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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 
Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις διέθεταν δύο δίκτυα για την επικοινωνία τους με τους 

πελάτες και προμηθευτές, το τηλεφωνικό δίκτυο αποτελούμενο από τις τηλεφωνικές 

συσκευές και το PBX (Private Branch Exchange) το οποίο συνδέεται στο δημόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο για την μεταφορά φωνής και δεδομένων στο δίκτυο. Τα πρώτα 

χρόνια της περασμένης δεκαετίας ένας μικρός αριθμός από οργανισμούς υψηλής 

τεχνολογίας στράφηκαν προς ένα ενοποιημένο δίκτυο, προκειμένου να 

υποστηριχτούν πολλαπλοί τύποι κίνησης: (φωνή, δεδομένα και κίνηση). Σε αυτό το 

πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης των ενοποιημένων επικοινωνιών, η φωνή θεωρήθηκε 

ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί απλά σαν μια ακόμα εφαρμογή που θα έπρεπε να 

«περάσει» πάνω από ένα IP δίκτυο (IP telephonyIP telephony). Το Voice over IP ή 

VoIP ή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, χαρακτηρίζει μια ομάδα πρωτοκόλλων-

τεχνολογιών, η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με 

σχετικά καλή ποιότητα και στην ουσία χωρίς κόστος. Οι συνομιλίες αυτές 

παραδοσιακά γίνονταν αποκλειστικά μέσω PC που ήταν συνδεδεμένο με το 

Διαδίκτυο (Internet) και διέθετε μικρόφωνο, ακουστικά και το κατάλληλο λογισμικό. 

Η κλήση κατέληγε σε ένα άλλο, ανάλογα εξοπλισμένο, PC χωρίς να υπάρχει κάποια 

επιπλέον χρέωση, εκτός από αυτή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αφού στη 

συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μεσολαβεί κάποιος παραδοσιακός φορέας 

τηλεπικοινωνιών παρά μόνο το Διαδίκτυο.  

 

Στην ουσία VoIP σημαίνει “Voice Over Internet Protocol” και είναι μια τεχνολογία η 

οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας 

ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο αντί της κανονικής υπηρεσίας τηλεφώνων. Η 

VoIP τεχνολογία δίνει την δυνατότητα λειτουργίας των παραδοσιακών τηλεφωνικών 

υπηρεσιών πάνω από δίκτυα υπολογιστών με χρήση πρωτοκόλλων μεταγωγής 

πακέτων. Θα την συναντήσουμε να αναφέρεται από διάφορους φορείς παροχής 

υπηρεσιών με διάφορα ονόματα όπως ΙΡ τηλεφωνία (IP telephony), διαδικτυακή 

τηλεφωνία (Internet telephony), Voice over IP, ευρυζωνικό τηλέφωνο (broadband 

telephone) και ψηφιακή φωνή (digital voice).  
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Η υπηρεσία VoIP αποτελεί μέρος των υπηρεσιών μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο, η 

οποία τείνει να αντικαταστήσει τη συμβατική τεχνολογία του τηλεφώνου 

ανατρέποντας τα δεδομένα και τις τιμές των τηλεφωνικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Η 

βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία της μετάδοσης φωνής μέσω IP 

είναι ότι o πελάτης πληρώνει ένα ορισμένο ποσό για να συνδεθεί στο δίκτυο και στη 

συνέχεια πληρώνει ένα επιπρόσθετο ποσό ανάλογα με το χρόνο χρήσης και τις 

χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις (βάσει της απόστασης).  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συχνότητα που απαιτεί η τεχνολογία ΙΡ για τη 

μετάδοση των δεδομένων είναι τουλάχιστον έξι φορές μικρότερη από την αντίστοιχη 

των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούν σήμερα οι 

περισσότεροι συνδρομητές σε όλο τον κόσμο. Η σημαντική αυτή διαφορά καθιστά τις 

κλήσεις μέσω του VoIP σαφέστατα πιο οικονομικές, και σε αρκετές περιπτώσεις το 

τηλεφώνημα μέσω Διαδικτύου μπορεί να στοιχίσει έως και 90% φθηνότερα απ' ότι 

μέσω του παραδοσιακού τηλεπικοινωνιακού δικτύου.  

 

1.1 Σκοπός της εργασίας  

 
Η εργασία αυτή αποτελεί το προϊόν μια επισταμένης έρευνας πάνω στα ζητήματα και 

τις απαιτήσεις ασφαλείας των συστημάτων Voip. Παρέχει πληροφορίες οι οποίες 

μπορεί να φανούν χρήσιμες τόσο στους υπόλοιπους φοιτητές όσο και στους network 

managers, IT administrators, telephony managers και security managers, οι οποίοι 

μπορεί ενδιαφέρονται γενικά για το Voip. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει συνοπτική 

παρουσίαση του πρωτοκόλλου Voip και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν με 

λεπτομέρεια τα ζητήματα ασφαλείας και συγκεκριμένα οι ευπάθειες τους και οι 

επιθέσεις τις οποίες μπορεί να δεχθεί, καθώς επίσης και τα απαραίτητα μέτρα 

αντιμετώπισης τους. 
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1.2 Δομή της εργασίας  

 
Κεφάλαιο δεύτερο: Παρουσίαση του πρωτοκόλλου Voip και των διαφόρων 

προσεγγίσεων, απαιτήσεις ποιότητας, εισαγωγικές έννοιες ασφάλειας. 

Κεφάλαιο τρίτο: Ζητήματα ασφάλειας, ευπάθειες του πρωτοκόλλου Voip και 

παρουσίαση των επιθέσεων κατά είδος. 

Κεφάλαιο τέταρτο: Παρουσίαση των απαιτήσεων ασφαλείας κατά είδος επίθεσης και 

κατά είδος πρωτοκόλλου. 

Κεφάλαιο πέμπτο: Παρουσίαση των συμπερασμάτων της παρούσας εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2. Θεωρητική θεμελίωση  

2.1 Ορισμοί  

2.1.1 Επίθεση 

Επιθέσεις (attacks) ονομάζονται οι τεχνικές, που χρησιμοποιούν οι επίδοξοι εισβολείς 

(intruders) για να εκμεταλλευθούν τις ευπάθειες των διαφόρων εφαρμογών. Οι 

επιθέσεις αυτές συχνά συγχέονται με τις ευπάθειες των εφαρμογών. Για το λόγο αυτό 

οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι επίθεση είναι μια πράξη που ο εισβολέας κάνει σε 

μια εφαρμογή και δεν είναι μια αδυναμία αυτής. 

2.1.2 Απειλή 

Απειλή (threat) είναι η ένδειξη του ότι επίκειται κάποιος κίνδυνος ή κάποιο κακό για 

την εφαρμογή ή το σύστημα γενικότερα. Είναι ο πιθανός κίνδυνος μιας επικείμενης 

επίθεσης που μπορεί να βλάψει την εφαρμογή. Οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός με 

δυνατότητα πρόκλησης ζημιάς σε ένα σύστημα υπό μορφή καταστροφής, 

κοινοποίησης, τροποποίησης των στοιχείων του, ή/και άρνησης της. 

2.1.3 Ευπάθεια 

Ευπάθεια (vulnerability) ονομάζεται μια «τρύπα» ή μια αδυναμία της εφαρμογής, η 

οποία μπορεί να οφείλεται σε μια ρωγμή στη σχεδίαση ή ένα σφάλμα υλοποίησης. 

Αυτή επιτρέπει σε έναν επιτιθέμενο να βλάψει τους ιδιοκτήτες και τους νόμιμους 

χρήστες της εφαρμογής, ή άλλες οντότητες, που βασίζονται στην εφαρμογή. Ο όρος 

«ευπάθεια» πολύ συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα. Πρέπει να διακρίνεται από τους 

όρους threat (απειλή), attack (επίθεση) και countermeasures (αντίμετρα).  

2.1.4 Αντίμετρα  

Τα αντίμετρα (countermeasures) περιλαμβάνουν τεχνολογίες ή μοντέλα άμυνας, που 

χρησιμοποιούνται με σκοπό να ανιχνεύσουν ή να αποτρέψουν επιθέσεις. Τα αναγκαία 

αντίμετρα σε μια εφαρμογή πρέπει να αναγνωρισθούν ανάλογα με τη χρήση της 

ανάλυσης κινδύνου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της εφαρμογής από 

κοινούς τύπους επιθέσεων. Μια αδυναμία ή μια ρωγμή στη σχεδίαση ενός αντίμετρου 
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ή η έλλειψη του αναγκαίου αντιμέτρου, έχει ως αποτέλεσμα μια ευπάθεια, η οποία 

μπορεί να καταστήσει την εφαρμογή ευάλωτη σε επιθέσεις. 

2.1.4 Ασφάλεια 

Παρακάτω θα περιγραφούν οι έννοιες της εμπιστευτικότητας και μυστικότητας 

(confidentiality and privacy), της ακεραιότητα (integrity) και τέλος της 

διαθεσιμότητας (availability), όπου αποτελούν και τα κύρια χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της ασφάλειας. 

 

Εμπιστευτικότητα και Μυστικότητα  

Η εμπιστευτικότητα αναφέρεται στην ανάγκη να κρατηθούν οι πληροφορίες κατά την 

μετάδοση τους μέσα από το VOIP δίκτυο ασφαλείς και ιδιωτικές. Συνεπώς, ένα τρίτο 

πρόσωπο δεν πρέπει να είναι σε θέση να διαβάσει τα μηνύματα που προορίζονται για 

τον παραλήπτη. Για τους χρήστες υπολογιστών, αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει 

εμπιστευτικά υπομνήματα, οικονομικές πληροφορίες και διάφορες πληροφορίες 

ασφάλειας όπως οι κωδικοί πρόσβασης. Για τους τηλεπικοινωνιακούς μεταγωγούς, η 

υποκλοπή συνομιλιών είναι μια προφανής ανησυχία, αλλά επίσης πρέπει να 

προστατευθεί και η εμπιστευτικότητα άλλων πληροφοριών για να αμυνθεί ενάντια σε 

επιθέσεις όπως η απάτη φόρου, η παρεμπόδιση φωνής και δεδομένων και η άρνηση 

των υπηρεσιών (Denial of Service, DOS). Οι ΙΡ διευθύνσεις δικτύων, ο τύπος των 

λειτουργικών συστημάτων, η τηλεφωνική επέκταση στην αντιστοίχιση των ΙΡ 

διευθύνσεων, και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι όλα παραδείγματα των 

πληροφοριών που, ενώ δεν είναι κρίσιμης σημασίας ως μεμονωμένα τμήματα των 

δεδομένων, μπορούν να καταστήσουν την εργασία ενός επιτιθεμένου ευκολότερη. 

 

Ακεραιότητα 

Ο παραλήπτης πρέπει να είναι σε θέση να λάβει τα πακέτα που ο αποστολέας στέλνει 

χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενό τους. Ένας τρίτος πρέπει να είναι 

ανίκανος να τροποποιήσει τα πακέτα κατά τη μεταφορά τους μέσα στο δίκτυο. Αυτός 

ο καθορισμός εφαρμόζεται αυστηρά στην περίπτωση της VoIP σηματοδότησης. 

Εντούτοις, στην περίπτωση των μέσων, η απώλεια πακέτων είναι συνήθως ανεκτή.  
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Η ακεραιότητα των πληροφοριών σημαίνει ότι οι πληροφορίες παραμένουν 

αμετάβλητες από αναρμόδιους χρήστες. Παραδείγματος χάριν, οι περισσότεροι 

χρήστες θέλουν να εξασφαλίσουν ότι οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών τους  

δεν μπορούν να αλλάξουν από κάποιο άλλο άτομο, ή ότι οι κωδικοί πρόσβασης 

μπορούν να αλλάξουν μόνο από το χρήστη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Οι 

τηλεπικοινωνιακοί μεταγωγείς πρέπει να προστατεύουν την ακεραιότητα των 

δεδομένων και την διαμόρφωση των συστημάτων τους. Λόγω της αφθονίας των 

συνόλων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που είναι διαθέσιμα στους μεταγωγούς, 

ένα επιτιθέμενο άτομο που μπορεί να διαπραγματευτεί τη διαμόρφωση των 

συστημάτων μπορεί να ολοκληρώσει σχεδόν οποιοδήποτε άλλο στόχο.  

 

Διαθεσιμότητα 

Η διαθεσιμότητα αναφέρεται στην έννοια σύμφωνα με την οποία οι πληροφορίες και 

οι υπηρεσίες πρέπει να είναι διαθέσιμες για τη χρήση όταν απαιτείται. Η 

διαθεσιμότητα είναι ο προφανέστερος κίνδυνος για τους μεταγωγούς. Οι επιθέσεις 

που εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες στο λογισμικό των μεταγωγών ή στα 

χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα μπορούν να οδηγήσουν στην επιδείνωση ή ακόμα και 

στην άρνηση της υπηρεσίας των λειτουργιών των μεταγωγών. Για παράδειγμα, εάν η 

αναρμόδια πρόσβαση μπορεί να καθιερωθεί σε οποιοδήποτε κλάδο του καναλιού 

επικοινωνίας (όπως μια σύνδεση CCS ή μια σύνδεση TCP/IP), τότε μπορεί να είναι 

δυνατό να πλημμυριστεί η σύνδεση με τα ψευδή μηνύματα προκαλώντας την 

αυστηρή επιδείνωση και ενδεχομένως την άρνηση της υπηρεσίας. Ένα VoIP σύστημα 

μπορεί να έχει επιπρόσθετες ευπάθειες με τις συνδέσεις στο Διαδίκτυο. Επειδή τα 

συστήματα ανίχνευσης εισβολών αποτυγχάνουν να παρεμποδίσουν ένα σημαντικό 

ποσοστό διαδικτυακών επιθέσεων, οι επιτιθέμενοι μπορούν να είναι σε θέση να 

οδηγήσουν σε κατάρρευση VoIP συστήματα με την εκμετάλλευση πιθανών 

αδυναμιών στα πρωτόκολλα και τις υπηρεσίες του διαδικτύου. 

2.1.6 Ποιότητα  

Ο όρος ποιότητα των υπηρεσιών (Quality of Service - QoS) αναφέρεται στην 

ικανότητα ενός δικτύου να παρέχει προνομιακές υπηρεσίες σε επιλεγμένα 

διακινούμενα σε αυτό είδη δεδομένων (traffic) και πάνω από (over) τις διάφορες 
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τεχνολογίες. Ο πρωτεύων στόχος του QoS είναι να παρέχει προτεραιότητα σε 

ζητήματα παραχώρησης εύρους ζώνης, ελέγχου του jitter και της καθυστέρησης 

(προδιαγραφές που απαιτούνται από κάποια real-time και interactive είδη 

διακινούμενων δεδομένων), και βελτίωσης των χαρακτηριστικών απώλειας (loss 

characteristics). Επίσης, σημαντικός στόχος είναι να εξασφαλίζει τη βεβαιότητα ότι η 

παροχή της προτεραιότητας σε μια ή περισσότερες ροές (flows) δεν οδηγεί σε 

υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τις υπόλοιπες ροές. Ο κύριος λόγος που επιβάλλει 

την υιοθέτηση πολιτικών QoS σε δίκτυα που εξυπηρετούν VoIP εφαρμογές είναι η 

ευαισθησία που παρουσιάζουν οι εφαρμογές αυτές στην καθυστέρηση και την 

απώλεια πακέτων.  

 

2.2 VoIP Υπηρεσίες 

 
Όπως προαναφέρθηκε οι συνομιλίες με χρήση VoIP γίνονταν αποκλειστικά μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που ήταν συνδεδεμένος με το διαδίκτυο και διέθετε 

μικρόφωνο, ακουστικά και το κατάλληλο λογισμικό. Η κλήση κατέληγε σε ένα άλλο, 

ανάλογα εξοπλισμένο, ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς να υπάρχει κάποια 

επιπρόσθετη χρέωση, εκτός από αυτή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, αφού στη 

συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μεσολαβεί κάποιος παραδοσιακός φορέας 

τηλεπικοινωνιών, όπως ο ΟΤΕ, παρά μόνο το διαδίκτυο. 

Για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω VoIP, ο χρήστης χρειάζεται ένα πρόγραμμα 

τηλεφώνου SIP με βάση λογισμικό ή ένα VoIP τηλέφωνο. Οι τηλεφωνικές κλήσεις 

μπορούν να πραγματοποιηθούν προς οποιοδήποτε προορισμό/άτομο, προς αριθμούς 

VoIP, καθώς και προς άτομα που διαθέτουν κανονικούς αριθμούς τηλεφώνου. Οι 

VoIP-to-VoIP τηλεφωνικές κλήσεις είναι δωρεάν, ενώ οι VoIP-to-PSTN τηλεφωνικές 

κλήσεις έχουν κάποιο μικρό κόστος. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το τελευταίο 

χρονικό διάστημα πολλοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς του διαδικτύου προσφέρουν 

προώθηση των VoIP κλήσεων σε σταθερά δίκτυα τηλεπικοινωνιών με εξαιρετικά 

χαμηλό κόστος, αλλά όχι το αντίστροφο. Υπάρχουν δύο ειδών PSTN-to-VoIP 

υπηρεσίες: η direct inward dialing (DID) και οι αριθμοί πρόσβασης. Η DID υπηρεσία 

συνδέει το PSTN χρήστη αμέσως με το VoIP καλούμενο μέλος. Αντίθετα, η υπηρεσία 
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των αριθμών πρόσβασης απαιτεί από το PSTN χρήστη να παρέχει έναν αριθμό 

προέκτασης για να συνδεθούν με το VoIP χρήστη. 

Συνεπώς, το VoIP δίνει στους χρήστες την δυνατότητα να κάνουν τηλεφωνικές 

κλήσεις προς άλλα άτομα που μπορεί να έχουν ή και να μην έχουν VoIP. Η όλη 

διαδικασία της επίτευξης της κλήσης καθορίζεται από τον VoIP φορέα παροχής 

υπηρεσιών. Η μοναδική απαίτηση για αυτή την τεχνολογία είναι μια σύνδεση υψηλής 

ταχύτητας στο διαδίκτυο, όπως DSL, καθώς η υπηρεσία βασίζεται στην ύπαρξη 

ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.  

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η VoIP τεχνολογία, πέρα από 

την δυνατότητα δημιουργίας απεριορίστων σε αριθμό και δωρεάν τηλεφωνικών 

κλήσεων, είναι η αφθονία των βασικών και βελτιωμένων υπηρεσιών που προσφέρει. 

 

2.2.1 Βασικές VoIP Υπηρεσίες  

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει η VoIP 

τεχνολογία για τις πιο κοινές υπηρεσίες του VoIP, οι οποίες μάλιστα έρχονται τυπικά 

δωρεάν ως τμήμα της τηλεφωνικής υπηρεσίας VoIP. 

 

Call Blocking:  Το μπλοκάρισμα μιας κλήσης μπορεί να συμβεί όταν ένας χρήστης 

δεν θέλει να λαμβάνει κλήσεις από έναν συγκεκριμένο αριθμό. Τότε προσθέτει τον 

τηλεφωνικό αριθμό του ανεπιθύμητου προς αλληλεπίδραση ατόμου στην λίστα 

μπλοκαρίσματος. Με τον τρόπο αυτό, μπλοκάρονται όλες οι εισερχόμενες κλήσεις 

των οποίων ο αριθμός περιέχεται στην λίστα. Η υπηρεσία μπλοκαρίσματος 

συγκεκριμένων κλήσεων παρέχεται πολύ πιο εύκολα από ότι η διαδικασία αλλαγής 

του τηλεφωνικού αριθμού. 

 

Caller ID :  Πρόκειται για την δυνατότητα γνώσης του ατόμου που πραγματοποιεί την 

κλήση πριν ακόμα ο καλούμενος χρήστης να απαντήσει το τηλέφωνο. Αυτό που 

απαιτείται είναι μια Caller-ID συσκευή ώστε να φαίνεται ο αριθμός του χρήστη που 

πραγματοποίησε την κλήση. Μια τέτοια υπηρεσία είναι απαραίτητη όταν κάποιος δεν 

θέλει να απαντήσει μια κλήση χωρίς να γνωρίζει ποιός τηλεφωνεί, καθώς του δίνεται 
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η δυνατότητα να δει εάν το νούμερο είναι γνωστό ή όχι. Αυτό το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα βοηθά την εύκολη διαχείριση και έλεγχο των εισερχόμενων  κλήσεων. 

 

Caller ID with Name : Πρόκειται για την δυνατότητα γνώσης του ατόμου που 

πραγματοποιεί την κλήση πριν ακόμα ο καλούμενος χρήστης να απαντήσει το 

τηλέφωνο. Αυτό που απαιτείται είναι μια Caller-ID συσκευή ώστε να εμφανίζεται ο 

τηλεφωνικός αριθμός και το όνομα του χρήστη που πραγματοποίησε την κλήση. Με 

την υπηρεσία αυτή, μπορεί κάποιος να γνωρίζει το όνομα του ατόμου που τηλεφωνεί 

προτού σηκώσει το ακουστικό. Ο καλούμενος χρήστης μπορεί να αποφασίσει εάν θα 

απαντήσει την κλήση ή θα την αφήσει να προωθηθεί στο voicemail. Το 

χαρακτηριστικό Caller ID with name είναι παρόμοιο με την Caller ID, αλλά με την 

διαφορά ότι διαθέτει το επιπρόσθετο πλεονέκτημα της παροχής του ονόματος μαζί με 

την εμφάνιση του αριθμού του ατόμου που πραγματοποιεί την κλήση. 

 

Call Forwarding: Με την προώθηση κλήσης πραγματοποιείται αυτόματη προώθηση 

των εισερχόμενων κλήσεων σε ένα άλλο τηλεφωνικό νούμερο ή σε ορισμένες 

περιπτώσεις κατευθείαν στο voicemail. Η προώθηση κλήσεων κρίνεται απαραίτητη 

όταν ένας χρήστης δεν θέλει να χάσει κάποια σημαντικά τηλεφωνήματα ενώ 

βρίσκεται εκτός σπιτιού. Μπορεί να διαμορφώσει την υπηρεσία αυτή ώστε κλήσεις 

να προωθούνται στο κινητό του τηλέφωνο, το τηλέφωνο της δουλειάς, το voicemail ή 

το τηλέφωνο των γονιών του όταν τους επισκέπτεται. Μερικοί φορείς παροχής 

υπηρεσιών προσφέρουν προώθηση σε περισσότερα από ένα τηλεφωνικά νούμερα. 

