových protokolů. DHCP protokol přišel pouze s 

inovativní možností pronájmu IP adresy. Protokol BOOTP byl používán ve starších počítačových 

sítích a vzhledem k jeho modularitě bylo možné do něj implementovat vlastnost pronájmu IP adres. 

Novější protokol potřebný pro přidělování adres prosadila z největší části firma Microsoft, která od 

OS Windows 95 podporovala pouze protokol DHCP [1]. 

http://tools.ietf.org/html/rfc1531
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/IPv6
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=DHCPv6&action=edit&redlink=1
http://tools.ietf.org/html/rfc3315
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2.1.3 Činnost a princip DHCP serveru 

 

 Všichni klienti, respektive zařízení, které potřebují nějakým způsobem komunikovat 

v počítačové síti, musí mít vlastní IP adresu. Pokud tedy figuruje v síti DHCP server, tak nově 

zapojená zařízení do sítě obdrží obratem na odeslaný požadavek svou IP adresu. Server si ke každé 

půjčené IP adrese eviduje ještě čas, po který bude IP adresa přidělena. Tato doba zapůjčení se nazývá 

lease time. Jakmile tato doba vyprší, server může adresu přidělovat dalším zařízením. 

Zařízení zapojené do sítě komunikuje na UDP portu 68 a DHCP server přijímá na portu UDP 

67. Po připojení zařízení do sítě vysílá zařízení DHCPDISCOVER paket pomocí zprávy broadcast. Na 

tuto zprávu odpoví server DHCP paketem DHCPOFFER s nabídkou IP adresy. To znamená, že 

zařízení dostane určitou nabídku IP adres, ze které si následovně jednu vybere. Žádost o tuto IP adresu 

se provádí paketem DHCPREQUEST. Server tuto zprávu potvrdí odpovědí DHCPACK. Po obdržení 

této zprávy může zařízení již používat přidělenou IP adresu. Dobu zapůjčení z DHCPACK je 

zapotřebí obnovovat, aby došlo k prodloužení doby fungování IP adresy. Pokud lhůta uplyne bez nové 

žádosti, adresa přestane být funkční. 

Relay agenta nadefinuje samotný DHCP protokol. Tento agent je zapotřebí pokud směrovač 

odděluje dvě nebo více sítí, ale DHCP server se nachází pouze v jedné síti. V tomto případě se na 

směrovači zapne relay agent a nastaví jej tak, aby broadcast dotazy ze sítí bez DHCP serveru 

přeposílal samotnému serveru. Agent k přeposílanému dotazu pak přidá číslo sítě a masku sítě, aby 

DHCP server poznal, z jakého rozsahu adres má přidělit IP adresu [2]. 

 

2.1.4 Možnosti přidělování IP adresy 

 

Jednotlivé IP adresy se mohou přidělovat několika způsoby, tyto možnosti popíši 

v následujících bodech. 

 

Ruční nastavení - Při této variantě nedochází k využití DHCP serveru. Nastavení provádí 

administrátor sítě, který zapisuje údaje do jednotlivých konfigurací stanic. 

 

Statická alokace  - DHCP server má seznam určitých MAC adres a k těmto adresám příslušný 

seznam IP adres. Pokud zažádá zařízení, které se nachází v tomto seznamu, obdrží vždy stejnou, pevně 

nadefinovanou IP adresu. 

 

Dynamická alokace  -  Administrátor sítě musí vymezit rozsah adres na DHCP serveru, které budou 

přidělovány ostatním zařízením, které nejsou registrované. Pronájem IP adres a jeho časové omezení 

umožňuje DHCP serveru nepoužívané adresy přidělovat jiným zařízením. Dříve pronajaté IP adresy, 

které byly registrované z určité stanice, mohou být pomocí DHCP serveru přidělovány znova. 
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2.2 TFTP Server 

 

Tento server slouží ke sdílení konfiguračních, nebo jiných souborů, které si následně stahují IP 

telefony, jenž jsou nově zapojeny do sítě. Je zapotřebí aby měl TFTP server veřejnou IP adresu, nebo 

aby se nacházel ve stejném segmentu LAN jako konfigurované IP telefony. Jakmile je IP telefon 

zapnut, provede se kontrola TFTP serveru a pokud je nalezen, telefon si stáhne potřebné konfigurační 

soubory [3]. 

 

Server musí být nastaven tak, aby naslouchal a přijímal data na UDP portu č.69. Konfigurační 

soubory pro jednotlivé IP telefony se pak nachází v kořenovém adresáři TFTP serveru, odkud si je pak 

jednotlivé telefony stahují. Konfigurační soubory jsou pojmenovány typem telefonu. Pokud bychom 

tedy zapojili do sítě IP telefon Linksys SPA303-G2, tak by na serveru hledal konfigurační soubor 

s názvem „spa303-g2.cfg“ a specifické nastavení se provede podle MAC adresy. V případě již 

zmiňovaného telefonu, který by měl například MAC adresu „12345678910“ by došlo ke hledání a 

stáhnutí konfiguračního souboru „spa12345678910.cfg“. MAC adresy se ukládají ve formátu „$MA“. 

 

2.3 DNS Server 

 

Jedná se o hierarchický systém doménových jmen, který zprostředkovává server DNS, celý 

název této zkratky je „Domain Name System“. Tento systém funguje na protokolu stejného názvu 

„DNS“, tento protokol slouží k výměnám informací, jako jsou například převody doménových jmen a 

IP adres v síti. V rámci této práce má pro mě tento protokol největší výhodu v tom, že obsahuje mnoho 

funkcí pro IP telefonii a slouží zejména jako databáze síťových informací. Organizace DNS serverů i 

tvorba doménových názvů je hierarchická. Strojové adresy jsou tvořeny 32bitovou adresou, čili IPv4, 

nebo 128mi bitovou IPv6 adresou. Tento systém udržuje v databázi doménové jména, které následně 

převádí na IP adresy, nebo zajišťuje jejich zpětný překlad na doménové jméno. 

 

2.3.1 Princip DNS Serveru 

 

Doménová jména se tvoří do specifického uskupení tzv. stromů, tyto stromy obsahují 

informace o hlavní doméně a její podřízené uskupení domén. Kořenová doména se značí tečkou a je 

tak hlavním kořenem stromu. Pod touto tečkou se pak v hierarchickém uskupení nachází domény 

nejvyšší úrovně (Top Level Domain, TLD), jedná se zejména o domény států, nebo různých tématicky 

zaměřených organizací.  

Doménové jméno se skládá z více části, které jsou odděleny tečkou. V pravé části stromu se 

nachází jména nejvyšší úrovně a jednotlivé subdomény mohou mít až 63 znaků, celková délka 

doménového jména pak může být až 255 znaků a samotná doména může mít až 127 úrovní. 
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DNS Server může mít jednu z následujících rolí [7]: 

 

 Primární server – pokud je potřeba provést změnu v doméně, musíme editovat data na tomto 

primárním serveru, čili dochází zde ke vzniku dat. Každá doména pak musí mít jeden DNS 

Server. 

 

 Sekundární server – tento server má stejnou úlohu jako primární. Slouží pro rozkládání 

zátěže u více frekventovaných domén a hlavně jako záložní server, pokud by došlo k výpadku 

hlavního serveru. Každá doména by pak měla mít alespoň jeden tento záložní server. 

 

 Pomocný server – jeho úkol je snížit celkovou zátěž celého systému, slouží tedy hlavně jako 

vyrovnávací paměť. Po určitou dobu uchovává odpovědi na dotazy, tyto odpovědi pak 

používá u těch dotazů, které se opakují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Řešení dotazu 

 

Všechna koncová zařízení mají ve své síťové konfiguraci uvedenu adresu lokálního DNS 

serveru a na tento server se pak obracejí se svými dotazy. V operačním systému Windows se tato 

konfigurace nachází v protokolu TCP/IP, v Unixu pak v souboru /etc/resolv.conf. Dotazy jsou 

směrovány na autoritativní servery domény nejvyšší úrovně a tam dojde ke hledání cílového jména. 

Tento server je pak schopen posunout toto řešení o jedno patro dál v doménovém stromě. Tímto 

postupem pak prochází celou doménovou hierarchií a až se dostane k cíli, odešle definitivní odpověď. 

