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LABORATORIUM 1 – Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX 

 

1. Instalacja centrali Asterisk w systemie Ubuntu 12.04 

 

Aby dokonać instalacji oprogramowania Asterik proszę wykonać kolejno jako root polecenia: 

 
#apt-get update 

#apt-get install linux-headers-`uname -r` libxml2-dev ncurses-dev 

libsqlite3-dev sqlite3 build-essential automake autoconf bison flex 

libtool libncurses5-dev libssl-dev subversion svn-buildpackage uuid-

dev 

 

Następnie proszę pobrać i rozpakować archiwa zawierające DAHDI oraz źródła Asteriska ze 

strony http://www.asterisk.org/downloads, a po rozpakowaniu usunąć je z dysku. 

Po tym należy wykonać: 

 
#cd dahdi* 

#make 

#make install 

#make config 

#/etc/init.d/dahdi start 

#cd ../aster* 

#./configure 

#make menuconfig  #aby wyjść należy wcisnąć klawisz ‘q’. Proszę 

zaznaczyć app_meetme! 

#make 

#make install 

#make samples 

#make config 

 

Po tym centrala powinna być poprawnie zainstalowana i gotowa do pracy. Uruchamiamy ją 

poleceniem: 

 
#/etc/init.d/asterisk start 

 

Pytania do sprawozdania: 

Czym jest DAHDI? 

Do czego służy polecenie make menuconfig podczas instalacji Asteriska? Co możemy tam 

zmienić? 

http://www.asterisk.org/downloads
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2. Instalacja i konfiguracja telefonu programowego (softphone)  

Do wykonywania połączeń konieczna jest instalacja telefonu programowego obsługującego 

protokół SIP. Zalecany program instaluje się poleceniem: 

 
#apt-get install twinkle 

 

Poniżej zrzuty ekranowe ilustrujące poprawną konfiguracją programu. Należy oczywiście 

wpisać odpowiedni adres IP centrali, nazwę użytkownika i hasło. 
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3. Podstawowa konfiguracja 

 

Wszystkie pliki konfiguracyjne programu Asterisk znajdują się w katalogu /etc/asterisk. 

Każdorazowa zmiana konfiguracji wymaga restartu centrali Asterisk poleceniem: 

 
#/etc/init.d/asterisk restart 

 

Proszę wykonać kopie zapasowe plików: sip.conf, extentions.conf, voicemail.conf, 

meetme.conf. 

 

Aby można było wykonywać połączenia należy skonfigurować numery użytkowników, ich 

hasła oraz sposób reagowania centrali na wybierane numery. 

 

Poniżej przykład podstawowej konfiguracji znajdującej się w pliku sip.conf: 

 
[general] 

context = default  

bindport = 5060  

bindaddr = 0.0.0.0  

tcpbindaddr = 0.0.0.0  

tcpenable = yes 

 

[group1]  

type = peer 

context = group1  

secret = 1234 

insecure = invite  

host = dynamic  

canreinvite = no  

dtmfmode = rfc2833  

disallow = all  

allow = ulaw  

transport = udp 

 

[1001](group1) 

callerid = OneOne <1001> 

 

[1002](group1) 

callerid = OneTwo <1002> 

 

[1003](group1) 

callerid = OneThree <1003> 

 

Konfiguracja ta zawiera dane trzech użytkowników o numerach: 1001, 1002, 1003 należących 

do grupy group1. Proszę zwrócić uwagę na ustawienia grupy (zwłaszcza na hasło). 
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Następnie należy edytować plik extensions.conf tak, aby możliwe było wykonywanie 

połączeń do obu skonfigurowanych numerów, np. 

 
[general]  

static=yes  

writeprotect=no  

 

[default] 

 

[group1] 

exten => 1001,1,Answer()  

 same=> n,Dial(SIP/1001,20,tr)  

 same=> n,Hangup 

 

Po tym pozostaje konfiguracja użytkowników w programie Twinkle. 

 

Proszę spróbować zadzwonić na własny numer. Ponieważ program Twinkle posiada 2 linie, 

przełączając się pomiędzy nimi, na pierwszej z nich powinien być słyszalny sygnał 

dzwonienia a na drugiej dźwięk dzwonka telefonu.   

Po udanej próbie należy ten fakt niezwłocznie zgłosić prowadzącemu celem weryfikacji 

postępów w pracy. 

Następnie proszę w konsoli wydać polecenie: 

 
#asterisk –vvvvvvr 

 

oraz jeszcze raz wykonać połączenie i śledzić kolejne kroki sygnalizowane przez CLI 

programu Asterisk. 

Proszę z poziomu CLI wyświetlić listę peerów i userów skonfigurowanych w centrali? 

 

Do sprawozdania: 

Proszę opisać kolejne etapy sygnalizacji z CLI programu Asterisk (każda linijka wraz z jej 

słownym opisem). 

Proszę zamieścić zawartość plików sip.conf oraz extentions.conf. 

Co oznacza opcja –vvvvvvr wywołania programu Asterisk?  

Co się stanie po zmianie liczby powtórzeń litery ‘v’ w wywołaniu programu? Jaka jest 

minimalna i maksymalna liczba powtórzeń? 

Jakim poleceniem można wyświetlić listę peer’ów i user’ów skonfigurowanych w centrali? 

Proszę zamieścić także wyniki danych komend. Czym różni się peer od usera? 

Czy wszystkie wpisy w zamieszczonej powyżej konfiguracji pliku sip.conf są poprawne? 

Co należałoby zmienić, aby zwiększyć bezpieczeństwo centrali? 
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4. Obserwacja sygnalizacji 

 

Ten punkt należy wykonać w zespołach trzyosobowych. Jedna z osób konfiguruje centralę, 

pozostałe dwie telefony. Na wszystkich trzech stacjach należy zaobserwować ruch 

sygnalizacyjny oraz transportowy podczas nawiązywania, trwania połącznia oraz jego 

zakańczania za pomocą programu Wireshark (pomocne może okazać się użycie filtrów) 

pomiędzy dwoma telefonami. 

Proszę spróbować podsłuchać (audio) rozmowę w programie Wireshark zapisując kolejne 

pakiety. 

 

 


