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1. Introdução
1.1 Evolução do Sistema Telefônico até a Telefonia IP

O sistema telefônico passou por significativas mudanças no decorrer dos anos.
Segundo Colcher (2010), em seu início, eram utilizadas linhas diretas e dedicadas entre
os usuários. Com a crescente demanda de novas linhas, foi desenvolvido o sistema de
telefonia chaveado, onde as linhas não eram mais exclusivas, porém era necessário que
o usuário realizasse uma ligação à uma telefonista, e solicitasse que essa, por sua vez,
direcionasse a chamada ao destino desejado. Mais uma vez, o avanço tecnológico
permitiu que um dispositivo realizasse a função, antes manual da telefonista, de
direcionar a chamada ao número de destino automaticamente: o PABX (Private
Automatic Branch Exchange), primeiramente analógico e depois digital.
Enquanto que o sistema telefônico se baseia na comutação de circuitos, como
apresentado, as redes de computadores utilizam a comutação de pacotes, onde a
informação é fragmentada e encapsulada em pequenas porções. Esse segundo modelo
tomou proporções em escala mundial, facilitando a comunicação entre pontos distantes
de maneira barata e eficiente, pois utiliza o meio de transmissão por demanda, ao invés
de estabelecer um circuito dedicado para tal. Assim, apesar de não haver tantas
garantias quanto a comutação por circuitos, esse modelo amplamente utilizado abriu
espaço para a integração dos serviços; ou melhor, do aproveitamento da rede de dados
para a transmissão de voz. Dessa forma, surgiu o conceito de telefonia IP, que hoje é
cada vez mais utilizado, devido sua praticidade e redução de custos. Porém, como as
redes de computadores apresentam novos problemas à telefonia, tais como jitter, perda
de pacotes e segurança, vários protocolos foram apresentados para resolvê-los. Alguns
desses, em particular, entretanto, são muito recentes ou requerem um estudo mais
aprofundado para entender as suas vantagens frente aos demais. O SCTP, por exemplo,
é um protocolos da camada de aplicação amplamente utilizado em operadoras de
telefonia, porém seu uso é restrito fora desse cenário. Já os protocolos SRTP e zRTP, que
visam adicionar um canal seguro de transmissão de mídia, tem poucas implementações,
apesar dos seus benefícios.

1.2

Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é realizar um estudo
comparativo de protocolos comumente utilizados com outros, esses novos ou pouco
utilizados na telefonia IP: SCTP, SRTP e zRTP, protocolos esses que possuem melhorias e
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características em relação a qualidade na transmissão de mídia ou segurança - recursos
não disponíveis nos protocolos comuns hoje em dia. Para a realização de tais testes,
serão criados cenários em laboratório, ideais, e reais - considerando a atual
infraestrutura do campus São José do IFSC -, onde todos os resultados serão analisados
e documentados, para efetuar uma comparação de funcionalidade e desempenho.

1.3 Objetivos Específicos
Para a realização deste projeto tem-se como seguintes objetivos específicos:
Pesquisar as vantagens teóricas dos protocolos em questão.
Definir uma metodologia de testes a serem implementados para cenários ideais
e reais.
● Criar um roteiro de instalação e configuração dos serviços envolvidos na
implementação dos testes.
●
●
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2. Fundamentação Teórica
Segundo Kurose(2010), a comunicação pela Internet é estruturada em cinco
camadas:
1.
2.
3.
4.
5.

Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física
Devido ao escopo do trabalho, serão vistas apenas as duas primeiras camadas,
Aplicação e Transporte.

2.1 Camada de transporte
A camada de transporte é responsável por transmitir as mensagens da camada

de aplicação, entre cliente e servidor, e adicionar mecanismos para garantir a sua
entrega. Dois protocolos são bastante populares: UDP e TCP, e que serviram de base
para o desenvolvimento de um terceiro, SCTP, esse último mais voltado para
transmissão de mídia.
2.1.1 UDP
Algumas das principais características do protocolo UDP, descrito na RFC 768,
são a sua simplicidade e praticidade. Seu funcionamento básico utiliza o mínimo de
informações necessárias que possibilitam a comunicação entre cliente e servidor ou em
sistemas peer-to-peer (P2P). Por não ser um protocolo orientado a conexão, o UDP não
realiza nativamente nenhum tipo de controle de entrega, e por isso acaba sendo mais
rápido na maioria dos casos em que é utilizado, justamente porque as mensagens são
enviadas sem nenhum tipo de análise para controle e confirmação do destinatário. Ou
seja, uma mensagem enviada e não recebida (perdida ou descartada no percurso) não
poderá ser reenviada, cabendo a aplicação o controle caso necessário. Este sistema é
amplamente utilizado em aplicativos de compartilhamento de arquivos online.
O UDP, para uma maior velocidade na troca de informações, adiciona poucos
dados em seu cabeçalho para realizar o envio da mensagem ao seu destino. Além da
informação a ser transmitida, o protocolo UDP utiliza outros quatro campos para
definição de origem e destino da mensagem, conforme a Figura 2.1.
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Figura 2.1: Estrutura do segmento UDP.
Como podemos analisar na Figura 2.1, cada um dos quatro campos inseridos pelo
protocolo para formação do cabeçalho da mensagem utiliza 2 bytes, então apenas 8
bytes são adicionados à informação transmitida. Para este estudo, cabe destacar o
Checksum, que é uma sequência de 16 bits utilizados pelo receptor para, através do
cálculo de complemento de 1, realizar a verificação da informação recebida, e confirmar
se esta, passou por algum tipo de alteração. É, como pode-se perceber, o único
mecanismo de garantia de entrega fornecido, porém há outras vantagens:
● Pequena sobrecarga (overhead): apenas 8 bytes de cabeçalho para envio das
mensagens, enquanto que o TCP, como veremos a seguir, acrescenta 20 bytes.
● Sem atraso para conexões: Por não ser orientado a conexão, não há
estebelecimento de conexão (handshake), onde emissor e receptor negociam
uma série de parâmetros, com intuito de reduzir a chance de que ocorra uma
falha na comunicação durante a transmissão dos dados.
● Melhor aproveitamento do processamento do computador: vários serviços,
como os de consulta, a exemplo o DNS (Domain Name Server), que ao receber
uma solicitação de consulta envia a resposta ao solicitante sem manter uma
comunicação estabelecida a fim de confirmar o recebimento de sua mensagem.
Isso libera o computador para processar novos pedidos e realizar outras tarefas
(KUROSE,2010).

2.1.2 TCP
Enquanto o UDP visa simplicidade, o TCP possui uma série de serviços
responsáveis pela garantia do envio dos dados durante a transmissão, que vão desde a
retransmissão de dados perdidos até controle de congestionamento. Devido a sua
complexidade e quantidade de operações envolvidas no serviço de transmissão, mais
de uma norma foi escrita para especificar o funcionamento desse protocolo: RFC 793,
1122, 1323, 2018 e 2581 (KUROSE,2010).
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O TCP é um protocolo orientado a conexão, pois antes de haver qualquer tipo de
troca de dados entre aplicativos em diferentes computadores de uma rede, esses devem
garantir que os dois sentidos da transmissão estão disponíveis.
Devido a necessidade de se negociar a melhor forma de envio entre
computadores, o TCP é utilizado somente no método fim-a-fim, onde não há
possibilidade de utilização em um sistema multicast por exemplo. Apesar disso,
enquanto a comunicação entre os dois hosts for mantida, essa se dará de forma fullduplex, o que permite que ambos os envolvidos na troca de dados enviem e recebam
informações ao mesmo tempo com controles distintos dos dados.
Como o TCP mantém um controle das informações que devem ser transmitidas,
estes dados recebidos da aplicação são armazenados em um buffer antes de serem
enviados ao seu destino, cujo tamanho é uma das informações negociadas durante o
estabelecimento de conexão mencionado. Nesta etapa, o TCP armazena as informações
recebidas pelo socket aberto pela aplicação, e as envia ao destino da melhor forma
possível, fragmentando estas informações armazenadas no buffer e enviando-as de
forma segmentada, considerando que o tamanho máximo de cada um destes
segmentos não extrapole o MSS (Maximum Segment Size), tamanho máximo do
segmento. Este valor é determinado de acordo com o MTU (Maximum Transmission
Unit), que é o tamanho do maior quadro da camada de enlace que o host é capaz de
transmitir. Sabendo o tamanho do MTU do host e tendo em vista que esse deve ser
encapsulado em um datagrama IP, o protocolo TCP define qual o tamanho máximo do
MSS a ser adotado, que acabará sendo a quantidade máxima de informações da
aplicação que serão enviadas em um único datagrama. Durante este processo os dois
hosts envolvidos na troca de dados negociam também a velocidade de transmissão
destas informações, a velocidade de leitura do receptor define a velocidade de envio de
transmissão de dados do emissor, mesmo que possua uma capacidade superior de
envio, o protocolo TCP garante que a transferência de informações do emissor não seja
feita a uma velocidade superior à de leitura do host de destino, o que diminui
consideravelmente a possibilidade de haver uma sobrecarga no receptor e que partes
desta informação transmitida sejam perdidas, e precisem ser reenviadas, este processo
é conhecido como controle de fluxo.
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Figura 2.2: Estrutura do segmento TCP.
O segmento TCP, assim como o UDP, implementa a verificação de conteúdo, o
checksum, utilizado para o cálculo de redundância, a fim de detectar se a informação
contida no datagrama possui algum erro. Além disso, há outros campos para o controle
dos dados enviados e recebidos:
● Sequence Number: Utiliza 32 bits para fazer a identificação do número daquele
segmento dentro de uma sequência enviada ao seu destinatário, é utilizado para
controle da ordem dos segmentos enviados/recebidos.
● Acknowledgment Number: Utiliza 32 bits para informar ao outro host o número
do próximo segmento que ele aguarda receber. Através desta informação, o
outro host é capaz de saber qual foi o último segmento recebido pelo
transmissor deste segmento sendo analisado.
● Window: Utiliza 16 bits para indicar ao emissor o tamanho máximo de bytes que
ele poderá receber. É utilizado para que o emissor não envie, mesmo que capaz,
uma quantidade de informações superior ao que o receptor está apto a recebêlas.
● Checksum: Equivalente do UDP, é uma sequência de 16 bits utilizados pelo
receptor para realizar a verificação da informação recebida, e confirmar se esta,
passou por algum tipo de alteração.
Uma das ferramentas nativas do TCP, ausente no UDP, é a temporização para
reenvio de informações. Uma ferramenta simples, que deduz se o receptor recebeu ou
não determinado segmento que lhe foi enviado. Como acabamos de analisar, quando
as mensagens são recebidas em um host, através do número da sequência e do número
de reconhecimento, o próprio protocolo consegue comunicar ao outro host se os
segmentos estão chegando dentro da ordem esperada. Caso o cliente envie uma
mensagem ao servidor (ou vice-versa) e o outro não confirme este recebimento dentro
de um tempo máximo calculado pelo protocolo, o emissor considerará aquele segmento
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como perdido, e caberá ao emissor o reenvio, até que o receptor confirme o
recebimento daquela informação - ou a transmissão será encerrada. Se por um lado o
reenvio é garantia de entrega, por outro representa maior latência na transmissão - no UDP o
segmento é descartado e a transmissão prossegue sem a informação entregue.

2.1.3 SCTP
Segundo Pfützenreuter(2004), o protocolo SCTP (Stream Control Transmission Protocol)
está formalmente documentado na RFC 4960(2007). Apesar de não ser muito conhecido, esse
protocolo, assim como UDP e TCP, atua na camada de transporte e foi desenvolvido com a
finalidade de transportar mensagens de sinalização telefônica através da rede IP. O serviço
básico fornecido pelo SCTP é a transferência confiável de mensagens entre seus usuários,
considerando o tipo específico de conteúdo a ser entregue.
O SCTP é um protocolo orientado a conexões, com uma elevada eficácia na transferência
de dados através do reconhecimento de transmissões (ACK) que segue o mesmo conceito já
demonstrado no TCP, o de reenvio de segmentos. Além disto, fornece duas novas facilidades
em
relação
aos
protocolos
de
transporte
TCP
e
UDP:
●

Multihoming: Segundo VELOZO, multihoming é a técnica de se utilizar múltiplos pontos
de conexão a fim de evitar falha da rede se uma conexão falhar, dessa forma trata a
questão de controle de congestionamento pois otimiza o desempenho e diminui os
tempos de espera. Multihoming é a maior característica do SCTP em relação ao TCP.
Vale ressaltar que o protocolo SCTP suporta tanto endereços de conexão do IPV4 quanto
do IPV6.

Figura 2.3: Diagrama de um sistema Multihoming
●

Multi streaming: O SCTP permite vários fluxos de dados simultâneos, denominados
associações. Cada associação possui um número N de fluxos negociados antes de
estabelecer a conexão.
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De acordo com (Pfützenreuter, 2004), cada fluxo é um canal unidirecional, e não há a
necessidade de haver números iguais de fluxos para ambas as direções. Uma associação SCTP
que deseja ser similar a conexão TCP pode usar dois fluxos, um em casa direção.

Figura 2.4: Associações do SCTP.
Usando o multistreaming com SCTP, reduz-se o problema com os navegadores web que
só podem gerenciar duas conexões simultâneas - e que não usam pipelining. O cliente ou
servidor web poderia abrir imediatamente fluxos adicionais e enviar imagens, texto, etc. por
cada fluxo, reduzindo a latência global. Isso também poderia reduzir a sobrecarga que
normalmente afeta os servidores com várias conexões separadas, necessárias para atender a
um pedido.
O multistreaming do SCTP também pode ajudar em infraestruturas que conectam
múltiplos meios de comunicação simultaneamente. Por exemplo, se analisarmos a Figura 3
acima, o Fluxo 1 pode ser comunicação de voz, o Fluxo 2 poderia ser vídeo, o Fluxo 3, um
aplicativo compartilhado e assim por diante. (STALVIG)

O pacote SCTP possui um cabeçalho comum mais um número variável de chunks
que podem conter informações de controle ou de usuário (dados da aplicação).
Podemos observar a estrutura do cabeçalho do protocolo SCTP, adaptada da norma
RFC4960, conforme Figura 5.

Figura 2.5: Estrutura de cabeçalho de um pacote SCTP.
Do cabeçalho, cabe destacar dois campos:
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● Verification Tag: tag de verificação, esse valor é específico da associação e é
trocado entre o cliente e servidor no estabelecimento da associação. Dessa
forma, uma associação é formada por dois desses valores, uma para cada direção
da associação.
● Checksum: para a detecção de erros de transmissão, o cabeçalho dos pacotes
SCTP estão protegidos por um código de verificação. Esse código é calculado por
um algoritmo de CRC32c.
Observando a Tabela 1, adaptada de AMER e STEWART é possível fazer um comparativo entre
os protocolos de transporte SCTP, TCP e UDP.

Tabela 1 – Comparação entre protocolos de transporte

2.2 Camada de Aplicação
Esta é a camada responsável pela integração entre aplicativos e a camada de transporte,

o meio utilizado para estabelecer esta comunicação é denominado socket. Cabe ao
aplicativo definir o protocolo de transporte a ser utilizado no envio da informação, e
através deste socket repassa as informações de uma camada para a outra. A seguir serão
descritos alguns dos principais protocolos desta camada.

2.2.1 SIP

14
O Session Initiation Protocol (SIP) foi padronizado pela IETF e é descrito na RFC 3261. O
SIP é considerado um protocolo de aplicação, que utiliza o modelo “requisição-resposta”, similar
ao HTTP, para iniciar sessões de comunicação interativa entre usuários. Como funções básicas
do SIP pode-se destacar: sinalização do desejo de se comunicar, localizar usuário, negociar os
parâmetros necessários para estabelecer, modificar e terminar uma sessão (COLCHER et al,
2005).
Os elementos principais do protocolo SIP estão divididos em:
· Agente usuário (User Agent – UA): formado por clientes (UAC) que originam pedidos
de conexão e servidores (UAS) que recebem e respondem pedidos de conexão. Atuam
como agentes usuários equipamentos terminais como Telefones IP, Softphones, ATAs.
· Servidor proxy (Proxy Server): atua como cliente e servidor, de forma intermediária,
passando adiante requisições para o próximo servidor SIP. Podendo reter informações
para fins de faturamento, impor políticas de uso e consulta de banco de dados.
·
Servidor de redirecionamento (Redirect Server): fornece informações sobre a
localização do servidor para que o cliente possa entrar em contato diretamente.
·
Servidor de registro (Register Server): responsável pelo armazenamento de
informações e atualização sobre localização de agentes usuários.
Para iniciar uma sessão SIP o usuário que atua como cliente envia uma mensagem de
INVITE com todos os dados necessários para início de sessão no cabeçalho. Se o outro usuário
aceitar o convite responde com uma mensagem 200 OK.
A figura a seguir ilustra a troca de mensagens para o estabelecimento de uma sessão
SIP.
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Figura 2.6: Exemplo de uma uma sessão SIP.

2.2.2 SDP
Segundo a norma, o SDP (Session Description Protocol), possui a finalidade de descrever
os fatores relacionados a mídia que será usada em uma sessão. Este protocolo não possui
mecanismos de transporte próprios, por isso sua utilização sempre é feita em conjunto com um
protocolo de transporte.
A seguir serão abordados alguns exemplos de utilização do SDP conforme descrito na RFC 4566.
Exemplos de uso do SDP:




Iniciação de Sessão: O SIP utiliza mensagens de descrição para que os participantes
de uma sessão cheguem a um acordo sobre o tipo de mídia que será utilizada, e
como o SIP trabalha com um modelo de requisição/resposta a negociação da mídia
é feita usando o SDP.
Streaming de mídia: O protocolo RTSP trabalha com entrega de dados em tempo
real, tais como áudio e vídeo. Para efetuar a entrega ele utiliza a sintaxe do SDP para
descrever um conjunto de parâmetros entre cliente e servidor.
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E-mail e WWW: Meios alternativos de sessões incluem e-mail e www, nesse caso o
SDP é usado para permitir o lançamento automático de aplicações no cliente.
Sessão Multicast: A fim de auxiliar o anúncio de multimídia de conferências
multicast e outras sessões multicast, informações de configuração da sessão são
enviadas periodicamente para os participantes, assim os participantes podem usar
a descrição da sessão para iniciar as ferramentas necessárias para estabelecer a
sessão.

