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Sammanfattning 
Voice over IP (VoIP) är en datakommunkationsteknik som möjliggör röstsamtal över 
datanätverk. Med VoIP är det möjligt att sänka kostnader, utöka funktionalitet och flexibilitet. 
Från Försvarsmaktens perspektiv är säkerhetsfrågan med VoIP av stor vikt, därför läggs speciell 
fokus för denna rapport på säkerhetsaspekten av de två största öppna VoIP-protokollen H.323 
och SIP, några av de vanligaste attackerna, och åtgärder mot dessa attacker. 
 
Eftersom uppbyggnaden av ett H.323- eller SIP-baserat nätverk är komplext och inte alls 
beprövat i samma utsträckning som traditionell telefoni, innehåller det många kända säkerhetshål 
och förmodligen för närvarande många okända säkerhetsbrister. 
 
Slutsatsen är att det krävs mycket stor kunskap och insikt hur ett VoIP-nätverk baserat på H.323 
eller SIP fungerar för att göra nätverket tillräckligt säkert i nuläget, vilket gör det till en tveksamt 
tillfredställande lösning för Försvarsmakten idag för deras kommunikation av känsligare slag.  
 
Nyckelord: Försvarsmakten, Voice over IP, H.323, SIP, säkerhetsrisker och -åtgärder, röst och 
videokommunikation. 
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Abstract 
Voice over IP (VoIP) is a relatively new technology that enables voice calls over data networks. 
With VoIP it is possible to lower expenses, and increase functionality and flexibility. From 
Swedish Armed Forces point of view, the security issue is of great importance, why the focus in 
this report is on the security aspect of the two most common open-source VoIP-protocols H.323 
and SIP, some of the most common attacks, and counter-measures for those attacks. 
Because of the level of complexity with a network running H.323 or SIP, and the fact that it has 
yet to stand the same level of trial as of traditional telephony, a VoIP-system includes many 
known security-issues, and probably at present many unknown security flaws. 
 
The conclusion is that it takes great knowledge and insight about a VoIP-network based on 
H.323 or SIP to make the network satisfyingly safe as it is today, and is therefore perhaps not a 
suitable solution for the Swedish Armed Forces today for their more sensitive communications.  
 
 
Keywords: Swedish Armed Forces, Voice over IP, H.323, SIP, network security and 
countermeasures, voice and video communication.  
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Förord 
Det har varit intressant och givande att fördjupa oss i hur Voice over IP fungerar och en del av de 
säkerhetsrisker och åtgärder mot dessa som finns idag.  
 
Vi vill tacka Försvarsmaktens representanter Ross W. Tsagalidis och Ingvar Ståhl som har gett 
oss möjligheten att genomföra detta examensarbete. Vi vill även tacka Ibrahim Orhan och 
Magnus Brenning vid KTH för god handledning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanhawad Boongerd   Fredrik Lindstein 
 
_________________  ______________ 
 
Stockholm 
Datum: 22 oktober 2012 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns ett intresse av den Svenska Försvarsmakten att undersöka möjligheterna och 
säkerhetsaspekterna av VoIP, och eventuellt implementera VoIP i deras kommunikationsnät. 
Idag använder inte Försvarsmakten VoIP som en del av deras komunktationsmodell. Detta 
examensarbete är utfört på uppdrag av Försvarsmakten för en utvärdering om VoIP är lämpligt 
att använda hos Försvarsmakten i olika komunikationssammanhang, eftersom en implementation 
av VoIP-tekniken skulle kunna leda till bland annat resursbesparingar och en enklare 
kommunikationsstruktur. Eftersom den Svenska Försvarsmakten ansvarar för rikets säkerhet 
ställs stora krav på säkerheten, och därför fokuserar denna rapport särskilt på säkerhetsaspekten 
av VoIP-tekniken. 

1.2 Målformulering 
Målet med arbetet är att besvara frågan;  
Är VoIP lämpligt att använda för Försvarsmakten, speciellt med tanke på säkerhetsaspekten?  
 
Ett delmål är att identifiera kända säkerhetsrisker med VoIP och säkerhetsåtgärder mot dessa. 
 
Andra delmål med examensarbetet är att skriva en teknisk rapport åt Försvarsmakten som ger en 
överblick om hur Voice over IP (VoIP) fungerar, och att rapporten skall kunna vara till 
vägledning vid planerande eller implementation av VoIP. 

1.3 Avgränsningar 
• Arbetet med rapporten avslutas efter 15 veckors arbete. 
• Endast protokollen SIP, H.323 och eventuellt underliggande protokoll berörs, samt några 

av de mest kända säkerhetsriskerna med dessa. 
• Praktiskt test av teknisk lösning genomförs ej.  

1.4 Metod 
Kunskap kommer att inhämtas med hjälp av e-böcker samt andra Internetkällor. Även kunskaper 
och kursmaterial som erhållits genom utbildningen på KTH kommer att nyttjas.  
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2. Nulägesbeskrivning 
För närvarande använder inte Försvaret VoIP enligt överstelöjtnant Ingvar Ståhl på 
Försvarsmakten. Det finns ett intresse från Försvarsmakten att undersöka om VoIP är ett bra 
kommunikationssätt för deras behov.  
 
I dagsläget finns kryptotelefoner inom Försvarsmakten som kan användas för att minimera risken 
för avlyssning. Dessa kryptotelefoner finns dock i begränsad utsträckning. Röstsamtal är ett 
viktigt kommunikationssätt för organisationen enligt överstelöjtnant Ingvar Ståhl.  
 
Eftersom Försvarsmakten ansvarar för Sveriges säkerhet, och att kommunikation är en väsentlig 
del av organisationens dagliga verksamhet är det viktigt att hantera känslig information, såsom 
vissa röstsamtal, på ett säkert sätt. Med tanke på säkerhetsbehovet i viss kommunikation hos 
Försvarsmakten fokuserar denna rapport speciellt på säkerhetsaspekten av VoIP för att 
undersöka om en eventuell implementering av VoIP-tekniken kan vara intressant för 
Försvarsmakten i framtiden. 
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sig utav UDP2-protokollet för transport. Fördelen med UDP är att paketen snabbt kommer fram 
över nätverket tack vare dess låga overhead, och att UDP inte kräver bekräftelse att varje paket 
har kommit fram till slutdestinationen, s.k. ”ACK” (acknowledgement), vilket också påverkar 
hastigheten av datatrafiken positivt. En nackdel med UDP är en osäkerhet att vissa paket inte 
kommer fram, just för att UDP inte använder ACK. Detta är dock i regel acceptabelt och 
påverkar ofta inte upplevelsen av samtalskvalitéten för VoIP vid en god uppkoppling.  
 
På senare år har genomslagskraften för VoIP varit stor, figur 3:1b visar en kraftig ökning av 
VoIP-abonnenter. 
 

 
Fig. 3:1b visar tillväxten för VoIP-abonnenter i Västeuropa 2004-2007. Vid 
mitten av 2007 var antalet abonnenter 21.7 miljoner.  

 
 
Hur kommer det sig att VoIP håller på att slå igenom nu? I takt med att switchar och andra 
nätverkskomponenter blir allt billigare och kraftfullare i både tjänster och prestanda konkurrerar 
de med det traditionella telefonsystemet. Företag inser att de endast behöver betala för ett 
kommunikationsnät istället för två separata kommunikationsnät (datanät och telefonnät). VoIP-
teknologin har förbättrats och erbjuder bättre kvalitét och funktionalitet än förr. 
 

                                                
2  User Datagram Protocol (UDP): Förbindelslöst dataöverföringsprotokoll. Opålitlig, men snabbare 
dataöverföring än TCP. 
�
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3.1.2  VoIP övergripande för- och nackdelar 

Här jämförs VoIP med den traditionella telefonin. 
 
Det finns stora skillnader mellan VoIP och traditionell telefoni, även om funktionaliteten för 
röstsamtal är liknande: 
 

• Då det traditionella telefonsystemet behöver byggas ut för att hantera fler samtal, eller för 
nya utökade samtalsfunktioner, är detta ofta kostsamt och kräver oftast ny dyr hårdvara. 
Den konstanta utvecklingen av VoIP-protokoll och mjukvara, samt den ständigt ökande 
datahastigheten över Internet medför en naturlig förbättring av VoIP samtidigt som 
kostnaden för röstkommunikation blir lägre. 
 