 

Na následujícím schématu bych chtěl ukázat, jak by probíhalo vyhledání webové stránky 

www.ukazkovyweb.cz. Počítač by poslal dotaz na tento web lokálnímu DNS serveru, který by pak 

postupoval následovně: 

 

 

Obr. 2.2 Strom doménových jmen [9] 
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1. Lokální DNS server pošle na kořenový server dotaz ohledně jména www.ukazkovyweb.cz. 

2. Kořenový server nezná přesnou odpověď, ale ví kam je delegována doména .cz, tudíž pošle 

seznam serverů pro doménu .cz. 

3. Dojde na dotaz u jednoho z těchto serverů. 

4. Tento server pak pošle informaci, který další server obsahuje doménu ukazkovyweb.cz. 

5. Lokální server se pak ptá serverů, které poskytují doménu ukazkovyweb.cz, na jméno 

www.ukazkovyweb.cz. 

6. Dotázaný server pak pošle odpověď, že jménu www.ukazkovyweb.cz odpovídá IP adresa 

117.39.180.88 

7. Následně dojde ke spojení s počítačem a ve webovém prohlížeči se uživateli zobrazí 

požadovaná stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Schéma dotazu na web www.ukazkovyweb.cz 
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3 Komunikační protokoly 

 

Jelikož je hlas v IP telefonii přenášen pomocí paketů, je velmi důležité, aby koncová zařízení 

podporovala příslušné protokoly. Tyto protokoly se nacházejí v softwarové části těchto technik, nejsou 

tedy nijak viditelné, ale pro funkčnost telefonu jsou důležité zhruba jako samotné sluchátko, se kterým 

komunikujeme. Jedná se o parametry, které se dají měnit nahráváním softwaru, nebo v případě IP 

telefonů firmwaru. Přenos hlasu zajišťuje protokol RTP a tento hlas je přenášen pomocí UDP paketů. 

Dále je v IP telefonii využíváno poměrně velké množství internetových protokolů, které řídí přenos, 

nebo nesou telefonní signalizace. Jedny z nejdůležitějších protokolů pak ověřují samotnou dostupnost 

jednotlivých zařízení. U IP telefonie je nejdůležitější podpora protokolů, které zajišťují signalizaci a 

transport, jedná se tedy o signalizační a transportní protokoly, které popíši v následujících bodech. 

 

3.1 Signalizační protokoly 

 

Signalizační protokoly slouží ke komunikaci mezi dvěma účastníky. Tito účastníci se 

vzájemně identifikují, vymění si informace o typu a celkové kvalitě vlastního přenosu audio a video 

dat a poté pomocí komunikačních protokolů realizují přenos mediálního toku. 

 

3.1.1 SIP (Session Initiation Protocol) 

 

Tento protokol má počátky v roce 1996, kdy začal být vyvíjen pracovní skupinou MMUSIC 

(Multiparty Multimedia Session Control). Jedná se o řídící protokol, který pracuje na aplikační vrstvě. 

Slouží k sestavení spojení, nebo jeho ukončení mezi účastníky. Protokol SIP podporuje různé aplikace, 

které fungují na internetu, zejména se jedná o telefonii, multimédia, nebo video konference. Jeho 

hlavním přínosem je zjišťování přítomnosti, či nepřítomnosti uživatelů a podpora instant messagingu. 

Předchůdcem SIPu byl starší standart H.323 a oproti tomuto standartu je SIP výrazně jednodušší. 

Jedná se o textový protokol, tudíž se velmi jednoduše ladí a snadno se rozšiřuje [4].  

Jak jsem již zmínil, účel protokolu je pro vytvoření a řízení určité relace a proto musí SIP 

zajistit několik důležitých činností. Zejména se pak jedná o tyto činnosti: 

 

 Lokalizace účastníka – Jedná se o nalezení cílové stanice, se kterou se chceme spojit. 

 Stav cílového účastníka – Zjištění stavu koncového účastníka, jestli je schopen navázat 

spojení. Může se zde naskytnout situace, že bude obsazeno, nebo dojde k přesměrování 

hovoru. 

 Možnosti účastníka – Dojde k zjištění možností účastníka, například jaký používá typ 

kodeku a jakou má maximální přenosovou rychlost. 

 Navázání spojení – V tomto kroku začne SIP protokol pracovat souběžně s SDP, který má 

dohled nad navázaným spojením a dále odkazuje datový tok na RTP. 

 Probíhající spojení – Řídí probíhající změny vlastností a činnosti ohledně ukončování relace. 
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SIP protokol je textově orientovaný a veškeré příkazy v něm jsou psány velkým písmem. Základními 

příkazy v protokolu jsou pak: 

 

 REGISTER – jedná se o registraci účastníka na Proxy serveru 

 INVITE – zahájení komunikace v nové relaci 

 ACK – potvrzení zahájení relace 

 OPTIONS – žádost pro více informací o volajícím, jedná se o zprávu o možnostech 

volajícího a tato žádost probíhá při aktuálním hovoru. 

 BYE – ukončení relace 

 CANCEL – přerušení relace ještě před tím než byla navázána 

 

 

Obr. 3.1 Navázání relace SIP komunikace 

 

3.1.2 IAX (Inter-Asterisk eXchange) 

 

Tento protokol byl vyvinut společností Digium, která zároveň představila i jeho novou verzi 

IAX2 v roce 2003. Tato verze je využívána mezi Asterisk servery a dokáže komunikovat mezi větším 

počtem open source zařízeními, nejvíce je pak využíván v komunikaci typu server to server. IAX2 má 

velkou výhodu v procházení mezi firewally, je tak více praktický než H.323 a SIP. Jedná se tak o 

nejjednodušší a nejpraktičtější protokol pro implementaci zabezpečené sítě. Jelikož tento protokol 

podporuje trucking, umožňuje tak multiplexovat více relací do jednoho datového toku paketů při 

spojení dvou stanic, to snižuje režii a nevzniká tak zpoždění. Šířka pásma v IP hlavičkách je pak 

dokonale využita. IAX2 umožňuje velmi dobrou kontrolu a přenos streamování medií v sítích IP a 

ovládání hlasových hovorů. Jde využívat pro všechny typy streamů i videa. Hlavním úkolem IAX2 
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protokolu je tedy minimalizovat šířku pásma, která je určená pro signalizaci a přenášený hlas. Další ne 

méně důležitý úkol je poskytnout podporu pro transparentnost s NAT (Network Address Translation). 

Pro vynucení průchodu přes NAT firewally není již při použití IAX potřebná žádná další konfigurace. 

Je to otevřený protokol, tudíž při jeho vytváření byl brán ohled na jeho rozšíření do budoucna [8]. 

 

V možnostech protokolu IAX je přenášení audio paketů pouze se 4 bytovým záhlavím. Pokud 

dojde k více současně probíhajících volání, musí IAX protokol kombinovat data z několika kanálů do 

jediného paketu, dochází tak k redukci počtu paketů, ale taky samotného záhlaví. 

 Na závěr k tomuto protokolu bych rád dodal, že je využíván především u softwarových 

telefonů a jelikož protokol není standardizován, tak nenašel zatím moc velkou podporu u výrobců 

hardwarových IP telefonů. Na následujícím schématu můžete pozorovat průchodnost tohoto protokolu. 

 

 

Obr. 3.2 Schéma možností IAX protokolu 

 

Segment č. 1 

Hovor je vyslán na server, který podporuje IAX a plní funkci pobočkové ústředny a gateway. 

Tento server kóduje hovor na formát IAX. Může kódovat hovory jak z klasických PSTN linek, tak i 

z IP telefonů, které používají formát IP protokolů. 

Segment č. 2 

Zde dochází k zapouzdření hovorů do již zmíněného IAX protokolu a vícenásobné volání se 

multiplexuje do jednoho kanálu. 

Segment č. 3 

V tomto segmentu je volání směrováno na IP síť. 

Segment č. 4 

V této části dojde k hladkému průchodu přes firewall, také z důvodu že komunikace používá 

jen jeden UDP port. 