Assim como o SIP, o SDP é um protocolo baseado em texto e suas mensagens são descritas em
campos específicos, conforme descrito na tabela a seguir adaptada de Siécola(2010). Nem todos
os campos são obrigatórios, mas se estiverem presentes devem seguir a ordem da Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros de uma mensagem SDP.
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Exemplo de uma mensagem SDP:
v=0
o = João 1845375846 1845375846 IN IP4 joao.sip.com
s=c = IN IP4 192.168.27.103
t=00
m = audio 46000 RTP/AVP 0 6 8
a = rtpmap : 0 PCMU/8000
a = rtpmap : 6 DVI4/16000
a = rtpmap : 8 PCMA/8000

2.2.3 RTP
Segundo Kurose(2010), o RTP (Real Time Protocol), definido pela norma RFC
3550, é uma espécie de estrutura para organização das informações transmitidas entre
aplicações através da camada de transporte. Antes de uma aplicação repassar os dados
à camada de transporte para que estes, sejam enviados ao seu destino, a aplicação
deverá estruturá-los de forma a permitir que o receptor consiga organizar as
informações afim de reproduzi-las na sequência e tempo adequados. Independente do
protocolo de transporte utilizado para fazer o envio dos datagramas, o RTP possui alguns
campos em seu cabeçalho que permitem que o receptor consiga fazer esta organização
das informações recebidas, sejam elas pedaços de uma informação de áudio de uma
ligação via VoIP, ou até mesmo trechos de um stream de vídeo sendo transmitido via
rede em tempo real.
O funcionamento básico do encapsulamento da mídia via RTP acontece da
seguinte maneira: a aplicação define a taxa de segmentação e compressão da mídia
gerada que será transmitida, é como se a aplicação responsável pela transmissão de
uma música em uma rádio online definisse o intervalo de tempo em que o arquivo de
áudio será repartido, e à cada parte desta mídia são adicionadas outras informações
(detalhadas adiante no cabeçalho RTP) que facilitarão sua reorganização após a
recepção do destinatário. Quando esta estrutura está completa, todas as informações
são encapsuladas em um datagrama, normalmente, UDP, e por último em um IP, após
isso o pacote está formado e pronto para ser transmitido ao seu destino. No lado do
receptor o processo realizado é basicamente o contrário, quando o datagrama IP é
recebido, ao ser “desmontado”, surge o pacote UDP, que é analisado e entregue a
aplicação de destino da mensagem, e esta sim, ao extrair o pacote RTP do UDP, com
base nas informações de seu cabeçalho, deverá reorganizar a ordem desta, dentre as
outras mensagens que já recebeu e que ainda poderá receber do emissor.
Vejamos quais informações são acrescentadas à mídia para formação de um
pacote RTP, de acordo com a norma, o cabeçalho do pacote RTP deve conter os
seguintes campos:
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Figura 2.6: Estrutura do cabeçalho do pacote RTP
Vejamos o significado de cada campo do cabeçalho:
V=2: Este campo informa qual a versão do protocolo RTP do pacote, neste caso
é a versão 2. O número 1 indica o padrão anterior ao atual, e o 0 indica que o pacote
utiliza o padrão inicialmente implementado por uma ferramenta de áudio chamada vat.
Suas diferenças não serão abordadas neste documento.
P: Padding – Se o bit estiver com o valor igual a 1, indica que este pacote contém
um o mais octetos de enchimento em seu final, que não fazem parte da mídia
transmitida. O último octeto indica quantos octetos (ele incluso) devem ser ignorados.
Este procedimento é usado por alguns algoritmos de tamanho fixo, que trabalham
sempre com um determinado tamanho de pacotes, independentemente do tamanho
da informação transportada.
X: Extension – Se este bit estiver ativado, indica que o cabeçalho será seguido de
um cabeçalho secundário, utilizado em alguns casos, e definido no item 5.3.1 da norma
RFC 3550.
CC: CSRC Count – Este campo utiliza 4 bits para definir quantos identificadores
CSRC acompanham o cabeçalho.
M: Marker - A interpretação deste bit é definida por um perfil de aplicação, pode
ser utilizado para marcação de pacotes importantes em um fluxo de informações.
PT: Payload Type – Identifica o tipo de mídia transportada no pacote, um
receptor que não compreender o tipo de mídia identificada pelo emissor deverá
descartar completamente a informação transportada. A identificação padrão de cada
tipo de mídia é descrita pela norma RFC 3551, alguns exemplos são:
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Tabela 3 - Exemplo do padrão do Payload Type.

Neste caso o “A” indica que a mídia é do tipo “áudio”.
Sequence Number: Esta campo indica o número do pacote de uma sequência
enviada, cada pacote deve ter o valor deste campo incrementado em 1. O receptor pode
utilizar este valor para controle e detecção de perdas.
Timestamp: Informa o momento exato de amostragem do primeiro byte do
pacote RTP.
SSRC Identifier: Identificador da fonte de sincronismo – Este campo utiliza 32 bits
para identificar a fonte de transmissão das informações. A fonte pode receber dados de
outras origens, que contribuem para formação da informação a ser transmitida.
CSRC Identifiers: Identificadores das fontes de contribuição – Este campo lista e
identifica as fontes secundárias que contribuem de alguma forma com informações para
a fonte identificada no SSRC. O número de fontes listadas aqui é indicado no campo CC.

2.3

Criptografia

Foi analisado nos tópicos anteriores, várias formas de transferência de
informações entre hosts de formas eficientes e com garantia de entrega, mas nenhuma
delas implementa algum sistema que garanta que as informações transmitidas a um
determinado destinatário, sejam acessadas somente por ele. Em uma rede IP um
datagrama percorre inúmeros caminhos até chegar a seu destino, e a partir do momento
que este pacote deixa o emissor, o que garante que ele não sofrerá intervenção de
terceiros, e a informação transmitida não seja violada? O CRC, presente nos protocolos
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aqui analisados, certifica-se que a informação recebida é idêntica a enviada, mas não é
capaz de analisar se houve algum tipo de acesso indevido às informações transportadas.
Com base neste princípio, a organização Netscape desenvolveu originalmente
uma ferramenta chamada SSL (Secure Sockets Layer), futuramente modificada dando
origem a TLS (Transport Layer Security) padronizada pela RFC2246. Segundo
Kurose(2010) o SSL é atualmente utilizado em vários sistemas online que precisam
garantir a invulnerabilidade das informações de usuários inseridas em uma página web
por exemplo, vários sites de compras utilizam a ferramenta para criptografar
informações de cartões de crédito, dados para entrega, senhas, e outros dados. Este
serviço é implementado sobre o TCP e está disponível para qualquer aplicação que rode
sobre este protocolo.
Para utilização com o sistema de voz sobre IP, serviços como Asterisk e
FreeSWITCH utilizam no entanto o protocolo TLS, cujo principal objetivo também é
garantir a privacidade e integridade da informação transferida entre duas aplicações.
Este protocolo é composto de duas camadas, a TLS Record Protocol, e a TLS Handshake
Protocol. De acordo com a norma, em seu nível mais baixo, utilizando-se um protocolo
com garantia de entrega como o TCP, está o TLS Record Protocol, esta camada é
responsável por garantir a segurança da conexão, que dentre várias implementações
possui duas como suas principais:
• A conexão é privativa. Uma criptografia simétrica é utilizada para codificação
das informações. As chaves para criptografia das informações são geradas
exclusivamente para cada conexão estabelecida, e são baseadas em um segredo
negociado entre as duas aplicações através de um outro protocolo (como o TLS
Handshake). Este protocolo pode ser também utilizado sem encriptação.
• A conexão é garantida. O transporte das mensagens inclui um sistema de
checagem de integridade de mensagens utilizando uma chave MAC, funções de
segurança do tipo hash (como o MD5) são utilizadas para cálculos com MAC. O protocolo
Record pode trabalhar sem uma chave MAC, mas normalmente só é utilizado desta
forma quando outro protocolo utiliza o Record apenas como transporte, para
negociação de parâmetros de segurança.
A outra camada do TLS, o TLS Handshake é responsável por permitir que cliente
e servidor se autentiquem e que negociem um algoritmo para encriptação e as chaves
criptografadas antes que o protocolo de aplicação comece o envio de informações. A
conexão segura do Handshake provê três propriedades básicas:
• A identidade do usuário pode ser autenticada através da utilização de uma
criptografia assimétrica ou através de uma chave pública. Esta autenticação não é
obrigatória, mas normalmente é utilizada em ao menos um dos hosts envolvidos na
troca de informações.
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• A negociação de um segredo compartilhado entre hosts é completamente
segura, e não pode ser interpretada nem mesmo por um atacante posicionado entre os
dois hosts durante a troca das mensagens.
• A negociação é confiável, é impossível haver algum tipo de modificação na
informação transmitida, sem que esta, seja detectada pelo hosts envolvidos na troca das
mensagens.
A norma cita que uma das principais vantagens deste protocolo é a
independência dos protocolos de aplicação. Protocolos de camadas superiores podem
utilizar o TLS de forma transparente. O padrão do TLS, entretanto, não especifica como
os outros protocolos deverão interagir com as ferramentas de segurança do TLS. As
decisões de como realizar o TLS handshaking, e como interpretar a troca de certificados
de autenticação, fica a critério dos desenvolvedores e programadores dos protocolos
que rodarão sobre o TLS.

2.3.1 SRTP
Como citado anteriormente, sistemas VoIP utilizam basicamente o protocolo
RTP para transmissão da mensagens entre usuários, protocolo este, que não realiza
nenhum tipo de encriptação da mídia contida nos pacotes trocados entre ambos,
suportem os clientes os protocolos SSL e TSL ou não. Com base em protocolos
considerados seguros como o SSL e TLS, e devido à falta de algo equivalente para
aplicações VoIP, uma pequena equipe de especialistas no protocolo IP e em criptografia
das organizações Cisco e Ericsson desenvolveram o protocolo SRTP (Secure Real-time
Transport Protocol), publicado em março de 2004 na IETF pela norma RFC 3711. Assim
como o RTP possui um protocolo paralelo para controle de uma sessão RTP chamado
RTCP (Real-time Transmission Control Protocol) o SRTP foi criado também
paralelamente com SRTCP, que se propõe a aplicar as mesmas especificações e
funcionalidades de segurança e criptografia ao RTCP como o SRTP o faz para o RTP.
Apesar de encriptação e autenticação serem listadas como duas de suas
principais funções, elas, segundo a norma, não se tornam obrigatórias com a utilização
do SRTP ou SRTCP, e podem ser desabilitadas individualmente caso necessário. Somente
a mensagem de autenticação do SRTCP não poderá ser desabilitada, tornando-se
obrigatória.
Ambos os protocolos (SRTP e SRTCP) utilizam o sistema AES como codificador
padrão da mídia, um sistema desenvolvido em 2001 pelo Instituto Nacional de Padrões
e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST), logicamente o mesmo padrão é adotado na
hora de decodificar as informações recebidas.
Uma vez que o SRTP foi implementado a partir do RTP, vários campos do
cabeçalho de um pacote SRTP são idênticos e por isso podem ser equiparados aos do já
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analisado RTP, vejamos o padrão do cabeçalho de uma mensagem SRTP, e em seguida
o significado dos campos adicionados aos nativos do RTP:

Figura 2.8: Estrutura do cabeçalho da mensagem SRTP.

Os novos campos do cabeçalho são:
• Encrypted Portion – Campo utilizado para encriptação da carga do RTP,
incluindo os bits de preenchimento, caso estejam presentes na carga original.
O SRTP MKI e o authentication tag, são os dois únicos novos campos do SRTP em
relação ao RTP, suas funcionalidades são:
• SRTP MKI (Master Key Identifier) – Campo opcional, de tamanho configurável.
Este campo carrega a chave mestra (Master Key), utilizada para derivação de chaves
secundárias que autentiquem e/ou codifiquem um pacote específico.
• authentication tag – Campo de utilização recomendada, este campo carrega
informações das mensagens de autenticação. A parte autenticada (Authenticated
Portion no diagrama) do pacote SRTP engloba o cabeçalho do RTP seguido pela parte
criptografada do pacote SRTP. Entretanto, quando encriptação e autenticação são
utilizados, a encriptação deve ser feita antes da autenticação pelo emissor, e da mesma
forma no receptor. Este campo provê a autenticação do cabeçalho RTP e da carga, e
indiretamente realiza também uma proteção de ataques conhecidos como replays (em
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que as mensagens são interceptadas por terceiros e retransmitidas ou atrasadas
propositalmente), autenticando o sequence number.
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2.3.2 ZRTP
Segundo a RFC 6189, o ZRTP é um protocolo de negociação de chaves criptográficas
entre usuários terminais em ligações VoIP que utilizem transmissão de mídia via RTP. O
protocolo funciona basicamente com a mesma função do SRTP, proteger a mídia transmitida
entre usuários, porém o ZRTP utiliza o sistema de troca de chaves Diffe-Hellman, um dos
sistemas mais antigos relacionados à chaves criptográficas, sistema este, que permite que dois
usuários que não compartilhem nenhum tipo de informação pré-definida um do outro,
consigam definir uma chave em comum, a fim de estabelecer uma canal seguro de comunicação
sobre um meio não confiável. O sistema é utilizado como base para o desenvolvimento de uma
série de outros protocolos de criptografia. A seguir há um exemplo básico de como a geração da
chave é realizada, por motivos didáticos, o diagrama utiliza cores associadas a cada usuário ao
invés de sequências de números, no sistema real valores numéricos são utilizados para geração
da chave entre os usuários.

Figura 2.9: Geração da chave D-H.

Uma das vantagens do ZRTP em relação à outros protocolos criptográficos é que ele
realiza a negociação da chave durante o stream RTP, e por isso, não depende do protocolo
utilizado para estabelecer a sessão entre os terminais envolvidos na ligação VoIP, uma nova
chave criptográfica é gerada sempre que uma nova sessão é estabelecida, sem necessidade da
utilização de uma infraestrutura com chaves públicas, ou certificações, e isso permite que
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equipamentos terceiros, que não implementem o protocolo, possam estabelecer a comunicação
entre terminais que a suportem, como na figura a seguir, adaptada de
http://support.privatewave.com/display/WS/ZRTP, que ilustra a negociação da chave ZRTP via
RTP durante uma chamada SIP:

Figura 2.10: Negociação de chaves do ZRTP.
Todas as mensagens ZRTP seguem o mesmo padrão de cabeçalho, com diferente
tamanhos e significados, porém a maioria dos campos são invariáveis, de acordo com a norma.
Vejamos os significados de cada campo:

Figura 2.11: Padrão do cabeçalho ZRTP.
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0 0 0 1: Os dois primeiros bits são setados em 0, para que o destinatário não confunda o pacote
recebido com um RTP, uma vez que não existe versão “00” do protocolo RTP. Os 12 bits restantes
deste campo são preenchidos com zeros, e ignorados no recebimento.
Sequence Number: Número incrementado a cada novo pacote transmitido, seu valor inicial é
gerado de forma aleatória, e é utilizado para controle de perda de pacotes e reorganização de
pacotes que cheguem fora de ordem.
Magic Cookie ‘ZRTP’: String de 32 bits, invariável, que apenas identifica um pacote ZRTP, seu
valor sempre será 0x5a525450.
Source Identifier: Este campo carrega o número SSRC da origem do pacote, para que o destino
consiga diferenciar os pacotes recebidos, caso este, esteja com sessões estabelecidas com mais
de um terminal simultaneamente através da mesma porta.
ZRTP Message: Campo de tamanho variável, de acordo com o tipo de mensagem carregada.
CRC: Palavra para análise e verificação de erros através do sistema CRC-32. Previne que erros
não detectados pelo CRC do protocolo UDP, com 16 bits por palavra, possam ocorrer de forma
despercebida.

2.4

Telefonia IP

A constante evolução das tecnologias que envolvem o sistema telefônico atual
faz com que cada vez mais produtos sejam lançados a fim de interligar de forma
customizada o serviço público de telefonia com o sistema privado. Antigamente,
empresas e organizações que possuíssem mais de uma loja, como matriz e filiais,
precisavam obrigatoriamente de serviços contratados com operadoras de telefonia que
interligavam suas filiais através de canais telefônicos reservados fazendo com que as
ligações entre filiais ocorram sem tarifação e de forma simplificada, normalmente
utilizando o sistema de ramais, porém este serviço obviamente tem um custo de
contratação e manutenção, além de nem sempre permitir a integração da rede privada
com a de telefonia pública.
Com a expansão da área de cobertura do serviço de internet ao redor do Brasil e
do mundo, sistemas VoIP como PABX virtuais vem sendo cada vez mais utilizados, pois
neste caso, além de não se precisar de linhas contratadas com operadoras telefônicas,
basta um sinal de internet para interligar dois pontos distantes via rede e realizar a
comunicação entre eles através do VoIP, em alguns casos, nem mesmo internet é
necessário nos dois pontos, uma rede de dados, ou VPN entre os pontos já é suficiente
para interligá-los.
Ferramentas como o Asterisk permitem esta comunicação via rede, ele funciona
como uma central telefônica, além de ser possível interligá-lo à rede de telefonia
pública, pode-se criar ramais e troncos IP e fazer com que telefones IP, softphones e
outros servidores também com Asterisk (ou outros serviços) realizem e recebam
ligações telefônicas de forma segura e eficiente, como no cenário demonstrado a seguir:

27

Figura 2.12: Exemplo de um cenário VoIP.

A utilização de um servidor SIP como Asterisk ou FreSWITCH em um cenário VoIP,
possibilita a customização do ambiente de acordo com as necessidades do usuário,
porém a configuração de um sistema deste normalmente exige que o mantenedor
possua conhecimento avançado em redes e telefonia, e o grande problema do mercado
telefônico brasileiro atualmente, é que técnicos que trabalham há anos com telefonia
não se especializaram em redes, tornando a configuração deste tipo de infraestrutura
ainda mais trabalhosa e suscetível a problemas. Já encontramos no mercado
equipamentos do tipo PABX IP com servidores Asterisk (ou algum outro com a mesma
finalidade) embarcados, facilitando (e restringindo) a configuração do ambiente VoIP,
normalmente estes equipamentos já vem pré-configurados, o que facilita a instalação e
utilização por usuários com pouco conhecimento da tecnologia, no entanto, inúmeros
fatores comuns à rede de dados e internet podem atrapalhar o funcionamento ideal
deste tipo de sistema, fazendo-se necessário a implementação de um serviço de QoS,
principalmente porque este tipo de sistema normalmente não provê um link de dados
exclusivo entre os equipamentos IP, logo, quanto mais equipamentos de rede, como
computadores, acessando a mesma rede de dados dos servidores e terminais VoIP, pior
será a qualidade do serviço de voz, e mais necessário será a priorização dos pacotes de
voz sobre os de dados na rede.
Vejamos alguns fatores que atrapalham a comunicação de voz em um ambiente
IP e alguns dos métodos de tratativa destes problemas.
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2.4.1 Qualidade de Serviço
A rede de dados não está devidamente preparada para o tráfego de aplicações sensíveis
ao atraso, como é o caso da telefonia IP, isso ocorre porque a rede IP trabalha de uma maneira
não orientada a conexão, ou seja, não aloca um caminho fim a fim para entrega dos pacotes.
QoS (Quality of Service), tem a finalidade de garantir o melhor desempenho fim a fim de
determinada aplicação. Parâmetros como largura de banda, latência, jitter, perdas, são muito
relevantes para obter a qualidade esperada em uma ligação VoIP, veremos a seguir de uma
maneira mais detalhada cada um desses parâmetros.

·

Largura de banda
É um parâmetro primordial pois é necessário que esteja disponível uma largura
de banda mínima para rodar determinadas aplicações. A tabela a seguir mostra o
consumo de banda de algumas aplicações:

Tabela 4 - Consumo de banda por aplicação.



Atraso e latência

Atraso corresponde ao tempo que os pacotes de voz levam para chegar ao destino, ou
seja, o atraso fim a fim. Latência é a soma dos atrasos de processamento, de transmissão, de fila
nos roteadores, de propagação nos enlaces e processamento em sistemas finais. No caso de
aplicações multimídias como o VoIP, atrasos de até 150 milissegundos são aceitáveis para a
qualidade da conversação (KUROSE, 2010).