 

Call Waiting: Έστω η περίπτωση όπου ένας χρήστης βρίσκεται ήδη στα μέσα μιας 

συνδιάλεξης ενώ λαμβάνει μια εισερχόμενη κλήση. Τότε η υπηρεσία αναμονής 

κλήσεων θα ειδοποιήσει τον συγκεκριμένο χρήστη με έναν ειδικό ήχο, ώστε αυτός να 

έχει την δυνατότητα να αποφασίσει εάν θα απαντήσει την κλήση ή θα την αφήσει να 

προωθηθεί στο voicemail. Θεωρείται πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ιδιαίτερα όταν 

ένας χρήστης περιμένει ένα τηλεφώνημα αλλά ένα άλλο άτομο του έχει τηλεφωνήσει 

δεσμεύοντας την γραμμή. Μέσω αυτής της υπηρεσίας πλέον δεν τίθεται λόγος 

ανησυχίας για την απώλεια σημαντικών κλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ακούγεται μια 

ακολουθία ηχητικών σημάτων που ενημερώνουν ότι κάποιος άλλος προσπαθεί να 
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έρθει σε επαφή, τότε ο χρήστης μπορεί απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου να 

συνδεθεί με την εισερχόμενη κλήση. Κατατάσσοντας αυτήν την υπηρεσία σε ένα 

ακόμα αποτελεσματικό τρόπο να ρύθμισης των κλήσεων. 

 

Last Number Re-Dial: Μέσω αυτού του χαρακτηριστικού επιτρέπεται με το πάτημα 

ενός πλήκτρου η δημιουργία κλήσης προς το τελευταίο άτομο που καλέστηκε. 

Μπορεί να είναι μια βασική υπηρεσία, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε περιπτώσεις 

γρήγορης επανάκλησης. Ταυτόχρονα, μπορεί να λειτουργήσει για εξοικονόμηση 

χρόνου σε περιπτώσεις όπου καλείται ένας χρήστης και η γραμμή είναι 

απασχολημένη. Το άτομο που καλεί μπορεί να χρησιμοποιήσει το re-dial 

χαρακτηριστικό γνώρισμα για να πραγματοποιήσει γρήγορη κλήση, παρά να 

σχηματίζει ακέραιο τον αριθμό κάθε φορά. 

 

Local Number Portability: Η φορητότητα ενός αριθμού είναι η δυνατότητα που 

παρέχεται σε ένα χρήστη να διατηρήσει το τρέχον τηλεφωνικό νούμερο και να το 

φέρει στο νέο φορέα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών. Εάν μια τηλεφωνική εταιρία 

προσφέρει φορητότητα ενός αριθμού σημαίνει ότι ένα άτομο που επιθυμεί να αλλάξει 

φορέα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών μπορεί να διατηρήσει τον αριθμό 

τηλεφώνου του χωρίς να απαιτείται η αλλαγή του. Πολλοί φορείς υπηρεσιών ήδη 

παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία ενώ κάποιοι άλλοι αγωνίζονται να το κατορθώσουν. 

Με το χαρακτηριστικό αυτό, ένας χρήστης μπορεί να διατηρήσει τον αριθμό του εάν 

αλλάξει την τηλεφωνική του υπηρεσία σε VoIP. Η υπηρεσία είναι πολύ χρήσιμη 

ιδιαίτερα εάν ο χρήστης έχει μικρά παιδιά και τα εκπαιδεύει να απομνημονεύσουν το 

αριθμό τηλεφώνου του ή δεν επιθυμεί να παρενοχλήσει τους φίλους, την οικογένεια ή 

τους συνεργάτες του με την παροχή κάποιου νέου αριθμού. Βέβαια, πάντα θα υπάρχει 

η δυνατότητα αλλαγής αριθμού για κάποιον που το επιθυμεί. 

 

Voicemail: Η υπηρεσία voicemail επιτρέπει στους χρήστες να ανακατευθύνουν 

(redirect) τις κλήσεις τους στο σύστημα υπηρεσίας προσωπικού τηλεφωνητή (Voice 

Mail System, VMS), όταν δεν θέλουν να απαντήσουν μια κλήση ή βρίσκονται ήδη σε 

συνομιλία με κάποιο άλλο άτομο. Τότε, οι χρήστες που καλούν αφήνουν τα 

μηνύματά τους και έπειτα ο κάτοχος της ταχυδρομικής υπηρεσίας (mailbox) μπορεί 
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αργότερα να ανακτήσει τα αποθηκευμένα μηνύματα. Βασικά, εκτελεί την ίδια 

λειτουργία με τον αυτόματο τηλεφωνητή εκτός από το ότι τα μηνύματα κρατιούνται 

από το φορέα παροχής υπηρεσιών παρά από τον αυτόματο τηλεφωνητή στο σπίτι του 

χρήστη. 

 

3-Way Calling: Η υπηρεσία αυτή παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης συνομιλίας 

με δύο άτομα. Ο τρόπος αυτός συνομιλίας είναι ιδιαίτερα βολικός στην εξοικονόμηση 

χρόνου όταν κάποιος κάνει επαγγελματικά ή ψυχαγωγικά σχέδια. 

 

411 Directory Assistance: H βοήθεια καταλόγου κλήσης για κάποια περιοχή παρέχει 

πληροφορίες για διάφορες τοπικές επιχειρήσεις, όπως τα εστιατόρια, βενζινάδικα και 

νοσοκομεία.  Είναι ενημερωμένη και με νέες εταιρίες που ίσως δεν περιλαμβάνονται 

στον τηλεφωνικό κατάλογο και συνήθως έρχεται σαν ασφάλιστρο αφού ο χρήστης 

χρεώνεται για κάθε 411 κλήση. 

 

911 Service: Ο VoIP πάροχος ενός χρήστη κατευθύνει τις κλήσεις στο Public Safety 

Answering Point (PSAP) που βασίζεται στον κωδικό περιοχής του συστήματος του 

χρήστη. Η 911 υπηρεσία που παρέχεται από την VoIP τεχνολογία είναι διαφορετική 

από την ανάλογη τηλεφωνική υπηρεσία στο ότι η κανονική τηλεφωνική υπηρεσία θα 

δρομολογήσει την 911 κλήση στο κέντρο επειγόντων απαντήσεων. Αντίθετα, στην 

VoIP υπηρεσία η 911 κλήση θα κατευθυνθεί  σε μια γραμμή γενικής πρόσβασης του 

PSAP. Εξαιτίας της φύσης του VoIP, δεν θα παρασχεθούν αυτόματα στην PSAP 

υπηρεσία πληροφορίες σχετικές με την θέση του χρήστη. Συνεπώς, μετά από την 

δήλωση της φύσης της έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει ο χρήστης θα πρέπει να 

παρέχει την τοποθεσία και τον τηλεφωνικό του αριθμό. 

 

2.2.2 Βελτιωμένες VoIP Υπηρεσίες  

Η VoIP τεχνολογία πέρα από την παροχή των βασικών υπηρεσιών στους χρήστες, 

προσφέρει και ένα σύνολο από βελτιωμένες υπηρεσίες. Παρακάτω ακολουθεί 

συνοπτική περιγραφή για αυτές τις VoIP λειτουργίες, οι οποίες κατά αναλογία με τις 
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βασικές VoIP υπηρεσίες, παρέχονται τυπικά δωρεάν ως τμήμα της τηλεφωνικής 

υπηρεσίας VoIP. 

 

Anonymous Call Blocking: Η υπηρεσία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα 

των κλήσεων των οποίων δεν αναγνωρίζεται το νούμερο προέλευσης. Πρόκειται για 

άλλο ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό που παρέχει το VoIP για τη διαχείριση των 

εισερχόμενων κλήσεων. 

 

Area Code Selection: Ένας χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει από μια λίστα 

διαθέσιμων κωδικών περιοχών έναν κωδικό περιοχής που να ταιριάζει καλύτερα στην 

επιχείρησή του ή στις προσωπικές του ανάγκες. Το χαρακτηριστικό είναι απαραίτητο 

σε περιπτώσεις που ένα άτομο μετακομίζει σε μια νέα περιοχή για να εργαστεί ή για 

να ζήσει. Τότε, έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον παλιό κωδικό περιοχής, εάν 

βέβαια το επιτρέπει ο προμηθευτής υπηρεσιών του.  

 

Call Transfer: Μεταφορά κλήσης συμβαίνει όταν δύο χρήστες Α και Β 

επικοινωνούν μεταξύ τους και ο ένας από τους δύο, έστω ο Α, αποφασίζει να 

μεταφέρει την κλήση σε ένα τρίτο χρήστη C, ώστε να συνεχίσουν να συνομιλούν οι 

άλλοι δύο χρήστες Β και C. Υπάρχουν τρείς τρόποι υπηρεσιών μεταφοράς κλήσης 

που είναι οι : blind, attended και unattended. Στην blind μεταφορά κλήσης, ο 

μεταφορέας τερματίζει την υπάρχων σύνοδο χωρίς να περιμένει το αποτέλεσμα της 

μεταφοράς. Στην attended μεταφορά κλήσης, ο μεταφορέας μπορεί να αφήσει τον 

μεταφερόμενο χρήστη να περιμένει μέχρι να λάβει ειδοποίηση ότι η μεταφορά έχει 

επιτύχει, οπότε και τερματίζει την υπάρχων σύνοδο. Τέλος, η unattended μεταφορά 

κλήσης περιλαμβάνει μια παροδική διάσκεψη κλήσης ανάμεσα στα τρία μέλη, και 

στην οποία ο μεταφορέας γνωρίζει ακριβώς την πρόοδο της μεταφοράς. Όταν η 

μεταφορά ολοκληρωθεί, ο μεταφορέας αποσύρεται από την κλήση. 

 

Caller ID Blocking: Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει σε έναν χρήστη να 

αποκρύπτει την ταυτότητά του όταν τηλεφωνεί άλλους χρήστες. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι, πολλά άτομα δεν απαντούν τις τηλεφωνικές τους κλήσεις εάν δεν 

αναγνωρίζουν το νούμερο. 
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Change Phone Number:  Η υπηρεσία αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού επιτρέπει 

στους χρήστες να αλλάζουν μόνοι τους τον αριθμό που τους αντιστοιχεί. Πολλοί 

προμηθευτές  επιτρέπουν την απόκτηση νέου αριθμού είτε on-line με το πάτημα ενός 

κουμπιού είτε από το τηλέφωνο μέσω της υπηρεσίας πελατών. Δηλαδή, είναι εφικτή 

η αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού χωρίς την αλλαγή τηλεφωνικής εταιρίας. 

 

Contact Lists: Οι χρήστες καταχωρούν συγκεκριμένα ονόματα στην λίστα επαφής 

που να αντιστοιχούν στον ανάλογο χρήστη που τηλεφωνεί κάθε φορά. Τα ονόματα 

που είναι καταχωρημένα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Συνήθως, αυτή η 

λειτουργία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την υπηρεσία Caller ID with Name που 

αναλύθηκε παραπάνω. 

 

Distinctive Ringing: Η υπηρεσία δίνει την δυνατότητα καταχώρησης συγκεκριμένων 

τηλεφωνικών ήχων καλέσματος σε συγκεκριμένες εισερχόμενες κλήσεις ή σε 

συγκεκριμένους χρήστες. Κάποιος μπορεί να έχει διαφορετικούς ήχους για διάφορους 

καταχωρημένους χρήστες έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει από τον ήχο 

χτυπήματος το άτομο που τηλεφωνεί.  

 

Do Not Disturb: Το είδος αυτό υπηρεσίας φανερώνει ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί να 

απασχοληθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και συνεπώς προωθεί τις κλήσεις που 

δέχεται από άλλα μέλη στην voicemail υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό, όλες οι 

εισερχόμενες κλήσεις κατευθύνονται στο voicemail χωρίς να χτυπήσει καθόλου το 

τηλέφωνο.   

 

Ε911 Service: Στην ουσία πρόκειται για βελτιωμένη έκδοση της βασικής 911 

υπηρεσίας. Όταν καλείται η 911 υπηρεσία οι κλήσεις δρομολογούνται στο 

προσωπικό των επειγόντων περιστατικών στο PSAP και η τοποθεσία του χρήστη 

μεταφέρεται αυτόματα σε αυτούς. Η Ε911 υπηρεσία δουλεύει όπως η κανονική 911 

υπηρεσία με την μόνη διαφορά ότι μεταφέρεται και η διεύθυνση του χρήστη, η οποία 

όμως είναι η διεύθυνση αρχείου για τον συγκεκριμένο αριθμό. Εντούτοις, εάν ο 

χρήστης κινείται ή παίρνει μαζί του τη VoIP συσκευή όταν ταξιδεύει, πρέπει να 

θυμάται να ενημερώνει τη θέση σε αυτήν την υπηρεσία. Εφ' όσον όμως, ο χρήστης 
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καταχωρεί τις πληροφορίες θέσης του μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών η 

διεύθυνσή του θα είναι πάντα διαθέσιμη στο PSAP. 

 

Enhanced Voicemail: Η βελτιωμένη voicemail υπηρεσία εισάγει ένα σύνολο νέων 

τρόπων για να μπορέσει κάποιος να ακούσει τα μηνύματα του αλλά και για να 

ενημερωθεί ότι έχει μηνύματα. Ένας χρήστης μπορεί να ακούσει τα μηνύματα του 

από το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το web λογαριασμό του παρόχου του, από 

οποιοδήποτε τηλέφωνο ή μπορεί ακόμα να λαμβάνει τα μηνύματα από την voicemail 

υπηρεσία ως email attachments. Με αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα μπορεί να 

ανακτήσει τα φωνητικά μηνύματα από οποιοδήποτε τηλέφωνο, όχι μόνο από το 

τηλέφωνό του σπιτιού ή του γραφείου. Έτσι, εάν ο χρήστης είναι έξω μπορεί να 

συνδεθεί με την υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων από οπουδήποτε και να ελέγξει τα 

μηνύματά του. Επίσης, μπορεί να έχει ένα ακουστικό αρχείο του σταλμένου 

μηνύματος το οποίο μπορεί έπειτα να το ακούσει μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή. 

 

Extra Virtual Numbers : Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την πρόσθεση επιπλέον 

τηλεφωνικών αριθμών στην ίδια γραμμή, με οποιανδήποτε κωδικό περιοχής της 

επιλογής του χρήστη. Για παράδειγμα, ένα άτομο που μένει στην Θεσσαλονίκη που 

προφανώς έχει έναν αριθμό με τον κωδικό της Θεσσαλονίκης. Έστω ότι αποφασίζει 

να μετακομίσει στην Αθήνα, τότε μπορεί προσθέσει τον κωδικό της Αθήνας στον 

υπάρχον αριθμό του, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί τον εικονικό 

αριθμό της πρωταρχικής γραμμή. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει σε συγγενείς του ή σε 

φίλους του που μένουν στην Αθήνα να του τηλεφωνούν σαν να έχει τοπικό αριθμό. 

 

International Blocking: Με το χαρακτηριστικό αυτό, ένας χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να εμποδίσει και να απελευθερώσει την επιλογή για πραγματοποίηση 

διεθνών κλήσεων ώστε να αποτραπούν οι ακούσιες διεθνείς κλήσεις. Ιδιαίτερα 

χρήσιμο χαρακτηριστικό σε περιπτώσεις που μικρά παιδιά σηκώνουν το τηλέφωνο 

και πληκτρολογούν τυχαίους αριθμούς. Με τον τρόπο αυτό, ένας χρήστης θα 

μπορούσε να γλιτώσει τέτοιου είδους απροσδόκητες δαπάνες στον τηλεφωνικό του 

λογαριασμό. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να 
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απενεργοποιηθεί μέσω του διευθυντή λογαριασμών,  έτσι ώστε να μην είναι εύκολα 

εκτός λειτουργίας. 

 

Keep Number For Life : Εφόσον ένας χρήστης διαθέτει μια σύνδεση υψηλής 

ταχύτητας στο διαδίκτυο και παραμένει στον ίδιο φορέα παροχής υπηρεσιών, του 

δίνεται η δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να διατηρήσει το ίδιο τηλεφωνικό νούμερο 

εφόρου ζωής, είτε είναι στο σπίτι του είτε ταξιδεύει. Με τον τρόπο αυτό, όταν ένας 

χρήστης μετακομίζει από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα δεν χρειάζεται να αλλάξει 

τηλεφωνικό νούμερο. Επίσης, απαλλάσσεται από τη διαδικασία ενημέρωσης των 

γνωστών του για την αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού και ταυτόχρονα αποφεύγει την 

περίπτωση απώλειας σημαντικών κλήσεων από την στιγμή της τηλεφωνικής αλλαγής 

και μετά. Δεν αποτελεί χαρακτηριστικό καθημερινής χρήσης, αλλά μπορεί να φανεί 

ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις αλλαγής κατοικίας. 

 

Line Unavailable Forward: Σε περιπτώσεις που η γραμμή δεν είναι διαθέσιμη, η 

υπηρεσία αυτή προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν άλλον αριθμό. Πρόκειται 

για μια εξαιρετική υπηρεσία προς τους χρήστες της VoIP τεχνολογίας, καθώς ένα από 

το μεγαλύτερα μειονεκτήματα του VoIP είναι ότι εάν η ευρυζωνική σύνδεση του 

χρήστη δεν είναι διαθέσιμη, τότε δεν είναι διαθέσιμη και η VoIP υπηρεσία. Συνεπώς, 

σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου, οι κλήσεις μπορούν να προωθηθούν σε 

ένα τηλέφωνο της επιλογής του χρήστη.  

 

Multi-Ring: Το χαρακτηριστικό αυτό, οδηγεί την λήψη εισερχόμενων κλήσεων ενός 

χρήστη στην ταυτόχρονη ενεργοποίηση του χτυπήματος σε όλες τις τηλεφωνικές 

συσκευές που αυτός διαθέτει. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης δέχεται μια κλήση 

στην VoIP γραμμή, τότε μπορεί να χτυπάει ταυτόχρονα το κινητό του τηλέφωνο, το 

τηλέφωνο του σπιτιού και του γραφείου του. Η πρώτη τηλεφωνική συσκευή που θα 

απαντηθεί εξυπηρετεί και την κλήση. Με την επιλογή αυτή δεν χάνονται κλήσεις και 

εύκολα προωθούνται στον κατάλληλο χρήστη.  

 

Online A/C Manage: Η VoIP τεχνολογία παρέχει και την υπηρεσία διαχείρισης του 

λογαριασμού ενός χρήστη από το διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης μπορεί 
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να παρακολουθεί τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό του, να 

προσθέσει νέα χαρακτηριστικά ή να ενημερωθεί για την ημερομηνία της επόμενης 

οφειλόμενης πληρωμής.  

 

PC-to-Phone Option: Πρόκειται για την δυνατότητα ενός χρήστη να κάνει 

τηλεφωνικές κλήσεις από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή με τη χρήση ενός 

κατάλληλου λογισμικού, αντί της χρησιμοποίησης της τηλεφωνικής συσκευής. Η 

υπηρεσία αυτή είναι χρήσιμη για άτομα που ταξιδεύουν καθώς μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ένα laptop και να πραγματοποιήσουν κλήσεις από οπουδήποτε και 

αν βρίσκονται. Αυτό που απαιτείται είναι η ενσωμάτωση ενός λογισμικού τηλεφώνου 

στον προσωπικό υπολογιστή καθώς και η ύπαρξη ακουστικών και μικρόφωνων. 

Μερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών παρέχουν αυτή την υπηρεσία μαζί με την VoIP 

τηλεφωνική υπηρεσία, αλλά συνήθως προσφέρεται σαν ξεχωριστή υπηρεσία.  

 

Repeat Dial if Busy: Η υπηρεσία επανάληψης κλήσης σε περίπτωση κατειλημμένης 

γραμμής κάνει το τηλέφωνο του χρήστη να εκτελέσει αυτόματα επανάκληση εάν η 

γραμμή του επιθυμητού ατόμου για αλληλεπίδραση δεν είναι διαθέσιμη. Η 

λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ενημερώσει τον χρήστη πότε η 

γραμμή του ατόμου που προσπαθεί να επικοινωνήσει θα γίνει διαθέσιμη. Το VoIP 

τηλέφωνο θα χτυπήσει ακόμα και πίσω προς αυτόν τον χρήστη όταν συνδέεται. Ένα 

πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό γνώρισμα εάν η υπομονή δεν είναι το ισχυρό σημείο 

του χρήστη. 

 

Return Call: Εάν ένας χρήστης δεν προλάβει να απαντήσει σε μία κλήση το 

χαρακτηριστικό αυτό του δίνει την επιλογή να καλέσει πίσω αυτό το νούμερο, με το 

πάτημα ελάχιστων πλήκτρων χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει ποιος κάλεσε ή ακόμα 

και το τηλεφωνικό του νούμερο. 

 

Speed Dialing: Η υπηρεσία των γρήγορων κλήσεων δίνει τη δυνατότητα στους 

χρήστες να μπορούν να καλέσουν έναν αριθμό τηλεφωνικών αριθμών με την 

εισαγωγή ενός ή δύο μόνο ψηφίων. Είναι ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό για την 

πραγματοποίηση γρήγορων κλήσεων προς τους πιο πολύ χρησιμοποιούμενους 
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αριθμούς. Με τον τρόπο αυτό, για τους προγραμματισμένους αυτούς τηλεφωνικούς 

αριθμούς δεν είναι αναγκαίο για κάθε νούμερο η πληκτρολόγηση μιας σειράς ψηφίων 

που μπορεί να πατηθούν ακόμα και λάθος από βιασύνη. Αντίθετα, το πάτημα ενός ή 

δύο μόνο ψηφίων, που αντιστοιχούν στον επιθυμητό για αλληλεπίδραση τηλεφωνικό 

αριθμό, είναι αρκετά για την επίτευξη της κλήσης. 