• Om elnätet slutar fungera där en VoIP-enhet är inkopplad, går VoIP-enheten inte att 
använda till skillnad från en vanlig analog telefon. Den ton som hörs i en analog telefon 
kommer från telefonstationen som alltså driver elen. Vid ett strömavbrott i elnätet 
fortsätter ett analogt telefonsystem att fungera så länge telefonstationen har el. 

 
• Ett traditionellt telefonisystem är ett beprövat system där riskerna är väl kända i 

jämförelse med VoIP som är en relativt den traditionella telefonin nytt och obeprövat. 
 

• VoIP använder sig av samma infrastruktur som IP-nätverket, vilket förenklar hanteringen 
av kommunikation jämfört med att använda sig av en infrastruktur för telefoni och en 
annan för datakommunikation. 
 

• VoIP kan utöver röstsamtal även innefatta videosamtal, konferenser och ytterligare 
funktioner samtidigt som det i regel kostar mindre att använda än traditionell telefoni. 
 

• Med VoIP kan användare ha ett och samma VoIP-”telefonnummer” oavsett var de 
befinner sig, eller på vilken terminal (dator, telefon, mobiltelefon, etc.) de använder sig 
av. 
 

• Kostnaden för långdistanssamtal minskas avsevärt eller exkluderas helt beroende på 
leverantör av tjänsten jämfört med traditionell telefoni. 
 

• Kvalitén av röstsamtalet för VoIP styrs av datanätverkets uppkopplingshastighet och kan 
därmed variera. I traditionell telefoni kan samtalskvalitén försäkras bättre. [24] 
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3.2.4 H.245 

H.245 används för att hantera kontrollmeddelanden från slutenhet till slutenhet. Dessa 
meddelanden kan vara bland annat att bestämma master och slave för ett samtal, öppna logiska 
kanaler för transport av ljud- och videodata, bestämma maxhastighet för förbindelsen, om 
kryptering ska användas, nedkoppling av samtal, mm. [4] 
 
H.245-kanalen öppnas efter att en H.323-förbindelse har ägt rum, och hålls öppen så 
kontrollmeddelanden kan äga rum fortlöpande under förbindelsen. [6] 

3.2.5 H.323-enheter 

H.323- terminal 
En H.323 terminal är en ändenhet i ett nätverk, som till exempel en IP-telefon eller en dator. Den 
kan kommunicera genom röst, data eller video med en annan ändenhet, multipoint control unit6, 
gatekeeper eller gateway. En H.323-terminal måste ha stöd för H.245-protokoll, för hantering av 
olika kontrollmeddelanden.  
H.323-gatekeeper 
En gatekeeper tillåter eller förnekar en kommunikation mellan andra H.323-komponenter och 
tillhandahåller adressöversättningar, likt en DNS7-server som möjliggör en alfabetisk adress 
istället för en numerisk.  
 
En gatekeeper är inte nödvändig för att ett H.323-baserat system ska fungera, men om det finns 
en gatekeeper tillgängligt i systemet måste den användas. De kan endas finnas en aktiv 
gatekeeper per H.323-nätverkszon. 
 
H.323- gateway 
En gateway tar hand om protokollöversättning mellan enheter som hanterar H.323 och enheter 
som inte gör det, exempelvis ett samtal mellan en H.323-klient i den ena änden och en analog 
telefon i den andra, eller mellan en H.323-klient och en SIP-klient.  
Figur 3:5 illustrerar två olika terminaler som kommunicerar genom en H.323 gateway: 
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3.3.1 SIP:s funktioner och egenskaper 

SIP används främst för att sätta upp och avsluta kommunikation. Under sessioner har SIP fem 
funktioner som är specifik för SIP: 
 

• User Location  
- Var befinner användaren sig? 

• User Availability  
- Är användaren tillgänglig för sessionen? 

• User Capabilities  
- Användarnas kapacitet för att komma överens om session. 

• Session Setup  
- Sessions-inställning, här producerar programmet en notifikation (ringsignal) för 

mottagaren. 
• Session Management 

- Här bestäms parametrar om vad användare kan göra under samtalet som t.ex. 
lägga till användare i samtalet, ändra till videosamtal etc. 

3.3.2 SIP-komponenter 

SIP har fyra grundkomponenter: user agents (användaragenter), proxy, registrars och redirect-
servrar. Egentligen räcker det med två agenter som kommunicerar med varandra för att kunna 
använda SIP, eftersom SIP är ett P2P protokoll[3]. Det är dock en opraktisk metod när SIP 
implementeras över publika nät[18].  
 
User agents (UA)  
UA är den som skapar, skickar och ta emot SIP-meddelanden och upprätthåller därmed en 
session. UA har rollen som User Agent Client (UAC) när den skickar SIP-meddelande om 
förfrågan (Request), och som User Agent Server (UAS) när den tar emot SIP-meddelanden och 
skickar tillbaka SIP-svarsmeddelande. De två rollerna kvarstår bara under ett SIP-samtal. 
Enheter som agerar som UA är exempelvis IP-telefoner, mobiltelefoner, datorer etc. UA är 
kortfattat sändare och mottagare. 
Proxy 
En proxyserver agerar som en mellanhand för SIP-UA. Den tar emot SIP-meddelande om 
förfrågor, processar dessa och skickar till andra SIP servrar eller enheter. En proxy-server kan 
agera som en klient eller en server. I en SIP-session så involveras proxyservern eller 
proxyservrar bara under uppkoppling och nedkoppling av sessionen.  
 
Proxyserverns viktigaste funktion är att den ska routra sändarens meddelanden närmare 
mottagaren. Meddelanden kan gå igenom flera proxyservrar innan de är hos mottagaren, därefter 
kan mottagaren svara eller avböja samtalet.  I proxy-servern går det också att sätta upp regler, 
exempelvis om sändaren har rättighet att ringa mottagare. 
 

                                                                                                                                                       
10 Transport Layer Security (TLS): Ser till att det finns sekretess i kommunikationen.   
�
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Registrar 
När en klient är tillgänglig och vill kontakta mottagaren, så måste klienten försäkra sig att 
mottagaren är redo för att ta emot eller skicka meddelandet. Registrar-servern autentiserar och 
registrerar användare när de blir tillgängliga. Registrar-servern lagrar då information om SIP-
agenter såsom IP-adress och användarnamn.  
 
Enheterna är identifierade med hjälp av Uniform Resource Identifier (URI).  SIP-URI-adresser 
har liknelse till mailadresser, användarnamnet@domänadressen.  En registrar-server håller alltså 
reda på klienter inom deras domän. 
 
Redirectserver 
En redirectserver agerar som en user agent-server, som vidarebefordrar SIP-
meddelandeförfrågan till klienten när den är utanför hemdomänen. Redirectservern 
kommunicerar med externa domäner för att SIP-meddelanden ska kunna komma fram till 
klienten. 
 
Redirect-server är användbart när användaren t.ex. är utanför kontoret då meddelanden kan 
vidarebefordras till mobilen. 
 
Andra SIP-komponenter  
Platstjänster: En databas som lagrar användares platser och var användarna skickade sina 
meddelanden. 
Gateway: Kan vara ett interface för SIP-nätverk där den kan kommunicera med andra protokoll 
som t.ex. PSTN11. 
 
Närvarostjänst: Servern accepterar, lagrar och distribuerar närvaroinformation till användare som 
kan se tillgängligheten hos klienter[12]. 

3.3.3 SIP-metoder och meddelande 

Grundläggande metoder som överförs i SIP miljö är följande: 
 

• Invite : Anslutningsförfrågan  
• Ack : Kvittens från slutsmottagaren 
• Bye : Anslutningen avslutas 
• Cancel : Avslutning av icke-etablerade anslutningar  
• Register : UA registrering hos SIP-proxy  
• Options : Utredning om serverns valmöjligheter 

 

                                                
���PSTN (Public Switched Telephone Network): Nätverk av världens kretskopplade telefoninätverk.�
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Svarsmeddelande i SIP-miljö är i digitalt format, och har liknelse till HTTP-protokollet. Här är 
de mest väsentliga svarsmeddelanderna[3]: 
 

• 1xx: Informationsmeddelande (t.ex. 100 – försök, 180 – ringer, 183 - framsteg) 
• 2xx: Förfrågan lyckades (t.ex. 200 – ok, 202 – accepterat, 204 – ingen notifikation)[26] 
• 3xx: Samtal omdirigeras, förfrågan som borde bli vidarekopplad till annan plats (t.ex. 302 

– borttagen temporärt, 305 – använder proxy) 
• 4xx: Klient felmeddelande (t.ex. 401 – obehörig, 403 – förbjuden, 415 – Media typen 

stöds inte) 
• 5xx: Server felmeddelande (t.ex. 500 – internt server-felmeddelande, 501 – icke 

implementerade) 
• 6xx: Globalt felmeddelande (t.ex. 606 – inte acceptabelt)  

3.3.4 SIPs arkitektur 

Här nedan visas hur SIP kommunicerar mellan de olika SIP-komponenterna. 
 