Variação de atraso (Jitter)
Jitter é a diferença de atraso dos pacotes. Devido ao atraso nas filas dos roteadores
pode acontecer de pacotes que tenham a mesma origem levarem intervalos diferentes
de tempo para chegar ao mesmo destino. Cada pacote possui seu atraso, devido às rotas
diferentes pelas quais os pacotes são encaminhados pela rede e devido a diferença de tamanho
dos pacotes entre outros fatores.

O jitter introduz alguns “cliques” nas conversas. Para retirar o efeito, os pacotes
são armazenados em buffers, até que cheguem os pacotes mais atrasados.
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Perda de pacotes
Falha nos links e congestionamentos na rede podem ocasionar perdas de
pacotes. No caso de VoIP, perdas de pacotes implica perda da qualidade da voz recebida,
para evitar a degradação do sinal de voz recebido são especificados valores máximos
aceitáveis de perda. Segundo Kurose(2010), um pacote será considerado perdido se
nunca chegar ou chegar depois do tempo de reprodução programado.
Conhecidos os parâmetros que influenciam o QoS, cabe ao administrador da
rede escolher e implementar mecanismos que se adequam melhor ao tipo de aplicação
em questão. A utilização de mecanismos de Qos se faz necessária de maneira mais forte,
segundo Santana(2004), em períodos de picos de tráfego, congestionamentos ou carga
muito elevada, nessas situações o QoS deve tratar questões como: como alocar
recursos, como selecionar o tráfego, como priorizar pacotes, como descartar pacotes,
entre outros.
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3. Proposta
A proposta deste trabalho será estudar o protocolo de transporte SCTP e
os protocolos de aplicação SRTP e ZRTP, protocolos estes ainda não tão conhecidos,
porém com novos recursos relacionados à segurança, que surgem como alternativas aos
protocolos mais utilizados em telefonia IP, como o RTP, TCP e UDP, que para melhor
entendimento, também serão analisados e descritos na fundamentação teórica deste
trabalho.
O estudo destes protocolos prevê identificar suas principais características, a fim
de compará-los, para posteriormente testá-los e verificar sua eficácia ou não na prática.
Nossa proposta visa primeiramente definir os cenários a serem testados,
baseados em uma matriz de combinação dos protocolos utilizando cenários ideais e
reais, simulando problemas como perda de pacotes, jitter, atraso, entre outros.
Para implementar os cenários propostos serão utilizados as ferramentas Asterisk
e FreeSwitch, softwares capazes de realizar chamadas telefônicas em um ambiente IP,
possibilitando também a integração com a rede pública de telefonia comutada. Além
disso, serão utilizados diferentes softphones a serem definidos no desenvolvimento
deste trabalho.
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4. Desenvolvimento
No escopo deste projeto estava previsto realizar a maior quantidade possível de
testes, nos mais variados cenários, envolvendo o Asterisk e o FreeSWITCH, porém,
segundo o site oficial do Asterisk (www.asterisk.org), este, não oferece suporte nativo
para o método de negociação de chaves criptográficas zRTP, nem ao protocolo de
transporte SCTP, sendo assim, todos os testes e comparações apresentadas a seguir são
resultado de “simulações” feitas via ponto a ponto ou através de contas SIP autenticadas
em um servidor Ubuntu com intermédio da ferramenta FreeSWITCH.
Uma vez que não abordamos a utilização do FreeSWITCH em nenhuma disciplina
do curso, uma das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento deste projeto,
foi encontrar um guia ou tutorial explicativo de como instalar e configurar o FreeSWITCH
com pleno suporte aos protocolos sugeridos (SCTP, SRTP e zRTP). O site oficial do projeto
(www.freeswitch.org) traz uma série de tutoriais explicando como instalar e configurar
a ferramenta, porém para um usuário leigo, seguir os comandos descritos no passo a
passo não resultará em uma instalação funcional da ferramenta, impossibilitando o uso
adequado em um servidor SIP. Algumas dependências não estão listadas, no site oficial,
dentre as consideradas como obrigatórias para a instalação do FreeSWITCH.
Abaixo segue tutorial detalhado de como o FreeSWITCH foi instalado e
configurado nos servidores, todos utilizando a versão 12.04 do Ubuntu, de 32bits, sem
nenhum tipo de atualização ou prévia configuração. Todos os comandos foram
realizados como super usuário.

4.1 Instalação do FreeSWITCH
Atualização de repositórios:
apt-get update

Instalação das dependências:
apt-get install devscripts pbuilder gcc make bison automake autoconf
flex libtool git-core zlib1g-dev libncurses5-dev libjpeg-dev libssldev lksctp-tools

Criação do diretório onde será instalado o FreeSWITCH:
mkdir /usr/local/freeswitch
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Download dos arquivos necessários para instalação do FreeSWITCH:
cd /usr/local/src/
git clone git://git.freeswitch.org/freeswitch.git
git clone git://git.freeswitch.org/freeswitch-contrib.git
git clone git://git.freeswitch.org/freeswitch-sample-configs.git

Configuração da instalação do FreeSWITCH com suporte a SCTP, SRTP e zRTP:
cd /usr/local/src/freeswitch
./bootstrap.sh
./configure --enable-zrtp-sctp

Ao concluir a configuração, a tela exibida deverá ser esta, onde é apresentado a
localização dos principais diretórios e arquivos do FreeSWITCH:

Figura 4.1: Instalação do FreeSwicth
Instalação:
make && make install
make all cd-sounds-install cd-moh-install
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Isso conclui a instalação do FreeSWITCH com suporte a SCTP, SRTP e zRTP. Para
inicializá-lo basta utilizar o comando:
/usr/local/freeswitch/bin/freeswitch

Uma tela similar da Figura 4.2 indica que a instalação ocorreu com sucesso e o
servidor FreeSWITCH está rodando:

Figura 4.2

Para encerrar o FreeSWITCH não há necessidade de acessá-lo via console, basta
utilizar o comando:
/usr/local/freeswitch/bin/freeswitch -stop

Uma ferramenta muito útil instalada junto com o FreeSWITCH é a fs_cli,
programa capaz de conectar o usuário a uma instância do FreeSWITCH que esteja
rodando em algum servidor de sua rede local, ou em um sistema remoto. O fs_cli utiliza
um socket de eventos do FreeSWITCH para transmitir comandos inseridos pelo usuário
para o FreeSWITCH e exibir as mensagens de resposta do servidor de volta ao usuário.
O consideramos fundamental para acompanhamento de chamadas em curso e
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depuração de problemas envolvendo o servidor ou alguma de suas contas SIP. A análise
das mensagens é um tanto complicada, porém o nível de detalhes das informações
apresentadas dá ao usuário a possibilidade de identificação do ponto exato em que
problemas podem ocorrer. Os testes foram feitos interligando diferentes servidores
através de entroncamentos SIP seguindo o tutorial do site oficial, e o resultado não foi
o esperado, um servidor não completava chamadas para o outro, e através dos registros
do fs_cli conseguimos identificar o problema exato que impedia que as chamadas
fossem completadas. Mais detalhes serão abordados no capítulo de testes entre
servidores interligados.
Para acessar o fs_cli basta executá-lo em seu diretório padrão:
/usr/local/freeswitch/bin/fs_cli

Alguns parâmetros podem ser utilizados durante a inicialização do fs_cli, mas
normalmente não é necessário, uma vez que caso o usuário não o execute com algum
parâmetro específico, este, fará a conexão por padrão no endereço 127.0.0.1, se o fs_cli
for executado no mesmo servidor onde o FreeSWITCH está rodando, já será o suficiente
para acessar a tela abaixo:

Figura 4.3
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Sem que o usuário insira nenhum comando, apenas mantendo a conexão com o
servidor estabelecida, durante uma chamada da conta 1000 para a conta 1001, várias
informações passam pela tela de registro do fs_cli:

Figura 4.4:

Nesta etapa da chamada, o FreeSWITCH compara o número discado (1001) com
suas regras do plano de discagem, vemos que em uma das linhas, há a mensagem:
Dialplan: sofia/internal/1000@192.168.175.131 Regex (FAIL) [extension-intercom]
destination_number(1001) =~ /^8(10[01][0-9])$/ break=on-false

Resumidamente, a conta 1000@192.168.175.131 encaminhou uma chamada
para o número de destino “1001” [destination_number(1001)], e o FreeSWITCH
compara o número recebido com a regra de discagem “^8(10[01][0-9])$”, ao ver que o
número recebido não se adequa à regra [Regex (FAIL)], o FreeSWITCH tenta compará-lo
com a sua próxima regra: “^(10[01][0-9])$”, esta, é uma regra genérica para o
encaminhamento de chamadas para qualquer destino que comece com 10, o terceiro
dígito seja 0 ou 1, e o quarto dígito seja qualquer valor entre 0 a 9. Como o número
discado foi 1001, este, se adequou à regra, e a próxima linha do log já mostra que o
FreeSWITCH interpretou o código “1001” como uma chamada originada para a conta
1001, e dá sequência no encaminhamento da ligação:
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Dialplan: sofia/internal/1000@192.168.175.131 Action export(dialed_extension=1001)

Para encerrar a cessão do fs_cli, sem interromper o FreeSWITCH, utiliza-se o comando:
/exit

Os arquivos de configuração do FreeSWITCH são em sua maioria .xml, e podem
ser editados com qualquer editor compatível com a extensão. Por padrão, 20 contas são
criadas de forma automática durante a instalação, da 1000 até a 1019, todas com a
senha 1234. Para autenticá-las, basta configurar uma das contas e senha em um
softphone com suporte a SIP e configurar o servidor de registro com o endereço IP do
servidor onde o FreeSWITCH foi instalado, na porta 5060.

4.2

WireShark

No decorrer deste projeto, a ferramenta WireShark foi utilizada para análise do
registro de quadros trocados entre as máquinas clientes e o servidor FreeSWITCH. Sua
principal função é monitorar uma interface de rede (física ou virtual) a fim de registrar
todo e qualquer pacote recebido ou enviado através daquela interface. A ferramenta
conta também com uma série de bibliotecas que são instaladas por padrão (outras
podem ser baixadas separadamente e adicionadas ao programa) que identificam o tipo
do protocolo utilizado pelo host para formar o datagrama, e detalham a mensagem de
forma reorganizada, para que o usuário possa ter acesso às informações contidas no
datagrama de maneira clara.
Existem versões gratuitas para o sistema operacional Linux e Windows, para os
testes realizados, a versão para Linux foi a escolhida, a seguir será mostrado como a
ferramenta foi instalada e configurada no Ubuntu 12.04 LTS.
Os repositórios padrões da versão 12.04 LTS do Ubuntu já contém o WireShark
dentre seus aplicativos que podem ser instalados via apt-get, também não há nenhuma
dependência que necessite ser instalada antes do WireShark ou repositório que precise
ser adicionado à lista padrão.

Basta acessar o terminal do Ubuntu e digitar o comando:
apt-get install wireshark
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Após instalar a ferramenta ela pode ser inicializada com o comando:
wireshark

Ao inicializa-lo, a tela inicial será a da Figura 4.5:

Figura 4.5

Dentre os atalhos da tela principal, no menu “Start” é listado as interfaces
reconhecidas pelo WireShark, neste caso a interface que interliga nosso servidor à rede
das máquinas clientes é a eth0, ao clicar nela é aberto uma tela de configuração de filtros
para a futura captura de pacotes, para os testes realizados, as principais informações
contidas nesta tela são o “IP address”, que não precisa ser modificado (este campo
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apenas informa o endereço IPv4 e v6 da interface selecionada), e o “Capture Filter”,
campo onde pode-se configurar algum filtro para que somente os pacotes relacionados
àquele filtro sejam exibidos dentre os capturados.

Figura 4.6

Os filtros mais utilizados para realização dos testes deste relatório foram:
Ip.addr==endereço ip - Exibe somente os pacotes cuja origem ou destino seja o
endereço IP digitado.
SIP - Exibe somente as mensagens SIP/SDP.
RTP - Exibe somente os pacotes de mídia protocolados via RTP ou SRTP.
ZRTP - Exibe somente as mensagens de negociação de chaves criptográficas via zRTP.
SCTP - Lista mensagens transmitidas via protocolo de transporte SCTP.
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4.3

Criptografia no FreeSWITCH

Instalar o FreeSWITCH com suporte a criptografia não faz com que ele habilite
esta função de forma automática, alguns arquivos precisam ser editados ou criados para
que as chamadas comecem a ser criptografadas, existem formas diferentes de
configurá-los de acordo com o nível de criptografia desejado no sistema, vejamos alguns
níveis:

4.3.1 Criptografia da Mídia
Esta é a configuração mais simples possível do FreeSWITCH quando o que se
busca é um nível mínimo de segurança em questão de criptografia de chamadas.
Quando configurado desta forma, o FreeSWITCH transmitirá as mensagens de controle
de chamadas entre as contas SIP sem nenhum tipo de criptografia, tornando o sistema
vulnerável a interceptação de ligações, entretanto, toda a mídia transmitida via RTP
entre os envolvidos na chamada será criptografada, fazendo com que somente eles,
consigam reproduzir a mensagem da forma correta. Chequemos a configuração:
O documento do FreeSWITCH responsável pela habilitação da criptografia de
mídia via protocolo zRTP é o “switch.conf.xml” e por padrão, fica localizado no
caminho abaixo:
/usr/local/freeswitch/conf/autoload_configs/switch.conf.xml
Para habilitar o suporte ao protocolo, deve-se editar este documento e alterar
o valor do parâmetro “rtp-enable-zrtp” para de “false” para “true”. Caso esteja
<param name="rtp-enable-zrtp" value="true"/>
utilizando uma versão mais antiga do FreeSWITCH, talvez não haja esta linha de
configuração no switch.conf.xml, neste caso basta adicioná-la ao arquivo original, a
linha deverá ficar da seguinte forma:
Com isso, softphones com suporte a criptografia de mídia via zRTP, já farão
chamadas criptografadas, como o Jitsi que terá sua instalação e configuração detalhada
a seguir:
No Ubuntu, a instalação é feita com apenas 3 comandos, o primeiro, baixa a última versão

estável do software, diretamente do site oficial:
wget -c https://download.jitsi.org/jitsi/debian/jitsi_2.2-latest_i386.deb
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O segundo extrai os componentes do pacote baixado no primeiro passo:
dpkg -i jitsi_2.2-latest_i386.deb
O terceiro e último, conclui a instalação do software e das dependências faltantes:
apt-get install -f

Para inicializar o software digite o comando jitsi no console do Ubuntu.
Para configurar uma conta SIP do servidor FreeSWITCH, ao abrir o Jitsi, a tela principal
será a da Figura 4.7, clica-se na opção Ficheiro > Nova conta:

Figura 4.7

A tela exibida será a mesma da Figura 4.8, os campos devem ser preenchidos da seguinte
forma:
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Figura 4.8

Rede: Tipo de rede, seleciona-se “SIP”.
SIP id: Endereço da conta no padrão “conta@servidor”, no exemplo, 1000 é o número
da conta e 192.168.175.130 é o endereço do servidor FreeSWITCH.
Palavra-passe: Senha da conta SIP, no exemplo, 1234.
Isso faz com que o softphone autentique-se no servidor, mas não com que ele utilize
criptografia, então antes de clicar em “Adicionar”, clica-se em “Avançadas”.
A tela exibida agora é a da Figura 4.9:

Figura 4.9
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Nesta tela, apenas o campo “Display name” vem em branco, e deve ser preenchido com
algum nome para ser associado a conta SIP recém configurada, aqui, foi preenchido com
o próprio número da conta, 1000. Feito isso, clique em “Security”.

Figura 4.10

Certifique-se que a opção “Enable support to encrypt calls” esteja habilitada, e em
“Advanced encryption settings” a opção “ZRTP”. Depois, clique no botão “Seguinte”, um
resumo das configurações será exibido, como na Figura 4.11:
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Figura 4.11

Revise as configurações e certifique-se que as opções destacadas em verde na
Figura 4.11 estejam habilitadas. Para finalizar a configuração pressione o botão “Entrar”.
Na tela principal do aplicativo é possível confirmar o registro da conta SIP pelo
indicador em verde ao lado do nome da conta configurada:
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Figura 4.12
Esta conta foi utilizada para realizar a ligação para uma outra conta SIP, também
registrada no servidor FreeSWITCH, e com suporte a SRTP e negociação da chave via
zRTP. A indicação em verde com o símbolo de um cadeado, ao lado da frase “Ligação
estabelecida” indica que a chave de criptografia foi negociada com o terminal de destino
via protocolo zRTP, e a mídia está sendo criptografada através do SRTP:

Figura 4.13
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Esta mesma chamada foi monitorada via WireShark, ferramenta que analisa os
pacotes trocados entre os terminais envolvidos na chamadas VoIP e nosso servidor com
o FreeSWITCH. Pode-se observar na Figura 4.14, de forma detalhada que após a
negociação da chave via zRTP, a ligação decorre com o uso do protocolo SRTP, indicando
que a mídia está sendo criptografada durante toda a conversação entre os terminais:

Figura 4.14
Nesta captura, por motivos didáticos, o WireShark foi rodado com o filtro “SIP or
ZRTP”, o que faz com que a ferramenta liste para o usuário somente as mensagens de
controle (SIP/SDP) trocadas entre os terminais e o servidor, e a mensagens de
negociação da chave criptográfica via zRTP, o que não impede que outras mensagens
com outros protocolos estejam sendo transmitidas entre ambos, só não serão exibidas
nos logs.
A linha 179 da Figura 4.14 indica o envio da mensagem INVITE, enviada por um dos
terminais ao servidor do FreeSWITCH, ela sinaliza a intenção de se inicializar uma
chamada VoIP em ambientes SIP. A partir da linha 181 podemos ver o início da
negociação da chave criptográfica através do protocolo zRTP, até sua finalização, na
linha 212. Na linha 217, destacada na cor laranja, o servidor envia a mensagem 200 OK
para quem originou a chamada, o que indica que o terminal de destino da ligação a
atendeu. A partir deste momento deverá ter início a troca dos pacotes com a mídia
transmitida entre os terminais e o servidor. Para ilustrar o ocorrido, mudamos o filtro
do WireShark de “SIP or ZRTP” para “SIP or RTP”, o que faz com que os pacotes SIP
continuem sendo exibidos (para acompanharmos o estado da ligação), mas apenas os
pacotes com mídia criptografados (ou não) com o protocolo SRTP (ou RTP no caso dos
não criptografados) sejam exibidos. Neste exemplo da Figura 4.15, podemos confirmar
que logo após o atendimento da chamada (linha 217) a troca de mensagens dá-se via
SRTP.
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Figura 4.15
Através da ferramenta VoIP Monitor, detalhada mais adiante neste documento,
é possível capturar a gravação em áudio desta ligação, e com o Audacity, um software
editor de arquivos de áudio, ter acesso ao espectro da gravação:

Figura 4.16

A partir do momento em que ocorre o atendimento da chamada, sinalizado pela
marca 0,30 da Figura 4.16, o espectro da gravação é alterado de forma completamente
irregular, característico de um sinal com ruído sobreposto, o que resulta em um chiado
incompreensível caso alguém tente reproduzi-lo através de um player de arquivos de
áudio por exemplo.
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A Figura 4.17 ilustra a gravação de uma outra chamada, também realizada entre
contas do FreeSWITCH e capturadas pelo VoIP Monitor, mas desta vez sem criptografia
via SRTP, para que se possa comparar os espectros de uma chamada com e sem
criptografia:

Figura 4.17

Nesta figura, a marcação 1,0 do espectro gerado pelo Audacity indica o
atendimento da chamada, e logo após, o início da conversação entre os terminais. Este
é o espectro esperado de uma chamada sem criptografia, comum à voz humana, e
claramente compreendido quando reproduzido através de um player de áudio.
Se esta chamada tivesse sido monitorada por um usuário com más intensões, de
forma a obter-se algum tipo de informação trocada entre os envolvidos na ligação, este,
teria acesso total a 100% das informações trocadas entre ambos os terminais, o que
torna a criptografia imprescindível em ambientes que exigem sigilo em chamadas
telefônicas via VoIP.