 

Telemarketer Blocking: Μερικοί telemarketers έχουν δύο με τρία δευτερόλεπτα 

παύσης μέχρι να συνδεθούν με τους πιθανούς πελάτες. Όταν συμβαίνει το παραπάνω 

γεγονός, η υπηρεσία μπλοκαρίσματος telemarketer είναι προγραμματισμένη να 

αποσυνδέσει την κλήση προτού να μπορέσει να χτυπήσει το τηλέφωνο του χρήστη. 

Αυτό είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό αφού ο χρήστης δεν θα ενοχλείται πλέον από 

διάφορες διαφημίσεις telemarketing (βλέπε SPIT κεφάλαιο 4). Η λειτουργία του 

βασίζεται στην αποστολή ενός χαρακτηριστικού τόνου που ξεγελάει τους αυτόματους 

τηλεφωνητές telemarketers κάνοντας να φαίνεται ότι η συγκεκριμένη γραμμή είναι 

εκτός λειτουργίας. Έτσι, οι αυτόματοι τηλεφωνητές telemarketers αποσυνδέονται 

αμέσως και συνεχίζουν με κλήση προς τον επόμενο αριθμό. 

 

Travel Globally: Η φορητότητα (portability) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά που παρέχει η VoIP τεχνολογία. Ένας χρήστης που ταξιδεύει μπορεί 

να φέρνει το VoIP σύστημα μαζί του και σε συνδυασμό με την δυνατότητα 

διαδικτυακής πρόσβασης υψηλής ταχύτητας να μπορεί να δέχεται κλήσεις στον 

τοπικό VoIP αριθμό του. Εφ' όσον ,δηλαδή, το τηλέφωνό του χρήστη είναι συνδεμένο 

με μια ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, το τηλέφωνό θα χτυπήσει όταν καλεί 

κάποιος τον τηλεφωνικό αριθμό του, οπουδήποτε και να βρίσκεται στον κόσμο. Με 

τον τρόπο αυτό, τα άτομα που πραγματοποιούν κλήσεις προς VoIP αριθμούς 

απαλλάσσονται από τις πολύ υψηλές χρεώσεις φόρου που προβλέπουν οι κλασικές 

τηλεφωνικές υπηρεσίες για αλληλεπίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο.  
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2.4 Απαιτήσεις ποιότητας 

 
Η Ποιότητα αποτελεί μια σημαντική πτυχή των VOIP συστημάτων. Υιοθετώντας ένα 

αυστηρό πλαίσιο ασφάλειας, όπως για παράδειγμα encryption ή filtering, μπορεί να 

έχουμε ως συνέπεια αρνητική επίδραση στην ποιότητα του VOIP. Ένα σύστημα 

VOIP πρέπει να έχει τουλάχιστον ίση ποιότητα με αυτήν ενός παραδοσιακού 

τηλεφωνικού δικτύου PSTN. Πριν προχωρήσουμε περισσότερο ας δούμε όμως πως 

ορίζετε η ποιότητα στο VoIP. 

Η προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών για την μετάδοση φωνής αποτελεί ένα κρίσιμο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα για τις δικτυακές επικοινωνίες. Για την VoIP τεχνολογία 

το QoS χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους υποστηριχτές της 

τεχνολογίας των συμβατικών δικτύων ως αντικίνητρο και προκειμένου να κρατηθούν 

οι χρήστες  μακριά από το VoIP. Επίσης, το QoS (Quality of Service) συνήθως 

επικαλείται από τους φορείς παροχής δικτυακού εξοπλισμού ως ο βασικός λόγος 

αγοράς νέου δικτυακού εξοπλισμού.  

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι για τις υπηρεσίες μεταγωγής πακέτων η ποιότητα 

εξυπηρέτησης καθορίζεται από: 

 

• Latency: το οποίο είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα πακέτο για να 

διασχίσει το δίκτυο και να φτάσει στον προορισμό του.  

• Jitter: Η διακύμανση της καθυστέρησης των πακέτων. 

• Ρυθμός χαμένων πακέτων. Η συχνότητα με την οποία τα πακέτα δεν 

φτάνουν στον προορισμό τους έγκαιρα για να χρησιμοποιηθούν. 

 

Για οποιαδήποτε κατηγορία κίνησης αυτά τα χαρακτηριστικά, γενικά, θα εξαρτηθούν 

από το μέγεθος της απαίτησης και το ποσό του εύρους ζώνης που διατίθεται σε αυτή 

την κυκλοφορία. 
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2.4.1 Απαιτήσεις QoS στο Voip 

 
Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να 

υπάρχουν στο Voip.  
 

• Μόλις γίνει αποδεκτή μια κλήση από τον έλεγχο κλήσεων και τους πόρους που 

διατίθενται σ' αυτή, πρέπει να διεκπεραιωθεί με την απαραίτητη ποιότητα φωνής. 

• Οι εγκατεστημένες κλήσεις πρέπει να προστατευθούν από τις διαταραχές του 

δικτύου όσο φυσικά αυτό είναι δυνατό. Μια επίπτωση αυτής της απαίτησης, όταν 

εφαρμόζεται σε δίκτυα που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο UDP, είναι ότι οι 

σταθερές κλήσεις δεν πρέπει να επηρεαστούν αρνητικά από ξαφνικά φορτία που 

προκαλούνται από τη μεταγωγή της κίνησης από άλλα μέρη του δικτύου. 

• Το δίκτυο πρέπει να είναι ικανό να υποστηρίζει πολύ ψηλά επίπεδα προσπαθειών 

εγκατάστασης κλήσης. Οι υπάρχουσες ανταλλαγές περιορισμένης ζώνης μπορούν 

να υποστηρίξουν εκατομμύρια προσπαθειών κλήσης κατά την ώρα αιχμής και 

ένα δίκτυο VoIP πρέπει να είναι σε θέση να το υποστηρίξει. 

• Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, οι κλήσεις που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν 

πρέπει να απορριφθούν, χωρίς να υποβαθμίζεται η χωρητικότητα μεταφοράς 

κλήσεων του δικτύου.  

• Πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν διαθέσιμοι μηχανισμοί όπου θα  

εξασφαλίζουν ότι οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης και οι κλήσεις υψηλής 

προτεραιότητας λαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση. Οι κλήσεις έκτακτης 

ανάγκης συχνά έχουν συγκεκριμένες ρυθμιστικές απαιτήσεις για το χειρισμό 

τους, γεγονός που  πρέπει να καλυφτεί από το χειριστή του δικτύου. 

• Το δίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές από επιθέσεις Denial of Service και 

εξαπάτησης. Για παράδειγμα, μόνο η κλήση στην οποία έχει διατεθεί ένας πόρος 

δικτύου πρέπει να είναι σε θέση να τον χρησιμοποιεί και όταν απελευθερώνεται η 

κλήση ο πόρος πρέπει και πάλι να είναι διαθέσιμος στο δίκτυο. 
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• Μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτούν την υποστήριξη για το δικαίωμα προτιμήσεως 

κλήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί για ένα δίκτυο να 

απελευθερωθούν οι πόροι που έχουν δεσμευθεί για μια υπάρχουσα κλήση και να 

αναδιανεμηθούν σε μια νέα κλήση. 

 

2.5 Το πρωτόκολλο H.323 - Προσέγγιση ITU 

 
Ο βασικός λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκε το Η.323 ήταν η μετάδοση φωνής, 

αργότερα όμως και η μετάδοση εικόνας και δεδομένων σε packet switched δίκτυα 

αποτέλεσε ακόμη ένα λόγο για την δημιουργία του. Επίσης, μεγάλη σημασία είχε και 

η διαλειτουργικότητα (interoperability) ανάμεσα σε αυτά τα δίκτυα και έτσι το Η.323 

ήρθε να βοηθήσει προς και αυτή την κατεύθυνση. Η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπου το κόστος ταυτόχρονα θα μειωνόταν, αλλά και η 

ανάγκη για τηλεδιασκέψεις, για το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και η ανάγκη για την 

εκπαίδευση από απόσταση δημιούργησαν το Η.323, το οποίο μέχρι και σήμερα 

αποτελεί την βάση για άλλα πρωτόκολλα τα οποία προορίζονται για τις ίδιες 

εφαρμογές. Το ίδιο το Η.323 είναι βασισμένο σε προϋπάρχοντα πρότυπα όπως είναι 

το H.320, το RTP και το Q.931. Αυτό που οι σχεδιαστές του πρωτοκόλλου είχαν στο 

μυαλό τους ήταν οι ετερόκλητες ανάγκες μεταξύ χρηστών και μεταξύ εταιριών και οι 

μελλοντικές αλλαγές που θα συνέβαιναν αναπόφευκτα. Για αυτό το λόγο θεώρησαν 

σωστό να σχεδιαστεί ένα πρωτόκολλο το οποίο θα είναι ευέλικτο στις μελλοντικές 

αλλαγές και όπου οι εταιρίες θα μπορούν να προσθέτουν τα δικά τους 

χαρακτηριστικά (specifications) και να πραγματοποιούν αλλαγές τις οποίες θα 

υποστηρίζει το πρωτόκολλο εξαρχής. Σήμερα το Η.323 είναι ένα από τα πλέον 

χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα που προτιμάται από πολλούς χρήστες και εταιρείες. 

 

Ουσιαστικά το πρότυπο Η.323 αρχικά δημιουργήθηκε για να παρέχει τους 

μηχανισμούς για την μετάδοση πολυμεσικών εφαρμογών πάνω από LAN δίκτυα, 

παρόλα αυτά όμως σύντομα αναπτύχθηκε για να επεκταθεί στις ανάγκες των VoIP 

δικτύων και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του Internet. Το Η.323 ξεκίνησε 

να γράφεται τον Μάιο του 1995 και εγκρίθηκε από την ΙΤU-Τα και από το 16ο 
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γκρουπ της, που ασχολείται με το πρωτόκολλο αυτό, τον Φεβρουάριο του 1996 για 

την πρώτη του έκδοση, την ίδια χρονική περίοδο δηλαδή όπου εκδόθηκε η πρώτη 

περιγραφή του SIP. Η αρχική του βασική λειτουργία παρείχε μόνο την μετάδοση 

φωνής, ενώ αργότερα αυτό που κυριάρχησε ως και σήμερα είναι η μετάδοση βίντεο 

και δεδομένων εκτός από την φωνή. Αυτό το έκανε να είναι ανταγωνιστικό για τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούσαν κάτι παραπάνω από απλές τηλεφωνικές κλήσεις. 

Άλλωστε το πρωτόκολλο αυτό είναι το πρώτο VoIP πρότυπο που χρησιμοποίησε το 

RTP (Real Time Protocol, βλέπε στο ενότητα 2.6) της IETF (Internet Engineering 

Task Force) για μετάδοση ήχου και εικόνας πάνω από ΙΡ. Το Η.323 είναι βασισμένο 

στο Integrated Services Digital Network (ISDN) Q.931 πρωτόκολλο το οποίο 

επιτρέπει την επικοινωνία με PSTN δίκτυα ή την σηματοδοσία SS7.  

Το Η.323 έχει συνολικά 6 εκδόσεις. Αναλυτικότερα, η πρώτη έκδοση του Η.323 

εγκρίθηκε το 1996 όπου εστίαζε πάνω στην μετάδοση φωνής, βίντεο και δεδομένων. 

Η δεύτερη έκδοσή του εγκρίθηκε το 1998 όπου εστίαζε πάνω στην internet 

τηλεφωνία και παρουσίαζε ανάπτυξη σε ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα όπως είναι το 

Η.225, πρωτόκολλο το οποίο περιγράφει πρωτόκολλα σηματοδοσίας RAS, Call 

Signaling και το Η.245, πρωτόκολλο που ελέγχει άλλα πολυμεσικά πρωτόκολλα. Η 

τρίτη έκδοση εγκρίθηκε το 1999 με ιδιαίτερες βελτιώσεις πάνω στο βασικό πρότυπο, 

ενώ η τέταρτη έκδοση του πρωτοκόλλου εγκρίθηκε το 2000 και εμπεριέχονταν 

βασικές βελτιώσεις οι οποίες εστίαζαν πάνω στις απαιτήσεις των παρόχων για 

ασφάλεια και αξιοπιστία. Η πέμπτη έκδοση εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2003 και 

βασίστηκε πάνω στην πρώτη έκδοση για περισσότερη σταθερότητα και προκειμένου 

να αποφευχθεί η εισαγωγή νέων στοιχείων που θα έθεταν το πρωτόκολλο σε 

αμφισβήτηση. Η έκτη έκδοση του Η.323 εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2006 όπου δεν 

υπάρχουν ιδιαίτερες αλλαγές στη βάση του πλην κάποια νέα μηνύματα όσων αφορά 

άλλα πρωτόκολλα. Σήμερα το πρωτόκολλο υλοποιείται από διάφορες εφαρμογές σε 

πραγματικό χρόνο όπως είναι το Net Meeting και το Ekiga μεταξύ άλλων. Οι 

εφαρμογές του Η.323 για να πραγματοποιηθούν βασίζονται πάνω σε ένα ανοιχτού 

κώδικα (open source) πρόγραμμα, το OpenH.323 πάνω στο οποίο αναπτύσσονται δύο 

βιβλιοθήκες η OpenH.323 και η PWlib, με σκοπό να αφήσουν τους προγραμματιστές 

να κινηθούν σε υψηλό επίπεδο προγραμματισμού, ενώ οι ίδιες αναλαμβάνουν την 

λεπτομέρεια του πηγαίου κώδικα. 



 

Αστέριος Αλμπανάκης, «Ζητήματα και απαιτήσεις ασφάλειας συστημάτων VoIP» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         22 

2.6 Το πρωτόκολλο SIP - Προσέγγιση IETF 

 
Το SIP επιτρέπει την μεταφορά πολυμεσικών πληροφοριών είτε μέσω του 

διαδικτύου, είτε μέσω ενός τοπικού δικτύου. Το SIP είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδπο 

εφαρμογής το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε από τον Henning Schulzrinne και τον Mark 

Handley το 1996. Το πρωτόκολλο που ενώ στην αρχή χρησιμοποιούταν προκειμένου 

να πραγματοποιούνται πολυδιασκέψεις (multipoint) στο Internet (Multicast Backbone 

- Mbone), αποφασίστηκε έπειτα να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέπει η τηλεδιάσκεψη 

σημείο προς σημείο (point-to-point conferences) και τηλεφωνικές κλήσεις. Έτσι 

λοιπόν μιλάμε για ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας, για τη δημιουργία πολυμεσικών 

συνδέσεων πάνω από IΡ δίκτυα, για ένα πρωτόκολλο το οποίο είναι εναλλακτικό του 

Η.323 πρωτοκόλλου. 

Το SIP πρωτόκολλο (RFC 3261) είναι τυποποιημένο από την Internet Engineering 

Task Force (IETF), τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την 

διαχείριση όσων έχουν να κάνουν με το Internet. Οι συνδέσεις που υποστηρίζει το 

SIP μπορεί να είναι είτε μια απλή αμφίδρομη τηλεφωνική κλήση είτε μια πιο 

πολύπλοκη πολυμεσική σύνοδος με περισσότερους συμμετέχοντες. Ακριβώς αυτή η 

δυνατότητα είναι που το κάνει να είναι συνεχώς εξελισσόμενο και να επεκτείνεται 

συνεχώς στην κοινωνία του Internet. 

Ενδεικτικά εφαρμογές του πρωτοκόλλου αυτού αποτελούν τα voice-enriched 

ecommerce, οι web page click-to-dial, το Instant Messaging και το IP Centrex 

services. Σαν πρωτόκολλο ακολουθεί την γενικότερη φιλοσοφία της IETF η οποία 

συνίσταται στο να ορίζει μόνο όσα χρειάζονται να οριστούν. Δηλαδή, επειδή το SIP 

είναι πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογών δεν ασχολείται με τις λεπτομέρειες των 

συνόδων, απλά μόνο με την αρχικοποίηση, την τροποποίηση και τον τερματισμό μιας 

διαδραστικής συνόδου (interactive session) μεταξύ χρηστών, το οποίο 

συμπεριλαμβάνει στοιχεία πολυμέσων όπως βίντεο, φωνή, άμεση αποστολή και λήψη 

μηνυμάτων, τα διαδικτυακά παιχνίδια και η εικονική πραγματικότητα. Το SIP είναι 

ένα ανοιχτό πρότυπο, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των 

παρόχων για την δημιουργία πολυμεσικών υπηρεσιών, που βασίζονται σε SIP αφού 

μοιάζει αρκετά σε δυο άλλα πρωτόκολλα το HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

και το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) τα οποία διαχειρίζονται το world wide 
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web και την ηλεκτρονική αλληλογραφία αντίστοιχα. Συγκριτικά με τη σύγκλιση των 

πολυμεσικών εφαρμογών που υποστηρίζει, το SIP συνεργάζεται με πολλά 

προϋπάρχοντα πρωτόκολλα τα οποία διαχειρίζονται το authentication, voice quality 

και πολλά άλλα. 

 

Το SIP υποστηρίζει πέντε φάσεις εγκατάστασης και τερματισμού συνόδων 

πολυμεσικών επικοινωνιών. 

1. Τοποθεσία χρήστη. Απόφαση ποιο τερματικό θα χρησιμοποιηθεί για την 

επικοινωνία. 

2. Διαθεσιμότητα χρήστη. Απόφαση για τη διαθεσιμότητα του καλούμενου (B-

party) για την εμπλοκή του στην επικοινωνία. 

3. Δυνατότητες χρήστη. Απόφαση για το είδος των πολυμέσων και των 

παραμέτρων τους που θα χρησιμοποιηθούν στη σύνοδο. 

4. Εγκατάσταση συνόδου. Κωδωνισμός και εγκατάσταση των παραμέτρων της 

συνόδου στον καλούντα (A-party) και στον καλούμενο. 

5. Διαχείριση συνόδου. Περιλαμβάνει τη μεταφορά και τον τερματισμό της 

συνόδου, μεταβολή των παραμέτρων και συμπληρωματικές υπηρεσίες. 

 

Η δομή του πρωτοκόλλου 

Το SIP είναι δομημένο σαν ένα πρωτόκολλο με επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η 

συμπεριφορά του περιγράφεται από μια σειρά από σχεδόν ανεξάρτητα επίπεδα 

επεξεργασίας με χαλαρή συσχέτιση μεταξύ τους. Η συμπεριφορά του πρωτοκόλλου 

ορίζεται σε επίπεδα για να επιτρέπεται η παρουσίασή του, επιτρέποντας την κοινή 

περιγραφή των συναρτήσεών του ανάμεσα στα στοιχεία μιας κοινής εφαρμογής. 

Κάθε στοιχείο του πρωτοκόλλου δεν περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. Επιπλέον, τα στοιχεία που περιγράφονται από το SIP αποτελούν 

λογικές οντότητες και όχι φυσικές. Η φυσική υλοποίηση μπορεί να επιλέξει να 

συμπεριφερθεί σαν διαφορετικές λογικές οντότητες. 

Το χαμηλότερο επίπεδο του SIP είναι το συντακτικό του και η κωδικοποίηση. Η 

κωδικοποίηση είναι συγκεκριμένη και χρησιμοποιεί την γραμματική Backus-Naur 

Form (BNF). Το δεύτερο επίπεδο είναι το στρώμα μεταφοράς. Καθορίζει πώς ένας 

πελάτης (client) στέλνει αιτήσεις και λαμβάνει απαντήσεις και πώς ένας 
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εξυπηρετητής (server) κάνει τις αντίστοιχες λειτουργίες πάνω από το δίκτυο. Όλα τα 

στοιχεία του SIP περιέχουν το στρώμα μεταφοράς. 

Το τρίτο στρώμα είναι το επίπεδο συναλλαγής. Οι συναλλαγές είναι δομικό στοιχείο 

του SIP. Ως συναλλαγή ορίζουμε μία αίτηση που στέλνεται από τον πελάτη 

(χρησιμοποιώντας το στρώμα μεταφοράς) προς τον εξυπηρετητή, καθώς και όλες οι 

απαντήσεις από την πλευρά του εξυπηρετητή προς τον πελάτη στα πλαίσια της ίδιας 

επικοινωνίας. Το επίπεδο συναλλαγής χειρίζεται τις επανεκπομπές σε επίπεδο 

εφαρμογής, αντιστοιχίζοντας τις απαντήσεις στα αιτήματα καθώς και timeouts σε 

επίπεδο εφαρμογής. Κάθε εργασία που ο UAC (User Agent Clinet) διεκπεραιώνει 

περιλαμβάνει μια σειρά από συναλλαγές. Οι user agents καθώς και οι stateful 

μεσολαβητές περιλαμβάνουν στρώμα συναλλαγής. Αντίθετα οι stateless μεσολαβητές 

δεν περιλαμβάνουν στρώμα συναλλαγής. 

Το στρώμα πάνω από το στρώμα συναλλαγής ονομάζεται χρήστης συναλλαγής (TU - 

transaction user). Κάθε οντότητα του SIP είναι ένας χρήστης συναλλαγής, εκτός από 

τους stateless μεσολαβητές. Όταν ένας TU επιθυμεί να στείλει ένα αίτημα, 

δημιουργεί μια καινούργια συναλλαγή και την τοποθετεί στο αίτημα μαζί με την IP 

διεύθυνση προορισμού, την πόρτα της εφαρμογής και το αντίστοιχο πρωτόκολλο 

μετάδοσης που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση του αιτήματος. Ο TU που 

δημιουργεί μια συναλλαγή, μπορεί παράλληλα να την ακυρώσει. Όταν ο πελάτης 

ακυρώνει τη συναλλαγή, ζητά από το διακομιστή να σταματήσει την επεξεργασία, να 

επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν την εκκίνηση της συναλλαγής και να 

στείλει ένα μήνυμα λάθους σαν απάντηση στην συναλλαγή. Αυτό γίνεται με ένα 

μήνυμα CANCEL που αποτελεί μια καινούργια και ανεξάρτητη συναλλαγή η οποία 

αναφέρεται όμως σε μία προηγούμενη. 