SIP-registrering 
Innan en SIP-agent kan kommunicera med andra agenter så måste den först registrera sig på en 
registrar. Registrar har en databas med SIP-agenter som en proxy- eller redirectserver kan 
kommunicera med och kontrollera om agenterna får kontakta varandra.  Databasen innehåller 
även agenternas plats. 
Registrar-serverns roll innefattar även en databas med SIP-agenter, vilket bestämmer om 
agenterna har tillstånd till att kommunicera med varandra.  Proxy- eller redirectservers stämmer 
av med registrar-servern innan ett samtal äger rum. Databasen innehåller även agenternas plats. 
[3] 
 
Figur 3:6 visar en SIP-agent registrar sig hos en SIP-registrar. 

1. Agenten registrerar sig på registrar och skickar sin information, SIP-adress och IP-adress.  
2. Registrar skickar tillbaka REGISTER-förfrågan och lägger till informationen för agenten 

i databasen. 

 
Figur 3:6.visar när en SIP-agent registrerar sig på en registrar 
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Figur 3:8 visar olika VoIP-enheter skickar mediadata mellan varandra med protokollet RTP, där 
RTP som har innehållet på ljud, bilder och meddelande skickas mellan slutenheterna när 
signaleringsprocessen har genomförts. 
 
 

 
Figur 3:8 visar hur RTP överförs mellan klienterna. 

 
RTP är ett UDP-protokoll som dynamisk kan använda portar från 1024 till 65535, dvs. de lediga 
obestämda portarna. Det går också att konfigurera statiska portar för RTP.[6] 

3.4.1 RTPs grundelement 
Ett RTP-paket innehåller:  

• Sekvensnummer: Värdet som bevarar tillståndet mellan slutnoderna. Sekvensnummer 
ökar med ett för varje paket som skickas. 

• Tidsstämpel: Innehåller tidsinformation för RTP-anslutningen.  
• Datalast (payload): Digitala mediadata som överförs mellan slutnoderna.  
• SSRC (synkroniserings källa): Källan för paket-synkronisering under RTP-

dataströmning. 
• CSRC (medverkande källa):Källan av de medverkande under RTP-dataströmningen, från 

t.ex. en mixer13.[6] 

                                                
���Mixer: är ett intermediärt system som tar emot RTP-paket från en eller flera källor och samlar ihop dessa och 
skicka sedan nya ihopsamlade RTP-paket till destinationen.�
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3.5.1 Hot mot tillgänglighet 
Denial of Service (DoS) är vad som betraktas i datanätverkssäkerhet som hot mot tillgänglighet. 
Syftet med den här attacken är att göra nätverkstjänster otillgängliga när de väl behövs, genom 
att överbelasta leverantörens eller ens egen utrustning så att tjänster som VoIP inte fungerar. 
Påverkan på nätverken kan vara av mild grad eller till den grad att tjänsterna på nätverket slutar 
att fungera helt. Även QoS påverkas av DoS-attacker som gör att röst- och videosamtal får svårt 
att komma upp till en acceptabel kvalitetsnivå.  
 
En DoS-attack kan utföras i princip var som helst på Internet och har oftast en falsk källa som IP-
adress (IP Spoofing). När det är flera datorer som skickar stora mängder paket till huvudmålet så 
kallas det för Distributed Denial of Service (DDoS). Angriparen kan då ha tagit över datorer som 
användarna inte ens är medvetna om. Angriparen använder då sig av Botnet14 som fungerar som 
en slags fjärrkontroll när masspaket skall skickas till huvudmålet[15]. 
 
VoIP-specifika hot mot tillgänglighet kan vara följande: 
 
VoIP signal DoS attack 
Skickar onödiga SIP/H.323-signalsmeddelanden till målet som angriparen vill göra otillgängligt. 
 
VoIP media DoS attack 
Skickar stora mängder RTP-paket (mediadata) mellan slutnoderna, vilket resulterar i en 
överbelastning av systemet. 
 
Fysiskt DoS attack 
Eftersom VoIP baseras på ett nätverk som drivs av ström så kan vem som helst dra ut 
strömkabeln och få en central punkt av nätverket att sluta att fungera. Den traditionella telefonins 
ström drivs av en egen förbindelse och på sätt har egen livlina ifall det skulle ske strömavbrott. 
 
Figur 3:11 visar en överblick hur flera datorer som angriparen har tagit över som skickar 
masspaket mot en central punkt i ett VoIP-system. Där flera enheter som är kopplade till den 
centrala punkten förlorar accessen till kommunikation. 
 
 

                                                
14 Botnet: Är en samling av infekterade datorer som angripare har tagit över. 
�
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Följande attacker är hot mot integritet: 
 
Caller-ID Spoofing 
Angriparen ändrar i pakethuvudet så att det skapas en falsk identitet på utgående samtal. På så 
sätt kan angriparen lura mottagaren om att samtalet är från en trovärdig källa. Därmed kan 
angriparen under samtalet få information från mottagaren, som t.ex. bankkortnummer, adress, 
mm. Med den här attacken kan angriparen även komma runt blockering av nummer om 
mottagaren har blockerat ett visst nummer. 
 
Registreringskapning 
Med registreringskapning så ersätter angriparen sin adress med en behörig användares adress. 
Resultatet är att samtalen till den behöriga användaren istället kan komma till angriparen. 
 
Proxyimitation 
Angriparen lurar den drabbade användaren att kommunicera med sin egen proxyserver istället 
för den normala vägen. När det väl händer så har angriparen full kontroll över samtalet. 
 
Omredigering av samtal eller kapning 
Omredigering av samtal sker när angriparen fångar upp samtalet och styr om samtalets väg innan 
samtalet kommer fram till mottagaren. Med informationen som angriparen fångar upp kan denna 
modifiera innehållet, fördröja eller avbryta samtalet. Angriparen kan genom den här attacken 
tjuvlyssna på krypterade samtal och skicka modifierat innehåll åt båda håll, en s.k. replay attack. 

3.5.3 Hot mot konfidentialitet 
Informationen på nätverket ska inte andra än auktoriserade användare komma åt. Att förhindra 
att detta sker är vad konfidentialitet innebär. Information som t.ex. lösenord, användarnamn, IP-
adresser kan göra jobbet mycket lättare för angriparna att utnyttja svagheter i nätverket.  
 
Exempel på attack mot konfidentialitet är: 
 
Tjuvlyssning 
Det finns många tillvägagångssätt att fånga upp datapaketen i ett nätverk, som angriparen 
kommer åt genom vilken nod som helst där VoIP-paket överförs. Angriparen kan analysera och 
rekonstruera datapaketen till t.ex. en ljudfil om denne fångade upp RTP-paketen. 
 
Icke Auktoriserad access 
Detta betyder att angriparen kommer åt utrustningar som de inte har rättigheter till. Här finns 
också många vägar att komma åt central utrustning som kan ha en databas med användarnamn, 
lösenord, privat information, osv. En väg är genom fjärråtkomstprotokoll som Telnet, vilket ofta 
implementeras för att göra ändringar i utrustning på smidigt sätt. Det händer att lösenord för 
fjärråtkomst inte är ändrade, och angriparen kan då utnyttja standardlösenordet. 
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En attack mot konfidentialliteten kan vara svår att upptäcka när attacken väl sker, och det är 
förvånansvärt lätt att fånga upp paket och lyssna på samtal, vilket står i kontrast med vad många 
tror. 
 
I traditionell telefoni måste fysisk tillgänglighet finnas för att kapa en linje mellan förbindelsen, 
för att sedan kunna tjuvlyssna. Inom VoIP finns det mer möjligheter och metoder som angripare 
kan använda sig av för att kunna tjuvlyssna på någon eftersom VoIP baseras på ett IP-nätverk 
(och därmed ärver alla svagheter ett IP-baserat nätverk har). 

3.5.4 H.323-specifika säkerhetsrisker 
Ett sätt för en obehörig användare att kartlägga samtliga enheter av ett H.323-nätverk är att 
utföra en portscan och sedan registrera sig hos gatekeepern.  
 