4.3.2 Criptografia das mensagens de controle e mídia:
O FreeSWITCH permite que as mensagens de controle trocadas entre clientes e
o servidor também sejam criptografadas, a configuração deste cenário é um pouco mais
complicada do que a criptografia unicamente da mídia, pois esta, envolve criação e

48

utilização de certificados. Para envio das mensagens de controle via SSL/TLS é necessário
que clientes e servidor estejam devidamente configurados.
A instalação do FreeSWITCH, por padrão, cria um script que auxilia na geração destes
arquivos, chamado gentls_cert, e os cria de forma automática, localizado no caminho:
/usr/local/freeswitch/bin/gentls_cert

cd /usr/local/freeswitch/bin
Para gerar os certificados, assumindo que o nome de DNS de seu servidor FreeSWITCH
seja por exemplo “pbx.freeswitch.org”, é necessário primeiramente acessar o diretório
onde o script foi gerado:
E então, utilizar o seguinte comando:
./gentls_cert setup -cn pbx.freeswitch.org -alt DNS:pbx.freeswitch.org
-org freeswitch.org

Os parâmetros –cn e –alt devem indicar o nome de domínio configurado para o
servidor do FreeSWITCH, e é o mesmo endereço que será utilizado na configuração do
servidor de registro pelos usuários autenticados no FreeSWITCH. Caso não tenha
configurado seu servidor de DNS, basta colocar o endereço IP do servidor nestes
campos, e quando for configurar uma conta em algum terminal cliente, o faça através
do IP do servidor.
Após a execução do comando acima citado, alguns arquivos CA (Root) serão
criados no diretório:
/usr/local/freeswitch/conf/ssl/CA

São eles:
- cacert.pem
- cakey.pem
- config.tpl

Além do cafile.pem, no:
/usr/local/freeswitch/conf/ssl
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O próximo passo é criar o certificados do servidor, deve-se utilizar o mesmo
script do comando anterior, porém estranhamente, rodar o script com o parâmetro
create_server, exatamente como descrito na wiki oficial do FreeSWITCH
(https://wiki.freeswitch.org/wiki/Tls#Anatomy_of_a_SIP_Connection), ao contrário do
esperado, resulta em uma mensagem de erro, relacionada ao arquivo CA_CURVE.pem.
Visualizando o script com um editor de texto, e copiando o comando que gera o arquivo
CA_CURVE.pem, ao digitá-lo manualmente no console do Ubuntu, é possível gerar o
arquivo sem obter o mesmo erro. O comando utilizado em nossos testes foi o seguinte:

openssl ecparam -name secp160r2 -out CA_CURVE.pem

Após criar o arquivo, este, deve ser movido para o diretório /ssl:
mv ./CA_CURVE.pem /usr/local/freeswitch/conf/ssl

Somente então deve-se rodar o script novamente, mas desta vez, com outros
parâmetros:
./gentls_cert create_server -cn pbx.freeswitch.org -alt
DNS:pbx.freeswitch.org -org freeswitch.org

Este comando, cria o arquivo agent.pem no mesmo diretório do CA_CURVE.pem. Para
checar as configurações do certificado gerado, pode-se utilizar o comando:
openssl x509 -noout -inform pem -text -in
/usr/local/freeswitch/conf/ssl/agent.pem

Como resposta, deverá ser exibido uma série de parâmetros relacionados ao
certificado criado, algo semelhante da Figura 4.18, lembrando que no campo CN deverá
constar o domínio utilizado na criação do certificado, ou o endereço IP do servidor, no
caso deste projeto, 192.168.175.131:
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Figura 4.18

Para funcionar como um servidor TLS o FreeSWITCH necessita que os arquivos
agent.pem e cacert.pem sejam consultados, pois eles contém informações do
certificado e da chave criptográfica que serão utilizados entre os clientes e o servidor.
Para que não haja nenhum tipo de problema relacionado à permissão, é fundamental
que o usuário responsável pela inicialização do FreeSWITCH tenha acesso a leitura
destes arquivos, para garantir que não haja problemas, os comandos a seguir devem ser
utilizados:
chmod 640 /usr/local/freeswitch/conf/ssl/CA/cacert.pem

chmod 640 /usr/local/freeswitch/conf/ssl/agent.pem
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E por último:
chown root.GRUPO /usr/local/freeswitch/conf/ssl/CA/cacert.pem

chown root.GRUPO /usr/local/freeswitch/conf/ssl/agent.pem

Cabe ressaltar que o item “GRUPO” destacado nos exemplos acima deve ser
substituído pelo grupo do sistema ao qual pertence o usuário responsável pela
inicialização do FreeSWITCH.
O próximo passo é configurar o FreeSWITCH para aceitar conexões seguras, para isso
alguns parâmetros devem ser alterados no arquivo vars.xml, localizado em:
/usr/local/freeswitch/conf/vars.xml

São eles:
- internal_ssl_enable
- external_ssl_enable
Para habilitar conexões seguras somente na rede interna do servidor, apenas o
internal_ssl_enable deverá ser alterado, para conexões externas, o parâmetro é o
external_ssl_enable. Selecionado qual parâmetro deverá ser habilitado, altere o seu valor para
“true”. Para viabilizar a execução deste projeto nos servidores ambas opções foram habilitadas,
o arquivo ficou da seguinte forma:
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Figura 4.19
Feito isso, o servidor está finalmente configurado. Não é obrigatório a criação e
configuração de certificados em cada cliente, mas caso o softphone exija a utilização e
algum certificado para registro no servidor SIP, basta cria-lo com o comando a seguir:
./gentls_cert create_client -cn Client1 -out Client1.pem

Isto irá criar o arquivo Client1.pem, o nome na realidade não importa, e este arquivo
não precisa necessariamente ficar no servidor, ele deve ser importado pelo softphone
nos clientes, e recomenda-se gerar um arquivo diferente para cada conta SIP.
Neste exemplo foi utilizado o softphone Blink, que permite, mas não exige que
seja gerado um certificado para o cliente quando pretende-se utilizar TLS, a configuração
da conta SIP deve ser feita agora na porta 5061 do servidor FreeSWITCH, caso seja um
registro externo, a porta utilizada deverá ser a 5081.
Vejamos a configuração:
Ao abrir o Blink, a tela inicial será esta:
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Figura 4.20

Para adicionar a conta SIP do servidor FreeSWITCH, devemos acessar: Blink > Accounts
> Add Account, será aberto a tela abaixo:
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Figura 4.21
Os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
Display name: Nome que será associado a conta, pode-se colocar o número do ramal,
“1000”.
SIP Address: Endereço da conta no padrão “conta@servidor”, no exemplo, 1000 é o
número da conta e 192.168.175.131 é o endereço do servidor FreeSWITCH.
Password: Senha da conta SIP, no exemplo, “1234”.
Após preencher os campos, deve-se clicar em “Add”.
O softphone deverá voltar para a tela inicial, mas desta vez, com a conta SIP já
configurada:
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Figura 4.22

Para concluir a configuração, deve-se acessar novamente Blink > Accounts >
Manage Accounts:

Figura 4.23
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Certifique-se que o campo “Use Account” esteja habilitado, no exemplo da Figura
4.24 podemos ver no campo destacado em verde, no rodapé da janela que o softphone
já está autenticado em nosso servidor FreeSWITCH (mensagem “Registration
Succeeded”), mas por enquanto, na porta 5060, sem o uso de TLS ou SRTP/zRTP.

Figura 4.24
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Na guia “Media”, no submenu “RTP Options” deve-se alterar o campo “sRTP Encryption”
para “Mandatory” como na Figura 4.26:

Figura 4.25

Isso fará com que o softphone exija a utilização de criptografia das mensagens
de áudio de todas as ligações originadas ou recebidas pelo usuário. O próximo passo é
habilitar a configuração do TLS, clica-se agora na guia “Server Settings”, o que nos leva
à Figura 4.27:
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Figura 4.27

A opção “Always use my proxy for outgoing sessions” deverá ser habilitada, nos
próximos campos a configuração é a seguinte:
Outbound Proxy: Endereço do servidor onde está instalado o FreeSWITCH.
Port: Porta utilizada para autenticação da conta de forma segura, altere de 5060 para
5061 (ou a porta utilizada no parâmetro “internal_tls_port” do arquivo “vars.xml”
da configuração do FreeSWITCH).
Transport: Alterar de UDP para TLS.
Auth Username: Usuário para autenticação do servidor proxy, é o mesmo número da
conta SIP utilizada anteriormente.

Feito isso, clica-se agora no botão “Advanced”, será exibido a tela da Figura 4.28:
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Figura 4.28

O FreeSWITCH permite a utilização do TLS para transporte somente das
mensagens de controle, então certifique-se que a opção “Enable UDP” também esteja
habilitada (além da “Enable TLS”) para que haja tráfego dos pacotes de mídia entre
cliente e servidor via UDP, caso contrário, as ligações poderão ser completadas via TLS,
mas ao atende-las, estas, poderão ficar mudas, ou com áudio em somente um dos
sentidos.
Em sequência clique no botão “Browse” e selecione o arquivo “cafile.pem” criado
anteriormente no servidor onde está instalado o FreeSWITCH, através do script
gentls_cert. Feito isso, basta fechar a janela para concluir a configuração.

Antes de analisarmos o teste realizado, vejamos o cenário em que estavam
instalados os clientes e o servidor:
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Especificações do equipamento:
Sistema operacional do host: Windows 7 Home Premium x64
Processador: Intel(R) Core(TM) i7-3612QM CPU @ 2.10GHz
Memória RAM: 8,00 GB
Virtualizador: VMWare 9.0.0 build-812388
Rede: DHCP
Sistema operacional do servidor virtualizado: Ubuntu 12.04 LTS
Processador: 1
Núcleos: 4
Memória: 4,00 GB
Rede: NAT
Perda de pacotes forçada entre as redes (entrada e saída): 0%
Limite de banda disponível entre as redes: Ilimitado
Cenário:

Figura 4.29
Este segundo teste foi realizado novamente com os dois clientes instalados no
host com Windows 7, a conta 1000 autenticada no servidor via softphone Blink
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(TLS+SRTP), e a conta 1001 no softphone 3CX (SRTP). O IP da interface de rede do host
era 192.168.0.99 no momento do teste, o que não fez diferença, uma vez que o VMWare
cria um roteamento virtual através de um softswitch para interligar a rede local
192.168.0.0/24 (destacada em azul) à rede virtual (destacada em laranja)
192.168.175.0/24 do servidor SIP, cujo IP é o 192.168.175.131. Toda a parta destacada
em azul no diagrama, ilustra quais as partes do nosso cenário que estavam sendo
virtualizadas dentro do host no momento do teste.
O softphone Blink, diferentemente dos outros testados, indica com ícones
diferentes quando a criptografia está sendo realizada na mensagens de controle e na
mídia transmitida entre cliente e servidor, então é possível ver exatamente que no
instante que a conta 1000 (com segurança TLS, registrada no servidor pela porta 5061)
liga para a conta 1001 (sem segurança, registrada pela porta 5060), o símbolo de um
cadeado azul indica que as mensagens de controle estão sendo transmitidas via TLS, de
forma segura:

Figura 4.30

Após o usuário 1001 atender a chamada, o símbolo laranja da Figura 4.31, indica
que a mídia também é transmitida de forma segura:
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Figura 4.31

Esta chamada foi capturada pelo WireShark, vejamos o log:

Figura 4.32

Neste exemplo, ambos os softphones estão atrás do gateway 192.168.175.1, e o
servidor roda no IP 192.168.175.131. Quando a conta 1000 (TLS) realiza a chamada para
a conta 1001 (sem TLS), a Figura 4.32 confirma que as mensagens são trocadas via TLS,
e na coluna “Info” do analisador não podemos nem ao menos identificar a mensagem
de INVITE entre a conta 1000 e o servidor, porém, quando o servidor encaminha a
chamada para a conta 1001, desta vez sim, podemos identificar o encaminhamento da
chamada, exatamente na linha 41, destacada em laranja, podemos ver a mensagem
INVITE do servidor para o cliente 1001@192.168.175.1, esta, via UDP.
Após o atendimento da chamada, a troca de mensagens de mídia com a conta 1000,
permanece no mesmo padrão do exemplo anterior, via SRTP, porém devido ao não
reconhecimento da sessão SIP estabelecida via TLS entre esta conta e o servidor, estas

63

mensagens são identificadas apenas como UDP e não SRTP. Como a sessão iniciada
entre o servidor e a conta 1001 não foi criptografada, estas mensagens são transmitidas
e identificadas pelo analisador como RTP.

Figura 4.33
Uma maneira simples e eficiente de constatar a criptografia de forma prática é
através do envio de dígitos DTMF durante uma chamada de áudio. Em chamadas via
VoIP, existem diferentes maneiras de se enviar um dígito DTMF para o cliente ou
servidor, o método utilizado neste exemplo foi o de envio via Evento RTP, na coluna
“Protocol” do analisador WireShark estas mensagens são identificadas como “RTP
EVENT”. A Figura 4.34 ilustra uma ligação entre as contas 1000 e 1001, sem nenhum tipo
de criptografia habilitada, as topologias física e lógica utilizadas foram exatamente as
mesmas do diagrama da Figura 4.29:
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Figura 4.34

Pode-se analisar na linha 4460 do log, capturado durante um extenso fluxo RTP,
que o analisador WireShark tem acesso à informações da mensagem RTP EVENT que
possibilitam que a ferramenta decifre que o digito 4 foi pressionado por um dos usuários
durante a chamada. A linha destacada na cor laranja confirma da forma mais detalhada
que o dígito 4 foi transmitido seguindo o padrão da RFC 2833.
Este mesmo teste foi repetido, porém agora com o softphone emissor do dígito
DTMF via RFC 2833 configurado para realizar a criptografia das mensagens de controle
via TLS e da mídia via SRTP (negociando a chave via zRTP), o resultado pode ser
visualizado na Figura 4.35:
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Figura 4.35
Esta captura, feita no mesmo ambiente físico e lógico do teste anterior, mostra
na linha 732, destacada em cinza, que o analisador WireShark consegue identificar o
envio de um novo evento por uma das contas para o servidor FreeSWITCH, através do
indicador “PT=telefone-event”, porém ao detalharmos a mensagem SRTP, na linha
destacada na cor laranja, vemos que o dígito pressionado (novamente o 4, para
comparação de resultados) não pôde ser identificado pelo analisador, e a informação
exibida é “SRTP Encrypted Payload: 7318ad5a”, em tradução livre, significa que a
“carga” transportada na mensagem (o dígito DTMF 4) está criptografada, o que
impossibilita um maior detalhamento das informações nela contidas.

4.4

VoIP Monitor

Uma das principais ferramentas utilizadas durante os experimentos realizados para
elaboração deste documento foi o VoIP Monitor, pacote de ferramentas de controle e
monitoramento que é capaz de registrar chamadas e sessões SIP de um servidor VoIP, e
através de vários parâmetros mensurar a qualidade destas chamadas, possibilitando o
seu mantenedor a ter acesso a relatórios e estatísticas que o auxiliem a identificar
possíveis causas prejudiciais ao desempenho do sistema.
Esta foi outra ferramenta cuja instalação passo-a-passo disponibilizada no site
oficial (http://www.voipmonitor.org) não resultou em um funcionamento estável das
aplicações, inclusive a configuração tida como ideal exige que o usuário responsável pela
instalação possua conhecimentos em algum gerenciador de banco de dados (indicado o
MySQL) para criação de bases e configuração de permissões. No site oficial há também
um pacote responsável pela instalação de uma interface gráfica muito útil para acesso
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às facilidades da ferramenta. Abaixo segue um guia de como instalar o VoIP Monitor e
sua interface gráfica no Ubuntu 12.04 LTS (nenhum repositório adicional precisa ser
configurado).

Antes de iniciar a instalação, devemos preparar todas as dependências:
apt-get -y install php5-gd php5-mysql php5 php5-cli apache2 libapache2mod-php5 tshark mtr mysql-server php5-mcrypt librsvg2-bin

Durante a instalação do mysql-server-5.5 será solicitado uma senha para o usuário root,
este campo foi preenchido com a senha “admin”.