Segment č. 5 

Tento server pak rozliší a určí, na který telefon se bude daný hovor směrovat. 
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3.1.3 SCCP (Skinny Call Control Protocol) 

 

Za zmínku stojí určitě i tento protokol, který je vlastněn společností Cisco. Lze se sním setkat u všech 

IP produktů, které tato firma poskytuje. Na rozdíl od ostatních signalizačních protokolů, není SCCP 

volně šiřitelný, jelikož ho má Cisco patentovaný. Slouží zejména pro komunikaci mezi IP telefony 

Cisco a CallManagerem ve formě Cisco ústředny. 

 

3.2 Transportní, aplikační a síťové protokoly 

 

Jelikož se v této práci zaměřuji na autokonfiguraci síťových zařízení, jsou pro mne tyto 

protokoly možná ještě více důležitější než protokoly signalizační. Na těchto vrstvách se umožňuje 

přizpůsobování chování sítě potřebám aplikace. Poskytuje spojované a nespojované transportní, síťové 

a aplikační služby. 

Funkčnost a účel protokolů DHCP, TFTP a DNS jsem již popsal v kapitole č.3 

„Autokonfigurační systém a jeho techniky“ u každého z příslušných serverů. Rád bych zde ale zmínil 

ještě několik protokolů, jako jsou například RTP, RTCP a pár méně důležitějších, ale přesto 

potřebných protokolů pro správnou funkci poskytovaných služeb [5]. 

 

RTP (Real-time Transport Protocol) – Byl vyvinut pro přenos audio a video dat na internetu. 

Poprvé byl publikován v roce 1996, je postaven na UDP protokolu s několika vylepšeními zejména 

pro lepší přenos audio a video dat. Mezi VoIP zařízeními je podporován většinou výrobců. 

 

RTCP (Real-time Transport Control Protocol) – Slouží jako doplněk k již zmíněnému protokolu 

RTP, jeho hlavním úkolem je pak kontrola dat mezi odesílatelem a příjemcem. Může sledovat kvalitu 

přijímaného signálu a ztrátu paketů na komunikační trase. 

 

TLS (Transport Layer Security) – Jeho úkol, je zabezpečovat přenos po síti pomocí šifrování, k 

tomuto úkolu využívá několik šifrovacích algoritmů. 

 

ICMP (Internet Control Message Protocol) – Slouží k posílání chybových hlášení, které vznikají na 

síťových zařízeních. Pomocí tohoto protokolu můžeme rovněž zjišťovat dosažitelnost síťových prvků, 

například příkazem ping na určitou IP adresu. 

 

HTTP / HTTPS (Hypertext Transfer Protocol) – Tento protokol podporují skoro všechny IP 

telefony, které potřebují mít vlastnost webového rozhraní. Tyto telefony mají v sobě webový server a 

jdou tak konfigurovat přímo z prohlížeče. Rozdíl mezi HTTP a HTTPS je pak pouze v zabezpečení. 

 

ARP (Address Resolution Protocol) – Pomocí tohoto protokolu se může získávat MAC adresa z IP 

adresy určitého zařízení. Tento protokol má pak k sobě ještě RARP (Reverse Address Resolution 

Protocol), který funguje obráceně a zjišťuje je tak IP adresu z MAC adresy. 
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4 Nejužívanější IP telefony současnosti 

 

V dnešní době trh nabízí velké množství IP telefonů, které jsou řešeny hardwarově nebo 

softwarově. Výběr toho správného zařízení, nebo komunikačního programu ovlivňuje mnoho faktorů. 

Mezi tyto faktory patří například dostupnost, cena, technické vlastnosti, nebo třeba i samotná podpora 

protokolů, kodeků a jiných vlastností. Jelikož by bylo docela obtížné určit opravdu nejužívanější 

zařízení na základě prodejnosti nebo popularity, rozhodl jsem se, že telefony, které budu popisovat 

v této kapitole, vyberu podle již zmíněných faktorů. Tudíž se budu snažit vybrat nejlepší zařízení, 

které určím podle ceny, kde bude hrát roli samozřejmě i kvalita a také ta zařízení, která jsou technicky 

na vyšší úrovni a jsou tedy pochopitelně dražší.  

 

4.1 HW IP Telefony 

 

Obr. 4.1 Hardwarově řešené IP telefony firmy NEC 

 

Hardwarově řešené IP telefony jsou velmi podobné klasickým digitálním telefonům, na první 

pohled jdou s největší přesností poznat podle typu konektoru. Ve většině případů jsou IP telefony 

vybaveny větším displejem a mají mnoho pomocných tlačítek. 

Rozhraní IP telefonu je opatřeno osmipinovým konektorem RJ45, který se připojuje do 

Ethernetové sítě. Některé telefony mohou být napájeny pomocí datového kabelu, ale většina 

dosavadních přístrojů má ještě konektor pro připojení vnějšího napájení. Jak jsem již zmínil, IP telefon 

využívá nejčastěji rozhraní pro přímé připojení do sítě Ethernet, funguje tedy na 2. Vrstvě modelu 

OSI. Zvládá běžně rychlosti 10 a 100 MBit/s, 10Base-T a 100Base-TX. V poslední době se jsou čím 

dál častěji využívané telefony s metalickým gigabitovým rozhraním 10 / 100 / 1000 Mbit/s. Jedná se o 

triální rozhraní, komunikuje tedy protokolem IP na 3. Vrstvě modelu OSI. Některé IP telefony 

zahrnují mikroswitch se dvěma porty, jedná se o malý vestavěný síťový přepínač. Do mikroswitche 

vede od zásuvky jen jeden kabel, a z druhého portu mikroswitche vede od zařízení kabel ke stolnímu 

počítači. Telefon i počítač tedy sdílí jeden kabel, jeden port počítače a jednu zásuvku. 
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V tomto minipřepínači dochází k sloučení datové komunikace z PC a hlasové VoIP komunikace 

z telefonu do jednoho kabelu, který jsem popisoval výše. Použitím různých VLAN pro každý typ 

komunikace docílíme oddělení dvou datových toků v jednom kabelu. Na rozhraní telefonu tak vznikne 

VLAN svazek, který se nazývá trunk a který ve většině případech využívá 2. vrstvy modelu OSI. 

Každá VLAN má přiřazen svůj rozsah IP adres, priority a také výchozí bránu. Priorita je pak velmi 

důležitá při čekání ve frontách a při průchodu rozhraními přepínačů a směrovačů. 

 

4.1.1 Přehled nejužívanějších modelů 

 

Na globálním trhu s IP telefonií dominují značky Snom, Cisco a Grandstream. Tyto značky 

mají nejvíce modelových řad a jsou na evropském i americkém trhu nejvíce populární. Oba tyto trhy 

se shodují v předních příčkách prodejnosti, které obsazují konkrétně telefony značky Cisco a 

Grandstream, ale na rozdíl od Ameriky jsou v Evropě velmi populární i IP telefony značky Siemens. 

Tabulka, která následuje v této kapitole, obsahuje uživatelsky nejoblíbenější hardwarové IP telefony 

dostupné na českém trhu. Data byla získávána od českých internetových prodejců VoIP zařízení.  

 

pořadí IP telefon průměrná cena na českém trhu 

1 Siemens Gigaset C610 IP 1720 - 2350 Kč 

2 Siemens Gigaset DX800 4400 - 5400 Kč 

3 Cisco SPA303 1470 - 2250 Kč 

4 Cisco SPA502G 1920 - 2770 Kč 

5 Grandstream GXP-280 910 - 1300 Kč 

6 Well SIP-T20 1360 - 1860 Kč 

7 Grandstream GXP-1400 1060 - 1440 Kč 

8 Grandstream GXP-2120 2550 - 3100 Kč 

9 Grandstream GXV-3140 3730 - 4370 Kč 

10 Cisco Linksys SPA525G 4270 - 8900 Kč 
 

Obr. 4.2 Přehled nejužívanějších modelů 

 

4.1.2 Grandstream GXP 2000 

 

Tento telefon jsem vybral, jako jeden z nejideálnějších telefonů co se týče poměru cena / 

výkon. Jedná se opravdu o velmi levný telefon, aktuálně se jeho cena pohybuje v rozmezí 1 198,- až 

1955,- Kč a za tuto cenu nabízí velmi dobré parametry a vlastnosti. 

 

 Podporované protokoly – TCP/IP/UDP, SIP, RTP/RTCP, SRTP, HTTP/HTTPS, 

ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, TFTP, PPPoE, NTP/SNTP a TLS. 