Τα βασικά στοιχεία του SIP που είναι οι user agent, οι stateless και οι stateful 

διαμεσολαβητές και οι registrar, περιέχουν έναν πυρήνα που ξεχωρίζει τον έναν από 

τον άλλο. Οι πυρήνες, με εξαίρεση τους stateless μεσολαβητές, είναι χρήστες 

συναλλαγών. Ενώ η συμπεριφορά των UAS και UAC πυρήνων καθορίζεται από τις 

διαδικασίες που εκτελούν, υπάρχουν κανόνες που πρέπει όλες οι διαδικασίες να 

ακολουθούν. Για έναν UAC, αυτοί οι κανόνες καθορίζουν τον τρόπο δημιουργίας 

ενός αιτήματος, για έναν UAS, καθορίζουν τον τρόπο επεξεργασίας ενός αιτήματος 

και την παραγωγή των απαντήσεων. Επειδή οι εγγραφές σε ένα διακομιστή παίζουν 
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πολύ σημαντικό ρόλο, ένας UAS που χειρίζεται τη μέθοδο REGISTER έχει το 

ξεχωριστό όνομα registrar. 

Κάποια άλλα συγκεκριμένα αιτήματα στέλνονται μέσα σε ένα διάλογο. Ένας 

διάλογος είναι η peer-to-peer SIP επικοινωνία δύο user agent που υπάρχει για κάποιο 

χρονικό διάστημα. Ο διάλογος διευκολύνει την ανταλλαγή των μηνυμάτων σε σωστή 

αλληλουχία και τη δρομολόγηση των αιτήσεων μεταξύ UA. Ο μόνος τρόπος για την 

εγκατάσταση ενός διαλόγου είναι με τη χρήση της μεθόδου INVITE. 

Η πιο σημαντική μέθοδος που ορίζεται από το SIP είναι η μέθοδος INVITE, η οποία 

χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση μιας συνόδου μεταξύ των συμμετεχόντων. Ως 

σύνοδος ορίζεται μια ομάδα συμμετεχόντων και οι πολυμεσικές ροές που 

ανταλλάσσονται μεταξύ τους με σκοπό την επικοινωνία. 

 

Το πρωτόκολλο RTP. 

Το RTP (Real-Time Transport Protocol) χρησιμοποιείται για να ενθυλακώνει VoIP 

πακέτα μέσα σε πακέτα UDP. Αν και χρησιμοποιείται περισσότερο ως βοηθητικό 

πρωτόκολλο μέσα σε άλλα (κυρίως στο SIP), έχει ορισθεί ως ξεχωριστό πρωτόκολλο 

για το VoIP. 

Παρέχει από άκρη σε άκρη μεταφορά πακέτων κατάλληλη για εφαρμογές που 

μεταφέρουν δεδομένα πραγματικού χρόνου, όπως ήχο, βίντεο ή δεδομένα 

προσομοίωσης, πάνω από δίκτυα δεδομένων. Το RTP δεν εγγυάται quality of service 

για πραγματικού χρόνου υπηρεσίες. Στη μεταφορά δεδομένων έρχεται να προστεθεί 

ένα ακόμη πρωτόκολλο, ελέγχου αυτή τη φορά, το RTCP που επιτρέπει την 

παρακολούθηση της παράδοσης των δεδομένων αλλά και να παρέχει τον υποτυπώδη 

έλεγχο και τη δυνατότητα αναγνώρισης. Το RTP και το RTCP έχουν σχεδιαστεί ώστε 

να είναι ανεξάρτητα από τα επίπεδα μεταφοράς και δικτύου (transport and network 

layers). 
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2.7 Το πρωτόκολλο H.248 /MEGACO – Μεικτή Προσέγγιση IETF και 

ITU 

 
Το Media Gateway Control πρωτόκολλο (MEGACO) είναι αποτέλεσμα των 

προσπαθειών από κοινού του IETF και της ITU-Τ ομάδας μελέτης. Ο ορισμός του 

πρωτοκόλλου αυτού είναι ένα απλό κείμενο με τη ITU-Τ H.248 σύσταση. 

Το MEGACO κατέρριψε το H.323 πρότυπο φύλαξης πυλών και αφαίρεσε τον έλεγχο 

σηματοδοσίας από τις πύλες, τοποθετώντας τον σε έναν πολυμεσικό ελεγκτή πυλών 

(MGC) ή softswitch. Αυτή η συσκευή θα έλεγχε πολλαπλές «πολυμεσικές πύλες». 

Αυτό ήταν μια αποσύνθεση της H.323 αρχιτεκτονικής σε SS7 ανάλογα, 

δημιουργώντας  νοημοσύνη σηματοδοσίας που θα μπορούσε να ενεργήσει ως peer 

στις SS7 οντότητες. 

Στην αρχιτεκτονική MEGACO, η νοημοσύνη αφαιρείται από τα πολυμέσα. Είναι ένα 

πρωτόκολλο αφέντη-σκλάβου (master-slave) όπου ο αφέντης έχει τον απόλυτο 

έλεγχο και ο σκλάβος εκτελεί απλά τις εντολές. Ο αφέντης είναι ο πολυμεσικός 

ελεγκτής πυλών, ή softswitch (ή πράκτορας κλήσης) και ο σκλάβος είναι η πύλη 

πολυμέσων (αυτή μπορεί να είναι μια πύλη VoIP, ένα DSLAM , ένας δρομολογητής 

Multiprotocol Label Switching (MPLS), ένα IP τηλέφωνο, και ούτω καθεξής). Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με την peer-to-peer φύση του SIP και άλλων προτύπων όπως το 

Skype, όπου ένας πελάτης μπορεί άμεσα να καθιερώσει μια σύνοδο με έναν άλλο 

πελάτη. 

 

Το MEGACO δίνει εντολή στην πύλη πολυμέσων να συνδέσει τις ροές που 

προέρχονται έξω από ένα δίκτυο πακέτων σε μια ροή πακέτων όπως RTP. Το 

softswitch δίνει εντολές να σταλούν και να παραληφθούν πολυμέσα από τις 

διευθύνσεις, να παραχθούν τόνοι, και να τροποποιηθεί η διευθέτηση. Η 

αρχιτεκτονική, εντούτοις, απαιτεί ως πρωτόκολλο για την επικοινωνία μεταξύ των 

ελεγκτών πυλών πολυμέσων (MGC) το SIP. Τα συστατικά κλειδιά του MEGACO 

είναι τα ακόλουθα: 

• Πύλη σηματοδοσίας (Signaling Gateway – SG) 

• Ελεγκτής Πύλης Πολυμέσων (Media Gateway Control – MGC) 

• Πύλη Πολυμέσων (Media Gateway – MG)  
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Το Megaco/H.248 είναι πρωτόκολλο ελέγχου με σκοπό να διαχειριστεί κεντρικά τις 

Media πύλες που υπάρχουν σε μια VoIP υποδομή. Μια Media πύλη εκτελεί τις 

εντολές που στέλνονται από τον Media Gateway Controller (MGC) και είναι 

σχεδιασμένη για την μετατροπή των δεδομένων μεταξύ του PSTN σε IP, PSTN σε 

ATM, ATM σε IP, και επίσης IP σε IP.  

  

Το Megaco/H.248 παρέχει μηχανισμούς για την διασύνδεση με άλλα VoIP δίκτυα, 

και επίσης διευκολύνει μεγάλης κλίμακας εφαρμογές του VoIP. Το Megaco/H.248  

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οργάνωση, στην διατήρηση και στον τερματισμό των 

κλήσεων μεταξύ πολλαπλών τερματικών σημείων, καθώς και στον έλεγχο όλων των 

γεγονότων και των συνδέσεων που συσχετίζονται με αυτά τα τερματικά από το MGC.  

 

2.8 Προσέγγιση MGCP 

 
Τα SGCP και MGCP αναπτύχθηκαν για να επιτρέψουν σε μια κεντρική συσκευή, 

γνωστή ως Media Gateway Controller (MGC) ή softswitch, να ελέγξει τα τερματικά 

σημεία ή τις Media Gateways (MGs). Η ανάπτυξη εφαρμογών είναι εφικτή μέσω της 

χρήσης βασικών APIs τα οποία διασυνδέονται με τα MGCs και προσφέρουν 

πρόσθετες λειτουργίες (όπως αναμονή κλήσης) και εφαρμογές. 

Η Cisco έκδοση αυτής της τεχνολογίας είναι καλύτερα γνωστή ως δύο διαφορετικά 

προϊόντα: Cisco PGW2200 και Cisco BTS10200. Το Cisco PGW2200, ο πράκτορας 

κλήσεων που περιγράφεται εδώ, αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία όπως 

Cisco Media Gateway Controller (MGC), Cisco Signaling Link Terminals (SLT), 

διακόπτης LAN για την IP αλληλεπίδραση των στοιχείων του Cisco PGW2200, και 

ούτω καθεξής. Σε αυτό το σενάριο, το ολόκληρο IP  δίκτυο λειτουργεί σαν ένας 

μεγάλος εικονικός διακόπτης, με το PGW να ελέγχει όλα τα MGs. 

Το υπάρχον PSTN/SS7 δίκτυο συνδέεται με το Switching Transfer Point (STP), το 

οποίο επίσης συνδέεται με τον πράκτορα MGC ή κλήσης. Με την σύνδεση αυτή 

σταματούν οι συνδέσεις σηματοδοσίας (SS7) και καλείται το Signaling Link 
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Terminal (SLT). Το SLT παρέχει τη SS7 διεπαφή για το PGW και αποτελεί 

συστατικό οποιουδήποτε MGC που παρέχει τη SS7 διεπαφή. 

Το δίκτυο PSTN/SS7 συνδέεται επίσης με ένα MG, το οποίο είναι ένας κορμός χωρίς 

σηματοδοσία που είναι συχνά γνωστός ως Inter Machine Trunk ή IMT. Το MG είναι 

το μέρος στο οποίο τα 64kbps κομμάτια φωνής μετατρέπονται σε πακέτα και 

προωθούνται στο IP δίκτυο. 

Οι MGCs ή πράκτορες κλήσης (PGW200, σε αυτήν την περίπτωση) επίσης 

επικοινωνούν. Εντούτοις, δεν υπάρχει κανένα κοινό πρωτόκολλο που εξουσιοδοτείται 

από τους οργανισμούς προτύπων για να επιτευχθεί αυτό. Βάσει της τρέχουσας 

κατάστασης της βιομηχανίας φαίνεται πως μια παραλλαγή του SIP ή του Isdn User 

Part(ISUP) πάνω από το IPa τμήμα του SS7 που τρέχει πάνω από το IPwill θα είναι 

το βασικό πρωτόκολλο. Τα MGCs έχουν μια  εσωτερική σύνδεση για να παρέχουν τις 

υπηρεσίες κλάσης. Τα MGCs λαμβάνουν σήματα από το SS7 δίκτυο και λένε στα 

MGs πότε να αρχικοποιήσουν τις IP συνδέσεις και ποιά άλλα MGs πρέπει να κάνουν 

το ίδιο. 

Το PGW2200, ένα τυπικό MGC σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνεί με το άλλο 

PGW μέσω της εκτεταμένης παραλλαγής του ISUP που αποκαλείται Ε-ISUP. Επίσης 

χωρίζει το Δ κανάλι από τα Β κανάλια και διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με το Δ 

κανάλι στο MGC μέσω IP. Αυτός ο μηχανισμός καλείται σηματοδοσία backhaul και 

γίνεται μέσω ενός συνόλου προσαρμογών πρωτοκόλλων που αναπτύσσονται από τη 

Sigtran. Η SIGTRAN (Signaling Transport) είναι μια ομάδα εργασίας του IETF 

οργανισμού προτύπων. Αυτά τα πρωτόκολλα εξετάζουν τις απαιτήσεις για τη 

λειτουργία και απόδοση της μεταφοράς PSTN σηματοδοσίας πάνω από IP δίκτυα. 

Επίσης, η Sigtran βοηθά να προσδιοριστεί ποια και με ποιο τρόπο τα πρωτόκολλα 

σηματοδοσίας μπορούν να μεταφερθούν, να μεταφραστούν, ή/και να διακοπούν 

μεταξύ IP και άλλων κόμβων, όπως οι πύλες σηματοδοσίας (SG), οι Media Gateway 

Controllers (MGC), τα τερματικά σημεία σηματοδοσίας (SEP) και οι βασισμένες σε 

IP βάσεις δεδομένων ή τα σημεία ελέγχου υπηρεσιών (IP-SCP). 
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2.9 Προσέγγιση ASTERISK 

 
Η εν λόγω προσέγγιση χρησιμοποιείται για τις συνδέσεις VoIP μεταξύ εξυπηρετητών 

ή εξυπηρετητών και πελατών που χρησιμοποιούν το IAX πρωτόκολλο. Πλέον 

αναφέρεται ως IAX2, που αποτελεί τη δεύτερη έκδοση του IAX πρωτοκόλλου.  

Ο πρωταρχικός σκοπός για το IAX ήταν να μειώσει το φόρτο δικτύου που 

δημιουργούνταν από τη χρήση μεταδόσεων πολυμέσων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

κλήσεις φωνής. Ακόμη στόχος του ήταν να παρέχει υποστήριξη για ΝΑΤ (Network 

Address Translation). Τελευταίος στόχος του ήταν να είναι εύκολα χρησιμοποιούμενο 

πίσω από τείχη προστασίας. 

Το ΙΑΧ είναι ένα δυνατό και συνάμα απλό πρωτόκολλο. Είναι ανεξάρτητο από 

κωδικοποιητές και από ροές δεδομένων, που σημαίνει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως μεταφορέας για οποιοδήποτε τύπο δεδομένων. Αυτή η δυνατότητα φαίνεται 

ιδιαίτερα χρήσιμη, όσο τα βιντεοτηλέφωνα κερδίζουν έδαφος. 

Το ΙΑΧ2 χρησιμοποιεί μία ροή δεδομένων UDP (συνήθως στην πόρτα 4569) για να 

πραγματοποιηθεί επικοινωνία μεταξύ δύο τερματικών και για τη σηματοδοσία αλλά 

και για δεδομένα. Η κίνηση της φωνής μεταδίδεται in-band, κάνοντας το IAX2 πιο 

ασφαλές και πιο εύχρηστο στο να δουλεύει πίσω από ΝΑΤ (network address 

translation). Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με το SIP, που χρησιμοποιεί out-of band 

RTP ροή για να μεταφέρει τα δεδομένα του. 

Το ΙΑΧ2 υποστηρίζει trunking, που σημαίνει ότι συνδυάζει πολλά κανάλια μέσω μιας 

και μοναδικής γραμμής. Όταν εφαρμόζεται trunking, τα δεδομένα από πολλαπλές 

κλήσεις ενώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο πακέτων, που σημαίνει ότι ένα IP datagram 

μπορεί να μεταδώσει πληροφορίες για περισσότερες της μίας κλήσης, μειώνοντας 

δραστικά το φόρτο του IP δικτύου. Αυτό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τους 

χρήστες της VoIP τεχνολογίας, όπου οι επικεφαλίδες των IP πακέτων αποτελούν 

μεγάλο ποσοστό της χρήσης των δικτύων. 
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Κεφάλαιο 3. Ζητήματα ασφαλείας 

3.1 Ευπάθειες του VOIP. 
 

Στα πλαίσια του vampire project (http://vampire.gforge.inria.fr) χρηματοδοτούμενο 

από το Γαλλικό Εθνικό Γραφείο Έρευνας (ANR) και για την καλύτερη κατανοήση 

της ευρύτερης ασφάλειας του VoIP, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα που περιλάμβανε 

221 επιθέσεις που έλαβαν χώρα από το 1999 έως το Νοέμβριο του 2009. Τα 

προβλήματα ασφαλείας αυτά περιλαμβάνουν επιθέσεις σχετικά απλές όπως denial of 

service (DoS) ως και σοβαρότερες όπως υποκλοπή (eavesdrop) στις τηλεπικοινωνίες, 

απομακρυσμένη διαχείριση εξυπηρετητών ή ακουστικών, αποφυγή πληρωμών ή 

χρέωση άλλου χρήστη (toll fraud). Στην εικόνα 1 απεικονίζονται οι ευπάθειες ανά 

τύπο, χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση του VoIP Security Alliance (VoIPSA). 

Παρατηρείται ότι τα περισσότερα προβλήματα αφορούν επιθέσεις DoS, συνήθως 

μέσω του εξυπηρετητή ή του εξοπλισμού του χρήστη. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειωθεί ότι και οι λιγότερο προφανείς επιθέσεις DoS, τις οποίες οι χρήστες και οι 

διαχειριστές δεν αντιλήφθησαν αμέσως, έχουν επίσης έχουν καταγραφεί. Θα πρέπει 

να αναφέρουμε ότι στην κατάταξη των απειλών δεν υπολογίζεται σωστά ο πιθανός 

αριθμός των σοβαρότερων επιθέσεων, γιατί σε πολλές από τις περιπτώσεις όπου έχει 

καταγραφεί επίθεση DoS, οι επιτιθέμενοι θα μπορούσαν επίσης να έχουν προβεί σε 

επίθεση buffer overflow, αλλά δεν ακολουθήθηκε κάποια λεπτομερής ανάλυση. Αυτό 

το οποίο η εικόνα 1 δεν απεικονίζει σωστά, είναι ότι η VoIP εξυπηρετητές και 

πελάτες, αντιπροσωπεύουν περίπου το μισό των επιθέσεων DoS.  

 

Εικόνα 1. Ευπάθειες του VOIP 
[Πηγή: Voice over IP Security: Research and Practice (13)] 
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Σήμερα αν και θεωρητικά υπάρχει η γνώση για την προστασία των εφαρμογών του 

εξυπηρετητή, είναι λιγότερο σαφές πώς μπορούν να προστατευτούν οι τελικές 

συσκευές. Την κατάσταση χειροτερεύει το γεγονός ότι, σπάνια γίνεται αναβάθμιση 

του firmware του VoIP εξοπλισμού, έξω από επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Ακόμη 

ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα της εικόνας 1, είναι ότι το traffic eavesdropping και το 

hijacking αποτελούν περίπου το ένα πέμπτο των απειλών αυτών. Συγκεκριμένα, τα 

περισσότερα από τα προβλήματα αυτά επιτρέπουν την ανάλυση της κίνησης του 

δικτύου, μέσω της πρόσβασης στην συσκευή του χρήστη ή στο log του εξυπηρετητή, 

αλλά χωρίς να επιτρέπουν άμεσα τους επιτιθέμενους να κρυφακούσουν τις 

συνομιλίες.  

Στην εικόνα 2 φαίνεται από πού πηγάζουν οι επιθέσεις αυτές. Δεδομένης της φύσης 

του δείγματος, δεν είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις 

απειλές πηγάζουν από προβλήματα εφαρμογής. Ωστόσο, ένα μεγάλο πλήθος πηγών 

των επιθέσεων προέρχονται από λάθος ρυθμίσεις, όπως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για 

τον λογαριασμό του διαχειριστή, μη ασφαλείς και όχι καλά  ρυθμισμένες υπηρεσίες 

που τρέχουν στην τελική συσκευή του χρήστη (όπως η εξ αποστάσεως πρόσβαση 

προγραμμάτων εντοπισμού σφαλμάτων σε VoIP συσκευές χωρίς authentication) και 

τέλος πρόσβαση σε απαγορευμένες υπηρεσίες μέσω εναλλακτικών διεπαφών (για 

παράδειγμα Web front end). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, πολύ λίγα ευαίσθητα 

σημεία πρωτοκόλλων επιτρέπουν επιθέσεις DoS ή toll fraud. Τα προβλήματα αυτά 

ανακαλύφθηκαν (ή τουλάχιστον αναφέρθηκαν) μόλις πρόσφατα, γεγονός το οποίο 

προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι τα πρότυπα (standards documents) έχουν 

δημοσιευτεί εδώ και πολύ καιρό. 

 

Εικόνα 2. Πηγές και αιτίες των ευαίσθητων σημείων 
[Πηγή: Voice over IP Security: Research and Practice (13)] 
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3.2 Είδη επιθέσεων. 

Παρακάτω θα γίνει παρουσίαση των κυριότερων επιθέσεων χρησιμοποιώντας την 

ταξινόμηση του VoIP Security Alliance (VoIPSA). 

 

3.2.1 Κοινωνικές απειλές 

3.2.1.1 SPIT 

 
Το Voice Spam ή Spam over Internet Telephony (SPIT) είναι ένα πρόβλημα 

παρόμοιο με το Spam το οποίο θα επηρεάσει στο μέλλον το VoIP. Με το SPIT 

αναφερόμαστε στις μαζικές και ακούσιες κλήσεις που παράγονται αυτόματα. Οι 

κλασσικές τηλεφωνικές πωλήσεις δεν θεωρούνται SPIT.  

Στις κλασσικές τηλεπωλήσεις, χρησιμοποιούνται auto-dialers, οι οποίοι καλούν 

νούμερα μέχρι να σηκώσει το τηλέφωνο κάποιος. Τότε μεταφέρεται η γραμμή σε 

έναν εκπρόσωπο της εταιρίας ο οποίος ξεκινά την προσπάθεια του για να κάνει τη 

πώληση. Αυτοί οι auto-dialers μπορούν και ξεχωρίζουν την φωνή κάποιου που 

απαντά στην κλήση από την φωνή που ακούγεται στο μήνυμα του αυτόματου 

τηλεφωνητή. 

Το SPIT είναι σαν τις τηλεπωλήσεις αλλά με αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα και 

μπορεί να συγκριθεί με την συχνότητα του SPAM. Οι τηλεπωλήσεις είναι 

ενοχλητικές, αλλά η συχνότητα των τηλεφωνημάτων συγκρινόμενη με το SPAM 

είναι πολύ μικρή.  

Ένας άλλος τομέας που το SPIT υπερτερεί από τις τηλεπωλήσεις είναι το θέμα του 

κόστους. Για να στηθεί ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο, όπου θα μπορεί να καλέσει 

ταυτόχρονα 100 πιθανούς πελάτες και να έχει 10 τηλεφωνικές συσκευές σε 

περίπτωση που απαντήσει κάποιος το τηλεφώνημα θα χρειαστεί ένα ανάλογο PBX. 

Στο SPIT, τα κόστη αυτά μειώνονται δραματικά. Το κόστος για να στηθεί το PBX 

είναι μικρότερο, καθώς αντί για T1 γραμμές γίνεται χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων, 

έτσι μπορούν να γίνουν πολλές περισσότερες κλήσεις ταυτόχρονα χωρίς να τις κάνει 

κάποιος. Όποτε με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το προσωπικό επειδή δε χρειάζεται να 

μιλήσει κάποιος από την εταιρία αρχικά (όπως γίνεται με τις τηλεπωλήσεις) αλλά 
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μόνο όταν ενδιαφέρεται ο υποψήφιος πελάτης. Τέλος, λόγο τις μικρής χρέωσης των 

VoIP κλήσεων και των πακέτων που προσφέρουν οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

VoIP, το κόστος παραμένει χαμηλό. 