H.323 baserar terminalers alias för indelning var någonstans terminalen får ringa. Även om 
terminalerna fortfarande har riktiga MAC-adresser så har aliaset en identitetsfunktion för H.323-
terminaler. Det är däremot förvånansvärt lätt för en attackerare att själv bestämma sitt alias, och 
därmed kunna låtsas vara vem som helst i nätverket, och med samma rättigheter, om en lyckad 
registrering hos gatekeeper genomförs. När en terminal ringer en annan terminal finns aliaset på 
mottagaren i klartext (alltså ej krypterat, eller förvrängt) i paketen som skickas över nätverket. 
Det är därför väldigt lätt med hjälp av program såsom Wireshark att komma över ett legitimt 
alias om attackeraren kan utföra en Man-in-the-Middle15-attack. Även om attackeraren inte har 
möjlighet att utföra en Man-in-the-Middle-attack så finns det en annan metod att komma över 
legitima alias:  
 
Om en terminal försöker registrera sig med ett alias som inte är tillåtet hos gatekeepern svarar 
gatekeepern med följande meddelande ”securityDenial (11)”. 
 
När en terminal med ett alias som redan finns registrerat hos gatekeepern svarar gatekeepern med 
ett annat meddelande: ”duplicateAlias (4)”. Alltså kan en attackerare med rätt gissat alias få 
information om legitima alias för H.323-nätverket. Attackerare kan skriva ett enkelt skript som 
snabbt och systematiskt skickar registreringsförfrågninar till gatekeepern med olika numeriska 
värden för alias. När gatekeepern väl svarar med ”duplicateAlias”-meddelande vet attackeraren 
att detta är ett legitimt alias för H.323-nätverket. På detta sätt är det möjligt för attackeraren att 
skapa en lista över legitima E.164 alias för H.323-nätverket.[6] Beroende på hur gatekeeperns 
policy är kan attackeraren komma att behöva utföra en DoS-attack för att kunna registrera sitt 
”låtsas-alias” hos gatekeepern. Det kan vara så att gatekeepern har som policy att för varje ny 
registrering av terminaler med samma alias som redan finns i databasen, skriva över detta värde 
med den nya förfrågan om registrering. Om så är fallet behövs ingen DoS-attack från 
                                                
���Man-in-the-middle attack: När angriparen befinner sig mellan två datakommunikationsenheter på ett otillåtet 
sätt.�



 23  

attackeraren. Om så inte är fallet kan en DoS-attack genomföras mot den legitima terminalen 
som attackeraren vill låtsas sig vara, vilket tvingar den att avregistrera sig i nätverket. Detta ger 
attackeraren en chans att själv registrera sig innan den legitima terminalen hinner registrera sig 
hos gatekeepern. När den legitima terminalen efter DoS-attacken åter försöker registrera sig hos 
gatekeepern kommer den förmodligen bli avvisad om attackeraren har hunnit registrera sig före, 
eftersom det då redan finns en terminal med samma alias registrerad. [6]  

3.5.4.1 Säkerhetsbrist inom H.323-autentisering 

H.323 använder sig av H.225:s säkerhetsfunktioner som autentisering och registrering. En 
terminal måste registrera sig med H.225/RAS, om den misslyckas så kan den inte kommunicera 
alls med andra delar av H.323-nätverket. Efter att en terminal har registrerats av nätverkets 
gatekeeper så autentiseras terminalenhetens användarnamn och lösenord av gatekeepern och 
enheten kan kommunicera med andra VoIP-enheter i nätverket. 
Lösenordet, användarnamnet och en tidsstämpel skickas över nätverket i krypterad form med 
hjälp av ASN.116-kodning. Denna kombination används som i följande formel för att skapa en 
MD517-hash18:  
 
MD5(ASN.1-kodat: H.323 ID + lösenord + tidsstämpel) = Hash 
 
Ingen information skickas alltså i klartext. Däremot är denna lösning fortfarande känslig för en 
offline bruteforceattack. En attackerare kan enkelt ta reda på användarnamnet och tidsstämpeln 
genom att sniffa nätverkstrafiken med program som exempelvis Wireshark.  
 
Nästa steg för attackeraren är att offline prova olika lösenord för att få fram samma hash som 
attackeraren tidigare fångade upp över H.323-nätverket, användandes samma formel som ovan 
och med egengenererade lösenord: 
 
Genom systematisk bruteforce jämförs den ursprungliga hashen med attackerarens nygenererade 
hash. Om hasherna är identiska vet attackeraren att den använder rätt lösenord.  
 

                                                
16 ASN-1 (Abstract Syntax Notation One): Är ett standardiserat språk som möjliggör informationsutbyte mellan 
olika applikationer.  
�/�MD5 (Message-Digest algorithm): Krytptografisk funktion som används vid digital certifiering.�
�"�Hashvärde/hashsumma:�Det reurnerade värdet av en hashfunktion (en algoritm som konverterar data till ett 
relativt litet heltal).�
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Den enda begränsad faktorn med denna typ av attack är tid, vilket i sin tur är främst är baserat på 
lösenordets längd, och i mindre grad attackerarens datorprestanda. Lösenord för hard19- och 
softphones20 är ofta inte komplexa vilket gör det lätt för attackeraren att komma fram till rätt 
lösenord. [6] 

3.5.4.2 Säkerhetsbrist inom H.323:s tillgänglighet 

DDoS genom felaktig tidsstämpel 
H.323 använder sig utav en tidsstämpel från en NTP21-server tillsammans med användar-id och 
lösenord för autentisering. Eftersom NTP använder sig av UDP-paket som är förbindelselöst kan 
en attackerare själv generera falska tidsstämpeluppdateringspaket. De flesta gatekeepers och 
terminaler accepterar tidsuppdateringar utan autentisering vilket möjliggör denna typ av attack.  
 
Om en attackerare lyckas uppdatera en gatekeeper med en falsk tidsuppdatering kommer 
samtliga terminaler anslutna till gatekeepern att bli avvisade på grund av inadekvat tidsstämpel. I 
vissa fall är gatekeeper och/eller terminaler konfigurerade att endast acceptera 
tidsstämpeluppdateringspaket från vissa IP-adresser. Om så är fallet kan attackeraren kringgå 
detta skydd genom att generera paket med legitima IP-adresser som avsändare. 
DDoS genom Registration Reject 
Ett ytterligare sätt för en attackerare att skapa en DDoS-attack är genom att skicka ”Registration 
Reject”-paket till terminaler som är anslutna till H.323-nätverket. Eftersom dessa paket skickas 
som UDP-paket och inte kräver autentisering kan attackeraren själv generera och skicka dessa. 
Den attackerade terminalen kommer genast att koppla ner sin anslutning mot gatekeepern. 
Terminalen kommer sedan försöka att registrera sig på nytt, och attackeraren behöver endast 
fortsätta skicka ut dessa Registration Reject-paket med jämna mellanrum för att hindra 
terminalen från att vara registrerad hos gatekeepern. 
 
H.323 arbetar mycket med att dynamiskt öppna portar, vilket medför att vanliga stateful 
inspections firewalls skulle behöva öppna samtliga portar över 1024 mot internet, vilket 
naturligtvis inte är en bra lösning. [6] 

                                                
19 Hardphones: Har utseende som traditionella kontorstelefoner. Nummertangenter syns tydligt. Hardphones har 
oftast två anslutningar på utrustningen för att kunna kommunicera både digitalt och analogt. Några exempel på 
hardphonestillverkare är Alcatel, Cisco, Aastra, Avaya och Nortel. 
20 Softphones: Är datorer med mjukvara som hanterar röst- eller videokommunikation. Några exempel på 
softphones är Skype, Ekiga, och Microsoft Netmeeting.  
���Network Time Protocol (NTP): Nätverksprotokoll för synkronisering av tider.�
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3.5.5 SIP-specifika säkerhetsrisker 
I den här delen kommer det beskrivas hur SIP-svagheter kan exploateras. 
 
Enumeration av användarnamn 
Den här attacken innebär att felmedelanden analyseras, eller information om giltiga 
användarkonton i VoIP-nätverket, från t.ex. en SIP-proxyserver eller registrar genom att sniffa 
nätverket. Informationsläckaget sker oftast i det här första steget.[6]  
 
Metod 1: Skicka flera register eller invite-meddelanden 
När en tillåten agent skickar register- eller invite-meddelande till en SIP-server så svarar den 
tillbaka med ett 401-meddelande, men när en okänd eller otillåten agent gör det så svarar servern 
tillbaka med ett 403-meddelande. Angriparen kan ha en lista som räknar upp olika 
användarnamn och skicka flera register- eller invite-meddelanden med olika användarnamn till 
SIP-servern. För varje 401-svarsmeddelande som angriparen får tillbaka så vet denne att det 
användarnamnet används i VoIP-nätverket. [6] 
 
Metod 2: Sniffa22 nätverket 
URI-informationen skickas med från agent till server när det krävs autentisering. Om transporten 
inte är krypterad sänds informationen i klartext dvs. angriparen kan få information som 
användarnamn, domän från URI. När angriparen får tag på användarnamn kan denne använda 
dictionary- eller bruteforceattack för att komma över det rätta lösenordet. Exempelvis kan 
nätverksanalysprogram såsom Wireshark användas för att sniffa nätverket. 
 