 Podporované kodeky - G.711, G.723, G.729 A/B, G.726, G.722, GSM, iLBC. 

 Podporuje až 4 SIP účty a až 11 kanálů 
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 Zahrnuje technologii Advanced Digital Signal Processing (DSP) pro vysokou 

kvalitu zvuku, který pracuje s dalšími SIP zařízeními a také s Proxy/Servery a 

Gateway. 

 Síťové vlastnosti – Obsahuje 2 Ethernetové přípojky s podporou PoE, webovou 

konfiguraci http, DHCP nebo statickou IP, možnost stahování konfigurace pomocí TFTP 

a http, podpora DNS a NAT. 

 Bezpečnost – Digest Authentication za podpory MD5 hashe. SIP přes TLS a taky 

podporuje šifrovací algoritmus SRTP a AES. 

 Nabízené funkce – Konferenční hovory, přepojení hovoru, Call transfer, Call waiting, 

Caller ID, přesměrování hovoru, Identifikace čekající zprávy (MWI), Identifikace Voice 

Mailu (VMWI), přepínání mezi jednotlivými hovory, podpora USI vytáčení, Telefonní 

adresář, který obsahuje telefonní čísla, jména osob a další informace. 

 

4.1.3 Siemens Gigaset C610 

 

 Tento IP telefon je bezdrátový a podle uvedených specifikací se jedná spíše o rodinný telefon. 

Má výhodu v tom, že může kombinovat VoIP s PSTN sítí. Má velmi dobrou kvalitu zvuku HDSP 

handsfree, nastavitelnou hlasitost sluchátka a několik vyzváněcích melodií. Telefon má pak dosah 

v budově 50m a na venkovním prostředí až 300m. Samotný telefon má provozní dobu 12 hodin a 

dobu, po kterou vydrží v pohotovosti až 128 hodin. 

 

 Podporované protokoly - DECT, SIP, TCP/IP/UDP, RTP, DHCP, HTTP. 

 Podporované kodeky - G.711 μ/A, G.729A/B, G.726. 

 Síťové vlastnosti – Má jednu telefonní zástrčku a jednu Ethernetovou přípojku. Jak jsem již 

zmínil, když není telefon v dokovací stanici, funguje až na vzdálenost 50ti metrů v budově a 

300m na venkovním otevřeném prostoru. Podporuje NAT, statickou IP nebo DHCP a 

webovou konfiguraci HTTP. 

 Možnost přepínání VoIP a PSTN sítě, to je taky hlavní výhodou tohoto přístroje. 

 Bezpečnost – autentizace na základnu je ošetřeno PIN kódem 

 Nabízené funkce – Možnost hovoru po pevné lince a přes VoIP. Klávesa, která je určená pro 

přepínání mezi sítěmi. Pokud umožňuje poskytovatel posílání sms zpráv, tak tento telefon 

umožňuje jejich psaní, příjímání i odesílání. Má mnoho doplňujících funkcí typu budík, 

zobrazování hodin, kalendář, automatické opakování volby, handsfree, správa telefonních 

čísel, záznamník, vzdálený přístup k záznamníku, atd. 

 

4.1.4 Cisco CP-7961 

 

Jedná spíše o telefon kancelářského typu a je to typický zástupce modelové řady firmy Cisco. 

Zařízení disponuje poměrně velkým displejem a velkým množstvím funkcí, které ocení pracovníci ve 

firmách. 



 

 

 

 

15 

 

 

 Podporované protokoly – SCCP, TCP/UDP/IP, RTP, SRTP, DHCP, HTTP, TFTP, DHCP, 

nepodporuje SIP 

 Podporované kodeky - G.711μ/A, G.729a. 

 Síťové vlastnosti – Má 2 Ethernetové přípojky s podporou PoE, webovou konfiguraci HTTP, 

statickou IP adresu, nebo přidělenou pomocí DHCP, možnost stahování konfigurací a 

firmware přes TFTP 

 Bezpečnost – SCCP má vlastní bezpečnostní profily a autentizace 

 Nabízené funkce – Z Cisco webu si může zjišťovat různé informace, co se týče počasí, 

aktuálního měnového kurzu, stavu akcií, atd. Přístroj má multijazykovou podporu, funkci 

přepojení hovoru, Call waiting, Caller ID, Caller holder, Voice Activity Detection, možnost 

komunikace se zavěšený sluchátkem, samozřejmě včetně vytáčení čísla, přepínání mezi 

hovory, telefonní seznam v telefonu s informacemi typu jména osob, adresy bydliště, atd. 

 

4.1.5 Možnosti konfigurace HW IP Telefonů 

 

Existuje zpravidla několik možností jak nakonfigurovat nový IP telefon. První možnost je 

pomocí klávesnice telefonu. Jedná se o nejméně komfortní variantu konfigurace, nicméně není k ní 

potřeba počítač a stačí jen samotný telefon. Místo této možnosti někteří výrobci nabízejí hlasové 

menu, ale většinou pouze v anglickém jazyce. Další možnost je pomocí webového rozhraní, tohle je 

určitě nejpoužívanější možnost konfigurace a je taky uživatelsky nejvíce přívětivá. Jediná nevýhoda 

při volbě této možnosti je, že je zapotřebí počítače. Poslední variantou je pak Provisioning telefonů, 

jedná se o tzv. automatickou konfiguraci. Tato možnost je velmi často využívána při konfiguraci 

většího počtu zařízení zejména ve středních a větších společnostech. Tato automatická konfigurace 

ušetří hodně času a energie administrátorům telefonní infrastruktury. Konfigurace všech telefonů se 

udržují na centrálním WWW nebo TFTP serveru a administrátor má tak přehled o všech nastaveních 

na jednom místě. Telefony si automaticky stahují svoje konfigurace, není tedy nutno nastavovat 

přístroj ručně. V pokračovaní této kapitoly se tedy zaměřím na tyto 3 možnosti konfigurace: 

 

 Konfigurace IP telefonu pomocí klávesnice / nebo hlasového menu 

 Konfigurace IP telefonu pomocí webového rozhraní 

 Automatická konfigurace IP telefonu – Provisioning 

 

Pomocí klávesnice 

Jak jsem již zmínil, není tato možnost zrovna nejkomfortnější, ale musí být dostupná jelikož 

ne vždy je k dispozici počítač, na kterém by se jednoduše provedla konfigurace přes webové rozhraní. 

Návod k této konfiguraci je v manuálu ke každému IP telefonu a každý výrobce má svůj vlastní 

postup. Nastavování probíhá pomocí tlačítek, které se nachází na samotném přístroji a u většiny 

přístrojů se zavěšeným sluchátkem. 
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Pomocí hlasového menu 

Tato varianta částečně usnadňuje uživateli konfiguraci tím, že hlasovou nabídkou udává určité 

možnosti, které se následovně zvolí pomocí tlačítek. Každý výrobce má pak vlastní číselné 

kombinace, kterými se zadávají příkazy. 

 

Konfigurace pomocí webového rozhraní 

Jedná se o velmi pohodlnou variantu nastavování. Do webového prohlížeče se zadá IP adresa 

telefonu, která se předem nastavila manuálně, nebo se ve větším počtu případů získala automaticky 

z DHCP serveru. 

 

Automatická konfigurace 

Provisioning umožňuje administrátorům IP ústředen snadnou centrální správu a automatickou 

konfiguraci IP telefonů. IP telefony si automaticky v pravidelných intervalech stahují svoje 

konfigurační soubory přes protokol TFTP, který generuje IP ústředna automaticky. 

 

4.2 SW IP Telefony 

 

Softwarové IP telefony jsou pouze aplikace, které fungují na počítačích. K samotné 

komunikaci se používají možnosti samotného počítače, jako jsou reproduktory pro zvuk, mikrofon pro 

mluvení, nebo obrazovka, která slouží namísto displeje. Podmínkou je, že počítač musí být vybaven 

síťovou kartou, přes kterou je připojen do sítě. Oproti hardwarově řešeným telefonům mají velkou 

výhodu v jejich modifikaci, stačí jen nahrát, nebo aktualizovat software. 