Ας δούμε κάτι ακόμα πριν μιλήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το SPIT. Αν το 

SPIT λάβει όση έκταση έχει το Spam, τότε ενδέχεται να γίνει αρκετά ενοχλητικό. 

Σύμφωνα με στατιστικά που υπάρχουν στο Internet για το Spam, ο αριθμός των Spam 

που στέλνονται είναι αρκετά μεγάλος. Τέλος, έχει αναφερθεί μια επίθεση SPIT στο 

Columbia University όταν το 2007 άρχισαν να εφαρμόζουν πιλοτικά την επικοινωνία 

μέσω VoIP σε όλο το τηλεφωνικό σύστημα του. 

 

3.2.1.2 Email spam (spam) εναντίον voice spam (spit). 

 
Συγκλίσεις: 

• Κοινά κίνητρα, πχ. αναζήτηση οικονομικού κέρδους ή άσκησης επιρροής. 

• Κοινές τεχνικές δημιουργίας, πχ. αυτόματη παραγωγή μαζικών 

μηνυμάτων/κλήσεων χαμηλού κόστους, χρήση πραγματικών διευθύνσεων 

τελικών χρηστών, συλλογή διευθύνσεων κλπ. 

 

Αποκλίσεις: 

• Η επικοινωνία με email είναι ουσιαστικά ασύγχρονη, ενώ η VoIP επικοινωνία 

είναι κυρίως σύγχρονη στις διάφορες φάσεις των συνόδων. 

• Στο περιβάλλον VoIP μη εύλογες καθυστερήσεις δεν είναι (ούτε) τεχνικά 

αποδεκτές. 

• Το email spam αποτελείται κυρίως από κείμενο, ίσως και εικόνες, ενώ το 

SPIT κυρίως από ήχο και εικόνα και πολύ λιγότερο από κείμενο. 

• Μια SPIT κλήση συχνά δημιουργεί εντονότερη ενόχληση στο χρήστη. 
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3.2.2 Υποκλοπές 

 

Σε αυτή την επίθεση χρησιμοποιούνται τα εργαλεία σύλληψης και ανάλυσης της 

κίνησης του δικτύου, όπως το Ethereal, για να κάνει sniffing στα μηνύματα 

σηματοδοσίας και τα πολυμεσικά ρεύματα (media streams) σε μια συνομιλία. Τα 

συλληφθέντα RTP πακέτα που ανταλλάσσονται από τα UDP ή TCP πρωτόκολλα 

αποκωδικοποιούνται και μετατρέπονται σε αρχεία ήχου. Η διαδικασία που 

ακολουθείται για την σύλληψη και την αποκωδικοποίηση των πακέτων φωνής είναι η 

εξής: 

• Πρώτα συλλαμβάνονται και αποκωδικοποιούνται τα RTP πακέτα.  

• Έπειτα, η σύνοδος αναλύεται με την επιλογή ενός ρεύματος προς ανάλυση και 

επανασυναρμολόγηση με το κατάλληλο εργαλείο ανάλυσης.  

• Τέλος το ρεύμα μπορεί τώρα να μετατραπεί σε αρχείο ήχου.   

 

Υπάρχουν 4 βασικές επιθέσεις υποκλοπής, οι οποίες θα αναλυθούν στην συνέχεια, 

είναι οι: Sniffing του αρχείου διαμόρφωσης TFTP, number harvesting, call pattern 

tracking και conversation eavesdropping. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι 

επιθέσεις, ο επιτιθέμενος χρειάζεται να αποκτήσει πρόσβαση στο σημείο του δικτύου 

που βρίσκεται η VoIP κίνηση. Αυτό μπορεί να γίνει από παντού, από ένα τελικό 

σημείο VoIP (υπολογιστή με softphone ή τηλέφωνο) μέχρι και μέσω πρόσβασης στο 

VoIP proxy/gateway μέσω ασύρματου δικτύου. 

3.2.2.1 Sniffing του αρχείου διαμόρφωσης TFTP 

Το πρωτόκολλο Trivial File Transfer Protocol (TFTP) είναι ένα πολύ απλό 

πρωτόκολλο για την μεταφορά αρχείων μέσω του Διαδικτύου. Εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά το 1980 και παρέχει μερικές μόνο από τις λειτουργίες που διαθέτει το 

πρωτόκολλο FTP. Δεδομένου ότι είναι τόσο απλό, η ποσότητα μνήμης που χρειάζεται 

για να λειτουργήσει είναι σχετικά μικρή, πράγμα πολύ σημαντικό την εποχή που 

εμφανίστηκε διότι η μνήμη υπολογιστών ήταν ιδιαιτέρως περιορισμένη. Το TFTP 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την έναρξη (booting) διαφόρων δρομολογητών (routers) 

οι οποίοι δεν είχαν σκληρούς δίσκους ή δισκέτες για να αποθηκεύσουν το 
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λειτουργικό σύστημα. Σήμερα χρησιμοποιείται για την μεταφορά μικρών αρχείων 

μεταξύ των υπολογιστών ενός δικτύου. 

Τα περισσότερα IP τηλέφωνα βασίζονται σε ένα TFTP εξυπηρετητή για να 

κατεβάσουν το αρχείο ρυθμίσεων τους όταν ενεργοποιούνται. Αυτό συχνά περιέχει 

κωδικούς για να συνδεθούμε απευθείας στο τηλέφωνο (με telnet, web interface κ.α.) 

και να το διαχειριστούμε. Ο επιτιθέμενος που παρακολουθεί την κίνηση όταν ένα 

τηλέφωνο κατεβάζει αυτό το αρχείο μπορεί να μάθει αυτούς τους κωδικούς ώστε να 

ρυθμίσει εκ νέου και να ελέγξει το IP τηλέφωνο. 

 

3.2.2.2 Number Harvesting 

 
Ο επιτιθέμενος παρακολουθεί παθητικά όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες 

κλήσεις για να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τους τηλεφωνικούς αριθμούς ή 

τις επεκτάσεις τους σε ένα οργανισμό. Αυτή η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

πιο προχωρημένες επιθέσεις VoIP όπως χειρισμό σηματοδότησης (Signaling 

manipulation). 

 

3.2.2.3 Call Pattern Tracking 

 
Αυτή η επίθεση πάει ένα βήμα παραπέρα από το number harvesting για να δει ποιος 

μιλάει με ποιόν, ακόμα και αν η συνομιλία είναι κρυπτογραφημένη. Αυτό έχει 

εφαρμογή στην επιβολή του νόμου αν καταφέρουν να αναγνωριστούν εγκληματικές 

ενέργειες. Επίσης, κάποια εταιρία μπορεί έτσι να παρακολουθήσει ποιους πελάτες 

καλεί μια αντίπαλη εταιρία. Αυτή η επίθεση είναι σα να παίρνουμε την αναλυτική 

κατάσταση κλήσεων του κινητού τηλεφώνου κάποιου και να βλέπουμε τις κλήσεις 

του. 

3.2.2.4 Conversation Eavesdropping and Analysis 

 
Αυτή η επίθεση περιγράφει έναν επιτιθέμενο ο οποίος ηχογραφεί έναν ή και τους δύο 

συνομιλητές σε μια συνομιλία. Πέρα από ότι μπορεί απλά να ακούσει τη συνομιλία, 

μπορεί με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων να μεταφράσει τους ηχητικούς τόνους 
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που πατήθηκαν στη κλήση. Αυτοί οι τόνοι, γνωστοί ως dual- tone multifrequency 

(DTMF) χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για εισαγωγή κωδικών ή άλλων 

πληροφοριών πιστοποίησης όταν η κλήση γίνεται για παράδειγμα σε μια τράπεζα. 

Συλλαμβάνοντας αυτή τη πληροφορία ο επιτιθέμενος θα είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει αυτούς τους αριθμούς για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον 

λογαριασμό μέσω τηλεφώνου. 

 

3.2.3 Σκόπιμη διακοπή υπηρεσιών  

3.2.3.1 Denial of Service 

Οι επιτιθέμενοι μπορούν να κάνουν κακή χρήση του πρωτοκόλλου σηματοδοσίας για 

να διεξάγουν denial of service επιθέσεις. Στην πρώτη περίπτωση, οι επιτιθέμενοι 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο αριθμό αιτημάτων εγκατάστασης κλήσης που 

θα καταναλώνουν τη δύναμη επεξεργασίας του proxy server. Στη δεύτερη περίπτωση, 

οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν την ακύρωση των εκκρεμών σημάτων εγκατάστασης  

κλήσης συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των CANCEL, GOODBYE ή PORT 

UNREACHABLE μηνυμάτων. Αυτό καθιστά το τηλέφωνο να μην είναι σε θέση να 

ολοκληρώσει τις κλήσεις ή να κλείσει. Ο συγκεκριμένος τύπος επίθεσης βοηθιέται 

από την πολυπλοκότητα των πρωτοκόλλων σηματοδοσίας.  

Πριν συνεχίσουμε παρουσιάζοντας τις επιθέσεις, θα πρέπει να αναφερθούμε στα 

botnets. Ο όρος botnet είναι άλλο ένα όνομα για να περιγράψουμε ένα μεγάλο στρατό 

από ελεγχόμενους υπολογιστές που ελέγχονται από τον επιτιθέμενο. Ανεξάρτητοι 

υπολογιστές προσβάλλονται αρχικά από bot worms ή super worms, το κάθε ένα από 

τα οποία συνδέεται πίσω στον επιτιθέμενο (συνήθως μέσω IRC ή peer-to-peer 

δικτύου) όταν πραγματοποιείται η μετάδοση. Ο επιτιθέμενος (που αποκαλείται 

botherder) μπορεί να χρησιμοποιήσει τους μολυσμένους υπολογιστές για να ψάξει και 

να μολύνει και άλλους ευαίσθητους στόχους.  

Μερικές από τις λειτουργίες ενός botnet είναι οι: 

• Επιθέσεις DDoS 

• Αποστολή Spam 
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• Εγκατάσταση Spyware 

• Αποστολή email ψαρέματος (phishing) 

 

Επιθέσεις κατακλυσμού UDP 

Λόγω του ότι η διεύθυνση της πηγής του UDP πακέτου μπορεί να πλαστογραφηθεί, 

αυτή η επίθεση προτιμάται για να πραγματοποιηθεί κατακλυσμός εύρος ζώνης. Η 

πλαστογράφηση επιτρέπει στον επιτιθέμενο να προσπεράσει firewalls και άλλες 

συσκευές φιλτραρίσματος (για παράδειγμα, κάνοντας μια ροη DoS να φαίνεται σαν 

απάντηση DNS στη UDP πόρτα 53). 

Σχεδόν όλες οι SIP συσκευές υποστηρίζουν UDP, που τις κάνει μια πετυχημένη 

επιλογή για επίθεση. Πολλές VoIP συσκευές και Λ.Σ μπορούν να αχρηστευτούν αν 

ένας κατακλυσμός UDP πακέτων έχει σαν στόχο την πόρτα που ακούει το SIP (5060) 

ή ακόμα και τυχαίες πόρτες. 

 

Επιθέσεις κατακλυσμού TCP SYN  
Οι επιθέσεις κατακλυσμού TCP SYN καταστρέφουν τη χειραψία τριπλής 

κατεύθυνσης (3-way handshake) για να κατακλύσει ένα στόχο με διαχείριση 

σύνδεσης. Σε αυτή την επίθεση, ο επιτιθέμενος στέλνει έναν κατακλυσμό από πακέτα 

SYN με πλαστογραφημένη IP διεύθυνση πηγής. Το θύμα απαντάει με ένα SYN-ACK 

στον αποστολέα (ο οποίος δεν υπάρχει). Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η TCP 

σύνδεση, το θύμα περιμένει για μια χρονική περίοδο για ένα ACK πακέτο από τη 

πηγή. Αυτό το πακέτο δε στέλνεται ποτέ με αποτέλεσμα ο πίνακας συνδέσεων του 

θύματος να γεμίζει και να καταναλώνει όλους τους διαθέσιμους πόρους με αυτές τις 

άκυρες αιτήσεις. Σαν αποτέλεσμα έχουμε έναν διακομιστή, τηλέφωνο ή δρομολογητή 

που δε μπορεί να ξεχωρίσει τα DoS πακέτα από τα γνήσια SYN για τις πραγματικές 

VoIP συνδέσεις. 

 

Επιθέσεις κατακλυσμού ICMP και Smurf 

Το Internet Control Message Protocol (ICMP) επιτρέπεται από τα περισσότερα 

firewalls και routers για διαγνωστικούς σκοπούς. Ωστόσο, το ICMP προσφέρει την 
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δυνατότητα αποστολής μεγάλης ποσότητας από ICMP κίνησης. Μια πιο κακή χρήση 

του είναι η πλαστογράφηση της ταυτότητας την ΙP διεύθυνσης της πηγής και το ping 

διευθύνσεων εκπομπής σε μια ποικιλία δικτύων που επιτρέπουν εκπομπές 

οδηγούμενες από IP. Αυτό ονομάζεται επίθεση smurf και περιλαμβάνει έναν 

κατακλυσμό από γνήσιες ICMP απαντήσεις από αυτά τα δίκτυα στο θύμα που 

πλαστογραφήθηκε. Κατακλύζοντας το εύρος ζώνης του δικτύου του θύματος με 

πλαστές ICMP απαντήσεις, οι περισσότερες εφαρμογές Internet θα καταρρεύσουν 

υπό αυτήν την επίθεση. 

 

Worm Και Ιοί υπερκάλυψης  
Υπερκάλυψη (Oversubscription) σημαίνει ότι οι ανάγκες των εφαρμογών για εύρος 

ζώνης έχουν υπερβεί τις δυνατότητες του δικτύου. Αυτό μπορεί να προκύψει από 

επιθέσεις κατακλυσμού DoS ή φτωχή διαχείριση QoS. Το ξέσπασμα worms και ιών 

στο δίκτυο μπορεί να καταναλώσει όλο το διαθέσιμο εύρος ζώνης σαν παρενέργεια 

του σκαναρίσματος για άλλους ευαίσθητους πελάτες προκειμένου να τους μολύνει. 

Ακόμα και μερικά μηχανήματα σε έναν οργανισμό που έχουν μολυνθεί από ένα worm 

μπορούν να επιβαρύνουν το διαθέσιμο εύρος ζώνης. 

 

3.2.3.2 Επιθέσεις Registration Hijacking 

 
Η Registration hijacking επίθεση συμβαίνει όταν ένας επιτιθέμενος μιμείται έναν 

έγκυρο UA (User Agent) σε έναν registrar και αντικαθιστά τη νόμιμη εγγραφή με τη 

δική του διεύθυνση. Αυτή η επίθεση αναγκάζει τις εισερχόμενες κλήσεις 

προοριζόμενες για τον UA να σταλθούν στον απατεώνα Η Registration hijacking 

επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να υποκλαπούν και να απαντηθούν από έναν 

επιτιθέμενο, ο οποίος παραδείγματος χάριν, θα μπορούσε να παίξει μια ψεύτικη 

υπηρεσία υπαγόρευσης προσωπικού τηλεφωνητή. Επιτρέπει επίσης σε έναν 

επιτιθέμενο να “μπει στη μέση” και να καταγράψει τη σηματοδότηση και τον ήχο.  
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Αιτίες της Registration Hijacking  
Με το SIP, η εγγραφή εκτελείται κανονικά χρησιμοποιώντας το Universal Datagram 

Protocol (UDP), σε αντιδιαστολή με το Transmission Control Protocol (TCP). Το 

UDP απλοποιεί την παραγωγή των κακόβουλων πακέτων, καθιστώντας τις επιθέσεις 

όπως την Registration Hijacking ευκολότερες. Οι SIP registrars δεν χρειάζεται να 

αυθεντικοποιήσουν τον UA ζητώντας εγγραφή. Επιπλέον, όταν η αυθεντικοποίηση 

χρησιμοποιείται, δεν είναι ισχυρή, περιλαμβάνοντας μόνο τη χρήση της MD5 digest  

για το όνομα του χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, και το timestamp-based nonce που 

στέλνεται στην πρόκληση αυθεντικοποίησης. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι συχνά 

αδύναμοι ή «μηχανικά» παραγμένοι, εννοώντας ότι οι κωδικοί πρόσβασης 

παράγονται αυτόματα και ακολουθούν ένα προβλέψιμο σχέδιο. Ακόμη και οι ισχυροί 

κωδικοί πρόσβασης μπορούν να σπαστούν με τις επιθέσεις λεξικού. Οι επιθέσεις 

λεξικού είναι εκείνες όπου ένας κατάλογος πιθανών κωδικών πρόσβασης 

χρησιμοποιείται για «να υποθέσει» τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για την 

εγγραφή. Ένα λεξικό που χτίζεται με τη γνώση μιας οργάνωσης μπορεί να είναι πολύ 

αποτελεσματικό. Αρκετά συχνά, η γνώση ενός ενιαίου κωδικού πρόσβασης επιτρέπει 

το σπάσιμο πολλών άλλων κωδικών πρόσβασης. Το τρέχον SIP RFC 3261 δηλώνει 

ότι η «βασική» αυθεντικοποίηση που βασίζεται στους κωδικούς πρόσβασης απλών 

κειμένων, δεν πρέπει να είναι διαθέσιμη. Αυτή η μορφή πολύ αδύναμης 

αυθεντικοποίησης επιτράπηκε από το προηγούμενο SIP RFC 2543. Το τρέχον SIP 

RFC συστήνει τη χρήση του Transport Layer Security (TLS), το οποίο δεν 

εφαρμόζεται ακόμα ευρέως. Ένας εξωτερικός επιτιθέμενος μπορεί να χτίσει έναν 

κατάλογο με την ανίχνευση των διαθέσιμων προς εγγραφή διευθύνσεων του UA. Ο 

ανιχνευτής μπορεί να στείλει διάφορα αιτήματα στον SIP proxy/registrar, και να 

καθορίσει από τις απαντήσεις, ποιες διευθύνσεις είναι έγκυρες και διαθέσιμες προς 

εγγραφή. Οι εξωτερικές προσπάθειες εγγραφής στο δίκτυο πρέπει σπάνια να 

επιτρέπονται, αλλά αυτή η αρχή δεν επιβάλλεται. Τα όρια της Max-Forwards 

επιγραφής (και άλλες τεχνικές) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανιχνεύσουν 

αυτό το είδος της επίθεσης, αλλά και αυτά τα όρια δεν επιβάλλονται συνήθως. Οι 

περισσότεροι registrars/proxy servers δεν ανιχνεύουν την επίθεση λεξικού ή τις 

προσπάθειες της registration hijacking. Επιπλέον, τα προϊόντα ασφάλειας όπως τα 
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τυποποιημένα firewalls αποτυγχάνουν να ανιχνεύσουν αυτούς τους τύπους 

επιθέσεων.  

Αποτελέσματα της Registration Hijacking   
Η Registration hijacking μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια κλήσεων σε έναν 

στοχευόμενο UA. Αυτός μπορεί να είναι ένας μεμονωμένος χρήστης, μία ομάδα 

χρηστών, ή ένας πόρος υψηλής-κυκλοφορίας, όπως media gateway, Automated 

Attendant (AA), Interactive Voice Response (IVR), ή ένα σύστημα υπηρεσίας 

προσωπικού τηλεφωνητή. Με την πειρατεία των κλήσεων σε μια media gateway, 

όλες οι εξερχόμενες κλήσεις μπορούν να εμποδιστούν ή ειδάλλως να παραποιηθούν. 

Αντιθέτως, ένας απατεώνας UA που ενεργεί στη μέση μπορεί να εκτρέψει τις κλήσεις 

σε μια media gateway ώστε να πραγματοποιήσει μια toll fraud επίθεση. Ένας 

απατεώνας UA που ενεργεί στη μέση μπορεί επίσης να καταγράψει ήχο, 

σηματοδότηση, και τους DTMF( Dual-tone multi- frequency ) κώδικες (για τις 

οικονομικές συναλλαγές).  

 

Οι μηχανισμοί της Registration Hijacking  

 Το πρώτο βήμα στην Registration Hijacking είναι να βρεθούν οι διαθέσιμες προς 

εγγραφή διευθύνσεις. Αυτό είναι ασήμαντο για έναν εσωτερικό επιτιθέμενο που ξέρει 

τη δομή των διευθύνσεων ή/και έχει έναν κατάλογο. Ένας εξωτερικός επιτιθέμενος, 

πρέπει να ανιχνεύσει τις διαθέσιμες προς εγγραφή διευθύνσεις. Για το σκοπό αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας «ανιχνευτής». Ο ανιχνευτής μπορεί να παραγάγει 

διαφορετικούς τύπους αιτημάτων για να ψάξει τις διευθύνσεις, όπως SIP INVITES ή 

SIP OPTIONS, κάθε ένα από τα οποία επιστρέφει μια απάντηση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει εάν μια διεύθυνση ισχύει. Κάθε προσέγγιση έχει 

οφέλη. Η χρησιμοποίηση του INVITE αιτήματος είναι λιγότερο κρυφή, επειδή θα 

αναγκάσει τον UA να ηχήσει, αλλά έχει το όφελος της μη απαίτησης 

αυθεντικοποίησης - δεν είναι εφικτό να απαιτηθεί η αυθεντικοποίηση από κάθε 

εξωτερικό επισκέπτη. Το OPTIONS αίτημα είναι πιο κρυφό, δεν αναγκάζει έναν UA 

να ηχήσει, και συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες για τον UA, αλλά είναι 

πιθανότερο να απαιτηθεί αυθεντικοποίηση. Ένας ανιχνευτής μπορεί να παράγει ένα 
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μόνο αίτημα, ή να παράγει μια τυχαία ακολουθία αιτημάτων, και να περιμένει έπειτα 

τις απαντήσεις.  