Figura 4.36
Após pressionar Enter, o assistente solicita que a senha seja redigitada:
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Figura 4.37

Após concluir a instalação das dependências, acesse o diretório:
cd /usr/src

Faça o download da última versão estável da ferramenta:
wget http://sourceforge.net/projects/voipmonitor/files/8.3/voipmonitoramd64-8.3-static.tar.gz /usr/src/

É necessário descompactar o arquivo baixado, acessar o diretório criado e inicializar a
instalação:
tar xzf voipmonitor*.tar.gz
cd voipmonitor*
./install-script.sh
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O guia oficial solicita que o usuário crie o caminho /var/spool/voipmonitor
manualmente, mas em nosso caso não foi necessário, o próprio script de instalação criou
o diretório informado.
Configuração de permissão para acesso ao diretório:
chown www-data /var/spool/voipmonitor/
Antes de criar a base de dados, é necessário editar o documento de configuração do
VoIP Monitor:
gedit /etc/voipmonitor.conf

Figura 4.38
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Como mostra a Figura 4.38 o VoIP Monitor vem pré-configurado para utilizar uma
base de dados chamada “voipmonitor”, pode-se manter o nome padrão, mas este será
obrigatoriamente o mesmo nome que deverá ser utilizado nos passos a seguir. Caso a
base não esteja instalada no mesmo servidor onde o VoIP Monitor será executado, o
usuário pode alterar o item “mysqlhost” de 127.0.0.1 para o endereço IP do servidor de
base de dados desejado. Por último, é necessário descomentar (remover o símbolo #) a
linha “#mysqlpassword = ”, e preencher como mostra o exemplo da Figura 4.38, onde
preenchemos com “admin”.
Feito isso, pode-se criar a base de dados “voipmonitor”, quando a senha lhe for
solicitada, utilize a mesma preenchida no documento voipmonitor.conf da Figura 4.38:
mysqladmin –p create database voipmonitor

Após isso, configuramos as permissões do usuário root para a tabela criada:
mysql –p
grant all privileges on *.* to root@localhost identified by‘admin’

No lugar de admin digite a senha salva no documento voipmonitor.conf.
Isso conclui a instalação e configuração do VoIP Monitor e da base de dados,
podendo agora instalar a interface gráfica, que facilita a interação do usuário com a
ferramenta. Primeiramente baixa-se a extensão IonCUBE para php, necessária para a
utilização de alguns scripts em php da interface gráfica do VoIP Monitor.
Esta foi outra etapa em que foi identificado divergências no tutorial oficial disponível
no site http://www.voipmonitor.org/doc/Ubuntu_12.04_LTS, o tutorial indica que o
pacote ioncube_loader_lin_5.3.so seja salvo no caminho /usr/lib/php5/20090626/,
porém, após a instalação padrão o php5 através do apt-get descrito no início deste guia,
verificamos que o diretório 20090626 não existe dentro do /usr/lib/php5, então
salvamos o pacote dentro do 20100525+lfs com o comando:
wget http://voipmonitor.org/ioncube/i686/ioncube_loader_lin_5.4.so -O
/usr/lib/php5/20100525+lfs/ioncube_loader_lin_5.4.so

Continuando com a instalação (este comando deve ser feito como super-usuário,
devido as permissões do documento ioncube.ini):
echo "zend_extension = /usr/lib/php5/20100525+lfs/ioncube_loader_lin_5.4.so" >
/etc/php5/apache2/conf.d/ioncube.ini
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echo "zend_extension = /usr/lib/php5/20100525+lfs/ioncube_loader_lin_5.4.so" >
/etc/php5/cli/conf.d/ioncube.ini

Na sequência é necessário baixar o pacote de instalação da interface gráfica mais
recente do site oficial, no diretório /var/www:
cd /var/www
mkdir voipmonitor
wget "http://www.voipmonitor.org/downloadgui?version=latest&major=6&festry" -O w.tar.gz

Após concluir o download, descompactamos o pacote baixado e copiamos os
arquivos nele contidos para o diretório voipmonitor:
tar xzf w.tar.gz
mv voipmonitor-gui*/* ./voipmonitor

Configuramos a permissão de acesso ao diretório /var/www/voipmonitor:
chown -R www-data /var/www/voipmonitor

Antes de reiniciar o Apache, precisa-se instalar alguns complementos necessários para a
elaboração de alguns relatórios do VoIP Monitor:

wget
http://sourceforge.net/projects/voipmonitor/files/wkhtml/0.10.0_rc2
/wkhtmltopdf-i686 -O "/var/www/voipmonitor/bin/wkhtmltopdf-i686"

chmod +x "/var/www/voipmonitor/bin/wkhtmltopdf-i686"

wget
http://sourceforge.net/projects/voipmonitor/files/wkhtml/0.10.0_rc2/wkhtml
toimage-i686 -O "/var/www/voipmonitor/bin/wkhtmltoimage-i686"
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chmod +x "/var/www/voipmonitor/bin/wkhtmltoimage-i686"

wget
http://voipmonitor.org/ioncube/x86_64/ioncube_loader_lin_5.3.so -O
/usr/lib/php5/20100525+lfs/ioncube_loader_lin_5.3.so

Instalação concluída, pode-se agora reiniciar o servidor web Apache:
/etc/init.d/apache2 restart
E então acessar o assistente de configuração via web através de um navegador, pelo
endereço http://localhost/voipmonitor, a tela exibida será uma semelhante a esta:

Figura 4.39
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Esta, é uma verificação dos módulos necessários para o funcionamento do VoIP
Monitor, qualquer configuração errada ou complemento não configurado, será alertado
nesta tela. No caso de complementos faltantes, o assistente informa também os
comandos para download e configuração de permissões, após ter feito as correções, o
botão “Recheck” reanalisa as instalações dos complementos.
Como ainda não configuramos os dados para acesso à base de dados criada
anteriormente, o módulo “PHP MySQL” aparecerá com o alerta “FAILED”, para concluir
a configuração, no final desta mesma página, aparecerão as opções:

Figura 4.40
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Normalmente o único campo que precisa ser preenchido pelo usuário é o
“MySQL password”, onde insere-se a mesma senha definida na configuração de
permissões de acesso à base de dados voipmonitor. Feito isso, pode-se clicar em
“Submit”.
Reavaliado a instalação das extensões, a tela exibida será esta:

Figura 4.41
O último passo na instalação do VoIP Monitor é a aquisição de uma licença de
uso, para tal, deve-se acessar a página www.voipmonitor.org/downloadgui?version=license e preencher os campos solicitados abaixo do título “New costumer”:
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Figura 4.42:
Nesta etapa as opções solicitadas são:
First and Second name – Primeiro e segundo nome.
Company Name – Nome da empresa.
Email – Email utilizado para criar o registro.
Verify Email – Confirmação do e-mail.
Password – Senha de acesso.
Verify Password – Confirmação da senha.

Após clicar em “Register”, uma URL é enviada para o e-mail do usuário para que
o cadastro seja concluído, ao acessá-la o usuário é redirecionado para a página oficial
do VoIP Monitor, ao acessar novamente a tela de licença, serão exibidos detalhes da
licença gerada e o método de instalação, que nada mais é do que realizar o download
do arquivo de licença (key.php) para dentro do diretório /var/www/voipmonitor/desta
vez as informações serão as seguintes:

Figura 4.43
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Cada licença gratuita gerada tem um prazo de expiração de 30 dias. Após salvála no diretório informado, clicando no botão “Recheck” da Figura 4.41, a página será
recarregada já na tela principal do VoIP Monitor, e será solicitado que o usuário crie uma
conta root para acesso à aplicação, o que pode ser feito em “Users & Audit > Users >
New user”.

4.5

Cenários de testes

Para realização dos testes comparativos, primeiramente, foi utilizado o cenário
da Figura 4.44, tido como o mais próximo do considerado ideal, onde todos os terminais
e o servidor SIP envolvidos nos testes foram executados no mesmo computador,
descartando (a princípio) problemas de rede e limitações físicas que possam vir a
comprometer a qualidade de comunicação entre os envolvidos:

Figura 4.44
Para o teste, foi realizado uma ligação de 1 minuto da conta 1000 para a 1001,
sem nenhum tipo de criptografia configurada em nenhum dos softphones, também não
foi permitido o uso de reinvites (o que permite que após o estabelecimento da chamada,
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a mídia seja troca diretamente entre os terminais), de forma a forçar que a transmissão
do áudio passe obrigatoriamente pelo servidor do FreeSWITCH, onde está instalado o
VoIP Monitor, que realizou a medição de vários parâmetros, utilizados como limiar para
comparação entre os testes. Nenhum tipo de perda foi forçada entre as redes, e o
throughput foi ilimitado. Em todos os testes, o codec utilizado foi o G.711u.
A Figura 4.45 mostra o resultado da análise feita entre o softphone Blink,
configurado com a conta 1000, e o servidor, que recebeu a chamada. Neste cenário, a
latência máxima medida entre cliente e servidor foi de 5ms.

Figura 4.45:
A Figura 4.45 representa o gráfico do fluxo RTP no sentido cliente > servidor, as
marcações em cinza correspondem ao tempo de transmissão dos pacotes de mídia entre
o cliente e o servidor e os pontos coloridos (verde, neste gráfico) indicam a quantidade
de pacotes perdidos a cada 20 transmitidos. A média do tempo de transmissão neste
cenário foi de 2ms, e em nenhum momento da chamada algum pacote foi perdido, o
que resultou em uma excelente qualidade de comunicação. Além do gráfico
mencionado, o VoIP Monitor disponibiliza também outras informações, preenchidas na
Tabela 5:
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Tabela 5

O método MOS, é um conhecido sistema subjetivo de teste de qualidade de uma
chamada via VoIP. A pontuação normalmente é feita com os valores de 5 (melhor) até 1
(pior), como na Tabela 6:

Tabela 6 - MOS

O VoIP Monitor utiliza este método de pontuação para qualificar as ligações, porém,
tem como valor máximo 4.5.
Este, que consideramos o cenário mais próximo do ideal, teve a pontuação
máxima (4.5) no item MOS Fixo 50 e MOS Fixo 200, cálculos de qualidade realizados
considerando o jitter até 50ms e até 200ms, respectivamente.
O jitter máximo registrado pelo VoIP Monitor no cliente foi 2ms, e no servidor
210ms, porém a média no servidor também foi de 2ms, o que nos leva a conclusão de
que o MOS Adaptativo até 500ms de 4.3 no servidor foi devido a este pequeno intervalo
com alto jitter durante a chamada, o que não gerou nenhum tipo de falha, ou algum
problema no áudio suficientemente perceptível para o usuário que estava em
conversação. As características do cenário foram as seguintes:
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Tabela 7

O mesmo teste foi refeito, desta vez utilizando a criptografia da mídia no
softphone via SRTP com a negociação da chave via zRTP, o cenário neste teste ficou da
seguinte maneira:

Tabela 8

O gráfico da chamada está ilustrado na Figura 4.46:

Figura 4.46

Pode-se analisar que quando a criptografia da mídia está ativada a tendência é
que no decorrer da chamada, o tempo de envio diminua, a variação do tempo de
transmissão foi maior do que na chamada não criptografada, porém a média também
foi relativamente baixa, de 2ms. Os resultados de jitter e MOS estão registrados na
Tabela 9:
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Tabela 9

A rede neste teste estava, assim como no primeiro teste, suficientemente boa a
ponto de não causar perda de pacotes entre o cliente e o servidor, e devido ao máximo
jitter registrado pelo servidor ter sido 5ms, pontuação de todas as medidas de MOS foi
de 4.5, resultando em uma excelente qualidade de conversação.
Também foi habilitado a criptografia das mensagens de controle via TLS, neste
caso o VoIP Monitor não consegue “decifrar” as mensagens criptografadas de INVITE, e
por isso, não registra nenhum tipo de relatório entre cliente e servidor, neste caso, os
registros do teste foram obtidos no cliente que recebeu a chamada, que não possuía
criptografia das mensagens de controle habilitada, somente na mídia.
Cenário:

Tabela 10

Gráfico da chamada recebida:
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Figura 4.47

Ao utilizar-se a criptografia das mensagens de controle no assinante chamador,
é possível analisar que o tempo médio da transmissão de pacotes de mídia dobrou, a
média foi de 7ms, ainda relativamente baixa para causar algum tipo de atraso na
reprodução dos pacotes no receptor, e a estabilidade na transmissão foi bem superior à
dos testes anteriores. Os resultados de jitter e MOS estão registrados na Tabela 11:

Tabela 11
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Os registros de jitter neste teste foram bem baixos, não passando de 5ms no
cliente, porém a qualidade da chamada no receptor foi afetada em relação aos testes
anteriores onde a pontuação do MOS ficou entre 4.1 e 4.2, o que não é necessariamente
ruim, uma vez que até 4, a quantidade de imperfeições na chamada ainda não são
perceptíveis para o usuário.
Isto conclui os testes realizados neste cenário, Todos estes testes foram refeitos
seguindo o mesmo padrão, mas agora via wireless, a ilustração do cenário, e os
resultados obtidos estão registrados a seguir:

Figura 4.48

As configurações iniciais do cenário foram as seguintes:

Tabela 12

Gráfico da chamada sentido cliente > servidor:
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Figura 4.49

A primeira diferença notável entre os testes simulados na rede virtual e na rede
wireless é que a variação do tempo de transmissão dos pacotes é bem menor na rede
wireless, e assim como nos outros testes, a tendência foi de diminuição no decorrer da
chamada, nenhum pacote foi perdido durante a chamada. Os resultados de jitter e MOS
estão registrados na Tabela 13:

Tabela 13
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Apesar de ainda superior a 4, a chamada sem qualquer tipo de restrição de
banda, perda forçada, ou criptografia, obteve uma pontuação inferior de MOS em
relação a rede cabeada no lado do servidor, o que, tecnicamente, diminui a qualidade
da chamada no sentido servidor > assinante chamado, no entanto, a qualidade da
chamada perceptível ao usuário não foi alterada, a ligação se manteve clara e sem falhas
durante toda a conversação.
Em seguida, o teste foi refeito, utilizando-se o mesmo cenário, mas agora com a
criptografia da mídia habilitada nos dois terminais, características do teste:

Tabela 14

Após uma nova chamada de 1 minuto entre as contas 1001 (chamador) e 1000,
o gráfico resultante foi seguinte:

Figura 4.50
Este gráfico mostra que quando habilitado a criptografia da mídia, a média de
tempo de transmissão de pacotes entre cliente e servidor, em determinados momentos,
chegou a ser 20 vezes maior do que o tempo do envio sem o uso do protocolo SRTP.
Assim como na chamada sem criptografia, a tendência da média do tempo de envio foi
diminuir ao longo da chamada, porém o tempo médio inicial foi extremamente alto,
variando entre 30 e 40ms, e após “estabilizar”, manteve-se próximo de 10ms.
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Além do tempo de transmissão mais alto, é perceptível que em determinados
trechos da chamada, perdeu-se alguns pacotes enviados. As marcações em azul
identificam que em vários pontos do gráfico, 1 ou 2 pacotes de cada 20 transmitidos
foram perdidos. O relatório de talhado do VoIP Monitor para esta chamada foi o da
Tabela 15:

Tabela 15

Mesmo com a perda de pacotes em determinados instantes, devido a média de
transmissão ter sido hora a 30ms, hora a 10ms, a pontuação do MOS Fixo 50 mantevese em 4.5, e apesar da grande diferença em relação à chamada sem criptografia, esta
chamada criptografada também não gerou falhas de áudio perceptíveis para os
usuários.
Assim como na rede cabeada, a criptografia das mensagens de controle também
foi habilitada no cenário wireless, e novamente, foi capturado os registros da chamada
recebida no terminal em que estas mensagens não estavam sendo criptografadas.
Especificações do teste:

Tabela 16

O gráfico registrado na ligação do FreeSWITCH para a conta 1000 foi o da Figura 4.51:
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Figura 4.51
O comportamento da gráfico foi muito parecido com o da Figura 4.47, porém o
tempo médio de transmissão foi praticamente do dobro. O relatório detalhado foi o
seguinte:

Tabela 17

O tempo alto em relação à chamada sem o uso do TLS não alterou muito as
medições de jitter, e consequentemente as pontuações de MOS, mantendo-se todas
acima de 4, e garantindo uma conversação boa entre os terminais.
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Acabando-se as medições nos cenários implementados como os mais próximos
do ideal, foi utilizada uma ferramenta disponibilizada no virtualizador VMWare capaz de
forçar uma porcentagem de perda de pacotes entre as máquinas real, onde estavam os
clientes SIP, e a virtual, onde estava o servidor FreeSWITCH. Todos os testes foram
refeitos, segue os resultados.
O primeiro cenário testado foi o seguinte:

Tabela 18

Após realizar a chamada, o gráfico gerado pelo VoIP Monitor foi o seguinte:

Figura 4.52

Com somente 10% de perda forçada entre cliente e servidor, é nítido que
quase não temos intervalos no gráfico onde não há pelos menos 1 pacote
perdido a cada 20 transmitidos, a média ficou entre 2 e 3 pacotes perdidos em
20 transmitidos. Não só a perda de pacotes se alterou no gráfico em relação ao
da Figura 4.46, mas o tempo de transmissão também foi em média 10 vezes mais
alto, e ao contrário do gráfico mencionado, a tendência do tempo médio, neste,
foi de aumentar conforme o decorrer da chamada.
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O detalhamento da chamada está registrado a seguir:

Tabela 19

É perceptível que a quantidade de pacotes perdidos entre o cliente e o servidor
FreeSWITCH chegou a ultrapassar 10%, fazendo diminuir a pontuação das medições de
MOS, mesmo com esta pontuação inferior, ainda não foi possível notar qualquer tipo de
falha na chamada entre os terminais SIP.
A seguir, o teste com SRTP/zRTP foi realizado no mesmo cenário, nas seguintes
condições:

Tabela 20

Desta vez o gráfico foi o seguinte:
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Figura 4.53

Ao contrário do que esperado, é possível notar que ao utilizar-se o SRTP, a
variação do tempo de transmissão foi bem menor do que sem o protocolo de
criptografia, a seguir a tabela detalhada da chamada:

Tabela 21
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Este foi o primeiro teste em que foi possível notar-se uma pequena falha na
transmissão no receptor da chamada, apenas um pequeno “picote” no áudio, nenhuma
falha semelhante foi notada no assinante chamador.
Novamente, habilitando-se o uso de TLS para mensagens de controle, e
realizando a captura no lado no assinando chamado, utilizando-se as condições a seguir:

Tabela 22

Após uma chamada de 1 minuto:

Figura 4.54

Neste caso, o uso do TLS pelo chamador teve grande influência na qualidade da
chamada estabelecida entre o FreeSWITCH e a conta de destino da chamada. Vê-se que
o tempo de transmissão oscilou de forma mais intermitente do que sem o uso do TLS
pelo terminal chamador, além de ter tido uma média de 6 a 7 vezes maior que sem o
uso do protocolo. O detalhamento da chamada está na Tabela 23:
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Tabela 23

Neste cenário a qualidade da chamada, perceptivelmente (para o usuário), se
manteve no mesmo nível da chamada sem a utilização do TLS. Novamente foi possível
notar algumas falhas na transmissão da mídia, mas extremamente rápidas e incapazes
de comprometer a inteligibilidade do diálogo, nada que viesse a atrapalhar o usuário,
podendo até passar despercebidas por um usuário que não esteja preocupado em
analisar
a
qualidade
da
ligação.
Para o próximo teste, foi utilizado o cenário abaixo:

Tabela 24

O gráfico gerado para a chamada nas condições citadas foi:
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Figura 4.55
O tempo médio de transmissão dos pacotes de mídia oscilou muito mais que no
meio guiado, chegando a atingir o dobro em determinados intervalos, detalhes da
chamada na tabela abaixo:

Tabela 25

Neste cenário, apesar da grande oscilação na média de tempo de transmissão, e
da perda forçada, a qualidade perceptível da chamada manteve-se em um padrão
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aceitável durante toda a ligação, reflexo da pontuação 4.1 para o MOS de 50 e 200ms
registrados na coluna do softphone da tabela, onde estava o terminal remoto (wireless).
Para o próximo teste, foi habilitado a criptografia somente nos pacotes de mídia.

Tabela 26

Abaixo o gráfico gerado após uma nova ligação de 1 minuto via rede wireless:

Figura 4.56

Neste cenário o uso do SRTP pareceu estabilizar um pouco da oscilação notada
no tempo de transmissão da mídia em relação a chamada sem o uso do protocolo.
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Tabela 27

Muito parecida com a tabela da chamada não criptografada, porém com
pontuações ligeiramente superiores de MOS registradas no servidor. Neste caso o uso
do SRTP não causou nenhum impacto negativo no cenário abordado.
Para o último teste com 10% de perda forçada de pacotes, foi habilitado o uso
do TLS para mensagens de controle:

Tabela 28

O gráfico registrado no servidor para a chamada direcionada a conta de destino foi:
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Figura 4.58

Assim como no meio guiado, durante a chamada entre as contas, foi possível
perceber algumas falhas na reprodução do áudio, devido à perda de pacotes, porém o
tempo baixo de recebimento dos pacotes RTP garantiram que estes não fossem
reproduzido com atrasos, gerando um efeito de delay.

Tabela 29
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Parecido com índices da tabela por meio guiado, a qualidade perceptível da
chamada via rede wireless foi praticamente a mesma.