 

 

Obr. 4.3 SW IP telefony X-Lite, Ekiga a SJ Phone 
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4.2.1 SJ Phone 

 

Ještě před pár lety se jednalo o jeden z nejpoužívanějších softwarových IP telefonů, v dnešní 

době však projekt ztrácí dostatečnou podporu, ale stále se jedná o velmi kvalitní IP softwarový telefon. 

Je dostupný zdarma pro většinu operačních systémů, dokonce na platformě Windows je možnost 

stáhnutí ovladačů pro USB telefon. 

 

 Podporované protokoly - SIP, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, H.323 a TLS. 

 Podporované kodeky - G.711 μ/A, G.729, Speex, GSM, iLBC. 

 Síťové vlastnosti – IP adresa je určená pomocí IP adresy počítače a veškeré vlastnosti se 

určují podle síťové karty. 

 Bezpečnost – Bezpečnost je zajištěná na bázi a vlastnostech protokolu SIP a RTP. 

 Nabízené funkce – Disponuje skoro všemi funkcemi, které nabízí i HW IP telefony. 

Podporuje Instant Messaging, záznam logu volání, telefonní seznam, rychlé vytáčení, 

množství rychlých tlačítek tzv. hot keys, různé vyzváněcí tóny, možnost lokalizace ostatních 

uživatelů. 

 

4.2.2 X-Lite 

 

Tento softwarový klient se dá dále rozšířit na vylepšenou verzi, která obsahuje mnohem více 

funkcí, ale toto rozšíření už je zpoplatněno. Samotný program X-Lite je zcela zdarma, ale i tak nabízí 

mnoho funkcí. Je rovněž podporován na všech operačních systémech. 

 

 Podporované protokoly - RTP/RTCP, SRTP, TLS, SIP, TCP/IP/UDP. 

 Podporované kodeky - G.711 μ/A, H.263, GSM, iLBC. 

 Síťové vlastnosti – Podobně jako u SJ Phone záleží hlavně na vlastnostech síťové karty a IP 

adresa je určena podle IP adresy počítače. 

 Bezpečnost - Bezpečnost je zajištěná na bázi a vlastnostech protokolu SIP a RTP. 

 Nabízené funkce – Nahrávání hovorů, podpora video hovorů, poměrně dobře zpracovaná 

videokonference, záznam logu volání, telefonní seznam, který je možno sdílet do jiných 

aplikací, rychlé vytáčení, monitoring hovoru a mnoho dalších. 

 

4.2.3 Ekiga 

 

Za zmínku stojí určitě i tento IP telefon na bázi Open Source, může být dále vyvíjen kýmkoliv. 

Původně se tento komunikační klient jmenoval Gnome Meeting a byl podporován pouze na 

operačním systému Linux. Pod názvem Ekiga již podporuje i videohovory a je dostupný pro všechny 

operační systémy zdarma. 

 

 



 

 

 

 

18 

 

 Podporované protokoly - SIP, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, SRTP, H.323. 

 Podporované kodeky - G.711 μ/A, G.726, G.721, Speex, H.261, H.264, GSM, iLBC, 

MPEG4, THEORA. 

 Síťové vlastnosti - Podobně jako u SJ Phone záleží hlavně na vlastnostech síťové karty a IP 

adresa je určena podle IP adresy počítače. 

 Bezpečnost - Bezpečnost je zajištěná na bázi a vlastnostech protokolu SIP a RTP. 

 Nabízené funkce – Video hovory, video konference, instant messaging, záznam logu volání, 

telefonní seznam s podporou LDAP, monitoring hovoru, rychlé klávesy pro různé funkce 

např. rychlé vytáčení, Multi-way volání a mnoho dalších. 

 

4.3 VoIP aplikace pro OS Android 

 

 Jelikož se VoIP komunikace ve značné míře začíná rozrůstat na Smartphony a veškerá mobilní 

zařízení, rozhodl jsem se zaměřit na momentálně nejpodporovanější a uživatelsky nejoblíbenější 

operační systém pro mobilní zařízení, Google Android. Tento operační systém nabízí na svém marketu 

aplikací „Google Play“ širokou škálu VoIP aplikací. Nabízené volné open source řešení Sipdroid, 

LinPhone, CSipSimple a další se svou kvalitou mohou srovnávat s kteroukoli jinou VoIP aplikací pro 

desktopové počítače. 

 

4.3.1 Sipdroid 

 

 Samotná aplikace lze stáhnout na oficiálních stránkách http://sipdroid.org/, nebo přímo 

z Android marketu. 

 

 

Obr. 4.4 Snímky z aplikace Sipdroid 
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Konfigurace se provádí v záložce Settings po stisknutí tlačítka Menu na mobilním zařízení. 

Jako první položka se zde nachází SIP Account Settings, kde se budou vyplňovat parametry našeho 

SIP účtu. Níže v sekci Options si pak můžeme vybrat jaký typ připojení chceme používat, nebo zdali 

chceme volat přes internet kdykoli když je dostupné připojení, nebo ponechat běžné GSM. Další 

nastavení se dají měnit v podmenu „Advanced Options“. Pokud dojde ke zvolení nějakého typu 

připojení, Sipdroid se okamžitě začne pokoušet připojit a přihlásit na náš SIP účet. O stavu přihlášení 

zde informuje stavový indikátor. Pokud se nám podaří přihlásit, můžeme telefonovat přes SIP tak, že 

do pole pro Sipdroid „Called Party Address“ zadáme SIP adresu volaného. Vzhled prostředí Sipdroidu 

a jeho Menu pro nastavování a konfiguraci můžete vidět na následujícím obrázku Obr. 4.4. 

 

4.3.2 Linphone 

 

Linphone je VoIP aplikace, která je dostupná na počítačích s operačním systémem Windows, 

Linux a Apple, ale je rovněž dostupný prostřednictvím OS Android na mobilních telefonech. Ke 

komunikaci využívá SIP protokol a nástroj GTK+ k zobrazování uživatelského rozhraní, v operačním 

systému Linux může být spuštěn i přes konzoli. Z audio kodeků Linphone podporuje Speex, G.711, 

GSM a iLBC, z video kodeků pak H263, MPEG-4, Theora a H.264. Vzhled této aplikace v prostředí 

Android můžete vidět na Obr. 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.5 Snímky z aplikace Linphone 
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5 Realizace autokonfiguračního systému (Provisioning) 

 

Provisioning je proces přípravy sítě, který koncovým uživatelům usnadní práci a ušetří čas 

s konfigurací nově připojených zařízení do počítačové sítě. Tato služba je využívána zejména při 

zapojování velkého počtu IP telefonů, nebo jiných zařízení ve velkých, nebo středně velkých 

společnostech. Celý systém se skládá z několika stavebních serverových prvků a ze samotných IP 

telefonů. K realizaci této práce jsem si vybral IP telefon Grandstream GXP 2120, který podporuje 

konfigurační soubory ve formátu XML. Tyto konfigurační soubory se u jednotlivých výrobců liší jak 

svojí strukturou tak i samotným formátem, proto je má vlastní realizace kompatibilní s IP telefony, 

které podporují konfigurační soubory s koncovkou .xml a jsou vyrobeny společností Grandstream. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samotný systém je uživatelům přístupný z grafického prostředí v podobě HTML stránek, které 

jsou umístěny na webovém serveru. V tomto prostředí uživatel zadá MAC adresu IP telefonu, pro 

který bude chtít následovně provést konfigurační nastavení. Je zde možnost provést veškerá 

uživatelská nastavení ohledně SIP účtu, ale nechybí ani možnost nastavit neuživatelské parametry jako 

jsou například formát času i data, jas displeje za aktivního i pasivního režimu, kontrast displeje, jazyk 

prostředí, atd. Po vyplnění a potvrzení těchto údajů se vytvoří konfigurační soubor ve formátu 

cfgMAC.xml, který vzejde z PHP skriptu. Tento skript má v sobě rovněž zakomponovány další pevně 

nadefinované parametry, které se spojí s uživatelem navolenými nastaveními do konfiguračního 

Obr. 5.1 Průběh autokonfigurace 
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souboru. Všechny konfigurační soubory jsou udržovány na TFTP serveru, ze kterého si je telefony 

následně stahují podle názvu, který se skládá z příslušné MAC adresy. Na tomto serveru se rovněž 

nachází firmware a ring tone soubory. Po zapojení IP telefonu do počítačové sítě, zařízení obdrží IP 

adresu přidělenu z poolu DHCP serveru a rovněž informaci o TFTP serveru pomocí Option 66. 