Η αυθεντικοποίηση μπορεί να απαιτηθεί και κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης και της 

registration hijacking διαδικασίας. Όταν η αυθεντικοποίηση χρησιμοποιείται, ο proxy 

ή registrar στέλνει μια απάντηση πρόκλησης αυθεντικοποίησης. Αυτό απαιτεί ένα 

έγκυρο όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

ανίχνευση. Ένα όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης μπορεί να ληφθεί μέσω social 

engineering ή να εικαστεί μέσω μιας λεξικού επίθεσης. Μόλις ένας κωδικός 

πρόσβασης γίνει γνωστός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει τις 

διευθύνσεις σε όλο τον οργανισμό. Με το που προσδιοριστεί μια στοχευόμενη 

διεύθυνση (ή διευθύνσεις), η εγγραφή του στόχου μπορεί να πειρατευθεί. Η 

διαδικασία πειρατείας περιγράφεται παρακάτω: Η πειρατεία αρχίζει με τον 

επιτιθέμενο να στέλνει ένα ειδικά επεξεργασμένο REGISTER αίτημα στον 

στοχευόμενο registrar, για να αποδεσμεύσει όλες τις υπάρχουσες εγγραφές. Η γραμμή 

της CONTACT επιγραφής περιέχει την παράμετρο μπαλαντέρ (*) σε συνδυασμό με 

τη γραμμή της EXPIRES επιγραφής  με την αξία 0 (μηδέν). Μαζί, αυτές οι γραμμές 

ζητούν από τον Registrar να αφαιρέσει όλες τις συνδέσεις για τη διεύθυνση του 

στοχευόμενου χρήστη που καθορίζονται στη γραμμή της TO επιγραφής. Είναι επίσης 

δυνατό να σταλεί ένα REGISTER αίτημα χωρίς τις γραμμές της CONTACT 

επιγραφής. Αυτό ειδοποιεί τον Registrar να αποκριθεί με έναν κατάλογο όλων των 

υπαρχουσών επαφών. Αυτός ο κατάλογος επαφών μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί 

και να σταλούν χωριστά REGISTER αιτήματα ώστε να αφαιρεθεί κάθε επαφή 

χωριστά.  

Καθεμία από αυτές τις προσεγγίσεις λειτουργεί. Το πλεονέκτημα της δεύτερης 

προσέγγισης είναι ότι μπορεί να επαναληφθεί περιοδικά, να εξακριβώσει εάν ο UA 

έχει επανεγγραφτεί. Οι UAs περιοδικά επανεγγράφονται, έτσι για να συνεχίσει να 

λειτουργεί η registration hijack, αυτές οι περιοδικές επανεγγραφές πρέπει να 

αφαιρεθούν. Εάν ο registrar απαιτεί την αυθεντικοποίηση, απαντά στα REGISTER 

αιτήματα με μια πρόκληση. Για την αυθεντικοποίηση του ονόματος χρήστη/κωδικού 

πρόσβασης, ο registrar περιλαμβάνει μία nonce στην απάντηση, την οποία ο 

επιτιθέμενος χρησιμοποιεί για να υπολογίσει μια MD5 digest του ονόματος 
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χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Μόλις διαγραφούν όλες οι νόμιμες επαφές, ο 

επιτιθέμενος στέλνει ένα δεύτερο REGISTER αίτημα που περιέχει μια νέα γραμμή 

της CONTACT επιγραφής με τη διεύθυνση του επιτιθέμενου. Ένα αυθαίρετο 

EXPIRES διάστημα ζητείται στη γραμμή της EXPIRES επιγραφής του δεύτερου 

REGISTER αιτήματος (παραδείγματος χάριν, 1 ημέρα). Εάν η αυθεντικοποίηση 

απαιτείται, ο επιτιθέμενος αποκρίνεται μόνο όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η 

Registration hijacking μπορεί επίσης να εκτελεσθεί με την υποκλοπή και την 

επεξεργασία των REGISTER αιτημάτων που στέλνονται μεταξύ ενός έγκυρου UA 

και ενός registrar.  

 

3.2.3.3 Επιθέσεις Message Tampering   

 

Η Message tampering επίθεση πραγματοποιείται όταν ένας επιτιθέμενος παρεμποδίζει 

και τροποποιεί τα πακέτα που ανταλλάσσονται μεταξύ των SIP τμημάτων. Η 

Message tampering μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της registration hijacking, της 

proxy impersonation, ή μιας επίθεσης σε οποιοδήποτε έμπιστο συστατικό που 

επεξεργάζεται τα SIP μηνύματα, όπως ο proxy, η media πύλη, ή το firewall.  

 

3.2.3.4 Επιθέσεις Session Tear Down   

 

Η Session tear down επίθεση πραγματοποιείται όταν ένας επιτιθέμενος παρατηρεί τη 

σηματοδοσία για μια κλήση, και έπειτα στέλνει παραποιημένα SIP BYE αιτήματα 

στους συμμετέχοντες UAs. Οι  περισσότεροι SIP UAs δεν απαιτούν ισχυρή 

αυθεντικοποίηση, γεγονός που  επιτρέπει σε  έναν  επιτιθέμενο να στείλει κατάλληλα 

επεξεργασμένα BYE αιτήματα στους δύο UAs,  τερματίζοντας βιαίως  την κλήση.  
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3.2.4 Παρακολούθηση και τροποποίηση 

 

3.2.4.1 Επιθέσεις Proxy Impersonation 

 

Η Proxy impersonation επίθεση εμφανίζεται όταν ένας επιτιθέμενος εξαπατά έναν 

από τους SIP UAs (User Agent) ή τους proxies ώστε να επικοινωνήσουν με ένα proxy 

απατεώνων. Εάν ένας επιτιθέμενος επιτυχώς μιμηθεί έναν proxy, έχει  πρόσβαση σε  

όλα τα SIP μηνύματα και έχει τον ολοκληρωτικό έλεγχο της κλήσης. Οι UAs και οι 

proxies κανονικά επικοινωνούν χρησιμοποιώντας το UDP και δεν απαιτούν ισχυρή 

αυθεντικοποίηση για να επικοινωνήσουν με ένα άλλο proxy. Ένας proxy απατεώνων 

μπορεί επομένως να παρεμβληθεί στο ρεύμα σηματοδοσίας μέσω διάφορων τρόπων, 

συμπεριλαμβανομένης της Domain Name Service (DNS) spoofing, της Address 

Resolution Protocol (ARP) cache spoofing, ή αλλάζοντας απλά την διεύθυνση του 

proxy για ένα SIP τηλέφωνο. Ο proxy απατεώνων έχει τον ολικό έλεγχο πάνω στις 

κλήσεις και μπορεί να εκτελέσει τους ίδιους τύπους επιθέσεων που περιγράφηκαν 

στην registration hijacking.  

 

3.2.4.2 Man-In-The-middle επίθεση  

 

Η Man-in-the-middle επίθεση πραγματοποιεί μια τριπλή επικοινωνία μεταξύ των δύο 

συμβαλλόμενων μερών και του επιτιθεμένου ανάμεσα τους. Καθ’ όλη την διάρκεια 

της συνόδου της επικοινωνίας, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν παρατηρούν τη 

συμμετοχή του επιτιθεμένου. Ο επιτιθέμενος πετυχαίνει την δρομολόγηση της 

κυκλοφορίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών μέσω αυτού. Οι πληροφορίες 

που στέλνονται πέρα δώθε παρεμποδίζονται, τροποποιούνται ή και διαβάζονται. Ένα 

τυπικό παράδειγμα αυτής της επίθεσης είναι η εναλλακτική Diffie Helman Key φάση 

ανταλλαγής σε μια TLS handshake διαδικασία οργάνωσης κλήσης. Αυτή η 

διαδικασία είναι τρωτή σε αυτήν την επίθεση καθιστώντας ενδεικνυόμενη τη 

χρησιμοποίηση της δημόσιας κρυπτογράφησης κλειδιών όπως η RSA έναντι της 

ανταλλαγής κλειδιών. Η RSA παρέχει αρκετές βάσεις για την μείωση της επίθεσης 
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αυτής με την χρήση των ψηφιακών υπογραφών και των πιστοποιητικών για την 

ενισχυμένη αυθεντικοποίηση. 

 

3.2.4.3 Replay Attack  

 

Μια επίθεση με τη βοήθεια των sniffing εργαλείων πάνω στα πακέτα  ενός  δικτύου 

μπορεί να πραγματοποιήσει replay επιθέσεις με τη σύλληψη πληροφοριών σε μια 

σύνοδο επικοινωνίας. Οι πληροφορίες που συλλαμβάνονται μπορούν να 

αναμεταδοθούν άθικτες ή τροποποιημένες για να επιτύχουν έναν σκοπό. Οι 

οικονομικοί οργανισμοί, όπως οι τράπεζες, που αναπτύσσουν την VoIP εφαρμογή 

μπορεί να βιώσουν μια κατάσταση όπου ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμοί 

λογαριασμών, πληροφορίες πιστωτικών καρτών μπορούν να συλληφθούν από τους 

απατεώνες Διαδικτύου. Από την άποψη της διοίκησης συστημάτων, η σύνδεση των 

χρηστών σε αυτό προσφέρει ένα τέλειο περιβάλλον για τις replay επιθέσεις. Σε αυτήν 

την περίπτωση, ο επιτιθέμενος συλλαμβάνει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του 

χρήστη και τα χρησιμοποιεί για να συνδεθεί ως νόμιμος χρήστης αργότερα. Η 

ακεραιότητα των πακέτων βοηθάει στην εξάλειψη της επίθεσης αυτής. Η 

χρονοσήμανση (timestamping), ένα χαρακτηριστικό που υποστηρίζεται από το RTP 

σε ένα συγχρονισμένο περιβάλλον μετριάζει τις replay επιθέσεις με τη βοήθεια του 

μηχανισμού προστασίας ακεραιότητας όπως οι hash MD5 συναρτήσεις και SHA -1.  

 

3.2.5 Κατάχρηση υπηρεσιών 

Η κατάχρηση υπηρεσιών περιλαμβάνει τις παρακάτω επιθέσεις: 

 

Κατάχρηση τηλεδιάσκεψης 

Η κατάχρηση τηλεδιάσκεψης (Call Conference Abuse) χρησιμοποιείται από τους 

επιτιθέμενους προκειμένου να αποκρύψουν την ταυτότητα τους και να διαπράξουν 

κάποια απάτη. 
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Απάτη μέσω υπηρεσιών υψηλής χρέωσης 

Η απάτη μέσω υπηρεσιών υψηλής χρέωσης (Premium Rate Service Fraud) είναι μια 

μέθοδος μέσω της οποίας αυξάνεται η χρήση της υπηρεσίας του Voip χωρίς την 

συγκατάθεση του χρήση και αποσκοπεί μόνο στην αύξηση το λογαριασμό που θα 

πληρώσει το θύμα.  

 

Αποφυγή πληρωμής ή τροποποίηση  

Η αποφυγή πληρωμής ή τροποποίηση του λογαριασμού (Improper Bypass or 

Adjustments to Billing) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους εισβολείς για 

να αποφύγουν να πληρώσουν την υπηρεσία Voip ή για να αποκρύψουν την 

ταυτότητα τους όταν διαπράττουν κάποια απάτη, παραποιώντας τα αρχεία του 

αναλυτικού λογαριασμού χρέωσης τους. 
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Κεφάλαιο 4. Ασφάλεια συστημάτων VoIP 

 

Μέχρι στιγμής και παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα ασφάλειας στη μεταφορά 

δεδομένων και στη μεταφορά της φωνής έχουν αρκετές ομοιότητες, στη συνείδηση 

των χρηστών έχουν σε μεγάλο βαθμό εκληφθεί ως εντελώς διαφορετικά ζητήματα. 

Για παράδειγμα, παρόλο που οι χρήστες κατανοούν εύκολα ότι στην ανταλλαγή 

δεδομένων μέσω του Internet ελλοχεύον αρκετοί κίνδυνοι, έχουν την αίσθηση ότι οι 

τηλεφωνικές τους συνδιαλέξεις δεν είναι τόσο ευπαθείς  και μάλιστα είναι αυστηρά 

εμπιστευτικές. Με την ενοποίηση των δύο αυτών κόσμων, οι ομοιότητες στα θέματα 

ασφαλείας αρχίζουν να γίνονται φανερές. 

Οι τρέχουσες υλοποιήσεις IP τηλεφωνίας όσον αφορά στη σηματοδοσία των κλήσεων 

(SIP) και στη μεταφορά των μηνυμάτων φωνής (RTP) δεν παρέχουν επαρκή 

αυθεντικοποίηση των κλήσεων, ούτε και end-to-end μέτρα ακεραιότητας και 

εμπιστευτικότητας. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας δεν υλοποιηθούν, τότε θα 

παρουσιαστούν πολλά κενά ασφαλείας ικανά για κακόβουλη εκμετάλλευσή τους. 

Επιπλέον, η ασφάλεια στο VoIP είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, λόγω των πολλών 

παραμέτρων και συστατικών που το απαρτίζουν. Σήμερα η χρήση του VoIP 

προϋποθέτει τη συνύπαρξη και συνεργασία των δικτύων μεταγωγής κυκλώματος και 

των δικτύων μεταγωγής πακέτων, επομένως η μελέτη της ασφάλειας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει και τα δύο αυτά επίπεδα, τουλάχιστον για όσο ακόμα συνυπάρχουν.  

 

4.1 Μετρά προστασίας. 

 
Παρακάτω θα παρουσιαστούν επιγραμματικά κάποιες γενικές αρχές που θα πρέπει να 

ισχύουν σε κάθε σύστημα VoIP προκειμένου να πληρεί ένα βασικό πλαίσιο 

ασφαλείας.  

 

Μια πολιτική ασφαλείας θα πρέπει να καθορίζει:  

• Ποια ομάδα ή ποιο άτομο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της πολιτικής 

ασφαλείας. 

• Ρόλους και ευθύνες. 
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• Διαχείριση Κινδύνων.  

• Ταξινόμηση της πληροφορίας. 

• Φυσική Ασφάλεια.  

• Έλεγχο Πρόσβασης.  

• Κανόνες Συμμόρφωσης. 

 

Αναγκαίο μέτρο είναι το monitoring των Εξυπηρετητών, δικτύων και συστημάτων 

και η τήρηση ορισμένων κανόνων ασφαλείας όπως:  

• Κατάργηση ή διαγραφή όλων των µη απαραίτητων υπηρεσιών και δομικών 

στοιχείων του συστήματος. 

• Περιορισμός πρόσβασης µόνο στις απαραίτητες υπηρεσίες που χρειάζεται ένας 

εργαζόμενος.  

• Χρήση των πρόσφατων εκδόσεων λογισμικού σε κάθε σύστημα.  

• Authentication κάθε απόπειρας για διαχείριση και κρυπτογράφηση της 

απομακρυσμένης πρόσβασης για διαχείριση συστημάτων (SSH ή IPSec).  

• Αποφυγή της χρήσης των προεπιλεγμένων κωδικών πρόσβασης (default 

passwords). 

• Υλοποίηση της VPN πρόσβασης για όσους από τους υπαλλήλους απαιτείται η 

απομακρυσμένη πρόσβαση σε πόρους των κεντρικών συστημάτων. 

 

Επίσης απαραίτητη κρίνεται μια ad hoc network management η οποία απαιτεί: 

• Χρήση των ήδη υπαρχόντων εργαλείων διαχείρισης δικτύου δεδομένων για το 

ενοποιημένο δίκτυο. 

• Διαχωρισμό της κίνησης διαχείρισης από την υπόλοιπη κίνηση δικτύου. 

 

Το authenticantion από την πλευρά του απαιτεί:  

• Χρήση τηλεφωνικών συσκευών που διαθέτουν που διαθέτουν user  

authentication. 

• Υλοποίηση  device authentication µε  ARP και  802.1X.  

• Κεντρικοποιηµένη διαχείριση χρηστών: χρήση Active Directory ή LDAP για 

authentication  στις εφαρμογές και  VoIP υπηρεσίες. 



 

Αστέριος Αλμπανάκης, «Ζητήματα και απαιτήσεις ασφάλειας συστημάτων VoIP» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         48 

• Authentication μέσω DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

4.1.1 Firewalls 

 

Όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, στέλνουμε πληροφορίες και ταυτόχρονα 

λαμβάνουμε πληροφορίες (πακέτα). Πρέπει επομένως οι πληροφορίες αυτές να 

«φιλτράρονται» ώστε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε μόνο τις απαραίτητες και 

αναμενόμενες πληροφορίες και να εμποδίζουμε την κίνηση των ύποπτων 

πληροφοριών (πακέτων). Αυτό λοιπόν γίνεται με τη βοήθεια των firewalls (τείχη 

προστασίας). 

Τα firewalls μπορεί να είναι είτε συσκευές είτε λογισμικό και είναι ο κύριος 

μηχανισμός προστασίας από τις διάφορες απειλές στην VoIP επικοινωνία. Δέχονται 

σαν εισόδους γνωστές (από εμάς) IP διευθύνσεις, πόρτες και υπηρεσίες (services) και 

με βάση τις εισόδους αυτές επιτρέπει ή αποτρέπει την κίνηση από και προς εμάς. Τα 

firewalls λειτουργούν με βάση το NAT (Network Address Translation) σύμφωνα με 

το οποίο μία εξωτερική (συνήθως wan) διεύθυνση αντιστοιχεί σε πολλές εσωτερικές 

(συνήθως LAN) διευθύνσεις. Αυτό προσδίδει στα firewalls μεγαλύτερη προστασία 

από εξωτερικές επιθέσεις. 

Ένα σοβαρό μειονέκτημα που παρουσιάζουν τα firewalls είναι ότι δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν σωστά όταν χρησιμοποιούμε UDP πόρτες. Η VoIP επικοινωνία 

στηρίζεται πάνω στο UDP πρωτόκολλο. Αυτό σημαίνει ότι τα firewalls δεν είναι σε 

θέση να ανιχνεύσουν και να αντιμετωπίσουν διάφορες απειλές που κάνουν χρήση των 

δυναμικών UDP πορτών. Τέτοιες απειλές είναι το SPIT (SPAM over Internet 

Telephone). Σε ένα μικρό τοπικό δίκτυο, αρκεί να τοποθετήσουμε το firewall μεταξύ 

του δικτύου μας και του Internet. Στην πραγματικότητα όμως, όταν ζητάμε 

μεγαλύτερη ασφάλεια στο VoIP δίκτυο μας πρέπει να εφαρμόζουμε firewalls και από 

τις δύο πλευρές, δηλαδή και στην πλευρά του τοπικού μας δικτύου αλλά και στην 

πλευρά του Internet. Τα τμήματα αυτά είναι γνωστά και σαν DMZ segments 

(demilitarized zones). Ένα DMZ τμήμα είναι ένα τμήμα δικτύου (συνήθως Ethernet) 

που χωρίζεται από δυο τύπους firewall (συνήθως firewalled routers). Ένα firewall 

που προβάλει προστασία από το Internet και ένα άλλο το οποίο προβάλει προστασία 

από το τοπικό-ιδιωτικό δίκτυο. 
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4.1.2 Port Scan 

 

Port Scan είναι μια συστηματική διαδικασία που προσπαθεί να προσδιορίσει όλες τις 

ανοικτές πόρτες και διαθέσιμες υπηρεσίες σε έναν TCP/IP host. Οι περισσότεροι 

“hackers” χρησιμοποιούν το Port Scans για να μπορέσουν να προσδιορίσουν έναν 

πελάτη-στόχο. Ο “hacker” έτσι μπορεί να πετύχει τον πλήρη έλεγχο του πελάτη. Μια 

ασφαλής τεχνική λοιπόν για την αποφυγή του κινδύνου αυτού είναι το κλείσιμο-

κλείδωμα των πορτών που δε λαμβάνουν μέρος στην επικοινωνία. 

Σε μια TCP σύνδεση τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, καθώς όταν ενεργοποιείται η 

σύνδεση (established) τότε οι πόρτες που λαμβάνουν μέρος στην επικοινωνία 

θεωρούνται ανοιχτές και διαθέσιμες. Όταν διακόπτεται η σύνδεση μεταξύ τους, τότε 

οι πόρτες αυτές θεωρούνται κλειστές (και μη διαθέσιμες). Συνεπώς με αυτόν τον 

τρόπο, δεσμεύοντας δυναμικά τις πόρτες ως κλειστές-κλειστές, εμποδίζουμε το port 

scan να εντοπίσει τις κλειστές πόρτες. Το VoIP όμως λειτουργεί πάνω στο UDP 

πρωτόκολλο (connectionless). Στο UDP είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν ποιες 

πόρτες είναι ανοιχτές και ποιες είναι κλειστές με την αποστολή δεδομένων προς 

αυτές και στη συνέχεια περιμένοντας για ICMP unreachable μηνύματα. Οι πόρτες οι 

οποίες δεν απαντάνε με κάποιο ICMP unreachable μήνυμα θεωρούνται ως ανοιχτές 

και έτσι είναι πολύ εύκολο για κάποιον «hacker» να εντοπίσει τις πόρτες αυτές και να 

επιτεθεί μέσω αυτών. Η λύση στην απειλή αυτή είναι επίσης πολύ απλή, απλά 

εμποδίζουμε την ICMP κίνηση στο firewall του VoIP δικτύου μας και έτσι κανένας 

δε θα μπορεί να εντοπίσει ποιες udp πόρτες χρησιμοποιούνται. 

 

4.1.3 Voip VPN 

 

Το VoIP VPN όπως μας δείχνει και το όνομά του συνδυάζει δύο τεχνολογίες, τo 

VoIP και τo VPN (Virtual Private Network) και έτσι προσφέρει μια ασφαλή μέθοδο 

για την μεταφορά της φωνής. Πριν περιγράψουμε την μέθοδο αυτή θα κάνουμε μια 

συνοπτική περιγραφή της VPN τεχνολογίας. 

Το VPN είναι ένα ιδιωτικό δίκτυο επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιείται συχνά μέσα 

σε εταιρίες ή και μεταξύ εταιριών για ασφαλή και εμπιστευτική επικοινωνία μέσω 
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του δημόσιου δικτύου (vpn tunnel). Έτσι η κίνηση των δεδομένων σ’ ένα vpn δίκτυο 

γίνεται μέσω ενός δημόσιου δικτύου (πχ Internet). Ο όρος Tunnelling 

χρησιμοποιείται όταν ενθυλακώνονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες ενός 

ιδιωτικού δικτύου (frames) σε δεδομένα δημόσιου δικτύου ( IP  packets). Έτσι με το 

VPN-Tunnel οι χρήστες του δημόσιου δικτύου μπορούν να ανταλλάσουν δεδομένα 

με τέτοιον τρόπο, σαν να βρίσκονται στο ίδιο τοπικό ιδιωτικό δίκτυο. 