Forçando uma perda de 25% dos pacotes trocados entre os clientes e o servidor
do FreeSWITCH, a qualidade das chamadas sofreu uma alteração brusca em quase todos
os cenários, o primeiro testado foi o da Tabela 30:

Tabela 30

O gráfico gerado pelo VoIP Monitor após a conclusão da chamada foi o seguinte:

Figura 4.59

Com 25% de perda forçada de pacotes entre cliente e servidor, é possível
constatar que assim como em outros casos aqui registrados, a tendência de
estabilização do tempo médio de transferência de pacotes é de diminuir com o decorrer
da ligação, os pontos azuis no gráfico indicam uma perda média entre 3 e 9 pacotes
perdidos para cada 20 transmitidos, o detalhamento desta sessão está descrito na Tabela
31:
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Tabela 31

Este foi o primeiro cenário em que foi possível identificar falhas na transmissão
da mídia capazes de atrapalhar um diálogo, nada que impeça a inteligibilidade de uma
conversa, mas falhas tão frequentes, que foram capazes de tornar a ligação um pouco
incômoda, causando um efeito de “picote” para os usuários.
Para a rede wireless as configurações da rede foram as seguintes:

Tabela 32

O gráfico gerado após uma nova chamada de 1 minuto foi o da Figura 4.60:
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Figura 4.60

Ao contrário do teste anterior, a perda forçada de 25% de pacotes quando
utilizado a rede wireless, fez com que o tempo médio de transferência dos pacotes de
mídia entre cliente e servidor variasse incrivelmente, tornando a qualidade da chamada
inferior à da rede cabeada.
A Tabela 33 ilustra em detalhes a qualidade da chamada:

Tabela 33
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Apesar da grade variação notável no gráfico da Figura 4.60, a qualidade
perceptível para o usuário acabou sendo a mesma do exemplo anterior, dificilmente
alguém distinguiria apenas pelo áudio se a chamada estava sendo realizada através de
uma rede wireless ou não.

O teste seguinte foi habilitar a criptografia da mídia nestes mesmos cenários para
futura comparação, a configuração do cenário desta vez foi:

Tabela 34

Novamente, uma chamada foi realizada, resultando no gráfico:

Figura 4.61

A ativação do protocolo SRTP com negociação da chave criptográfica via zRTP,
manteve o padrão de estabilidade da média de tempo de transmissão dos pacotes RTP
entre 30ms e 60ms até cerca de 40 segundos da chamada, após isso, a tendência do
tempo foi diminuir, até atingir cerca de 25ms, elevando muito este parâmetro em
relação à ligação sem criptografia nas mesmas condições. Mais detalhes na Tabela 35:
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Tabela 35

Como percebido pelos usuários e registrado na pontuação das escalas de MOS
na Tabela 35, a qualidade da chamada permaneceu em um nível mínimo aceitável para
uma conversação fluente, mas ainda, com falhas perceptíveis.
Analisemos se o mesmo ocorre via rede wireless, cenário:

Tabela 36
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Gráfico da chamada entre o cliente e o servidor:

Figura 4.62
Via wireless, o tempo médio de transmissão entre cliente e servidor foi
relativamente menor, porém em alguns instantes, o tempo aumentou
incomparavelmente ao da rede cabeada, atingindo 120ms no final da ligação, detalhes
da chamada a seguir:

Tabela 37

Novamente a qualidade perceptível para o usuário foi praticamente a mesma da
chamada não criptografada, tornando a opção de uso do SRTP neste ambiente
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basicamente uma escolha do usuário, não afetando a qualidade das chamadas e
aumentando o nível de segurança da ligação.
Por último, foi testado a criptografia das mensagens de controle neste mesmo
ambiente com 25% de perda, via rede cabeada e wireless, o primeiro cenário testado foi
o da Tabela 38:

Tabela 38

O gráfico gerado após a chamada de 1 minuto foi:

Figura 4.63

A média de tempo em relação a chamada sem o uso do TLS foi levemente
inferior, mas tão estável quanto a outra, neste caso o uso do TLS provê um aumento de
segurança nas chamadas, com (quase) nenhum impacto na transferência da mídia entre
cliente e servidor. Detalhes da chamada:
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Tabela 39

A tabela ficou praticamente idêntica à da chamada não criptografada, qualidade
da chamada relativamente boa, poucas falhas percebidas pelos usuários durante o
teste.
Próximo teste, via wireless:

Tabela 40
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Gráfico da chamada:

Figura 4.64
O fato de a ligação ter sido feita via rede wireless, aumentou minimamente o
tempo médio de transmissão das mensagens em relação a rede cabeada, mas o fluxo da
mídia RTP entre o servidor e o cliente pareceu ser mais baixo do que o da chamada sem
TLS.
Relatório da chamada:

Tabela 41
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Através destes relatórios é possível analisar que em um mesmo cenário, a
seleção do protocolo de aplicação utilizado nas mensagens de controle pode influenciar
na qualidade das chamadas entre o servidor e os clientes.
Durante todos os testes com perda de pacotes forçada, as pontuações dos
indicadores de MOS, nos piores casos, ficaram pouco abaixo de 3, dificultando, mas não
inviabilizando a inteligibilidade das chamadas. Foi configurado uma perda maior que
25% em alguns cenários, porém a qualidade das chamadas registradas foi
extremamente baixa, inviabilizando a comunicação de forma compreensível entre os
usuários, tornando o registro e detalhamento destes testes inviável para este relatório.
Por exemplo, ao ser configurado uma perda forçada de 35% de pacotes entre
cliente e servidor a pontuação de MOS registrada no cliente via rede wireless foi de 1.5
em alguns casos, e a inteligibilidade da conversão entre as contas durante a chamada
foi praticamente nula.
Todos os testes aqui relatados foram realizados sem nenhum controle forçado
de banda, no caso das simulações cabeadas, a velocidade da rede configurada foi de
100mbps, e nos testes via wireless foi utilizado um Access Point Intelbras WAS 200 E,
cuja taxa de transmissão segundo o manual do produto atinge 108mbps.
Estes testes foram refeitos sem a perda forçada de pacotes, mas desta vez com
uma configuração de controle do throughput entre o servidor e os clientes.
Com o limite da largura de banda variando com valores superiores a 5mbps, não
foi possível identificar nenhuma alteração nos resultados obtidos pelo VoIP Monitor, por
isso, os testes de restrição de largura de banda foram realizados primeiramente com
5mbps, depois 2mbps e por último 1Mpbs.
O primeiro cenário utilizado na simulação foi o da Tabela 42:

Tabela 42

As ligações destes testes foram, também, realizadas com 1 minuto de duração, e
a primeira gerou o gráfico da Figura 4.65:
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Figura 4.65

Um tempo baixo na transmissão da mídia e pouca oscilação, mesmo resultado
observado com testes com banda ilimitada.
A tabela a seguir detalha a qualidade da chamada:

Tabela 43
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A chamada via rede cabeada com 5mbps de banda regulada entre clientes e
servidor propôs chamadas com ótima qualidade aos usuários, com as pontuações
máximas nas escalas de MOS registradas pelo VoIP Monitor. Nenhuma falha de áudio
foi identificada pelos usuários durante o teste.
Para a rede sem fio, o primeiro cenário configurado foi o da Tabela 44:

Tabela 44

Uma nova chamada foi realizada, gerando o gráfico da Figura 4.66:

Figura 4.66

Sem perdas de pacotes registradas, o tempo de transmissão de pacotes RTP na
rede wireless foi bem superior ao da rede cabeada, cerca de 5 vezes superior à média
registrada no teste anterior, no entanto, não foi o suficiente para causar algum tipo de
alteração na qualidade da chamada para os usuários. Como pode-se verificar na Tabela
45:
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Tabela 45

As pontuações de MOS, sempre superiores a 4 comprovam a qualidade
perceptível da chamada para os usuários, tão boa quanto a rede cabeada.
O próximo teste foi habilitar o protocolo de criptografia para a mídia no cenário abaixo:

Tabela 46
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O gráfico registrado neste teste foi:

Figura 4.67

O gráfico extremamente parecido com o da chamada sem criptografia indica que
a utilização do SRTP não implicou pontos negativos em sua aplicação neste cenário, pelo
contrário, parecendo até mais estável do que a chamada sem uso do protocolo
criptográfico. Via rede wireless o cenário utilizado foi o abaixo:

Tabela 47

O gráfico gerado após a conclusão de uma chamada de 1 minuto foi:
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Figura 4.68

Assim como na rede cabeada, o protocolo SRTP parece estabilizar de melhor
forma o tempo médio de transmissão dos pacotes de mídia em relação às chamadas
sem o uso do protocolo. Neste caso, em grande parte da chamada o tempo ficou
próximo dos 5ms, enquanto no teste sem o protocolo, esta média se manteve (na maior
parte da chamada) em 20ms.
Detalhamento técnico:

Tabela 48
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A não perda de pacotes e o baixo jitter garantiram à chamada uma ótima
qualidade, como comprovado nas pontuações de MOS, nenhuma falha de transmissão
foi notada entre os usuários durante o teste.
Para o próximo teste será aplicado o uso de TLS nas mensagens de controle, além
do SRTP na mídia, cenário:

Tabela 49

O gráfico gerado está registrado abaixo:

Figura 4.69
A transmissão dos pacotes de mídia parece ser bem menos estável do que
quando o protocolo TLS não é utilizado, no entanto, o baixo tempo de transmissão
continua garantindo uma boa qualidade na chamada, como mostra a Tabela 50:
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Tabela 50

Sem perda e com baixo jitter na rede a qualidade da chamada não poderia ter
sido inferior. Via wireless o cenário foi:

Tabela 51

O gráfico registrado foi o abaixo:

Figura 4.70
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Apesar de uma breve oscilação que atingiu 100ms, a média de tempo de
transmissão da mídia neste cenário variou entre 10 e 25ms, valores bem próximos aos
do teste sem a utilização do TLS. Detalhes da chamada na Tabela 52:

Tabela 52

Uma pequena variação da pontuação MOS foi registrada no terminal, nada
suficiente para causar algum tipo de falha perceptível para o usuário, tornando a
utilização o TLS e do SRTP viáveis neste cenário.
Com 5mbps disponíveis para uso entre os clientes e o servidor FreeSWITCH,
nenhuma combinação de protocolos fez com que as chamadas sofressem algum tipo de
problema capaz permitir sua detecção por algum dos usuários envolvidos no teste. Com
base nestes resultados a próxima lista de testes foi realizada com a banda limitada em
2mbps.
O primeiro cenário testado foi o abaixo:

Tabela 53

O gráfico gerado para esta primeira ligação foi o da figura a seguir:

113

Figura 4.71
Com uma banda reduzida para 2mbps, é possível ver que há uma oscilação muito
maior da média de tempo de transmissão da mídia do que o teste com 5mbps
disponíveis, ainda sim, o tem foi em média bem baixo, não sendo capaz de gerar algum
problema perceptível aos usuários. Detalhes da chamada na tabela abaixo:

Tabela 54
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A grande variação do tempo de transmissão dos pacotes de mídia registraram no
servidor um jitter máximo de 186, fazendo as pontuações de MOS baixarem um pouco
em relação ao teste com 5mbps, ainda sim nenhuma falha foi percebido pelos usuários.
O mesmo teste foi refeito via wireless no cenário abaixo:

Tabela 55

Após a ligação, o gráfico registrado foi:

Figura 4.72
A banda de 2mbps não parece ser suficiente para uma conexão wireless entre
clientes e o servidor FreeSWITCH, sem a utilização de nenhum protocolo de transporte
já é perceptível a grande variação no tempo médio de transporte dos pacotes de mídia,
além de perdas de 2 a 3 pacotes para cada 20 transmitidos. Detalhes da chamada na
tabela abaixo:
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Tabela 56

Neste teste, nenhuma falha no fluxo da mídia foi identificado, porém, para o
usuário autenticado com a conta SIP via rede wireless foi possível perceber um atraso
mínimo na reprodução do áudio recebido, o mesmo problema não ocorreu com o
usuário receptor da chamada, que estava conectado ao servidor via rede cabeada.
Para o próximo teste, foi habilitado o uso do protocolo SRTP:

Tabela 57
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O gráfico registrado neste cenário foi o seguinte:

Figura 4.73
A utilização do SRTP parece causar um gráfico mais desuniforme em relação ao
da chamada sem o uso do protocolo, no entanto o tempo médio de transmissão de uma
forma geral foi bem inferior, ultrapassando 3ms poucas vezes durante toda a chamada.
Detalhes da ligação:
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Tabela 58

Apesar do alto jitter registrado em determinados instantes da chamada, nenhum
problema da conversação foi identificado pelos usuários durante o teste. Este mesmo
teste foi repetido via wireless, no cenário abaixo:

Tabela 59

O gráfico gerado neste cenário foi:
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Figura 4.74

A utilização do SRTP no cenário wireless pareceu, assim como verificado em
outros testes, de alguma forma estabilizar a oscilação percebida no gráfico onde o
protocolo não estava habilitado. A média desta vez foi de 20ms, e o problema com o
atraso na reprodução do áudio pareceu ser corrigido, nenhuma usuário notou nenhuma
problema durante este teste. Detalhes da chamada na tabela a seguir:

Tabela 60
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Apesar de parecido com o relatório da chamada sem criptografia, a utilização do SRTP
não manteve a característica de perda de pacotes entre o cliente chamador e o servidor,
provendo uma chamada de melhor qualidade para os usuários envolvidos.
Para o próximo teste, novamente habilitamos o uso de TLS:

Tabela 61

O gráfico registrado foi:

Figura 4.75
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A utilização do TLS junto do SRTP pareceu estabilizar o tempo de transmissão da
mídia entre o servidor e o cliente, porém em uma média bem superior à registrada sem
o uso do TLS. Nenhuma perda foi registrada pelo VoIP Monitor. Detalhes da chamada:

Tabela 62

O tempo de transmissão estabilizado (na maior parte da chamada) em 20ms e o
baixo índice de jitter confirmam a ótima qualidade da chamada notada pelos usuários
que estabeleceram a comunicação monitorada.
O mesmo teste foi novamente feito, desta vez via wireless:

Tabela 63

O gráfico registrado pelo VoIP Monitor para esta chamada foi o seguinte:
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Figura 4.76

A utilização do TLS não teve grandes efeitos em relação a transmissão da mídia
entre o servidor e o cliente, garantindo basicamente a mesma qualidade da chamada
percebida pelos usuários, como pode ser comprovado na Tabela 64:

Tabela 64
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Neste cenário a utilização do protocolo SRTP pareceu de certa forma estabilizar
a qualidade da chamada em um padrão mais alto do que seu o seu uso, a adição do TLS
não pareceu prejudicar o cenário de nenhuma forma perceptível para os usuários. Via
rede cabeada, nenhuma falha foi detectada em nenhum cenário testado.
Para o próximo e último teste, o controle da banda foi regulado para 1mbps, o primeiro
cenário testado foi:

Tabela 65

A primeira chamada, gerou o gráfico abaixo:

Figura 4.77

Pode-se observar o constante aumento na oscilação do tempo de transmissão
da mídia conforme a banda é reduzida. Ainda que oscile mais, o tempo médio continua
basicamente o mesmo registrado com 5 e 2 mbps. Detalhes da chamada:
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Tabela 66

O jitter máximo registrado no servidor pelo FreeSWITCH não foi capaz de causar
algum problema perceptível no áudio pelos usuários. A qualidade da chamada para
ambos foi muito boa.
O próximo teste realizado foi o via wireless:

Tabela 67

O primeiro gráfico registrado foi o abaixo:
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Figura 4.78

Este gráfico segue o mesmo padrão do registrado com 2 mbps configurados, alto
tempo de transmissão inicial, tendência a diminuir no decorrer da chamada, e perda de
pacotes registradas entre 2 e 3 pacotes para cada 20 transmitidos em determinados
intervalos da sessão. Detalhes da chamada:

Tabela 68
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Novamente, foi possível identificar um certo atraso na reprodução da mídia no
usuário que acessava o servidor via wireless, nada que impeça a inteligibilidade da
conversa, mas que também não passa despercebido por um usuário mais atento, que
esteja justamente analisando a qualidade da ligação.
Para o cenário cabeado, foi adicionado agora o uso do protocolo SRTP, como na tabela
abaixo:

Tabela 69

O gráfico gerado com o uso do SRTP foi o da figura abaixo:

Figura 4.79

Semelhante com o gráfico da chamada sem uso do SRTP, este, manteve o tempo
máximo da transmissão da mídia pouco acima de 10ms e nenhum pacote foi perdido,
detalhes da chamada abaixo:
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Tabela 70

Bons índices de MOS confirmam a percepção dos usuários durante o teste,
nenhum problema com o áudio da ligação foi percebido. Para a rede wireless foi testado
o seguinte cenário:

Tabela 71

O gráfico gerado com a chamada de 1 minuto de duração foi:
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Figura 4.80

A utilização do protocolo SRTP pareceu estabilizar o tempo médio de transmissão
entre cliente e servidor, a média relativamente alta se comparada a da rede cabeada,
mas mais estável do que a registrada no gráfico da chamada via wireless sem o uso do
SRTP. Detalhes da chamada a seguir:

Tabela 72
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Mesmo com a perda de alguns pacotes, o tempo médio de 60ms para
transmissão dos pacotes contendo a mídia dos terminais e o baixo jitter não causaram
nenhum problema perceptível para os usuários envolvidos no teste. O próximo passo
foi habilitar o uso do TLS para a rede cabeada:

Tabela 73

O gráfico registrado após a chamada de 1 minuto foi o da imagem abaixo:

Figura 4.81

Os métodos de criptografia estudados quando utilizados simultaneamente não
causaram nenhum tipo de problema de transmissão perceptível para os usuários, mais
detalhes na tabela a seguir:
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Tabela 74

Este que seria o pior cenário possível para a rede cabeada, onde a banda é
restrita, e a implementação de criptografia ocorre tanto nas mensagens de controle
quanto nos pacotes RTP não foi suficiente para que os usuários notassem qualquer
problema com a chamada VoIP. O mesmo teste foi feito no cenário wireless:

Tabela 75

O seguinte gráfico foi gerado após a simulação:
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Figura 4.82

A utilização do TLS juntamente do SRTP baixou o tempo médio de transmissão
dos pacotes contendo a mídia entre servidor e cliente. Nenhum pacote foi perdido
durante toda a chamada e a qualidade percebida pelos usuários de uma forma geral foi
muito boa, como pode ser constatado na tabela abaixo:

Tabela 76
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De uma forma geral a largura de banda reduzida gerou muito mais problemas
para a rede wireless, mas a utilização dos protocolos SRTP, zRTP e TLS pareceu minimizar
o efeito negativo percebido pelos usuários, melhorando de certa forma a qualidade da
ligação para os envolvidos.
A tabela abaixo mostra uma comparação entre os resultados obtidos, cruzando
a utilização (ou não) dos protocolos criptográficos com a qualidade da chamada
registrada pelo indicador de MOS do VoIP Monitor, nos casos em que a média de tempo
de transmissão foi igual ou inferior a 50 ms, o índice de MOS utilizado para o
preenchimento da tabela foi o Fixo 50, nos testes cujo tempo médio ultrapassou 50 ms
o índice utilizado foi o Fixo 200:

Tabela 77

Pode-se verificar que quanto maior é a perda gerada entre os clientes e o
servidor, pior é a qualidade da chamada, e mais baixo será o índice de MOS associado à
ela. Ao se aplicar o uso dos protocolos criptográficos nas mensagens de controle e
principalmente na mídia transmitida, é possível confirmar que o impacto gerado na
qualidade da chamada é mínimo, tanto na rede guiada quanto via wireless,
possibilitando que o administrador responsável pela manutenção da rede e do servidor
SIP opte pela segurança das chamadas em seu ambiente VoIP, sabendo que esta
implementação não irá prejudicar o desempenho das chamadas em sua rede.
A Tabela 78 mostra um comparativo entre os tempos médios de transmissão de
mídia entre clientes e o servidor FreeSWITCH de acordo com a largura de banda
disponível durante a realização dos testes:
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Tabela 78

Esta tabela mostra em sua segunda coluna os valores obtidos de tempo médio
de transmissão de todo o fluxo RTP entre o cliente SIP e o servidor FreeSWITCH no
ambiente simulado o mais próximo do considerado como ideal, sendo o “meio guiado”
simulado com o softphone instalado em um host real e o FreeSWITCH em uma máquina
virtual sendo executada no mesmo host, para descartar possível problemas gerados
pelo meio de transmissão cabeado real. Ainda nesta coluna, a partir da quinta linha,
pode-se observar, e ter como base, os melhores valores obtidos como resultado dos
testes do cenário via wireless, onde um teste de ping do computador cliente obteve uma
resposta em 20 ms do servidor. Em todos os cenários, com a banda restringida a apenas
5mbps é possível observar que a utilização do protocolo SRTP com negociação da chave
via zRTP foi capaz de reduzir de alguma forma o tempo médio gasto para se transmitir a
mídia entre os envolvidos na chamada, e com o uso do TLS, em alguns casos, ainda mais.
A qualidade da chamada sofreu um impacto muito maior com a restrição de
banda em ligações via wireless do que com a perda de pacotes, o alto tempo de resposta
, em alguns testes realizados, gerou um efeito de delay na reprodução da mídia, ainda
que quase imperceptível em alguns dos testes, no entanto, a utilização do SRTP em
todas as simulações via wireless pareceu reduzir o tempo gasto para transmissão destes
pacotes de mídia, e chegou, em alguns casos, a solucionar o problema do atraso na
reprodução, extinguindo o efeito citado.
Durante toda a simulação de redução de banda, até o limite forçado de 1mbps,
a rede guiada teve um ótimo aproveitamento do meio, mantendo uma boa qualidade
de áudio para as chamadas por ela efetuadas, já na rede wireless, a utilização do SRTP e
TLS e a diminuição do tempo de resposta entre o cliente e o servidor podem ter auxiliado
na redução de falhas perceptíveis ao usuário em uma chamada, mas em larga escala,
com mais chamadas simultâneas compartilhando o mesmo link a qualidade só tende a
piorar.
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4.6

SCTP

Como visto nos testes aqui relatados, diferentes protocolos usados para o
transporte das mensagens de controle, podem influenciar na qualidade do fluxo RTP de
chamadas onde o protocolo de transporte da mídia é o mesmo. Duas chamadas em um
mesmo ambiente, utilizando UDP para transmissão da mídia, não tem a mesma
qualidade caso o protocolo escolhido para envio das mensagens de controle seja, por
exemplo, o UDP em uma delas, e TLS para a outra. Com base nesta comparação, mesmo
sabendo que não é possível alterar o protocolo de transporte da mídia no FreeSWITCH,
foi decidido refazer todos os testes aqui relatados com a utilização do protocolo SCTP
para as mensagens de controle, afim de comparar o desempenho, vantagens e
desvantagens em relação aos já testados UDP, TCP e TLS.
A documentação disponível na Wiki, indicada pelo site oficial do FreeSWITCH
(http://wiki.freeswitch.org/wiki/Dialplan_XML) informa que para configurar o protocolo
de transporte utilizado pela ferramenta, deve-se configurar no arquivo default.xml o
item “transport=” com os valores TCP, UDP, TLS ou SCTP, para este último, o
FreeSWITCH deve obrigatoriamente ter sido instalado com o parâmetro “—enablesctp”, e assim foi feito, no entanto, ao configurar o arquivo com os protocolos TCP, UDP
ou TLS, foi verificado que, apesar de não informado no site oficial, apenas o protocolo
para transmissão das mensagens de controle é alterado, a mídia independentemente
desta configuração sempre será transmitida via UDP.
Não foi encontrado nenhum softphone compatível com o SCTP, tornando
impossível a comunicação entre cliente e servidor por intermédio deste protocolo.
Realizando testes com TLS, TCP e UDP, foi possível confirmar que a comunicação entre
servidores FreeSWITCH, não depende do protocolo escolhido para comunicação entre
os clientes e os servidores, sendo assim, foi configurado dois servidores FreeSWITCH em
uma mesma rede local, e configurado o plano de discagem de ambos, para que as
ligações entre eles fossem estabelecidas via SCTP, e a comunicação entre os servidores
e os clientes através de TCP, UDP, ou TLS.
A configuração realizada nos dois servidores foi a seguinte:

Interligação de Servidores
A interligação de servidores FreeSWITCH está detalhada no site oficial
(http://wiki.freeswitch.org/wiki/Connect_Two_FreeSWITCH_Boxes), que traz um
tutorial detalhado de como configurar dois servidores para que eles se comuniquem,
porém, apesar de bem detalhado, seguir a configuração do tutorial exatamente como
está não concluiu a comunicação de nossos servidores. O guia oficial serviu como base,
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mas algumas alterações precisaram ser feitas para que a comunicação entre os
servidores pudesse ser estabelecida. Através da análise das comparações de regras do
plano de discagem via FS_CLI conseguimos configurar os servidores, e para simplificação
dos testes, o plano de numeração de um dos servidores foi alterado de 10xx para 11xx,
sendo assim, a conta 1100 usada nos testes pertencerá ao servidor 2 (BOXB) e a conta
1002 ao servidor 1 (BOXA). Os arquivos e alterações que precisam ser feitas nos
servidores são as seguintes:

BoxB [Servidor 2]


Criar a conta 1100, alterando algum arquivo .xml de outra conta ou criando uma
nova dentro de:
/usr/local/freeswitch/conf/directory/default/

Para o teste, a conta 1100.xml ficou da seguinte forma:

Figura 4.83

BoxA [Servidor 1] e BoxB [Servidor 2]


Alterar o arquivo acl.conf.xml em:
/usr/local/freeswitch/conf/autoload_configs/default/
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Para que permita conexões de endereços IP pertencentes a mesma subrede, neste
caso 192.168.0.0/24. A configuração é exatamente a mesma nos dois servidores:

Figura 4.84

BoxA [Servidor 1]


Configurar o plano de discagem para chamadas com o Servidor 2, editando o
arquivo:
/usr/local/freeswitch/conf/dialplan/default.xml
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As seguintes informações devem ser adicionadas ao documento logo após “-->”, e
antes de “</context>”, no final do arquivo .xml:

Figura 4.85
Neste exemplo, a regra:
<condition field = "destination_number" expression="^(11\d\d)$">
Fará com que o plano seja aplicado no encaminhamento de chamadas para
qualquer destino que inicie com “11” seguido quaisquer outros dois dígitos, como a
conta 1100, utilizada para os testes.
A linha:
data = "sofia/internal/$1@192.168.0.10;transport=???"

Faz com a chamada seja direcionada para o endereço 192.168.0.10 (BoxB).
E na informação destacada em laranja “;transport=???” pode-se forçar o protocolo de
transporte a ser utilizado no encaminhamento da chamada, podendo ser:
- TCP;
- UDP;
- TLS;
- SCTP.



Editar o documento public.xml para receber chamadas do outro servidor:
/usr/local/freeswitch/conf/dialplan/public.xml

Adiciona-se os parâmetros:

Figura 4.86
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E:

Figura 4.87
Isto faz com que chamadas recebidas de contas 11xx para contas entre 1000 até
1019 sejam encaminhadas segundo a configuração do próprio arquivo .xml da conta de
destino.
Esta configuração conclui a comunicação do Servidor 1, agora, o contrário deve
ser configurado no Servidor 2, vejamos as diferenças:
No documento:
/usr/local/freeswitch/conf/dialplan/default.xml
O plano de discagem a ser analisado deverá ser o das contas do BoxA (Servidor
1), assim como protocolo de transporte e o endereço IP de destino, no exemplo abaixo,
192.168.0.15:

Figura 4.88
Deve-se também alterar o:
/usr/local/freeswitch/conf/dialplan/public.xml
Da seguinte forma:

Figura 4.89
Além de:

Figura 4.90
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Isso conclui a configuração dos servidores da forma como foram testados em
nosso cenário, que foi o seguinte:

Figura 4.91

Após concluir a configuração dos servidores, a comunicações entre os dois foi
estabelecida com sucesso, em ambos os sentidos.
Ao configurar o parâmetro “transport=sctp” no arquivo default.xml do
FreeSWITCH, e realizar uma ligação por qualquer softphone testado, assim que um dos
servidores recebe a mensagem de INVITE do chamador, este, responde com um “100
Trying”, e logo após, o servidor retorna uma mensagem de erro “503 Service
Unavailable” (Serviço Indisponível), não permitindo que a chamada seja completada. Foi
verificado que o FreeSWITCH nem tenta encaminhar a chamada para o outro servidor,
simplesmente a recusa para conta do chamador.
Monitorando a sessão via WireShark, o log registrado foi:

Figura 4.92
E o detalhamento da mensagem 503 foi o seguinte:
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Figura 4.93
Entendemos que o detalhamento do erro indica alguma falha na elaboração do
cabeçalho SIP da mensagem de INVITE da conta do chamador, como se o FreeSWITCH
não conseguisse interpretar as instruções da mensagem, e por isso, não consegue
estabelecer a sessão.
Alterando-se o protocolo de transporte para TCP, UDP, ou TLS, sem que
nenhuma outra configuração fosse feita, a interligação entre os servidores funcionou
perfeitamente, independente do protocolo configurado entre um cliente e o servidor, o
que nos leva a crer que a configuração dos arquivos foi realizada da forma correta.
Para confirmar que o módulo SCTP estava devidamente carregado em ambos os
servidores, foi utilizado o comando:
modprobe sctp

A ferramenta sctp_darn foi utilizada para estabelecer a comunicação entre os
dois servidores via SCTP, a fim de confirmar se os sistemas operacionais estavam
devidamente aptos a prover suporte à ferramentas que utilizem o protocolo.
Em um dos sistemas, foi iniciado um servidor com o comando
sctp_darn -H 0 -P 2500 -l

E para o cliente, o comando foi:
sctp_darn –H 0 –P 2600 –h 192.168.0.15 –p 2500 -s

Com isso foi possível realizar a troca de mensagens entre os computadores via protocolo
SCTP, como na Figura 4.87(cliente) e Figura 4.88 (servidor):
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Figura 4.94

Figura 4.95
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Analisando as imagens é possível confirmar que as mensagens “teste sctp 1”,
“teste sctp 2” e “teste sctp 3” foram corretamente transmitidas entre os computadores,
e através do WireShark foi possível confirmar que, isto se deu, via SCTP:

Figura 4.96
Apesar de funcional, não foi possível utilizar o SCTP para estabelecer tal
comunicação entre os servidores FreeSWITCH.
Monitorando uma tentativa de chamada entre os servidores pelo fs_cli, o log
registrado foi o do Anexo 1.

Softphones
Para maior imparcialidade nas comparações, todos os testes foram realizados e
repetidos através de quatro softphones diferentes, todos com suporte a SRTP, com
negociação de chaves criptográficas via zRTP, porém nem todos suportam TLS (para este
cenário, o escolhido foi o Blink). São eles:
3CXPhone versão 6.0.26523.0.
Site Oficial: http://www.3cx.com
Blink versão 0.5.0.
Site Oficial: http://icanblink.com
Jitsi versão 2.2.4603.9615.
Site Oficial: https://jitsi.org
Twinkle versão 1.4.2
Site Oficial: http://www.twinklephone.com/
Além dos testados, vários outros softphones permitem a utilização de protocolos
de criptografia que tentam garantir a confidencialidade das mensagens trocadas entre
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os clientes e o servidor SIP, alguns implementam a criptografia apenas do fluxo de mídia,
outros na mídia e nas mensagens de controle, em sua maioria, via TLS.
A Tabela 79 (adaptada de http://em.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_VoIP_software)
lista alguns dos softphones utilizados neste projeto dentre outros, com diferentes
especificações e características:

Tabela 79
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5. Conclusões
Este trabalho teve como objetivo abordar o funcionamento dos protocolos SCTP,
SRTP, zRTP e TLS, analisando suas (in)compatibilidades com sistemas VoIP como o
Asterisk e FreeSWITCH e desempenho em diferentes tipos de rede, para apresentação
à Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do
Instituto Federal de Santa Catarina, para a obtenção o do diploma de Tecnólogo em
Sistemas de Telecomunicações.
Após identificado qual das ferramentas apresentou a maior compatibilidade com
os protocolos estudados (neste caso o FreeSWITCH), esta, teve toda sua instalação e
configuração registrada e documentada para que sirva como guia aos que queiram
usufruir de suas aplicabilidades.
Além disso, este projeto tratou de comparar o desempenho de chamadas VoIP
em diferentes ambientes com diferentes combinações de protocolos, simulando e
mensurando o desempenho obtido em diferentes cenários, envolvendo uma rede
guiada virtual gerenciada através do um virtualizador e através de uma rede wireless
implementada através de um Access Point. Nestes cenários todos os testes foram
repetidos por no mínimo três vezes a fim de obter-se um resultado final que pudesse
ser tido como um valor médio dentre os resultados obtidos. Ainda nos testes foram
utilizado métodos que forçaram de alguma forma inconsistências na rede entre o
servidor e os clientes SIP, como perda de pacotes e restrição de largura de banda,
justamente para que pudesse ser documentado o desempenho destes protocolos em
cenários não ideais.
Vários softphones também foram testados, e alguns tiveram sua configuração
documentada para que este documento sirva também como ferramenta de pesquisa de
características e compatibilidades destes, com protocolos e outras aplicações.
Como visto no Capítulo 4.6, o protocolo SCTP foi configurado em nossos
servidores Linux, seu funcionamento foi comprovado através de ferramentas que
estabelecem conexões no formato “cliente - servidor”, e dados foram trocados entre os
computadores, tudo foi monitorado e registrado via WireShark garantindo que a correta
configuração havia sido feita e a transferência de informações se deu via SCTP.
No entanto, a utilização do protocolo SCTP nos testes propostos (utilizá-lo como
protocolo de transporte preferencial no FreeSWITCH) não foi possível devido à falta de
informação encontrada sobre como configurá-lo corretamente para a utilização com o
servidor SIP, impossibilitando a comparação direta dos protocolos de transporte com os de
aplicação.

O próprio site oficial do FreeSWITCH não traz grandes detalhes de como fazê-lo,
além de possuir um espaço para perguntas, onde foi encontrado uma bem objetiva de
como
configurar
o
FreeSWITCH
para
utilização
com
SCTP
(http://lists.freeswitch.org/pipermail/freeswitch-users/2009-January/037605.html),
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infelizmente, a resposta foi exatamente o método aqui testado, sem sucesso. Nesta
etapa, foi solicitado orientação do Sr. Ederson Torresini (orientador do projeto) que
também não conseguiu chegar a uma conclusão de como implementar o protocolo de
forma funcional para funcionamento com o FreeSWITCH, mesmo assim, toda a
configuração da ferramenta (da forma como exemplifica o site oficial) foi aqui
registrada, assim como os logs e registros de tentativas falhas da utilização do protocolo,
para quem julgue válida a ideia de refazer os testes com este, e outros protocolos a fim
de comparar o seu desempenho com os demais aqui registrados.
No decorrer dos testes foi possível comprovar a eficácia dos protocolos criptográficos
estudados. Também foi constatado que diferentes combinações destes protocolos em
determinados cenários podem fazer com que o aproveitamento do meio se dê de uma forma
muito mais eficiente (ainda que estes possuam sobrecarga de cabeçalho) do que em um mesmo
cenário que não utilize estes protocolos.
Além disso, mesmo em meios não ideais, passíveis de perda, ou com uma largura de
banda extremamente reduzida, com os problemas forçados propositalmente à rede, houve
(como esperado) uma grande redução da qualidade das chamadas realizadas. Porém a utilização
do protocolo SRTP com negociação de chaves via zRTP, e a transmissão de mensagens de
controle via TLS causaram pouco (ou quase nenhum) impacto na qualidade das chamadas, de
forma a não reduzir a qualidade da comunicação. Mesmo nos cenários mais inferiores mantevese a baixa qualidade da chamada mas a segurança criptográfica das ligações estava sempre
garantida.
Com exceção das comparações de desempenho via SCTP, dados os problemas de
viabilizar os cenários de teste, consideramos que os demais objetivos traçados no início do
desenvolvimento deste projeto foram alcançados.
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7.