Následovně si IP telefon stáhne všechna potřebná nastavení z již zmíněného souborového serveru a 

automaticky se podle nich nakonfiguruje. Na Obr. 5.1 můžete vidět celkový průběh autokonfigurace. 

 

5.1 Instalace a konfigurace stavebních serverových prvků 

 

  Celý tento systém jsem realizoval na operačním systém Linux, konkrétně na Ubuntu 11.10 

Oneiric Ocelot na vlastním notebooku. Použil jsem klienty isc-dhcp a atftpd a pro vytvoření webového 

serveru jsem použil LAMP server (Linux, Apache, MySQL, PHP).  Můj původní záměr byl, vytvořit 

tento systém na OS Windows Server 2008 R2, avšak zde byla absence TFTP klienta. Tento klient se 

dal samozřejmě doinstalovat, ale při paralelní realizaci rovněž na Linuxu, jsem usoudil, že tento 

operační systém bude mnohem komfortnější z velké řady výhod. Popis instalace a konfigurace všech 

stavebních serverových prvků v této kapitole je tedy z Linuxového prostředí. Pro testování přidělování 

IP adres, nebo stahování konfiguračních souborů jsem měl k dispozici telefony Grandstream GXP 

2000 a GXP 2120. 

 

5.2 Webový server 

 

K realizaci tohoto stavebního serverového prvku jsem použil aplikaci LAMP server. Tento 

název je zkratka, která označuje sadu softwaru, jenž se používá jako platforma pro implementaci 

dynamických webových stránek. Do této sady patří následující čtyři technologie: 

 

 Linux (jedná se o operační systém) 

 Apache (samotný webový server) 

 MySQL (databázový systém) 

 Python, nebo PHP (jedná se o skriptovací jazyky) 

 

Tyto technologie jsou vyvíjeny nezávisle na sobě a mohou být nahrazeny technologiemi 

jinými, jedná si již o zaběhnutý název, tudíž se používá i v případě použití jiných komponent 

s názvem, jenž má jiné počáteční písmeno. 

 

K instalaci sady LAMP jsem použil aplikaci tasksel, která se instaluje následujícím příkazem 

napsaným do terminálu: 

 

sudo apt-get install tasksel 
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Apt balíčkový manažer nám zobrazí všechny balíčky, které jsou potřebné k instalaci a vyzve 

nás k potvrzení. Klávesou „Enter“ pak potvrdíme informaci a pokračujeme v instalaci. Po dokončení 

instalace tuto aplikaci spustíme příkazem tasksel do terminálu, zobrazí se nám tak následující nabídka. 

 

 

Obr. 5.2 Instalační nabídka aplikace Tasksel 

 

V této nabídce vybereme a následně potvrdíme požadovaný LAMP server, všechny potřebné 

balíčky se tak začnou instalovat. Během instalace budeme vyzváni k zadání nového MySQL „root“ 

uživatelského hesla, avšak toto pole můžeme ponechat prázdné. Po dokončení instalace budeme mít 

již k dispozici webový server Apache2, před jeho použitím je ještě nutno službu restartovat 

následujícím terminálovým příkazem: 

 

sudo service apache2 restart   

 

Služba by měla být v tuto chvíli aktivní. Pro ověření funkčnosti můžeme zadat do prohlížeče 

adresu http://localhost/ na které by se nám měl aktuálně zobrazit obsah testovací stránky. Veškeré 

webové, PHP či jiné soubory se nachází ve složce /var/www/. PHP verzi můžeme zjistit pomocí 

informačního skriptu, který vytvoříme přímo v této složce pomocí tohoto příkazu. 

 

sudo gedit /var/www/test.php  

 

Do tohoto souboru vepíšeme příkaz <?php phpinfo(); ?>, uložíme a následně 

zobrazíme na adrese http://localhost/test.php, zde pak můžeme pozorovat verzi, umístění 
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konfiguračních souborů a další. Webový server je nyní připraven pro nahrání mého 

autokonfiguračního systému.  

 

5.2.1 Grafické uživatelské rozhraní (GUI) 

 

 Tento systém je zpřístupněn na webovém serveru a slouží uživatelům ke snadnému vytvoření 

autokonfiguračního souboru, který se následně uloží na TFTP serveru. V tomto formuláři si uživatel 

zvolí MAC adresu cílového IP telefonu a veškerá potřebná nastavení ohledně SIP účtu jak můžete 

vidět na Obr. 5.3, ale taky neuživatelská nastavení jako jsou např. zobrazovaný jazyk prostředí 

telefonu, formát času a data, podsvícení displeje, kontrast displeje, cesty ke konfiguračním serverům a 

další na Obr. 5.4. Většina těchto položek ve formuláři má již přednastaveny defaultní hodnoty, aby co 

nejvíce usnadnily uživateli práci s nastavováním. 

 

 

 

Obr. 5.3 Uživatelská část GUI 

 

 

Obr. 5.4 Neuživatelská část GUI 
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5.2.2 GUI PHP skript 

 

 Když uživatel navolí potřebné nastavení a potvrdí tlačítkem „Ano, uložit konfiguraci“ přijde 

na řadu PHP skript, který všechny tyto údaje převede na příslušný konfigurační soubor ve tvaru 

cfgxxxxxxxxxx.xml, který se následně uloží na TFTP server. Tento PHP skript bere z formuláře 

hodnoty pomocí metody GET, ale obsahuje i množství konfiguračních údajů, které jsou pevně 

nadefinovány a nelze je v grafickém prostředí systému nastavovat. Jsou to zejména konfigurace 

ohledně samotného fungování zařízení, jako je například: preferovaný kodek pro hovor, doba 

vyzvánění, použité kódování a další. Tyto nastavení lze samozřejmě kdykoliv změnit pomocí jedné 

z dostupných možností ruční konfigurace. Nemožnost nastavovat tyto hodnoty v GUI jsem zvolil 

z důvodu zbytečného zatěžování obyčejného uživatele s citlivými hodnotami, kterým nemusí ani 

rozumět. Na následující ukázce skriptu můžete vidět formulaci hlavičky konfiguračního souboru, která 

obsahuje rovněž MAC adresu. 

 

$doc = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8'); 

$doc->formatOutput = true; 

   

$gs_provision = $doc->createElement( "gs_provision" ); 

$gs_provisionAtr = $doc->createAttribute ('version'); 

$gs_provisionAtr->value = '1'; 

$gs_provision->appendChild( $gs_provisionAtr ); 

   

$doc->appendChild( $gs_provision ); 

   

$mac = $doc->createElement( "mac" ); 

$macText = $doc->createTextNode($_GET["mac"]); 

$mac->appendChild($macText); 

$gs_provision->appendChild( $mac ); 

   

$config = $doc->createElement( 'config' ); 

$configAtr = $doc->createAttribute ('version'); 

$configAtr->value = '1'; 

$config->appendChild( $configAtr ); 

$gs_provision->appendChild( $config ); 
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Pro správnou aplikaci konfiguračního souboru na IP telefon je velmi důležité, aby výstup 

z tohoto skriptu vytvářel autokonfigurační soubor s přesně danou strukturou. Elementy „gs_provision“ 

a „config“ tudíž musí obsahovat atribut informující o verzi „1.0“ jak můžete vidět v ukázkovém 

skriptu na předchozí straně. 

 

Nastavení, která byla vyplněna ve formuláři, se pak zapisují do elementů s příslušným 

označením „Pxxxx“, kde xxxx je číselná hodnota. Všechny tyto elementy, které nesou nějakou 

konfigurační hodnotu, jsou potomky nadřazeného elementu „config“. Na následujícím ukázkovém 

kódu můžete vidět zápis z formuláře pomocí metody GET, konkrétně se jedná o „Používat tento 

účet?“. Metoda GET vždy bere název ID hodnoty, která přísluší každé jednotlivé položce ve 

formuláři. Veškeré číselné hodnoty „P“ jsem zjišťoval z originálních Grandstream templatů. 