Το VoIP όπως είπαμε χρησιμοποιεί το κανάλι μεταφοράς των δεδομένων (RTP) για 

να μεταφέρει τα πακέτα της φωνής και είναι δυνατόν να εφαρμοστεί πάνω στο κανάλι 

αυτό κρυπτογράφηση πχ. SSL (Secure voice), όπως αναφέρουμε και πιο πάνω. Εδώ 

λοιπόν γνωστοποιούμε ότι η κρυπτογράφηση εφαρμόζεται μέσω του VPN. 

Συγκεκριμένα, ο VoIP gateway-router πρώτα μετατρέπει το αναλογικό σήμα της 

φωνής σε ψηφιακό, ενθυλακώνει το σήμα σ’ ένα IP πακέτο και στη συνέχεια 

εφαρμόζει την κρυπτογράφηση. Έπειτα δρομολογεί το πακέτο μέσω του VPN tunnel. 

Ο αποστολέας (κάποιος άλλος VoIP router στην άλλη άκρη του VPN tunnel) 

αποκωδικοποιεί/αποκρυπτογραφεί το πακέτο και στη συνεχεία μετατρέπει το 

ψηφιακό σήμα σε αναλογικό, το οποίο και μεταδίδεται από το ακουστικό του VoIP  

τηλεφώνου. 

 

4.2 Σε επίπεδο πρωτοκόλλων 

 

4.2.1 Προστασία του SIP 

 

Τα πρωτόκολλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή της ακεραιότητας 

και της εμπιστευτικότητας των SIP μηνυμάτων σηματοδοσίας ενάντια στις διάφορες 

επιθέσεις είναι το IPSec, S/MIME, TLS, και DTLS. Αυτές οι συστάσεις είχαν 

επιτυχία στην υιοθέτηση τους από τη βιομηχανία. Σημαντικό ρόλο για την υιοθέτηση 

των πρωτόκολλων ασφάλειας έπαιξε η ευκολία της εφαρμογής και η δυνατότητα της 

εξέλιξης τους. Το TLS προτιμάται από τους προμηθευτές περισσότερο από το 

S/MIME για την προστασία των SIP μηνυμάτων επειδή το TLS απαιτεί ελάχιστες 
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αλλαγές στο λογισμικό ή στο firmware για να το υποστηρίξει. Φυσικά και τα δύο 

έχουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους.  

 

4.2.1.1 SIP Authentication 

 
Για την παροχή προστασίας στην αυθεντικοποίηση και στην επανάληψη των 

μηνυμάτων αιτήματος για την εγγραφή, την έναρξη και τη λήξη μίας συνόδου 

(παραδείγματος χάριν, REGISTER και INVITE) το SIP χρησιμοποιεί το HTTP 

Digest Authentication. Συγκεκριμένα, τα SIP πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης είναι 

σημαντικά μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, η οποία διαχειρίζεται τα 

πιστοποιητικά των χρηστών της αλλά δεν μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει σε άλλες 

περιοχές εκτός αν υπάρχει μια καθορισμένη ενδοπεριοχική σχέση εμπιστοσύνης.  

 

4.2.1.2  Transport Layer Security  

 
Ένα από τα αποδεκτά πρωτόκολλα για την υποστήριξη της εμπιστευτικότητας του 

στρώματος μεταφοράς είναι το TLS, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα να εκτελεσθεί 

αμοιβαία αυθεντικοποίηση (πελάτης και εξυπηρετητής), εμπιστευτικότητα, και 

ακεραιότητα. Το πρωτόκολλο αποτελείται από δύο στρώματα: το πρωτόκολλο TLS 

Record και το πρωτόκολλο TLS Handshake.  

Το TLS Record στοχεύει στην διατήρηση μιας ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ δύο 

τελικών σημείων (πελάτης και εξυπηρετητής). Η διαπραγμάτευση των 

κρυπτογραφικών ιδιοτήτων (κρυπτογραφικές ακολουθίες, κλειδιά κρυπτογράφησης) 

για την αντίστοιχη σύνδεση εκτελείται από το πρωτόκολλο TLS Handshake, το οποίο 

είναι ενθυλακωμένο μέσα στο πρωτόκολλο TLS Record.  

Το TLS Handshake χρησιμοποιείται για την αμοιβαία αυθεντικοποίηση 

πελάτης/εξυπηρετητής και για την διαπραγμάτευση των κρυπτογραφικών ιδιοτήτων 

(αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και κλειδιά) της αντίστοιχης συνόδου. Το TLS 

Handshake πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς πριν διαβιβαστούν τα δεδομένα.  
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4.2.1.3 Datagram Layer Security 

 
Το πρωτόκολλο Datagram Transport Layer Security, αναπτύχθηκε για να καλύψει την 

ανάγκη για παροχή ισοδύναμης προστασίας με το TLS στα πρωτόκολλα του επιπέδου 

εφαρμογής που χρησιμοποιούν το UDP ως πρωτόκολλο μεταφοράς, όπως κάνει το 

SIP. Το DTLS είναι παρόμοιο με το TLS σε πολλά σημεία, συμπεριλαμβανομένου 

του περιορισμού απαίτησης μιας νέας εγκατάστασης συνόδου μεταξύ των hops ώστε 

να προστατευθούν τα SIP μηνύματα από ένα τελικό σημείο σε ένα άλλο.  

  

Μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του TLS και του DTLS είναι ότι το DTLS παρέχει 

έναν μηχανισμό για να χειριστεί την αναξιοπιστία που συσχετίζεται με το UDP, όπως 

η πιθανότητα απώλειας πακέτων ή της επαναδιάταξης. Εάν η απώλεια πακέτων 

συμβεί κατά τη διάρκεια μιας TLS handshake, η σύνδεση αποτυγχάνει. Το TLS 

Record Layer, όπου πραγματοποιείται η κρυπτογράφηση δεδομένων, απαιτεί τα 

αρχεία να παραλαμβάνονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με διαδοχική 

σειρά. Εάν το αρχείο n δεν παραλαμβάνεται, το αρχείο n + 1  δεν μπορεί να 

αποκρυπτογραφηθεί επειδή το TLS στρώμα κρυπτογράφησης κυκλοφορίας 

χρησιμοποιεί το CBC (Cipher Block Chaining), το οποίο απαιτεί τη γνώση του 

προηγούμενου αρχείου για να αποκρυπτογραφήσει το επόμενο αρχείο στην 

ακολουθία. Η πιο πρόσφατη έκδοση του TLS, η 1.1, έχει προσθέσει σαφείς CBC 

οδηγίες στα αρχεία για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.  

  

4.2.1.4 S/MIME 

 
Το S/MIME μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει το header ενός SIP 

μηνύματος, εκτός από το VIA header, και για να παρέχει την από άκρο σε άκρο 

εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, και επικύρωση μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Αντίθετα από το TLS και το DTLS, το S/MIME παρέχει ευελιξία για πιο λεπτομερή 

προστασία των επιγραφών πληροφορίας στα SIP μηνύματα. Το TLS και το DTLS 

παρέχουν επαρκή προστασία στα SIP μηνύματα, αλλά καλύπτουν ολόκληρο το 

μήνυμα μέσα στη δομή τους. Το S/MIME επιτρέπει στους χρήστες την επιλεκτική 

προστασία τμημάτων του SIP μηνύματος. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το 
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UDP ή το TCP, το οποίο ξεπερνάει τους περιορισμούς που υφίστανται στα IPSec, 

TLS, και DTLS, και παρέχει από άκρο σε άκρο προστασία.   

 

4.2.1.5 IPSec 

  

Το IPSec είναι ένα αποδεδειγμένο και ευρέως αναπτυγμένο πρωτόκολλο ασφάλειας 

και παρέχει προστασία στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το UDP ή το TCP ως 

πρωτόκολλο μεταφοράς. Το IPSec μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανάλι (tunnel) ή 

στον τρόπο μεταφοράς για να προστατεύσει το ωφέλιμο φορτίο του. Το IPSec μπορεί 

επίσης να παρέχει εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, και επικύρωση για τα μηνύματα 

της σηματοδοσίας και των πολυμέσων με τη δημιουργία ασφαλών καναλιών μεταξύ 

των τελικών σημείων.   

 

4.2.2 Προστασία H.323 

 
Το H.323 είναι μια οικογένεια πρωτοκόλλων της ITU, από τα οποία τα H.225.0, 

H.245, και H.235.x είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Η H.225 σύσταση 

έχει δύο υποσύνολα, ένα από τα οποία περιέχει το RAS (εγγραφή, αποδοχή και 

κατάσταση) και άλλες σηματοδοσίες κλήσης. Η σηματοδοσία κλήσης 

χρησιμοποιείται μεταξύ των H.323 τελικών σημείων για την εγκατάσταση και τον 

τερματισμό συνδέσεων. Η RAS σύσταση σηματοδοσίας χρησιμοποιείται από τους 

gatekeepers για την διαχείριση των τελικών σημείων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη 

τους. Τα τελικά σημεία πρέπει να χρησιμοποιούν το RAS για να εγγραφτούν στον 

αντίστοιχο τους gatekeeper και να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους και τις 

υπηρεσίες δικτύου.  

 

Μια αρχιτεκτονική διαφορά μεταξύ του RAS και της σηματοδοσίας κλήσης είναι ότι 

το RAS μεταφέρεται μέσω του UDP, ενώ η σηματοδοσία κλήσης μπορεί να 

υποστηριχθεί μέσω του UDP και του TCP. Επομένως, διαφορετικές επιθέσεις 

ισχύουν σε κάθε μια, με μεταβλητούς βαθμούς επιτυχίας.   
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Το H.245 είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου που χρησιμοποιείται μεταξύ δύο ή 

περισσότερων τελικών σημείων για να διαχειριστεί τα ρεύματα δεδομένων μεταξύ 

των συμμετεχόντων στη σύνοδο. Ο κύριος στόχος της είναι να διαπραγματευτεί τις 

παραμέτρους των δεδομένων μεταξύ των τελικών σημείων, όπως η RTP IP 

διεύθυνση, πόρτες, codecs. Και τα τρία πρωτόκολλα, το H.225 για τον έλεγχο της 

κλήσης, το RAS και το H.245, χρησιμοποιούνται για την δημιουργία, την 

τροποποίηση και τον τερματισμό των συνόδων.  

 

Το H.235 πρωτόκολλο περιέχει τις υπηρεσίες ασφάλειας όπως η αυθεντικοποίηση και 

η κρυπτογράφηση δεδομένων και διαχωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες, οι οποίες 

στη συνέχεια θα περιγραφούν αναλυτικά: 

 

• Προφίλ βασικής ασφάλειας και κρυπτογράφησης φωνής 

• Προφίλ ασφάλειας υπογραφής 

• Υβριδικό προφίλ ασφάλειας 

• Προφίλ ασφάλειας χρησιμοποιώντας τα MIKEY + SRTP μαζί με το H.235 

• Προφίλ διαχείρισης κλειδιού RAS 

• Προφίλ άμεσης δρομολόγησης 

4.2.2.1 Προφίλ βασικής ασφάλειας και κρυπτογράφησης φωνής 

 
Προφίλ βασικής ασφάλειας  

To end-point και o gatekeeper μοιράζονται ένα μυστικό κλειδί. O gatekeeper 

χρησιμοποιεί αυτό το κλειδί για την επαλήθευση των μηνυμάτων που αποστέλλονται 

από το end-point. Η αυθεντικοποίηση εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας ένα HMAC-

SHA1-96 αλγόριθμο για να παράγει έναν 20-byte τεμαχισμένο κωδικό πρόσβασης. Η 

αυθεντικοποίηση μεταξύ του τελικού σημείου και του gatekeeper είναι βασισμένη σε 

ένα ευδιάκριτο κλειδί, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό από το κλειδί που 

χρησιμοποιείται για να προστατεύσει τη σηματοδοσία κλήσης. Σε μερικές 

περιπτώσεις, απαιτείται να υπάρχουν δύο ευδιάκριτα κλειδιά που να  

χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τα RAS μηνύματα και τα μηνύματα 

σηματοδοσίας κλήσης. 
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Το μειονέκτημα αυτού του προφίλ είναι η διαχείριση του συνόλου των κοινών 

κλειδιών. Ουσιαστικά τα κλειδιά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μια κεντρική θέση 

(back-end service), γεγονός που το καθιστά το πιο ευάλωτο μέρος όλου του 

συστήματος. 

 

Προφίλ κρυπτογράφησης φωνής 

 

Το προφίλ αυτό χρησιμοποιείται για την προστασία κλειδιών που χρησιμοποιούνται 

για την κρυπτογράφηση media (RTP/RTCP) packets. Το προφίλ κρυπτογράφησης 

ανταλλάσσεται μεταξύ των τελικών σημείων ως τμήμα της τελικής διαπραγμάτευσης 

των δυνατοτήτων ασφάλειας. Μπορεί να κάνει χρήση διαφόρων αλγορίθμων 

κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των AES, RC2, DES, ή 3DES 

χρησιμοποιώντας την OFB μέθοδο (Output Feed Back μέθοδος, ISO/IEC 10116). Η 

διαπραγμάτευση των αλγορίθμων κρυπτογράφησης εκτελείται μέσω του H.245, όπου 

κάθε αλγόριθμος κρυπτογράφησης μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν συγκεκριμένο 

codec και μαζί να διαμορφώσουν μια ευδιάκριτη ικανότητα για το τελικό σημείο. 

Αυτή η λεπτομέρεια επιτρέπει στα τελικά σημεία να διαβαθμίσουν τις επικοινωνίες 

τους σε μεγάλα κατανεμημένα περιβάλλοντα με άλλα τελικά σημεία όπως απαιτείται. 

 

4.2.2.2 Προφίλ ασφάλειας υπογραφής 

 
Παρέχει έλεγχο ταυτότητας, ακεραιότητα του μηνύματος και μη αποκήρυξη 

χρησιμοποιώντας ασύμμετρες μεθόδους, όπως ψηφιακές υπογραφές σε κάθε μήνυμα. 

χρησιμοποιώντας τους SHA1 ή MD5 ως hashing αλγόριθμους. Αυτή η σύσταση 

παρέχει καλύτερη δυνατότητα εξέλιξης και διαχείρισης σε σύγκριση με το Προφίλ 

βασικής ασφάλειας, επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασύμμετρη αυθεντικοποίηση, 

για περιβάλλοντα με πολλά τερματικά (παραδείγματος χάριν, μεγάλο δίκτυο 

επιχειρήσεων). Εκτός από την ακεραιότητα και την αυθεντικοποίηση, η μη απόρριψη 

μπορεί να υποστηριχθεί επειδή η χρήση των πιστοποιητικών είναι εφικτή. 

Συγχρόνως, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή ενός 
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κοινού μυστικού κλειδιού ώστε να χρησιμοποιηθεί στην κρυπτογράφηση της RTP 

κυκλοφορίας (φωνή ή βίντεο). 

 

4.2.2.3 Υβριδικό προφίλ ασφάλειας  

 
Το υβριδικό προφίλ ασφάλειας αποτελεί τον συνδυασμό του προφίλ βασικής 

ασφάλειας και ασφάλειας υπογραφής, με σκοπό την δημιουργία ενός εξελικτικού 

προφίλ βασισμένου στα PKI πιστοποιητικά. Συνδυάζει τις δυνατότητες και από τα 

δύο προφίλ για να υποστηρίξει μια μεγάλη VoIP ανάπτυξη σε βαθμό επιχειρήσεων. 

Αυτό το προφίλ εξουσιοδοτεί τη χρήση ενός GK-routed προτύπου, όπου όλα τα 

μηνύματα δρομολογούνται μέσω του τοπικού gatekeeper αντί να διαβιβαστούν άμεσα 

στα τελικά σημεία. Για να προσαρμοστούν η κινητικότητα του χρήστη και οι 

χρονικές εξαρτώμενες εφαρμογές, χρησιμοποιείται η μέθοδος της γρήγορης σύνδεσης 

σηματοδοσίας κλήσης. Επιπλέον, υποστηρίζει την σύναξη των H.245 μηνυμάτων 

ελέγχου κλήσης μαζί με τα H.225.0 μηνύματα σηματοδοσίας κλήσης, το οποίο 

παρέχει έμφυτη ασφάλεια.  

 

4.2.2.4 Προφίλ ασφάλειας χρησιμοποιώντας τα MIKEY + SRTP μαζί με το H.235  

 
Αποτελείται από τα ακόλουθα δύο προφίλ ασφάλειας:  

• Βασισμένη σε συμμετρικό κλειδί (Symmetric key-based), υποδομή ασφάλειας 

που υποστηρίζει πολλαπλούς gatekeepers  

• Βασισμένη σε ασύμμετρο κλειδί (Asymmetric key-based) ,υποδομή 

ασφάλειας (PKI)  που υποστηρίζει πολλαπλούς gatekeepers  

Τα MIKEY μηνύματα μεταφέρονται μαζί με τα H.245 handshake μηνύματα 

σηματοδοσίας κατά μήκος στα τελικά σημεία, διαφανή στους ενδιάμεσους 

gatekeepers. Τα handshake μηνύματα περιλαμβάνουν τα TerminalCapabilitySet, 

RequestMode, OpenLogicalChannel, και MiscellaneousCommand.   

Το MIKEY πρωτόκολλο μπορεί να εφαρμοστεί στο επίπεδο συνόδου με το H.323 

(πολλαπλά πολυμεσικά ρεύματα) και στο media επίπεδο (ένα συγκεκριμένο λογικό 

κανάλι).  Επιπλέον, το προφίλ παρέχει τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης του 
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υλικού κλειδιών μέσω της χρήσης των συμμετρικών και ασύμμετρων τεχνικών. Στην 

περίπτωση όπου τα προ-κοινά κλειδιά χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν το 

MIKEY, το προφίλ βασικής ασφάλειας εφαρμόζεται μεταξύ των hops. 

 

Σε αυτό το σενάριο, μια σχέση εμπιστοσύνης έχει εδραιωθεί χρησιμοποιώντας κοινά 

μυστικά μεταξύ κάθε hop και χρησιμοποιώντας το προφίλ βασικής ασφάλειας. Αν και 

αυτή η διαμόρφωση μπορεί να είναι αποτελεσματική για τις μικρές ομάδες, δεν είναι 

εξελικτική για τις επικοινωνίες στα μεγάλα κατανεμημένα περιβάλλοντα. Για την 

υποστήριξη των επικοινωνιών στα μεγάλα κατανεμημένα περιβάλλοντα, ένας 

εξελικτικός μηχανισμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την δυναμική διαπραγμάτευση 

των κρυπτογραφικών κλειδιών  

 

4.2.2.5 Προφίλ διαχείρισης κλειδιού RAS 

 
Το προφίλ αυτό εισάγει ένα πλαίσιο στο οποίο ένα τελικό σημείο και ο gatekeeper 

του, ή μεταξύ δύο gatekeeper, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αρχικά RAS 

μηνύματα για να διαπραγματευτούν ένα σύνολο ισχυρών κοινών μυστικών μεταξύ 

τους, και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μυστικά για να κρυπτογραφήσουν και να 

πιστοποιήσουν τα επιλεγμένα μέρη του επόμενου RAS και των μηνυμάτων 

σηματοδοσίας κλήσης. Αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο για την gatekeeper-routed 

σηματοδοσία, όχι για την άμεση δρομολόγηση σηματοδοσίας.  

 

Δύο προφίλ υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο:  

• Συγκεκριμένο προφίλ ασφάλειας (Specific security profile - SP1), το όποιο 

χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει ένα κοινό μυστικό ισοδύναμο με έναν 

80-bit τυχαίο αριθμό.  

• Βελτιώμενο προφίλ ασφάλειας (Improved Security Profile – SP2), το όποιο 

είναι βασισμένο στο SP1, αλλά μεταξύ άλλων συστάσεων παρέχει βελτιώσεις 

για την προστασία από τις replay και λεξικού επιθέσεις.  
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4.2.2.6 Προφίλ άμεσης δρομολόγησης 

 
Ισχύει για περιβάλλον όπου οι άμεσες κλήσεις δρομολογούνται χρησιμοποιώντας τον 

gatekeeper ως προς την επίλυση διευθύνσεων. Ο gatekeeper χρησιμεύει ως κέντρο 

διανομής κλειδιών (key distribution center - KDC), στέλνοντας δυο πακέτα, ένα που 

περιέχει το βασικό υλικό κρυπτογραφημένο με το κλειδί του καλούντος και το άλλο 

κρυπτογραφημένο με το κλειδί του καλούμενου. Τα πακέτα περιέχουν ένα κλειδί 

συνόδου (session key), που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των δύο 

άκρων που συμμετέχουν στην κλήση. 

 

 

4.2.3 Προστασία MGCP 

 

Το Media Gateway Control Protocol (RFC 3435) χρησιμοποιείται από τις PSTN 

πύλες για την εγκατάσταση των κλήσεων μεταξύ των IP δικτύων ή μεταξύ των IP 

δικτύων και του PSTN. Σε μερικές περιπτώσεις, η PSTN πύλη μπορεί να αποσυντεθεί 

σε μια πύλη σηματοδοσίας και μια media πύλη. Για τη συζήτησή μας, θα 

συνδυάσουμε την πύλη της σηματοδοσίας και των media σε ένα συστατικό και θα 

αναφερθούμε σε αυτήν ως PSTN πύλη.  

  

Στην περίπτωση αυτή, ο τελικός χρήστης δημιουργεί μια κλήση μέσω του call 

manager, ο οποίος στη συνέχεια καθοδηγεί την PSTN πύλη στο να διαθέσει ένα 

κανάλι για την κλήση του καλούντος. Ο call manager είναι αρμόδιος για το 

συντονισμό της οργάνωσης, της τροποποίησης και της λήξης κλήσης μεταξύ των 

τελικών συσκευών και των PSTN πυλών. Μετατρέπει τα μηνύματα σηματοδοσίας 

μεταξύ διάφορων πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβανομένου των SIP/H.323 και MGCP. 