SIP - hämtning av lösenord 
SIP använder digest-autentisering vilket försäkrar att lösenorden inte skickas i klartext, men är 
däremot inte immun mot offline dictionary attack. För att en angripare ska kunna utföra denna 
attack måste denne sniffa information som användarnamn, realm (domän), URI, nonce och 
MD5-hash.[6] 
 
När attackeraren väl får tag på den informationen kan denna analysera informationen med egen 
algoritm utan någon uppkoppling på nätverket. En lista med olika slags kombinationer med 
lösenord jämförs med den informationen som blev fångad under sniffningen. Det som är skillnad 
med att köra en dictionary eller bruteforce-attack online23 är att administratören kan ha satt en 
gräns på hur många försök användaren har på sig få för att skriva in rätt lösenord. 
 

                                                
���Sniffa (nätverk): En tredje part fångar upp datapaket som skickas mellan olika datakommunikationsenheter.�
���Online: Enheten med ett nätverkskort är ansluten till Internet (WAN) eller det lokala nätverket (LAN). Motsatsen 
är offline då kommunicera enheten inte med andra enheter med i nätverket.�
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Vid det här laget har angriparen tillgång till all information som sker mellan SIP-agenten och 
SIP-servern. Med denna information kan angriparen t.ex. avlyssna, spela in samtal, ta del av 
autentiseringsinformation. Allt detta samtidigt som SIP-agenten och SIP-servern inte är 
medvetna om att det är någon annan som lyssnar på deras kommunikation. [3][6] 

 
Registreringskapning 
När en SIP-agent registrerar sig på en registrar, sänds känslig information med till databasen. Där 
inkluderas ett fält som heter ”Contact Field” i SIP-headern. Den här attacken går ut på att SIP-
agenters förmåga att ändra Contact Field på SIP-header. I detta fält så finns information om IP-
adressen på agenten. Med den informationen kan SIP-proxy t.ex. vidarekoppla samtalen till en 
annan giltig agent. 
 
Om den informationen skickas utan kryptering kan angriparen fånga upp det paketet, skicka 
samma registreringspaket med modifierat Contact Field så att paketet inehåller angriparens egen 
IP-adress. Innan attackeraren kan utföra detta måste denna först avregistrera den giltiga agenten 
från databasen och sedan ersätta registreringen med sin egen. På så sätt agerar angripare nu under 
falsk identitet.[6] 
 
Spoofing på SIP-proxy och registrar 
När en agent skickar ett register-meddelande till en SIP-proxy eller registrar kan angriparen 
lägga sig emellan och omredigera vägen för en SIP-agent. 
 
Exempel: Om en SIP-agent ska kommunicera inom domänen kth.se med IP adressen 10.10.10.10 
så kan angriparen skicka ett förfalskat svarsmeddelande till agenten med samma domännamn 
men med annan IP-adress som exempelvis 192.168.199.10 och därmed fånga upp agenten på 
angriparens egna SIP- eller proxyserver. Därmed kan angriparen avlyssna eller spela in samtalet. 

3.5.5.1 Säkerhetsbrist inom SIPs tillgänglighet 

Denial of Service (DoS) är ett av de största hoten mot datanätverk. Det som är specifikt med SIP 
är att angripare kan skicka förfalskade masspaket till SIP-proxy, server eller registrar.  
 
De tre meddelanden som skickas för att göra SIP otillgängligt är genom BYE-, REGISTER- och 
UN-REGISTERpaket.  

3.5.6 RTP-specifika säkerhetsrisker 

RTP står för hantering av mediadata som skickas mellan kommunikationsnoderna och innehåller 
därmed den mest värdefulla informationen. Angripare som utför attacker på VoIP-plattformar 
fokuserar vanligtvis på att fånga upp de mediadata som skickas över RTP.  
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I RTP används inte säkerhetsmekanismer som standard, utan det är upp till H.323 och SIP att 
ordna detta när det behövs. Mediadata överförs med klartext vilket betyder att det saknas 
sekretess, integritet och autentisering. Användarna som har tillgång till VoIP-nätverket via delat 
medium eller via ARP-förgiftning24 kan sniffa RTP-paketen, återskapa paketen och sedan lyssna 
genom en vanlig mjukvara-mediaspelare som t.ex. VLC eller Windows Media Player. 
 
Bland de största riskerna som RTP är känslig för är följande: 

• Passiv avlyssning (Konfidentialitet) 
• Aktiv avlyssning (Integritet) 
• Denial of Service (Tillgänglighet) 

 
Passiv avlyssning  
RTP skickas i klartext och kan bli sniffad på nätverket med mjukvaruverktyg såsom Wireshark. 
Det räcker dock inte med att fånga ett RTP-paket, utan alla RTP-paket om hela innehållet skall 
erhållas, eftersom RTP skickas genom dataströmmar. Att endast fånga ett paket är som att bara 
har fångat ett ord från en mening. Det som angripare gör med hjälp av Wireshark är att samla 
ihop alla fångade paketen med olika sekvensnummer och sätta ihop dem i rätt ordning, och 
slutligen spara allt till en ljudfil, exempelvis Wave-fil för att kunna återupspela informationen.[6] 
 
En Man-in-the-Middle-attack är en passiv avlyssning, då angripare försöker att samla och fånga 
RTP-paket vid en central punkt under kommunikationen, som exempelvis kan vara en switch. 
Den här attacken kan kallas trevägs-samtal. De två andra parterna är dock omedvetna om den 
tredje parten.  
 
Aktiv avlyssning 
Utöver passiv avlyssning så finns det aktiv avlyssning. Skillnaden mellan aktiv avlyssning och 
passiv avlyssning är att under passiv avlyssning så utför inte angriparen något mer än att fånga 
upp mediadata-paketen, men under aktiv avlyssning så ändrar angriparen innehållet eller skickar 
egen information under pågående samtal. Det finns två metoder för aktiv avlyssning: 
omplacering (replacement) eller ersättning (injection) av information som överförs med RTP 
såsom ljud, bild eller text. Med båda metoderna manipulerar angriparen tidsstämplar, 
sessionsinformation och SSRC (se kap 3.4.1) i RTP-paketen.[6]  
 
Denial of Service 
Det som är specifikt med DoS-attack för RTP är att angriparen skickar stora mängder av RTP-
paket som slutnoden till slut inte klara av att ta emot.  

                                                
�*�ARP-förgiftning: Angriparen skickar falska ARP-meddelanden till klienter i det lokala nätverket. Attacken är 
begränsad till det lokala nätverket och drabbar lager 2 och 3.�
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3.6.1.2 H.323 krypteringsprotokoll H.235.6 

H.235.6 det senaste krypteringsprotokollet framtaget av ITU som kan användas för att skydda 
konfidentialliteten av mediadata.  
 
H.235.6-protokollet krypterar datalasten i RTP-protokollet genom att använda någon av följande 
algoritmer: 56-bit DES, 56-bit RC2-kompatibel, 168-bit triple DES, eller 128, 192 eller 256-bit 
AES. Det generella tillvägagångsättet mellan två kommunicerande enheter vid användande av 
H.235.6 är att ett Diffie-Hellman-utbyte äger rum vid initieringen av förbindelsen. När Diffie 
Hellman-utbytet ägt rum kan mediadata krypteras på ett sådant sätt att endast de två 
kommunicerande enheterna kan dekryptera varandras mediadata. [23] 

3.6.2 Förslag gällande autentisering 
I detta kapitel beskrivs hur autentisering, bekräftandet för behöriga användare, för SIP och H.323 
fungerar. 