 

$P271 = $doc->createElement( "P271" ); 

$P271Text = $doc->createTextNode($_GET["active_ucet"]); 

$P271->appendChild($P271Text); 

$config->appendChild( $P271 ); 

   

 Formulace kódů, které zapisují pevně nadefinované hodnoty, můžete vidět na následujících 

příkladech. U každého příkladu je uvedeno, co značí a jaké by byly možnosti dalších nastavení. 

 

 

G723 rate  

0 - 6.3kbps encoding rate 

1 - 5.3kbps encoding rate 

$P49 = $doc->createElement( 'P49', '1' ); 

$config->appendChild( $P49 ); 

       

iLBC payload type 

Hodnoty mezi 96 a 127 

$P96 = $doc->createElement( 'P96', '97' ); 

$config->appendChild( $P96 ); 

   

Jitter Buffer Length  

0 - 100ms, 1 - 200ms, 2 - 300ms 

3 - 400ms, 4 - 500ms, 5 - 600ms, 6 - 700ms, 7 - 800ms 

$P132 = $doc->createElement( 'P132', '2' ); 

$config->appendChild( $P132 );   
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Konfigurační soubor se ukládá v příslušném formátu do složky „tftpboot“, která je umístěna 

v rootu na TFTP serveru. Skript, kterým se provádí tato akce můžete vidět na ukázkovém kódu níže a 

jak si můžete všimnout, název se skládá ze tří spojených řetězců. Z cesty, kde bude následovně soubor 

umístěn, z MAC adresy která je brána metodou GET a z řetězce s názvem „.xml“, pomocí kterého 

bude dokument uložen jako XML soubor. 

 

$doc->saveXML(); 

$doc->save("/tftpboot/cfg" . $_GET["mac"] . ".xml") 

 

5.2.3 Konfigurační soubor 

 

 Tento soubor je generován pomocí systému, který je popisován v kapitolách 5.2.1 a 5.2.2. Je 

uložen na TFTP serveru ve formátu cfgMAC.xml, kde MAC je adresa našeho cílového IP telefonu. 

Tento konfigurační soubor může obsahovat specifické nastavení pro více uživatelů, ale pouze pro 

jeden IP telefon, jelikož se v nastavovaných parametrech objevuje právě jedna MAC adresa. Výsledný 

obsah konfiguračního XML souboru můžete pozorovat níže (ukázka obsahuje pouze prvních 7 

hodnot). 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<gs_provision version="1"> 

<mac>000b82123456</mac> 

<config version="1"> 

<P271>0</P271> 

<P270>Moje Společnost</P270> 

<P47>sip.server.com</P47> 

<P2312>sip2.server.com</P2312> 

<P48>proxy.mujposkytovatel.com</P48> 

<P35>123</P35> 

<P36>123</P36> 

</config> 

</gs_provision> 

 

5.3 Instalace a konfigurace DHCP serveru 

 

 Tento stavební prvek autokonfiguračního systému byl realizován pomocí aplikace „isc-dhcp-

server“. Následující terminálový příkaz slouží k instalaci tohoto serveru. 

 

apt-get install isc-dhcp-server 

 

Po úspěšné instalaci je nutno nastavit interface, který budeme chtít preferovat pro naslouchání našeho 

DHCP serveru. Toto nastavení se musí provést zejména, disponuje-li server více síťovými kartami. 
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Samotné nastavení lze provést editací konfiguračního souboru příkazem níže. 

 

gedit /etc/default/isc-dhcp-server 

 

Tento soubor defaultně obsahuje hodnotu INTERFACES=“eth0“, kterou je potřeba vhodně změnit. 

 Hlavní konfigurace DHCP serveru se pak nachází v souboru dhcpd.conf, kde je definována 

doba zapůjčení IP adresy, celá řada Option které informují o IP adresách ostatních serverů, zejména 

pak TFTP serveru a v neposlední řadě rozsah IP adres, který je přidělen pro danou podsíť. Nastavení 

v tomto souboru se provede následujícím terminálovým příkazem. 

 

gedit /etc/dhcp/dhcpd.conf 

 

Tento soubor již obsahuje množství informací, které jsou vloženy jako komentář, tudíž slouží jen pro 

zjednodušení uživatelské činnosti. Obsah tohoto konfiguračního souboru, který jsem použil ve své 

práci, můžete vidět na další straně. 

 

option domain-name “example.org“; 

option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org; 

 

#option tftp-server-name code 66 = ip-address; 

option tftp-server-name “192.168.1.3“; 

default-lease-time 600; 

max-lease-time 7200; 

 

option subnet-mask 255.255.255.0; 

option broadcast-address 192.168.1.255; 

option routers 192.168.1.254; 

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { 

range 192.168.1.30 192.168.1.110; 

} 

 

První 2 řádky nesou Option informaci o DNS serverech a ve třetím Option 66 se nachází informace o 

IP adrese TFTP serveru. Následuje defaultně nastavená hodnota propůjčení IP adresy, která je 

nastavena na 600 vteřin, maximální doba, po kterou je možno adresu zapůjčit, je 7200 vteřin. Další 3 

Option hodnoty nesou informaci o masce podsítě, broadcast adrese a IP adrese routeru. Následuje 

adresa podsítě, která má nadefinovaný rozsah, ze kterého se budou moci propůjčovat IP telefonům 

adresy. Tento rozsah je aktuálně nastaven na 80 možných IP adres, pool začíná na 192.168.1.31 a 

končí na adrese 192.168.1.110. Pokud bychom chtěli pevně zafixovat IP adresu pro určité zařízení, 

museli bychom přidat následující kód, který nese informaci o přiřazené MAC adrese. 
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host IP Phone { 

hardware ethernet 00:1b:62:bf:ga:11; 

fixed-address 192.168.1.88; 

} 

 

Vždy, jakmile by došlo k připojení tohoto zařízení s danou MAC adresou do sítě, obdrželo by IP 

adresu 192.168.1.88. Po provedení veškerých konfiguračních nastavení je nutno server restartovat 

příkazem níže, následně již bude služba aktivní a bude přiřazovat IP adresy nově připojeným IP 

telefonům do sítě. 

 

/etc/init.d/isc-dhcp-server restart 

 

 

Obr. 5.5 Přidělení IP adresy zachycené ve Wiresharku 

 

 

Snímek Obr. 5.5 znázorňuje přidělení IP adresy pro IP telefon Grandstream GXP 2120 zachycený ve 

Wiresharku. Nově zapojené zařízení nejdříve rozešle broadcast zprávu, kterou si žádá přidělení adresy, 

DHCP server této zprávě vyhoví a zpět pošle nabídku adresy. IP telefon si tuto adresu vyžádá a 

dostane ji přidělenu. Zpráva DHCP ACK pak v sobě nese důležité informace, které byly 

nakonfigurovány v souboru dhcpd.conf, zejména pak informaci Option 66, která obsahuje IP adresu 

TFTP serveru. Na Obr. 5.7 můžete vidět již zmíněné hodnoty z Bootstrap Protokolu. 

 

 

Obr. 5.6 LCD displej telefonu před a po přidělení IP adresy 
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5.4 Instalace a konfigurace TFTP serveru 

 

Instalaci tohoto prvku jsem realizoval následujícím příkazem. 

 

apt-get install atftpd 

 

Ve výchozím nastavení atftpd serveru se používá inetd, tudíž musíme server nastavit tak, aby atftpd 

běžel přímo jako server a ne přes inetd. Pomocí příkazu níže editujeme soubor atftpd, ve kterém 

změníme hodnotu USE_INETD=true na USE_INETD=false a uložíme. 

 

gedit /etc/default/atftpd 

 

Nyní můžeme server poprvé spustit příkazem níže. 

 

invoke-rc.d atftpd start 

 

Obr. 5.7 Bootstrap Protokol 
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Dále musíme vytvořit adresář, ve kterém budou uloženy veškeré konfigurační soubory. Práva tohoto 

adresáře musí být nastavena tak, aby do něj bylo možné zapisovat i z něj číst. Po restartování služby 

již bude server aktivní a je tedy možné nahrávat do složky TFTPBOOT konfigurační a jiné soubory. 