Anexos

Anexo 1

+OK log level [7]
[NOTICE] switch_channel.c:1048 New Channel sofia/internal/1002@192.168.0.15 [78ee33d69753-11e3-bd04-95057e451d0b]
[DEBUG] switch_core_session.c:1037 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_session.c:1037 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Running State
Change CS_NEW
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:485 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State NEW
[DEBUG] sofia.c:7978 IP 192.168.0.7 Approved by acl "domains[]". Access Granted.
[DEBUG] sofia.c:5863 Channel sofia/internal/1002@192.168.0.15 entering state [received][100]
[DEBUG] sofia.c:5873 Remote SDP:
v=0
o=- 3601565051 3601565051 IN IP4 192.168.0.7
s=Blink 0.5.0 (Windows)
c=IN IP4 192.168.0.7
t=0 0
m=audio 50008 RTP/AVP 0 8 96
c=IN IP4 192.168.0.7
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:96 telephone-event/8000
a=fmtp:96 0-15
a=rtcp:50009
[DEBUG] sofia.c:6085 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State Change CS_NEW -> CS_INIT
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Running State
Change CS_INIT
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:506 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State INIT
[DEBUG] mod_sofia.c:87 sofia/internal/1002@192.168.0.15 SOFIA INIT
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:40 sofia/internal/1002@192.168.0.15 Standard INIT
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:48 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State Change
CS_INIT -> CS_ROUTING
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:506 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State INIT going
to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Running State
Change CS_ROUTING
[DEBUG] switch_channel.c:2140 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Callstate Change DOWN ->
RINGING
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:522 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State ROUTING
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[DEBUG] mod_sofia.c:123 sofia/internal/1002@192.168.0.15 SOFIA ROUTING
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:164 sofia/internal/1002@192.168.0.15 Standard
ROUTING
[INFO] mod_dialplan_xml.c:558 Processing 1002 <1002>->1100 in context public
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [public->unloop] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (PASS) [unloop] ${unroll_loops}(true) =~
/^true$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [unloop] ${sip_looped_call}() =~ /^true$/
break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [public->outside_call] continue=true
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Absolute Condition [outside_call]
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Action set(outside_call=true)
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Action export(RFC2822_DATE=${strftime(%a, %d %b
%Y %T %z)})
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [public->call_debug] continue=true
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [call_debug] ${call_debug}(false) =~
/^true$/ break=never
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [public->public_extensions] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[public_extensions]
destination_number(1100) =~ /^(10[01][0-9])$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [public->public_did] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [public_did] destination_number(1100)
=~ /^(5551212)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [public->Calls from BoxB] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (PASS) [Calls from BoxB]
destination_number(1100) =~ /^(11\d\d)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Action transfer(1100 XML default)
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:214 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State Change
CS_ROUTING -> CS_EXECUTE
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:522 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State ROUTING
going to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Running State
Change CS_EXECUTE
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:529 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State EXECUTE
[DEBUG] mod_sofia.c:178 sofia/internal/1002@192.168.0.15 SOFIA EXECUTE
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:256 sofia/internal/1002@192.168.0.15 Standard
EXECUTE
EXECUTE sofia/internal/1002@192.168.0.15 set(outside_call=true)
[DEBUG] mod_dptools.c:1402 sofia/internal/1002@192.168.0.15 SET [outside_call]=[true]
EXECUTE sofia/internal/1002@192.168.0.15 export(RFC2822_DATE=Sun, 16 Feb 2014 18:44:11
-0300)
[DEBUG] switch_channel.c:1240 EXPORT (export_vars) [RFC2822_DATE]=[Sun, 16 Feb 2014
18:44:11 -0300]
EXECUTE sofia/internal/1002@192.168.0.15 transfer(1100 XML default)
[DEBUG] switch_ivr.c:1824 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State Change CS_EXECUTE ->
CS_ROUTING
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[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_session.c:892 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[NOTICE] switch_ivr.c:1831 Transfer sofia/internal/1002@192.168.0.15 to XML[1100@default]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:529 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State EXECUTE
going to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Running State
Change CS_ROUTING
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:522 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State ROUTING
[DEBUG] mod_sofia.c:123 sofia/internal/1002@192.168.0.15 SOFIA ROUTING
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:164 sofia/internal/1002@192.168.0.15 Standard
ROUTING
[INFO] mod_dialplan_xml.c:558 Processing 1002 <1002>->1100 in context default
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->unloop] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (PASS) [unloop] ${unroll_loops}(true) =~
/^true$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [unloop] ${sip_looped_call}() =~ /^true$/
break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->tod_example] continue=true
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Date/TimeMatch (FAIL) [tod_example] break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->holiday_example] continue=true
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Date/TimeMatch (FAIL) [holiday_example] break=onfalse
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->global-intercept] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[global-intercept]
destination_number(1100) =~ /^886$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->group-intercept] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[group-intercept]
destination_number(1100) =~ /^\*8$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->intercept-ext] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[intercept-ext]
destination_number(1100) =~ /^\*\*(\d+)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->redial] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [redial] destination_number(1100) =~
/^(redial|870)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->global] continue=true
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [global] ${call_debug}(false) =~ /^true$/
break=never
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [global] ${rtp_has_crypto}() =~
/^(AES_CM_128_HMAC_SHA1_32|AES_CM_128_HMAC_SHA1_80)$/ break=never
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(PASS)
[global]
${endpoint_disposition}(DELAYED NEGOTIATION) =~ /^(DELAYED NEGOTIATION)/ break=onfalse
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [global] ${switch_r_sdp}(v=0
o=- 3601565051 3601565051 IN IP4 192.168.0.7
s=Blink 0.5.0 (Windows)
c=IN IP4 192.168.0.7
t=0 0
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m=audio 50008 RTP/AVP 0 8 96
c=IN IP4 192.168.0.7
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:96 telephone-event/8000
a=fmtp:96 0-15
a=rtcp:50009
) =~ /(AES_CM_128_HMAC_SHA1_32|AES_CM_128_HMAC_SHA1_80)/ break=never
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Absolute Condition [global]
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Action
hash(insert/${domain_name}spymap/${caller_id_number}/${uuid})
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Action
hash(insert/${domain_name}last_dial/${caller_id_number}/${destination_number})
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Action
hash(insert/${domain_name}last_dial/global/${uuid})
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Action export(RFC2822_DATE=${strftime(%a, %d %b
%Y %T %z)})
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->snom-demo-2] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[snom-demo-2]
destination_number(1100) =~ /^9001$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->snom-demo-1] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[snom-demo-1]
destination_number(1100) =~ /^9000$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->eavesdrop] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [eavesdrop] destination_number(1100)
=~ /^88(\d{4})$|^\*0(.*)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->eavesdrop] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [eavesdrop] destination_number(1100)
=~ /^779$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->call_return] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [call_return] destination_number(1100)
=~ /^\*69$|^869$|^lcr$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->del-group] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [del-group] destination_number(1100)
=~ /^80(\d{2})$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->add-group] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [add-group] destination_number(1100)
=~ /^81(\d{2})$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->call-group-simo] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[call-group-simo]
destination_number(1100) =~ /^82(\d{2})$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->call-group-order] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[call-group-order]
destination_number(1100) =~ /^83(\d{2})$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->extension-intercom] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[extension-intercom]
destination_number(1100) =~ /^8(10[01][0-9])$/ break=on-false
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Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->Local_Extension] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[Local_Extension]
destination_number(1100) =~ /^(10[01][0-9])$/ break=on-false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
parsing
[default->Local_Extension_Skinny]
continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [Local_Extension_Skinny]
destination_number(1100) =~ /^(10[01][0-9])$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->group_dial_sales] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[group_dial_sales]
destination_number(1100) =~ /^2000$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->group_dial_support] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[group_dial_support]
destination_number(1100) =~ /^2001$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->group_dial_billing] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[group_dial_billing]
destination_number(1100) =~ /^2002$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->operator] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [operator] destination_number(1100) =~
/^(operator|0)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->vmain] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [vmain] destination_number(1100) =~
/^vmain$|^4000$|^\*98$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->sip_uri] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [sip_uri] destination_number(1100) =~
/^sip:(.*)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->nb_conferences] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[nb_conferences]
destination_number(1100) =~ /^(30\d{2})$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->wb_conferences] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[wb_conferences]
destination_number(1100) =~ /^(31\d{2})$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->uwb_conferences] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[uwb_conferences]
destination_number(1100) =~ /^(32\d{2})$/ break=on-false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
parsing
[default->cdquality_conferences]
continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[cdquality_conferences]
destination_number(1100) =~ /^(33\d{2})$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->freeswitch_public_conf_via_sip]
continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [freeswitch_public_conf_via_sip]
destination_number(1100) =~ /^9(888|8888|1616|3232)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->mad_boss_intercom] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[mad_boss_intercom]
destination_number(1100) =~ /^0911$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->mad_boss_intercom] continue=false
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Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[mad_boss_intercom]
destination_number(1100) =~ /^0912$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->mad_boss] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [mad_boss] destination_number(1100)
=~ /^0913$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->ivr_demo] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [ivr_demo] destination_number(1100)
=~ /^5000$/ break=on-false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
parsing
[default->dynamic_conference]
continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[dynamic_conference]
destination_number(1100) =~ /^5001$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->rtp_multicast_page] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[rtp_multicast_page]
destination_number(1100) =~ /^pagegroup$|^7243$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->park] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [park] destination_number(1100) =~
/^5900$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->unpark] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [unpark] destination_number(1100) =~
/^5901$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->valet_park] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [valet_park] destination_number(1100)
=~ /^(6000)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->valet_park] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [valet_park] destination_number(1100)
=~ /^(60\d[1-9])$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->park] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (PASS) [park] source(mod_sofia) =~
/mod_sofia/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [park] destination_number(1100) =~
/park\+(\d+)/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->unpark] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (PASS) [unpark] source(mod_sofia) =~
/mod_sofia/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [unpark] destination_number(1100) =~
/^parking$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->park] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (PASS) [park] source(mod_sofia) =~
/mod_sofia/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [park] destination_number(1100) =~
/callpark/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->unpark] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (PASS) [unpark] source(mod_sofia) =~
/mod_sofia/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [unpark] destination_number(1100) =~
/pickup/ break=on-false
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Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->wait] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [wait] destination_number(1100) =~
/^wait$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->fax_receive] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [fax_receive] destination_number(1100)
=~ /^9178$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->fax_transmit] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[fax_transmit]
destination_number(1100) =~ /^9179$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->ringback_180] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[ringback_180]
destination_number(1100) =~ /^9180$/ break=on-false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
parsing
[default->ringback_183_uk_ring]
continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[ringback_183_uk_ring]
destination_number(1100) =~ /^9181$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->ringback_183_music_ring]
continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [ringback_183_music_ring]
destination_number(1100) =~ /^9182$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->ringback_post_answer_uk_ring]
continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [ringback_post_answer_uk_ring]
destination_number(1100) =~ /^9183$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->ringback_post_answer_music]
continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [ringback_post_answer_music]
destination_number(1100) =~ /^9184$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->ClueCon] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [ClueCon] destination_number(1100) =~
/^9191$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->show_info] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [show_info] destination_number(1100)
=~ /^9192$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->video_record] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[video_record]
destination_number(1100) =~ /^9193$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->video_playback] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[video_playback]
destination_number(1100) =~ /^9194$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->delay_echo] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [delay_echo] destination_number(1100)
=~ /^9195$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->echo] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [echo] destination_number(1100) =~
/^9196$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->milliwatt] continue=false
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Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [milliwatt] destination_number(1100) =~
/^9197$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->tone_stream] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[tone_stream]
destination_number(1100) =~ /^9198$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->zrtp_enrollement] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[zrtp_enrollement]
destination_number(1100) =~ /^9787$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->hold_music] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [hold_music] destination_number(1100)
=~ /^9664$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->laugh break] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [laugh break] destination_number(1100)
=~ /^9386$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->101] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [101] destination_number(1100) =~
/^101$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->pizza_demo] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(FAIL)
[pizza_demo]
destination_number(1100) =~ /^(pizza|74992)$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->Talking Clock Time] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [Talking Clock Time]
destination_number(1100) =~ /^9170$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->Talking Clock Date] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [Talking Clock Date]
destination_number(1100) =~ /^9171$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->Talking Clock Date and Time]
continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [Talking Clock Date and Time]
destination_number(1100) =~ /^9172$/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->local.example.com] continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [local.example.com] ${toll_allow}() =~
/local/ break=on-false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
parsing
[default->domestic.example.com]
continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [domestic.example.com] ${toll_allow}()
=~ /domestic/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->international.example.com]
continue=false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 Regex (FAIL) [international.example.com]
${toll_allow}() =~ /international/ break=on-false
Dialplan: sofia/internal/1002@192.168.0.15 parsing [default->Dial to BoxB] continue=false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Regex
(PASS)
[Dial
to
BoxB]
destination_number(1100) =~ /^(11\d\d)$/ break=on-false
Dialplan:
sofia/internal/1002@192.168.0.15
Action
bridge(sofia/internal/1100@192.168.0.10;transport=sctp)
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[DEBUG] switch_core_state_machine.c:214 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State Change
CS_ROUTING -> CS_EXECUTE
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:522 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State ROUTING
going to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Running State
Change CS_EXECUTE
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:529 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State EXECUTE
[DEBUG] mod_sofia.c:178 sofia/internal/1002@192.168.0.15 SOFIA EXECUTE
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:256 sofia/internal/1002@192.168.0.15 Standard
EXECUTE
EXECUTE sofia/internal/1002@192.168.0.15 hash(insert/192.168.0.15-spymap/1002/78ee33d69753-11e3-bd04-95057e451d0b)
EXECUTE sofia/internal/1002@192.168.0.15 hash(insert/192.168.0.15-last_dial/1002/1100)
EXECUTE
sofia/internal/1002@192.168.0.15
hash(insert/192.168.0.15last_dial/global/78ee33d6-9753-11e3-bd04-95057e451d0b)
EXECUTE sofia/internal/1002@192.168.0.15 export(RFC2822_DATE=Sun, 16 Feb 2014 18:44:11
-0300)
[DEBUG] switch_channel.c:1240 EXPORT (export_vars) [RFC2822_DATE]=[Sun, 16 Feb 2014
18:44:11 -0300]
EXECUTE
sofia/internal/1002@192.168.0.15
bridge(sofia/internal/1100@192.168.0.10;transport=sctp)
[DEBUG] switch_channel.c:1194 sofia/internal/1002@192.168.0.15 EXPORTING[export_vars]
[RFC2822_DATE]=[Sun, 16 Feb 2014 18:44:11 -0300] to event
[DEBUG] switch_channel.c:1194 sofia/internal/1002@192.168.0.15 EXPORTING[export_vars]
[RFC2822_DATE]=[Sun, 16 Feb 2014 18:44:11 -0300] to event
[DEBUG] switch_ivr_originate.c:2070 Parsing global variables
[NOTICE] switch_channel.c:1048 New Channel sofia/internal/1100@192.168.0.10 [78f265fa9753-11e3-bd11-95057e451d0b]
[DEBUG] mod_sofia.c:4426 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State Change CS_NEW ->
CS_INIT
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] mod_sofia.c:4496 [zrtp_passthru] Setting a-leg inherit_codec=true
[DEBUG]
mod_sofia.c:4499
[zrtp_passthru]
Setting
b-leg
absolute_codec_string='PCMU@8000h@20i@64000b,PCMA@8000h@20i@64000b'
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Running State
Change CS_INIT
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:506 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State INIT
[DEBUG] mod_sofia.c:87 sofia/internal/1100@192.168.0.10 SOFIA INIT
[DEBUG] sofia_glue.c:1225 Local SDP:
v=0
o=FreeSWITCH 1392556581 1392556582 IN IP4 192.168.0.15
s=FreeSWITCH
c=IN IP4 192.168.0.15
t=0 0
m=audio 30470 RTP/AVP 0 8 101 13
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
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a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:40 sofia/internal/1100@192.168.0.10 Standard INIT
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:48 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State Change
CS_INIT -> CS_ROUTING
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:506 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State INIT going
to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Running State
Change CS_ROUTING
[DEBUG] switch_core_session.c:1037 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_session.c:1037 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_session.c:1037 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_session.c:1037 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:522 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State ROUTING
[DEBUG] mod_sofia.c:123 sofia/internal/1100@192.168.0.10 SOFIA ROUTING
[DEBUG] switch_ivr_originate.c:67 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State Change
CS_ROUTING -> CS_CONSUME_MEDIA
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:522 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State ROUTING
going to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Running State
Change CS_CONSUME_MEDIA
[DEBUG]
switch_core_state_machine.c:541
(sofia/internal/1100@192.168.0.10)
State
CONSUME_MEDIA
[DEBUG]
switch_core_state_machine.c:541
(sofia/internal/1100@192.168.0.10)
State
CONSUME_MEDIA going to sleep
[DEBUG] sofia.c:5863 Channel sofia/internal/1100@192.168.0.10 entering state [calling][0]
[DEBUG] sofia.c:5863 Channel sofia/internal/1100@192.168.0.10 entering state [terminated][503]
[NOTICE] sofia.c:6671 Hangup sofia/internal/1100@192.168.0.10 [CS_CONSUME_MEDIA]
[NORMAL_TEMPORARY_FAILURE]
[DEBUG] switch_channel.c:3171 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [KILL]
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Running State
Change CS_HANGUP
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:730 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State HANGUP
[DEBUG] mod_sofia.c:413 Channel sofia/internal/1100@192.168.0.10 hanging up, cause:
NORMAL_TEMPORARY_FAILURE
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:58 sofia/internal/1100@192.168.0.10 Standard HANGUP,
cause: NORMAL_TEMPORARY_FAILURE
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:730 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State HANGUP
going to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:743 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Callstate Change
DOWN -> HANGUP
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[DEBUG] switch_core_state_machine.c:498 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State Change
CS_HANGUP -> CS_REPORTING
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Running State
Change CS_REPORTING
[DEBUG]
switch_core_state_machine.c:815
(sofia/internal/1100@192.168.0.10)
State
REPORTING
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:102 sofia/internal/1100@192.168.0.10 Standard
REPORTING, cause: NORMAL_TEMPORARY_FAILURE
[DEBUG]
switch_core_state_machine.c:815
(sofia/internal/1100@192.168.0.10)
State
REPORTING going to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:492 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State Change
CS_REPORTING -> CS_DESTROY
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1100@192.168.0.10 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_session.c:1580 Session 31 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Locked,
Waiting on external entities
[DEBUG] switch_ivr_originate.c:3670 Originate Resulted in Error Cause: 41
[NORMAL_TEMPORARY_FAILURE]
[INFO] mod_dptools.c:3201 Originate Failed. Cause: NORMAL_TEMPORARY_FAILURE
[NOTICE] switch_channel.c:4646 Hangup sofia/internal/1002@192.168.0.15 [CS_EXECUTE]
[NORMAL_TEMPORARY_FAILURE]
[DEBUG] switch_channel.c:3171 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [KILL]
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[NOTICE] switch_core_session.c:1598 Session 31 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Ended
[NOTICE] switch_core_session.c:1602 Close Channel sofia/internal/1100@192.168.0.10
[CS_DESTROY]
[DEBUG] switch_core_session.c:2841 sofia/internal/1002@192.168.0.15 skip receive message
[APPLICATION_EXEC_COMPLETE] (channel is hungup already)
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:529 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State EXECUTE
going to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Running State
Change CS_HANGUP
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:617 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Callstate Change
HANGUP -> DOWN
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:620 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) Running State
Change CS_DESTROY
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:730 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State HANGUP
[DEBUG] mod_sofia.c:407 sofia/internal/1002@192.168.0.15 Overriding SIP cause 503 with 503
from the other leg
[DEBUG] mod_sofia.c:413 Channel sofia/internal/1002@192.168.0.15 hanging up, cause:
NORMAL_TEMPORARY_FAILURE
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:630 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State DESTROY
[DEBUG] mod_sofia.c:323 sofia/internal/1100@192.168.0.10 SOFIA DESTROY
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:109 sofia/internal/1100@192.168.0.10 Standard
DESTROY
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:630 (sofia/internal/1100@192.168.0.10) State DESTROY
going to sleep
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[DEBUG] mod_sofia.c:547 Responding to INVITE with: 503
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:58 sofia/internal/1002@192.168.0.15 Standard HANGUP,
cause: NORMAL_TEMPORARY_FAILURE
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:730 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State HANGUP
going to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:743 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Callstate Change
RINGING -> HANGUP
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:498 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State Change
CS_HANGUP -> CS_REPORTING
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:467 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Running State
Change CS_REPORTING
[DEBUG]
switch_core_state_machine.c:815
(sofia/internal/1002@192.168.0.15)
State
REPORTING
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:102 sofia/internal/1002@192.168.0.15 Standard
REPORTING, cause: NORMAL_TEMPORARY_FAILURE
[DEBUG]
switch_core_state_machine.c:815
(sofia/internal/1002@192.168.0.15)
State
REPORTING going to sleep
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:492 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State Change
CS_REPORTING -> CS_DESTROY
[DEBUG] switch_core_session.c:1372 Send signal sofia/internal/1002@192.168.0.15 [BREAK]
[DEBUG] switch_core_session.c:1580 Session 30 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Locked,
Waiting on external entities
[NOTICE] switch_core_session.c:1598 Session 30 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Ended
[NOTICE] switch_core_session.c:1602 Close Channel sofia/internal/1002@192.168.0.15
[CS_DESTROY]
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:617 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Callstate Change
HANGUP -> DOWN
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:620 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) Running State
Change CS_DESTROY
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:630 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State DESTROY
[DEBUG] mod_sofia.c:323 sofia/internal/1002@192.168.0.15 SOFIA DESTROY
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:109 sofia/internal/1002@192.168.0.15 Standard
DESTROY
[DEBUG] switch_core_state_machine.c:630 (sofia/internal/1002@192.168.0.15) State DESTROY
going to sleep
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