Αφότου διαθέσει η PSTN πύλη τους πόρους, αποκρίνεται πίσω στον call manager με 

τις αντίστοιχες πληροφορίες τις οποίες το τηλέφωνο του καλούντος πρέπει να 

χρησιμοποιήσει για την αποστολή της RTP κυκλοφορίας του (παραδείγματος χάριν, 

UDP πόρτες, η IP διεύθυνση της PSTN πύλης, codecs και ούτω καθεξής).  
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Το MGCP πρωτόκολλο δεν παρέχει ελέγχους ασφαλείας, αλλά συστήνει ότι 

πρωτόκολλα ασφάλειας, όπως το IPSec, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή 

της απαραίτητης προστασίας. Δυστυχώς, πολλοί προμηθευτές (εάν όχι όλοι) δεν 

υποστηρίζουν το IPSec με το MGCP. Διάφορες επιθέσεις μπορούν να 

πραγματοποιηθούν ενάντια στις πύλες που χρησιμοποιούν το MGCP. Το άνοιγμα του 

MGCP επιτρέπει σε διάφορες επιθέσεις να πραγματοποιηθούν ενάντια σε μια πύλη 

που χρησιμοποιεί το MGCP. Ένας επιτιθέμενος μπορεί να στείλει μηνύματα 

σηματοδοσίας για να αποσυνδέσει τις κλήσεις, να εκτρέψει τα RTP πακέτα σε έναν 

άλλο host, ή να πάρει μέρος σε μια υπάρχουσα συνομιλία χωρίς τη γνώση των 

συμμετεχόντων.  

  

4.2.3.1 Συστάσεις για την προστασία του MGCP από επιθέσεις   

 
Η ακόλουθη λίστα παρέχει συστάσεις που είναι αποτελεσματικές στην προστασία 

ενάντια στις επιθέσεις στο MGCP:  

 

• Επιβολή του ACLs δικτύου για τον περιορισμό της πρόσβαση στις MGCP 

πόρτες από μη εξουσιοδοτημένες πηγές. Αυτό θα προστατεύσει από τις 

κακόβουλες προσπάθειες παραποίησης των υπαρχουσών συνόδων.  

• Επιβολή των ένα προς ένα σχέσεων μεταξύ των call managers (ή call agents) 

και των PSTN πυλών για την ανταλλαγή των MGCP μηνυμάτων.  

• Εάν η PSTN πύλη υποστηρίζει το IPSec, ενεργοποίηση του για την 

κρυπτογράφηση της κυκλοφορίας μεταξύ των call managers και των PSTN 

πυλών.  
 

4.3 Σε επίπεδο τύπων επιθέσεων 

4.3.1 Προστασία SPIT 

 

Το SPIT είναι ένα κοινωνικό ζήτημα όπου οι επιχειρήσεις έχουν περιορισμένη 

ικανότητα να το επηρεάσουν. Μερικές λύσεις είναι ευθύνη της μεγαλύτερης VoIP 
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(και SIP) κοινότητας. Εάν η κοινότητα VoIP δεν εργαστεί όλη μαζί για να 

διευθετήσει το SPIT προτού γίνει μεγάλο ζήτημα, οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να 

υιοθετήσουν τις «παραδοσιακές» στρατηγικές μετριασμού που αναμένονται να είναι 

παρόμοιες με εκείνες που υιοθετούνται για άλλα θέματα ασφαλείας φωνής ή/και 

email SPAM. Μερικά από τα αντίμετρα που μπορούν να πάρουν η κοινότητα VoIP 

και οι επιχειρήσεις συζητούνται εδώ. 

 

4.3.1.1 Πιστοποιημένη ταυτότητα 

 
Ένα από τα κλειδιά για να διευθετηθεί το SPIT είναι η ικανότητα να καθοριστεί η 

ταυτότητα του καλούντος. Αυτή φαίνεται από το πεδίο FROM: της κεφαλίδας του 

SIP. Αν έχει καθοριστεί η ταυτότητα, κάποια απλά αντίμετρα, όπως black και white 

lists, είναι πολύ αποτελεσματικά. Για να είναι επιβεβαιωμένες οι ταυτότητες, όλοι οι 

χρήστες σε ένα SIP domain πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Το RFC 3261 απαιτεί 

υποστήριξη για digest authentication. Όταν συνδυαστεί με τη χρήση TLS μεταξύ 

κάθε SIP user agent και SIP proxy, το digest authentication μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να επικυρώσει με ασφάλεια τον user agent. Έπειτα, όταν στέλνει αυτός ο user 

agent μια κλήση σε ένα άλλο domain, η ταυτότητά του μπορεί να βεβαιωθεί. 

Το Enhancements for Authenticated Identity Management in the Session Initiation 

Protocol (SIP) προτείνει βελτιώσεις για την πιστοποίηση ταυτότητας. Εν συντομία, η 

προτεινόμενη προσέγγιση περιλαμβάνει μια υπηρεσία πιστοποίησης (που θα 

βρίσκεται μαζί με τον SIP proxy) που θα πιστοποιεί τον αποστολέα ενός INVITE 

request, θα υπολογίζει και θα υπογράφει ένα hash του πεδίου FROM και άλλων 

πεδίων και θα βάζει το αποτέλεσμα σε ένα νέο πεδίο στην κεφαλίδα. Αυτό το πεδίο 

θα μπορεί να ελέγχεται μετά για να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του αποστολέα. 

Για να δουλέψει η πιστοποιημένη ταυτότητα, θα πρέπει να εφαρμοστεί ευρέως. Οι 

επιχειρήσεις, καθώς επίσης και οι φορείς παροχής υπηρεσιών, πρέπει να το 

εφαρμόσουν. Όμως, δεν θεωρείται ρεαλιστική η εφαρμογή αυτή. 
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4.3.1.2 Νομικά Μέτρα 

 
Οι χώρες μπορούν να ψηφίσουν νόμους που απαγορεύουν το SPIT. Υπάρχει μία 

λίστα που διατηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που 

ονομάζεται Λίστα του Άρθρου 13. Ο καθένας μπορεί να εγγραφεί σε αυτή τη Λίστα 

ώστε να προστατευθεί από την αποστολή διαφημιστικού υλικού. Όσον αφορά 

γενικότερα στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, ο νόμος απαγορεύει ρητά την 

τηλεφωνική προώθηση όπως ορίζεται και από την σελίδα 11 της Αρχής, στην οποία 

δίνονται και πληροφορίες για το τι να κάνει κάποιος που έγινε δέκτης κάποιας τέτοιας 

ενέργειας. Επίσης, σε άλλη σελίδα της Αρχής μπορούμε να ενημερωθούμε για το 

spam και το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα. 

 

4.3.1.3 Εταιρικά Φίλτρα SPIT 

 
Όταν το SPIT γίνει πρόβλημα, οι επιχειρήσεις θα το εξετάσουν κατά τρόπο παρόμοιο 

με το email SPAM, δηλαδή με την ανάπτυξη των προϊόντων περιορισμού του SPIT. 

Διάφορες επιχειρήσεις όπως οι SecureLogix, Borderware και SIPera προσφέρουν 

προϊόντα και υπηρεσίες περιορισμού του SPIT. Μερικά από τα αντίμετρα που μπορεί 

να υιοθετήσει κάποιο τέτοιο προϊόν είναι: 

 

Black Lists/White Lists 

 

Οι Black Lists είναι μια συλλογή από διευθύνσεις γνωστών επιτιθεμένων. Μια κλήση 

από μια πηγή της μαύρης λίστας απαγορεύεται αμέσως. Οι μαύρες λίστες δεν είναι 

αποτελεσματικές με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο SPAM και είναι πιθανό να είναι 

μόνο περιορισμένης χρήσης και για το SPIT. Το πρόβλημα είναι ότι οι διευθύνσεις 

προέλευσης είναι πολύ εύκολο να “καμουφλαριστούν”. Οι επιτιθέμενοι μπορούν 

επίσης να λάβουν νέες ταυτότητες/διευθύνσεις εύκολα. 

Οι White Lists είναι συλλογές των διευθύνσεων που είναι γνωστές ότι είναι εντάξει-

ότι ένας χρήστης είναι πρόθυμος να δεχτεί τις κλήσεις από αυτές. Απαιτούν έναν 

τρόπο για έναν χρήστη ώστε να δείξει ότι θέλει να λάβει τις κλήσεις από μια νέα 

πηγή. Μόλις ο χρήστης επιλέξει να λάβει τις κλήσεις από την πηγή, η διεύθυνσή τους 
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τοποθετείται στη White List και οι επόμενες επικοινωνίες επιτρέπονται. Οι 

επιτιθέμενοι δεν μπορούν να αλλάξουν τις διευθύνσεις τους για να αποφύγουν τις 

White Lists. Εντούτοις, εάν ξέρουν μια διεύθυνση στη White List, μπορούν να 

“καμουφλαριστούν” με αυτή και να κάνουν τις κλήσεις. 

 

Approval Systems 

 

Ένα Approval System λειτουργεί μαζί με White και Black Lists. Όταν ένας νέος 

επισκέπτης προσπαθεί να κάνει μια κλήση σε έναν χρήστη, στο χρήστη παρέχεται 

κάποιο είδος προτροπής για το αν θα δεχτεί την κλήση. Ο χρήστης μπορεί είτε να 

δεχτεί είτε να απορρίψει το αίτημα, με αυτόν τον τρόπο τοποθετώντας τον επισκέπτη 

στη Black List εάν απορρίπτεται είτε στη White List εάν εγκρίνεται. Αυτή η 

προσέγγιση θα μπορούσε να βοηθήσει μερικούς, αλλά θα μπορούσε επίσης απλά να 

πλημμυρίσει έναν χρήστη με αιτήματα έγκρισης. 

 

Audio Content Filtering 

 

Το περιεχόμενο μιας κλήσης SPIT δεν μπορεί να αναλυθεί, εκτός αν έχει σωθεί στο 

φωνητικό ταχυδρομείο. Αφού αποθηκευτεί σ’ αυτό, οι τεχνολογίες speech-to-text, 

χωρίς απόλυτη επιτυχία βέβαια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετατρέψουν 

τον ήχο σε κείμενο που μπορεί να αναζητηθεί αν είναι SPIT. Τα μηνύματα φωνητικού 

ταχυδρομείου που αναγνωρίζονται σαν SPIT μπορούν να διαγραφούν ή να 

μετακινηθούν στο junk mailbox. 

 

Voice CAPTCHAs/Turing Tests 

 

Τα Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart 

(CAPTCHAs) ή Turing Tests είναι προκλήσεις ή γρίφοι όπου μόνο ένας άνθρωπος 

μπορεί εύκολα να απαντήσει. Ένα κοινό παράδειγμα είναι τα μηνύματα κειμένων που 

ενσωματώνονται σε μια εικόνα με “θόρυβο” στο background -οι περισσότεροι 

άνθρωποι μπορούν να δουν το κείμενο εύκολα, αλλά είναι πολύ δύσκολο για έναν 

υπολογιστή. 



 

Αστέριος Αλμπανάκης, «Ζητήματα και απαιτήσεις ασφάλειας συστημάτων VoIP» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         63 

Τα Voice CAPTCHAs είναι παρόμοια. Όταν έρχεται μια κλήση, ο επισκέπτης θα 

χαιρετηθεί με κάποιο είδος πρόκλησης. Αυτό μπορεί να είναι τόσο απλό όσο ένα 

αίτημα να δακτυλογραφήσει διάφορους κώδικες DTMF, όπως “παρακαλώ 

πληκτρολογήστε τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος του προσώπου που θέλετε να 

μιλήσετε” ή θα μπορούσε να είναι πιο σύνθετο, όπως “παρακαλώ δηλώστε το όνομα 

του προσώπου που θέλετε να μιλήσετε”. Οι υπαγορεύσεις αυτές θα μπορούσαν να 

δηλωθούν παρουσία “θορύβου” στο background. Σε αυτές τις δοκιμές είναι εύκολο 

για έναν άνθρωπο να ανταποκριθεί, αλλά είναι δύσκολο για έναν υπολογιστή. 

Εάν ο επισκέπτης αποκριθεί σωστά στο CAPTCHA, η κλήση θα σταλεί κατευθείαν 

στο χρήστη. Εάν ο επισκέπτης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση, η κλήση 

θα μπορούσε να τερματιστεί, να σταλεί στο φωνητικό ταχυδρομείο του χρήστη, ή να 

σταλεί άμεσα στο junk voicemail box. Ο χρήστης θα μπορούσε να λάβει κάποιο είδος 

ενημέρωσης, όπως ένας διακριτικός ήχος στο τηλέφωνο, προειδοποιώντας τον για 

πιθανό SPIT. 

Τα Voice CAPTCHAs μπορούν να είναι αποτελεσματικά στην εξέταση του SPIT, 

αλλά έχοντας ως μειονέκτημα την ενόχληση των νόμιμων επισκεπτών. Αυτό θα 

μπορούσε να είναι σοβαρό πρόβλημα εάν, για κάποιους λόγους, ο επισκέπτης έπρεπε 

να επαναλάβει την πρόκληση πολλές φορές. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί, 

παραδείγματος χάριν, σε μια φτωχή σύνδεση από ένα κινητό τηλέφωνο. 

Τέλος, τα Voice CAPTCHAs χρησιμοποιούνται καλύτερα σε συνδυασμό με μια 

πολιτική ή/και black και white lists, όπου χρησιμοποιούνται μόνο για τους νέους ή 

ύποπτους επισκέπτες.  

 

4.3.2 Επιθέσεις κατακλυσμού  

 
Λύσεις QoS  
 

Η πιο κοινή λύση για QoS σήμερα καλείται DiffServ για διαφορικές υπηρεσίες. 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη προσέγγιση, τα πακέτα δικτύου επισημαίνονται σύμφωνα 

με την προτεραιότητα τους βασισμένη στον τύπο της εφαρμογής όπου ανήκουν. Τότε 

οι συσκευές δικτύου μπορούν να διαχειριστούν τον τρόπο με τον οποίο παραδίδουν 
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και θέτουν προτεραιότητα στα ληφθέντα πακέτα. Για παράδειγμα, τα RTP πακέτα θα 

λάβουν μεγαλύτερη προτεραιότητα δικτύου από τα πακέτα email ή P2P.  

Το σημείο κωδικού διαφορικών υπηρεσιών (differentiated services code point - 

DSCP) εφαρμόζεται στο στρώμα IP. Το ίδιο λειτουργικά και πιο χρησιμοποιημένα 

είναι στο επίπεδο MAC τα IEEF πρότυπα 802.1P και 802.1Q . Το 802.1P ορίζει ένα 

πλάνο για την προτεραιότητα της κίνησης του δικτύου και η 802.1Q (VLAN) 

κεφαλίδα περιέχει το πεδίο 802.1P, οπότε χρειάζονται VLANs για να υλοποιηθεί QoS 

με 802.1P. 

 

Λύσεις Anti DoS/DDos 
 

Υπάρχει ολόκληρη αγορά αφιερωμένη στο μετριασμό του DoS και DDoS. Οι 

περισσότεροι από αυτούς τους κατασκευαστές πουλούν υλοποιήσεις που μπορούν να 

αναπτυχθούν είτε στη περίμετρο είτε στο πυρήνα του δικτύου. Είναι ικανές να 

εντοπίσουν και ή να μπλοκάρουν ή να περιορίσουν μια ενεργή DoS ή DDoS επίθεση. 

Κάποιοι από αυτούς τους κατασκευαστές είναι οι:  

• Arbor Networks 

• Captus Networks 

• Mazu Networks  

• Mirage Networks  

• SecureLogix  

• TippingPoint  

 

Θωράκιση της περιμέτρου του δικτύου  
 

Το μεγαλύτερο μέρος του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να 

αντιστέκεται στις βασικές DoS και DDoS τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Μερικές 

συστάσεις για προϊόντα Cisco μπορούν να βρεθούν στο «Στρατηγικές προστασίας 

απέναντι σε επιθέσεις DDoS». Άλλοι κατασκευαστές έχουν παρόμοια έγγραφα και 

οδηγούς στα forum υποστήριξης. Κάποιες από αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνουν 

φιλτράρισμα εισόδου και εξόδου, οριοθέτηση ρυθμού SYN και μπλοκάρισμα ICMP.  
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Θωράκιση VoIP τηλεφώνων και διακομιστών  

 

Με τις ακόλουθες οδηγίες θωρακίζονται τα VoIP τηλέφωνα και οι διακομιστές 

ανεξαρτήτου κατασκευαστή:  

 

• Αλλαγή των προεπιλεγμένων κωδικών και διαγραφή όλων των μη 

πιστοποιημένων λογαριασμών και των λογαριασμών επισκεπτών. 

• Απενεργοποίηση περιττών υπηρεσιών (telnet, HTTP κ.α).  

• Διασφάλιση ότι η συσκευή ή το Λ.Σ είναι ενημερωμένο με τα τελευταία 

patches και firmware.  

• Ανάπτυξη στρατηγικής για να μένει ενημερωμένο με patches.  

 

Εικονικά δίκτυα (VLANs)  
 

Τα εικονικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για το λογικό διαχωρισμό του δικτύου σε 

τομείς στον ίδιο φυσικό μεταγωγέα. Οι περισσότεροι μεταγωγείς υποστηρίζουν τη 

δημιουργία διάφορων VLANs, που είναι χρήσιμο για την προστασία των VoIP 

διακομιστών και συσκευών απέναντι στις τυπικές DoS επιθέσεις που μαστίζουν τα 

παραδοσιακά δίκτυα δεδομένων. Ωστόσο δεν είναι εφικτό να διαχωριστεί ολόκληρη 

η VoIP υποδομή από το παραδοσιακό δίκτυο δεδομένων, λόγω των πολλών 

εξαρτήσεων στην υποκείμενη υποδομή όπως DNS, DHCP, TFTP κ.α. Επίσης οι 

εφαρμογές Softphone που τρέχουν στον υπολογιστή του χρήστη κάνουν πιο δύσκολο 

τον λογικό διαχωρισμό των δικτύων VoIP και δεδομένων επειδή ο χρήστης 

χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε περισσότερες πηγές του παραδοσιακού δικτύου 

δεδομένων (email, διακομιστές αρχείων κ.α.). 

 

4.3.3 Αντίμετρα - TFTP Sniffing  

 
Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για να ασφαλιστεί το κανάλι επικοινωνίας, λόγω της 

μη ασφαλούς φύσης του TFTP. Μια λύση είναι να δημιουργηθεί ξεχωριστό VLAN 

για τα κανάλι επικοινωνίας από τα τηλέφωνα στον TFTP εξυπηρετητή. Αυτό 

προϋποθέτει ότι ο TFTP εξυπηρετητή εξυπηρετεί μόνο αυτά τα τηλέφωνα με αρχεία 
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ρυθμίσεων. Επίσης, η χρήση Access Control List (ACL)38 του firewall για να 

εξασφαλίσουμε ότι μόνο οι έγκυρες IP διευθύνσεις έχουν πρόσβαση στον TFTP 

εξυπηρετητή μπορεί να βοηθήσει. 

 

4.3.4 Αντίμετρα - Number Harvesting και Call Pattern Tracking  

 
Ένας τρόπος για να αποτραπεί η παρακολούθηση των μοτίβων κλήσης (dialing 

patterns) του χρήστη είναι να ενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση σηματοδότησης είτε 

στο στρώμα δικτύου είτε στο στρώμα μεταφοράς. Επίσης, τα χωριστά VLAN 

βοηθάνε στην ελάττωση του ρίσκου της παρακολούθησης της σηματοδότησης στο 

δίκτυο.  

4.3.5 Αντίμετρα - Υποκλοπή κλήσης  

 
Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή είναι να κρυπτογραφηθεί η 

συνομιλία. Όσον αφορά την ασφάλεια σηματοδότησης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

για να επιτευχθεί. Ο πρώτος εφαρμόζεται στο επίπεδο δικτύου με τη χρήση VPN και 

ο δεύτερος εφαρμόζεται στο επίπεδο μεταφοράς με τη χρήση τεχνολογία 

κρυπτογράφησης, όπως τα SRTP και ZRTP. 
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 

 
Στην παρούσα πτυχιακή συζητήθηκαν τα δημοφιλέστερα πρωτόκολλα σηματοδοσίας 

κλήσης, οι επιθέσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν, μαζί με τους μηχανισμούς 

προστασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την 

εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, και την επικύρωση των μηνυμάτων. Με την 

εφαρμογή αυτών των μηχανισμών προστασίας, ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται αρκετά 

και μετριάζεται η επιτυχής πραγματοποίηση επιθέσεων. 

  

Ένα κρίσιμο σημείο της ασφάλειας ενός VoIP δικτύου είναι η διαμόρφωση και η 

εφαρμογή του λογισμικού που υποστηρίζει τα ρεύματα σηματοδοσίας και media. Εάν 

ένα VoIP δίκτυο είναι κακώς διαμορφωμένο και δεν χρησιμοποιεί την 

εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, και την επικύρωση για τα μηνύματα 

σηματοδοσίας και media, θα είναι τρωτό σε επιθέσεις, οι οποίες μπορεί να  έχουν 

επιπτώσεις είτε στις λειτουργίες του οργανισμού  είτε στο προφίλ του ή ακόμα και 

στην οικονομική του σταθερότητά. Επομένως, οι administrators των VoIP δικτύων 

πρέπει να εξετάσουν τις απαιτήσεις ασφάλειας που θα πρέπει να υποστηρίζονται από 

το VoIP δίκτυο. Οι οργανισμοί που έχουν ήδη εφαρμόσει την VoIP τεχνολογία θα 

πρέπει να εξετάσουν την κατάσταση ασφάλειας του VoIP δικτύου τους και να 

προσδιορίσουν τις αδυναμίες που μπορεί να επηρεάζουν τις λειτουργίες ή άλλους 

τομείς τους.  

 

Εκτός από τις επιθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα εργασία και 

επικεντρώνονται στην περιοχή της σηματοδοσίας, υπάρχουν ακόμα ευπάθειες σε 

άλλες περιοχές, όπως στην διαχείριση των κλειδιών ή στην μετάδοση των 

πολυμεσικών ρευμάτων, που πρέπει να μελετηθούν ώστε να αποτραπεί η κακόβουλη 

εκμετάλλευσή τους από τους επιτιθεμένους. 
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