3.6.2.1 SIP-autentisering 

I SIP-kommunikation används digest-autentisering för validering av användare, vilket är en 
challenge/response25-metod. Mycket av den här metoden är mer eller mindre samma som HTTP-
digest-autentisering. När en SIP-agent skickar REGISTER eller INVITE-meddelande till en SIP-
server som kräver autentisering så skickar servern tillbaka 401 svarsmeddelande eller 407 
felmeddelande. [6] 
 
I 401 eller 407 svarsmeddelande kommer det vara en challenge(nonce). Det är i det här steget 
digest-autentiseringprocessen kan påbörjas. Följande innehåll i svarsmeddelande från SIP-
agenten till serven måste inkluderas: 

• Användarnamnet: SIP-agentens användarnamn (t.ex. Peter). 
• Miljö: Associerad miljö för sessionen (t.ex. domännamnet kth.se). 
• Lösenord. 
• Metod: SIP-metod under sessionen som INVITE eller REGISTER. 
• URI: Uniform Resource Identifier för SIP-agenten, t.ex. SIP:192.168.1.3. 
• Challenge: Den unika challenge som SIP-agenten fick av servern i 401 eller 407 

felmeddelandet. 
• Cnonce26 (valfritt): Agentens kryptografiska nonce skickas endast om QoS-information 

kommer med från servern. 
• Nonce Count (valfritt): Antal gånger SIP-agent har skickat en nonce värde. 

                                                
25 Challenge/Response: Är ett protokoll inom datornätverk där t.ex. Server ställer klienten en fråga, och klienten 
måste svara med rätt svar för att bli autentiserad.  
26 Cryptographic Nonce (Cnonce): Är ett godtyckligt tal som används en gång under krypterad kommunikation. 
Talen är slumpmässiga för att undvika replay-attacker. 
�
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SIP autentisering steg för steg: 
 

1. SIP skickar INVITE eller REGISTER till servern. 
2. Servern skickar tillbaka svarsmeddelande 401 eller 407 som innehåller challenge (nonce) 

för digest-autentiseringsprocessen. 
3. SIP-agenten skapar tre olika MD5-hasher och lägger sedan ihop dem för att skicka det 

rätta MD5-svaret tillbaka till servern.  
 
I den första MD5-hashen skapar agenten en hash som innehåller användarnamn, domän 
och lösenord.  
Andra MD5-hashen innehåller metoder och URI.  
Den tredje MD5-hashen innehåller nonce som SIP-agenten fick av servern, de två valfria 
Cnonce och Nonce-count samt de två första MD5-hasharna. 
 
Första: MD5 (Username: Realm: Password) 
Andra: MD5 (Method: URI) 
Tredje: MD5(Första MD5-hash: nonce: Andra MD5-Hash) 
 

4. SIP-agenten skickar den tredje MD5-hashen som svarsmeddelande till servern. 
5. Servern utför samma process som SIP-agenten gjorde i steg 3. Om MD5 hash-värdena 

matchar varandra så är SIP-agenten autentiserad.  

3.6.2.2 H.323-autentisering 

Det finns tre olika sätt H.323 kan använda sig utav för autentisering; symmetrisk kryptering, 
lösenordshash samt användandet av en publik nyckel.  
 
Symmetrisk autentisering 
Symmetrisk autentisering kräver ingen tidigare nyckeldelning eftersom metoden använder sig av 
Diffie-Hellman27-metod för att generera en delad hemlighet mellan enheterna.  
 
Varje enhet använder sig av ett ID, tidstämpel och ett genererat slumpmässigt tal, och krypterar 
detta med en hemlig nyckel (som är härledd av den delade hemligheten). Enheten som vill 
autentisera sig skickar den krypterade informationen till den enhet den vill autentisera sig hos.  
 
Den autentiserande enheten använder samma metod och ser om den krypterade informationen 
den mottog är densamma som den krypterade informationen den själv fick fram. Om de matchar 
är den förfrågande enheten autentiserad. [6]  
 

                                                
27 Diffie-Hellman: Är ett protokoll för utbyte av nycklar. Kan användas av två okända parter med hjälp av publik 
och privat nyckel som kombineras till en gemensam hemlig nyckel. 
�
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användarnumret. Alias kan antingen vara dynamiskt tilldelat av gatekeeper eller vara 
konfigurerat av terminalen själv. [6] 

3.6.3 Förslag på brandväggar 
Eftersom VoIP använder sig utav ett stort antal slumpmässiga RTP-portar för röstöverföring blir 
det problem för en vanlig brandvägg att tillgodose VoIP:s krav för att öppna portar och samtidigt 
behålla en hög säkerhetsnivå. H.323 och SIP är inte utvecklade med NAT i åtanke, vilket skapar 
problem när enheter i ett privat nätverk med privata (icke-globala) IP-adresser bakom en 
brandvägg försöker etablera samtal med terminaler utanför brandväggen. Själva uppkopplingen 
av samtalet som sker med TCP fungerar oftast utan problem, men transporten av röstdata som 
sker över UDP kommer ofta inte fram i ena riktningen eller båda riktningar. [7] 
 
En av de mer populära säkrare lösningarna till detta problem är IETF:s  (Internet Engineering 
Task Force) protokoll STUN (Session Traversal Using NAT), TURN (Traversal Using Relay 
NAT), samt ICE (Interactive Connectivity Establishment). Dessa protokoll är utvecklade just för 
att adressera problemet med NAT och VoIP. Däremot är ICE väldigt komplext och tog experter 
hos IETF mer än 6 år för att utveckla.[8] Många stora kända företag såsom Microsoft, Cisco, 
Sony Ericsson, Juniper, Nokia m.fl. använder sig av denna lösning.[9] För en säker 
implementation av denna lösning i ett VoIP-nätverk krävs stor kunskap inom området eftersom 
lösningen är mycket komplex. 

3.6.4  Förslag på förebyggande åtgärder gällande Real-Time Transport Protocol  
ZRTP 
ZRTP är en vidareutveckling av RTP som använder sig av Diffie-Hellman (DH) nyckelutbyte för 
SRTP-paket. När Diffie-Hellman används genereras unika nycklar på nytt varje gång en session 
skapas. Detta tillvägagångsätt med DH kringgår behovet av en tredje part som båda parter måste 
lita på för nyckelhanteringen. Detta tillvägagångsätt skyddar i sig inte mot en Man-In-the-Middle 
-attack.  
 
För att försäkra sig mot en Man-In-the-Middle-attack används en ”Short Authentication String” 
(SAS), som är ett hashvärde genererat från DH-nycklar. SAS-hashen skickas över ZRTP till båda 
terminaler, och jämförs verbalt av en person på respektive terminaler för att se om någon 
information i paketen har ändrats på vägen. 2006 lyckades NSA i USA kringgå detta skydd 
genom att använda ett syntetiskt röstsystem, men just denna typ av attack anses inte vara av stor 
betydelse för protokollets säkerhet.  
 
ZRTP använder sig även av gamla nycklar från tidigare samtal i nya samtal, vilket skapar en 
kontinuitet av nycklarna och på så sätt ytterligare säkrar från att en Man-In-the-Middle-attack 
genomförs. [6][10] 
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Secure Real-Time Transport Protocol 
SRTP kan användas för att skydda integritet och autentisering mellan två eller flera terminaler. 
Det är viktigt att använda en TLS-tunnel i samband med SRTP, annars kan nyckeln som används 
för dekryptering av SRTP-paket återfinnas i klartext i H.323-paketen under 
nyckelutbytesprocessen. Om en attackerare kommer över nyckeln kan han eller hon dekryptera 
SRTP-paketen som sänds över nätverket. 
 
Ett SRTP-paket är väldigt snarlikt ett RTP-paket, den enda skillnaden är vanligtvis 4 eller 10 
bytes authentication-tag. [11] SRTP-paket behandlas på samma sätt som RTP-paket gällande 
QoS-funktioner. I ett SRTP-paket är datalasten, röstinformationen, krypterad. Headern är 
däremot inte krypterat eftersom terminaler, routrar och switchar fortfarande behöver denna 
information för att veta var paketet skall. Genom att använda en HMAC-SHA1-funktion 
säkerhetsställs däremot integriteten och autentiseringen av paketen.  
 
En fördel med SRTP jämfört med IPSec är att SRTP kan användas hela vägen från terminal till 
terminal, till skillnad från IPSec som endast kan tillämpas från router till router. SRTP är 
dessutom effektivare med bandbreddsutrymmet då endast datalasten krypteras, jämfört med 
IPSec där den ursprungliga headern krypteras och en ny läggs till i paketet. [6] 
 
I ett SRTP-paket är alltså datalasten krypterad, och pakethuvudet samt datalasten autensierad 
vilket illustreras i figur 3:15. 
 

 
Figur 3:15 visar vilka delar av ett SRTP-paket som är krypterat 
respektive autentiserat. 