 

mkdir /tftpboot 

chmod -R 777 /tftpboot 

chown -R nobody /tftpboot 

/etc/init.d/atftpd restart 

 

 

Obr. 5.8 Obsah složky TFTPBOOT 

 

5.4.1 Možné zabezpečení TFTP serveru 

 

Jelikož se na TFTP serveru nachází konfigurační soubory, které obsahují uživatelská hesla 

k SIP účtům, je důležité jeho zabezpečení. Registrační formulář popsaný v kapitole 5.2.1 je v kolonce 

pro zadání hesla ochráněn neviditelností, ale ve vytvořeném konfiguračním XML souboru je již heslo 

viditelné, tudíž v případě nezabezpečení tohoto serveru má prakticky kdokoliv přístup ke 

konfiguračnímu souboru, ve kterém se dá již toto heslo jednoduše vyhledat. Přístup k TFTP serveru 

můžeme řídit pomocí mechanismu TCP Wrapper na základě IP adres, ze kterých pochází požadavky. 

Wrapper je vložen do komunikace mezi inetd a příslušnou síťovou službu, kterou chrání před 

nepovoleným přístupem. Podporuje vracení stavových zpráv při pokusu se na tuto službu připojit a 

všechny požadavky zapisuje do log souboru. TCP Wrapper je možno mít spuštěný jako program 

prostřednictvím internetového démona inetd a nebo mít připojenu knihovnu libwrap k nějakému 

programu. Činnost tohoto mechanismu spočívá ve spuštění programu /usr/sbin/tcpd, což je samotný 

program TCP Wrapper ještě před tím než dojde ke spuštění /usr/sbin/inetd. Mechanismus podle 

nadefinovaných pravidel rozhodne, jestli klient dostane ke službě přístup či nikoliv. V případě úspěšné 

autorizace se řízení předá na démona inetd.  

Pro použití TCP Wrapperu ke službě tftp je nejprve nutno upravit konfigurační soubor 

/etc/inetd.conf a poté službu restartovat. Obsah tohoto souboru je k vidění níže. 

 

tftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd/usr/sbin/in.ftpd 

 

V souborech /etc/hosts.allow a /etc/hosts.deny, kde hosts.deny uplatňuje svá pravidla 

jako první, lze nastavit, kdo bude mít přístup k tomuto TFTP serveru a komu bude přístup zamítnut. 

Každé pravidlo pak musí být na samostatném řádku, prázdný řádek a uvozený znakem # je ignorován. 

Samotná struktura allow nebo deny souboru je následovná: 
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<seznam_démonů> : <adresy_klientů> 

 

Adresy klientů jde nahradit výrazy:  

 

ALL – tento výraz zastupuje jakoukoli IP adresu  

LOCAL – jakákoli adresa z lokální sítě 

KNOWN – vyhoví se pouze v případě lze-li získat IP adresu 

UNKNOWN – nelze-li IP adresa získat 

PARANOID – zjistí se reverzní záznam a IP adresa tohoto záznamu, pokud se tyto 2 záznamy 

nerovnají, je tato podmínka splněna. 

EXCEPT – výjimka z pravidla 

 

Na Obr. 5.9 lze vidět zachytávání přenosu konfiguračního souboru ve Wiresharku. 

 

 

Obr. 5.9 Přenos konfiguračního souboru 

 

5.5 Možné řešení autokonfiguračního systému pro jiné platformy 

 

U každého výrobce hardwarových IP telefonů se liší formát i struktura konfiguračních 

souborů. Pokud by se na TFTP serveru nacházely soubory v příslušném formátu i pro jiné značky 

telefonů, provisioning by se dal aplikovat i na tyto platformy. Bylo by rovněž zapotřebí doplnit do 

konfiguračního souboru na DHCP serveru Option definice které by nesly informaci o IP adrese TFTP 

serveru, jelikož ne všechny typy podporují Option 66. Můj navržený systém generuje soubory ve 

formátu, který podporují telefony značky Grandstream, avšak je zde možnost tento systém rozšířit i 

pro jiné typy. Pokud by se provedly patřičné úpravy v PHP skriptu, bylo by možné vytvářet i jiné 

struktury XML souborů. 

  

 Uvedu zde příklad řešení pro telefon Cisco SPA504G, respektive jaký název a vnitřní 

strukturu by musel mít samotný konfigurační soubor. Název XML souboru by musel být ve tvaru 

spaMAC.xml a vnitřní obsah tohoto souboru by vypadal následovně. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>  

<flat-profile> 

<Provision_Enable 

group="Provisioning/Configuration_Profile">Yes</Provision_Enable> 

<Resync_On_Reset 

group="Provisioning/Configuration_Profile">Yes</Resync_On_Reset> 

<Speaker_Volume group="User/Audio_Volume">10</Speaker_Volume> 

<Handset_Volume group="User/Audio_Volume">10</Handset_Volume> 

<LCD_Contrast group="User/Audio_Volume">8</LCD_Contrast> 

<Back_Light_Timer group="User/Audio_Volume">Always 

On</Back_Light_Timer> 

</flat-profile> 

 

Na tomto ukázkovém kódu, který definuje 6 hodnot, můžete vidět  že Cisco struktura 

konfiguračního souboru není až tak moc odlišná od struktury souboru pro Grandstream. Nachází se 

zde pouze jeden hlavní element  flat-profile ve kterém jsou pak nadefinovány veškeré nastavení. Na 

první pohled je patrné, že každý konfigurační element se skládá z názvu, který přímo odpovídá dané 

hodnotě a z přidaného parametru, který jej zařazuje do určité skupiny. Tuto kapitolu bych rád zakončil 

porovnáním dvou identických hodnot (konstrast LCD displeje) u Grandstream a Cisco konfiguračního 

souboru. 

 

Grandstream – konfigurační element pro nastavení kontrastu displeje 

<P1329>8</P1329> 

 

Cisco - konfigurační element pro nastavení kontrastu displeje 

<LCD_Contrast group="User/Audio_Volume">8</LCD_Contrast> 
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6  Závěr 

 

Cílem praktické části bakalářské práce bylo vytvořit nástroj, který uživatelům usnadní 

konfiguraci IP telefonů. K realizaci jsem měl zapůjčen IP Telefon Grandstream GXP 2120, tudíž je 

mnou navržený systém kompatibilní s tímto a ostatními modely, které podporují konfigurační soubory 

ve formátu XML a jsou od společnosti Grandstream.  

Text této práce je rozdělen na 2 části, a to teoretickou a praktickou. Teoretickou částí se 

zabývám v kapitolách č. 2, 3 a 4, praktické části jsem pak vyhradil kapitolu č. 5. V první části jsem se 

zabýval technikami, které jsou potřebné k realizaci autokonfiguračního systému, komunikačními a 

transportními protokoly a popisem hardwarových i softwarových IP telefonů. V části druhé jsem pak 

popisoval realizaci autokonfiguračního systému. 

Před praktickou realizací jsem si musel nastudovat, z jakých stavebních serverových prvků se 

se tento systém skládá a jakou strukturu a formát budou mít výsledné konfigurační soubory, které 

budou aplikovány na telefony. Informace o formátu konfiguračních souborů pro mne byla velmi 

důležitá při tvorbě grafického uživatelského rozhraní, pomocí kterého se tyto soubory vytváří. Pro 

realizaci jsem zvolil operační systém Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot, na kterém běží všechny stavební 

prvky jako aplikace. Grafické uživatelské prostředí jsem realizoval v jazyce PHP a je uživatelům 

zpřístupněno po zadání odpovídající adresy do internetového prohlížeče. V tomto prostředí si uživatel 

může zvolit nastavení ohledně SIP účtu, ale i neuživatelská nastavení, která nastavují podsvícení a 

kontrast displeje, formát data i času, nebo jazyk prostředí telefonu. Funkčnost tohoto systému tedy 

spočívá v automatickém nakonfigurování IP telefonu, který se nově připojí do počítačové sítě. Po 

připojení, telefon dostane přidělenu IP adresu a informaci o serveru, ze kterého si následovně stáhne 

potřebné konfigurační soubory a stane se tak uživatelsky funkční.  

Využití tohoto autokonfiguračního systému by mohlo být zejména ve velkých, nebo středně 

velkých společnostech, kde se zapojuje velké množství zařízení a jednotlivá pracoviště jsou využívána 

více pracovníky. Velká výhoda je v centrálním uložení všech konfiguračních a firmware souborů na 

jednom místě, tudíž má administrátor dokonalý přehled o jednotlivých nastaveních. 
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