3.7 VoIP i mobil miljö 
Möjligheterna att ansluta sig till Internet genom de mobila enheterna ökar för varje år. Enheter 
som smartphone och bärbara datorer är alla kapabla till att kommunicera med SIP eller H.323.  
 
Nuvarande tekniker som finns för att ansluta sig till VoIP i mobil miljö är följande: 
 

• Voice over Wi-Fi – enheterna ansluter sig genom WLAN, Hotspot, WiMax. 
• Cellulära nätverket – enheterna ansluter sig genom 3G, 4G och LTE-tekniken. 
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VoWiFi 
Med VoWiFi så ansluter VoIP-enheter genom IEEE-standarderna 802.11x som finns på trådlösa 
nätverkskort genom WLAN nätverket på kontoret eller hemmet. Utanför hemmet eller kontoret 
försöker VoWiFi-telefonerna ansluta sig genom den närmaste accesspunkten s.k. ”hotspot”. 
”Vanliga nummer” som finns på fasta förbindelser kan användas förutsatt att de accesspunkterna 
är anslutna mot Internet.  
 
Roaming mellan accesspunkter är vital för att VoWiFi ska vara användbart då 802.11x-
standarden har en räckvidd på ca maximalt 100 meter per accesspunkt. Har organisationer gott 
om accesspunkter används dessa med fördel då roaming med Wi-Fi kostar betydligt mindre än 
GSM eller 3G-nät för samtal.[28] 
 
VoIP i cellulärt nätverk 
Antalet mobilabonnenter som har access till datanätverk genom 3G har ökats markant de senaste 
åren, delvis tack vare smartphones som Windows Phone, Android och iPhone. Även bärbara 
datorer som ansluter genom 3G-usb-modem är kapabla till att använda VoIP. 
 
Figur 3:16 visar en karta med 3G-täckning över Sverige för operatörerna TeliaSonera, Tele2 och 
Tre. Bilderna visar goda förutsättningar att använda VoIP-kommunikation över 3G-anslutning i 
Sverige. Den faktiska samtalskvalitén beror bl.a. på vilken ljudkodning som används och 3G-
mottagningen för olika platser.  
 

 
Figur 3:16 visar 3G-täckningskarta för operatörerna TeliaSonera, Tele2 och Tre i 
Sverige.[27] 

 
Att använda VoIP för röstsamtal istället för vanliga mobila röstsamtal över 3G-näten kan 
innebära kostnadsbesparingar eftersom VoIP använder datatrafiken istället för rösttrafiken.[29]  
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Av figur 3:16 kan vi se att tillgängliheten för 3G-nätet över Sverige för olika operatörer ej är 
rikstäckande, vilket är viktigt att ha i åtanke beroende på vilket område VoIP är avsett att 
användas i. 

3.7.1 Hot mot VoIP i mobil miljö 

Trådlösa nätverket skiljer sig från trådbundna nätverket då det är svårare att säkra upp nätverket 
fysiskt. En angripare har det svårare att koppla sin egen utrustning på med en nätverkskabel för 
att kunna komma åt utrustningarna, men med trådlösa nätverket så kan angripare komma åt 
signalen om denna är i närheten av signalens räckvidd. Verktygen som används för att exploatera 
svagheter i trådlösa nätverk är t.ex. Netstumbler och Wireshark. 
 
Säkerhetsrisker som finns när angriparen har lyckats komma åt det trådlösa nätverket är att bli 
avlyssnad. En enkel DoS-attack på trådlösa nätverk är att använda en radiofrekvensstörare (RF-
jammer). Radiofrekvensstöraren skickar störningar mot de trådlösa signalfrekvenserna i 
närheten, och därmed stör eller helt blockerar den trådlösa kommunikationen. 

3.7.2 Förslag på förebyggande åtgärder gällande hot mot VoIP i mobil miljö 

Trådlösa nätverk använder följande protokoll för säkerhet: 
• WEP (Wired Equivalent Privacy) – säkerhetsalgoritm för autentisering. Anses idag 

dock att vara osäker att användas. 
• 802.1X – portbaserad nätverksaccesskontroll (PNAC28) för trådlösa enheter som är 

kopplade till trådbundet LAN. Tillåter gemensam autentiseringsmekanism mellan 
accesspunkter och mobila enheter. 

• WPA och WPA2 (Wi-Fi Protected Access I and II) – En vidareutveckling av 
säkerhetsprotokoll från Wi-Fi Alliance eftersom WEP ansågs vara osäkert att använda. 
WPA och WPA2 använder sig av krypteringsmetoder som AES (Advanced Encryption 
Standard) och TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).[30] 

 

Vid användning av VoIP bör WPA eller WPA2 implementeras med ett starkt lösenord på 
accesspunkten. Detta minskar risken för lyckade bruteforceattacker väsentligt. För ökad säkerhet 
kan krypterad VPN29-anslutning användas mot organisationens nätverk. 
 
Autentisering kan vara ett problem när mobila enheterna förflyttar sig mellan olika accesspunkter 
(s.k. ”roaming”), vilket kan orsaka att samtalet bryts eller att ljud inte kommer fram under 

                                                
�"�Network Access Control: en del av datatekniken som kontrollerar accessen till nätverk, som t.ex. antivirus, IDS 
och sårbarhetsanalys.�
�%�Virtual Private Network: en teknik där en förbindelse sker över Internet genom att använda tunnlar som t.ex. 
PPTP, IPSec�
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samtalet. ”Fast handoff” är en ny standard under utveckling som skall hantera autentisering 
under roaming bättre för mobilanvändarna.[30] 

3.8 Spårbarhet inom VoIP 
Det finns arbete gjort som hävdar att det är möjligt att spåra VoIP-samtal för P2P-samtal, även 
om uppringaren använder sig av anonymiserande nätverk som har till uppgift att dölja källan till 
dataflödet, och även om VoIP-trafiken krypteras. Tekniken som används går ut på en 
modifiering av tidsluckorna mellan paketen i ett VoIP-flöde mellan den uppringde parten och 
uppringaren. Detta skapar en unik ”stämpel” för den aktuella VoIP-trafiken som enligt Xinyuan 
Wang et al. gör den spårbar. Genom att införa en ändring av tidsluckorna mellan paketen med så 
lite som 3 ms, vilket är värden som vanligt nätverksjitter producerar, så hävdar Xinyuan Wang et 
al. att en spårning är möjlig.[32] 

3.9 Framtiden för Voice over IP 
I skrivande stund fortsätter ITU med att utveckla ett nytt, mer komplett protokoll som kallas för 
H.325. Meningen med H.325 är att den ska vara mer flexibel och inte lika begränsade som SIP 
och H.323. Visionen är att H.325 ska vara uppbyggt med nuvarande problem i åtanke, såsom: 
 

• Dålig felhantering  
• Undermålig integrering för mobilsystem 
• Dålig support för brandväggar 
• Komplex uppbyggnad 

 
Resultatet av dessa kortkommandon är bland annat: 
 

• Komplexa slutterminaler vilket ökar kostnaden 
• Komplexa nätverksarkitekturer 
• Högre kostnader för att uppgradera systemet 
• Svårigheter att felsöka systemet  

 
I dagsläget finns alltså många problem med VoIP som bör adresseras, men utvecklingen inom 
området går snabbt eftersom det finns många fördelar med VoIP. VoIP-tekniken är med största 
sannolikhet här för att stanna, och förmodligen med en mer standardiserad lösning än de olika 
konkurrerande lösningarna som finns idag. 
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4. Analys 

4.1 Ska Försvarsmakten intressera sig för VoIP? 
VoIP utvecklas ständigt och trenden har hittills varit att fler och fler företag ersätter traditionell 
telefoni med VoIP. Kostnadsbesparingar jämfört med traditionell telefoni, ett ständigt 
förbättrande av VoIP-protokoll, hårdvara och den allmänna förbättringen av bandbredd resulterar 
bättre förutsättningar för att VoIP ska vara ett attraktivt alternativ till traditionell telefoni.  
 
Denna rapport har gett en överblick av komplexiteten i uppbyggnaden av H.323- och SIP-
baserade nätverk, och komplexiteten bäddar för potentiella hot vilken en del beskrivs i kap 3.5. 
Jämfört med traditionell telefoni är VoIP inte lika beprövat, och stor kunskap krävs för att 
förebygga säkerhetsrisker som är kända idag.  
 
Eftersom tillväxten för VoIP-tekniken har varit kraftfull och inte visar tecken på stagnering är en 
undersökning av VoIP att rekommendera med tanke på potentiella kostnadsbesparingar, samt en 
modernisering av kommunikationssystemet med de utökade tjänster som VoIP erbjuder i 
jämförelse med traditionell telefoni. 
 

4.2 H.323 eller SIP?  
H.323 och SIP var konstruerade av ITU respektive Internet Engineering Task Force (IETF).  
Båda protokollen var från början uppbyggda för olika syften.  H.323 var från början uppbyggt ur 
ett telekommunikationsperspektiv medan SIP var uppbyggt ur ett 
datakommunikationsperspektiv. De två protokollen utför egentligen samma funktion, dvs. att 
sätta upp så att två eller flera slutenheter kan kommunicera med varandra. När anslutningen är 
etablerad så använder båda protokollen RTP för mediedataöverföring.  
 
H.323 kodas binärt och SIP textbaserat som HTTP. Vid uppsäkring och justering av de två olika 
VoIP-protokollen så är SIP svagare på denna punkt. SIP är mer sårbar för DoS-attacker eftersom 
att den är textbaserad, genom svagheter i strängprocessering. [25] H.323 erbjuder logiska 
uppsättningar och har kompabilitet att kommunicera med de äldre befintliga 
telekommunikationsteknikerna. 
 
H.323-protokollen täcker det mesta i kommunikation, röst såsom videokommunikation, 
kompabilitet mellan olika kommunikationssystem, grundläggande samtals session, QoS osv. SIP 
är modulär och fyller egentligen bara grundläggande samtals-session och använder sig av andra 
protokoll som t.ex. DNS, SDP för att kunna utföra kompletterande funktioner för VoIP nätverk, 
så som användaridentitet, vidarekoppling osv.  
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Det är inte mycket som skiljer de två protokollen åt när det gäller funktionalitet. Valet mellan 
H.323 eller SIP beror på vilka krav som ställs på VoIP-nätverket. H.323 är ett mer avancerat 
protokoll som ger bättre kompabilitet med den traditionella telefonin och även mellan andra 
VoIP-system och stabilare sessioner eftersom H.323 använder mestadels TCP som transport för 
signaleringsprocessen. H.323 ger mer möjlighet till administration över nätverket och 
samtalskontroll.  SIP är till synes mer likt en klient och servermodell, och är enklare att förstå.   
 
Idag finns det mer H.323-VoIP-nätverk implementerade än SIP eftersom protokollet var först ut i 
marknaden, men med tanke på det mindre komplexa och mer flexibla SIP så har många VoIP-
leverantörer idag enheter som stödjer båda protokollen.[31] SIP är inte bara begränsat till att 
använda röst- och videokommunikation som H.323 var tänkt att göra från början. 
 
För varje ny uppdatering av de två protokollen så avtar dock skillnaderna mer och mer mellan 
H.323 och SIP.  

4.3 Om säkerhetsriskerna med VoIP 
Komplexiteten i H.323 och SIP och faktumet att VoIP arbetar på flera lager medför många olika 
potentiella sårbarheter med VoIP-modellen. Eftersom VoIP bygger på TCP/IP ärver VoIP de 
säkerhetsbrister som redan finns i TCP/IP. I detta examensarbete beskrivs många olika kända 
säkerhetsrisker som har identifierats och till viss del förebyggande åtgärder mot dessa.  
 
Att konfigurera ett VoIP-nätverk på ett tillfredställande säkert sätt för känslig information kräver 
i nuläget en stor expertis inom området, och givetvis en kontinuerlig identifiering av nya slags 
säkerhetshot i takt med att nya potentiella och för närvarande okända säkerhetshål identifieras.  
 

4.4 Vad bör organisationer tänka på vid implementation av VoIP med 
säkerhet i åtanke? 
Först och främst en analys över hur det nuvarande datanätverket ser ut. Analysen ska resultera 
med var eller hur VoIP ska integreras med det nuvarande nätverket. Både data och VoIP-trafik 
kommer då förmodligen att transporteras i samma dataförbindelser. Säkerhetsarbetet försvåras ju 
om organisationen finns på flera orter och antalet anknytningar som organisationen använder sig 
utav. 
 
När antalet datakommunikationsenheter som ska användas inom organisationen är bestämt så 
rekommenderas det att utveckla en lämplig nätverksarkitektur. VoIP- och datatrafik har olika 
krav på QoS, där röstrafik alltid bör prioriteras först, för att få bästa möjliga kvalité på samtalen. 
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Det är bäst att organisationen själv ansvarar för brandväggar då bättre kontroll över vilka som 
har ansvaret kan fastställas bland personalen. Brandväggar har funktioner som ger bättre skydd 
för konfidentialitet och integritet.  Intrång och skyddande system som Intrusion Detection 
System (IDS) hjälper också till med att motverka DDoS-attacker. 
 
Avlyssning är en av de stora säkerhetsrisker som kan drabba användare av VoIP. Att sätta 
kameraövervakning eller larm över viktiga utrustningar såsom SIP-Proxy eller H.323-Gateway 
rekommenderas för ökad säkerhet. Detta är ett exempel på fysisk säkerhet som kan ge begränsad 
åtkomst för angriparen. Även om kryptering eller autentisering används på VoIP-systemet så kan 
en angripare utföra en trafikanalys om han eller hon kommer åt denna utrustning fysiskt. En 
annan fysisk åtgärd är att ha ett backup-system för el om det sker strömavbrott. 
 
En annan fråga som organisationer bör tänka på är att hålla VoIP-systemen uppdaterade med de 
senaste uppdateringarna för protokollen, och att använda olika antivirus-system. 
 

4.5 Förslag till delvis implementation av VoIP för okänslig 
kommunikation 
Eftersom befintligt datanätverk redan finns hos de flesta organisationer är grunden redan lagd för 
ett fungerande VoIP-system. 
 
Ett förslag kan vara att delvis implementera VoIP i en del av nätverk där informationen inte är 
känslig, för att skapa en erfarenhetsbas kring VoIP innan en eventuell mer storskalig 
implementering av VoIP. Detta kan vara ett tillfälle att testa det ökade utbudet av funktionalitet 
som VoIP erbjuder, och även hur VoIP påverkas av överbelastning, störningar och andra faktorer 
som kan påverka stabilitet och kvalitét. 
 
Eftersom H.325, som adresserar många av de problem som nuvarande VoIP-protokoll har, är 
under utveckling är ett alternativ att följa denna utveckling istället för att implementera de äldre 
protokollen, och på så sätt ligga i framkant vid en eventuell implementation när väl H.325 kan 
sättas i bruk. Det är dock viktigt att ha i åtanke eventuella säkerhetsrisker som kan medfölja ett 
nytt protokoll som inte beprövat i samma utsträckning som äldre protokoll. 
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5. Slutsats 
Efter att ha undersökt strukturen, komplexiteten, säkerhetsbristerna samt säkerhetslösningarna 
kring VoIP, är bedömningen att Försvarsmakten bör närma sig VoIP-tekniken med försiktighet 
gällande eventuell implementation av VoIP. Ska VoIP implementeras på ett tillfredställande 
säkert sätt där säkerheten är en viktig parameter, krävs stor kunskap i området och ständig 
översikt av VoIP-systemet för att förebygga nya potentiella säkerhetsbrister.  
 
Faktumet att VoIP kan vara ett ekonomiskt försvarbart alternativ med utökad funktionalitet 
jämfört med traditionell telefoni, måste ställas i relation till kostnader som olika attacker kan 
åstadkomma om VoIP-nätverkets säkerhet riskeras, samt kostnaden för att hålla VoIP-säkerheten 
på ett sån pass hög nivå att riskerna är acceptabla. 
 
Trenden för VoIP visar på en omställning från traditionell telefoni till IP-telefoni inom en 
överskådlig framtid, därför kan det vara en god idé för Försvarsmakten att undersöka tekniken 
redan nu. 
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6. Förslag till fortsatt arbete 
Ett förslag till fortsatt arbete är hur integrationen med IPv6 påverkar VoIP med tanke på säkerhet 
och funktionalitet. En annan intressant fråga är hur säkerheten kring VoIP påverkas av en 
datalänk med stora bitfel i överföringen och andra suboptimala datalänkar. Med tanke på att ITU 
under tiden denna rapport skrivs utvecklar H.325 kan det vara intressant att i framtiden närmare 
granska och utvärdera H.325 i jämförelse med de protokoll som finns i skrivande stund, med 
speciell fokus på säkerhet och funktionalitet. En vidare undersökning angående möjliga 
spårningstekniker för VoIP-samtal, och tekniker som försvårar eller förhindrar spårning är en 
annan intressant fråga. 
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