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Introductie
In deze handleiding gaan we in op de SIP-analyse functie van de
portal. We beginnen met een korte uitleg over SIP en laten zien
op welke manieren een analyse gemaakt kan worden.
Vervolgens behandelen we een aantal voorbeelden die je tegen
kunt komen bij het maken van de analyse.

SIP
SIP (Session Initiation Protocol) wordt gebruikt om audio, video
en andere datacommunicatie sessies aan te maken, te wijzigen
en te stoppen. Een van de toepassingen hiervan is IP telefonie.
Het SIP protocol heeft iets weg van van het HTTP protocol. SIP
is tekst gebaseerd en daardoor zeer flexibel. SIP staat in de OSI
layer op de applicatielaag. Het protocol wordt gebruikt door de
zogenaamde ‘user agents’.
De user agents (UA) zijn apparaten die gesprekken opzetten en
ontvangen. Dit kunnen bijvoorbeeld bureautoestellen of
softphones zijn. De apparatuur maakt verbinding met de
proxyserver. De proxyserver zet het verzoek van de UA door naar
de volgende server. Hierdoor is het mogelijk om een redundante
dienst neer te zetten.
SIP werkt samen met andere protocollen. De meest gebruikte
daarvan is RTP (Real-time Transport Protocol). RTP zorgt ervoor
dat audio getransporteerd wordt.
SIP regelt vijf onderdelen voor het afhandelen van gesprekken:
1. Locatie van de gebruiker (waar)
2. Beschikbaarheid van de gebruiker (beschikbaar ja/nee)
3. Mogelijkheden van de gebruiker (type media en parameters)
4. Setup (opzetten parameters voor beide partijen: ringing)
5. Management (services: doorverbinden, ophangen)
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Netwerkverkeer uitlezen
Er zijn talloze programma’s om netwerkverkeer uit te lezen. Een
veelgebruikt programma is Wireshark. Dit is een zogenaamde
‘packet sniffer’ en protocol analyzer. Het programma kan
gebruikt worden om het netwerkverkeer op te vangen en te
analyseren.
Wireshark biedt een grafische weergave om gemakkelijk VoIP
gesprekken terug te vinden. Op de website van Wireshark staan
veel online video’s aan waar meer wordt uitgelegd over het
programma. In dit document wordt een beperkt aantal functies
van Wireshark gebruikt.

Een SIP trace maken
Verschillende SIP trace opties
Omdat VoIP telefonie afhankelijk is van veel diverse factoren,
kan het voorkomen dat er iets mis gaat. Naast de standaard
stappen, zoals het resetten van het toestel en het controleren
van het netwerk, is er ook de mogelijkheid om een SIP analyse
te maken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, hieronder worden de meest gebruikte manieren uitgelegd.

SIP analyse vanuit de portal
Het VoIPGRID platform biedt de mogelijkheid om voor de klant
een SIP analyse te maken. Deze functie dient door VoIPGRID te
worden aangezet. Het is alleen mogelijk om het IP-adres toe te
voegen van de locatie waar je je op dit moment bevindt. Mocht
je niet op de locatie van de klant zijn, dan kun je met ons
contact opnemen om dat IP-adres toe te voegen. Na het
toevoegen van het IP-adres is het mogelijk om een SIP
analyse te maken. Deze SIP analyse is vervolgens in de portal uit
te lezen.
Ook is het mogelijk om een zogenaamd PCAP bestand te
downloaden. Met dit bestand kan de analyse in een daarvoor
geschikt programma worden geopend, in dit geval Wireshark.
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IP trace vanuit diverse toestellen en trunks
Sommige toestellen bieden een optie om een SIP trace vanuit
het toestel te maken. Kijk hiervoor in de handleiding van het
toestel of van de PBX. Zorg dat je een PCAP-bestand downloadt
en laad deze vervolgens in Wireshark in.

Port mirroring
Veel modems en routers bieden de optie om port mirroring aan
te zetten. Als deze optie aanstaat, kun je op de gekozen
LAN-poort van de modem of router een computer aansluiten.
Vervolgens kun je Wireshark instellen, om het verkeer uit te lezen
vanaf de netwerkkaart die op de gemirrorde poort is
aangesloten. Deze data kun je vervolgens weer opslaan in een
PCAP-bestand voor later. Deze optie is per modem en router
verschillend, fabrikanten hebben hier een handleiding voor.

PCAP-bestanden
PCAP-bestanden kunnen veel data bevatten, daarom is het
handig om per gesprek een SIP trace te doen. Voor de opties
port mirroring en IP trace vanuit toestellen kun je gemakkelijk
de trace aanzetten, een gesprek voeren, en vervolgens de trace
stoppen en het bestand opslaan. Vanuit de portal zullen wij een
PCAP-bestand aanbieden dat tot maximaal een uur terug gaat.
Afhankelijk van het aantal gesprekken dat gevoerd is, kan dit
korter zijn.

SIP analyse
Wireshark basics
Het verkregen PCAP-bestand open je in Wireshark. Hier zie je
alle pakketjes die zijn opgevangen. Ga bovenin de balk naar
[Telephony] en vervolgens naar [VoIP calls].
Hier zie je een overzicht van de gevoerde gesprekken. Zoek het
gewenste gesprek erbij. Dit kan aan de hand van het a-nummer
en b-nummer. Klik vervolgens op flow sequence om de SIP pakketjes van deze call te zien.
Afhankelijk van waar het pakketje vandaan komt, staat het
gebelde nummer in de ‘from’ of ‘to’ kolom. De pijlen geven aan
waar het SIP pakketje naar toe is gestuurd. Gaat de pijl naar het
IP-adres van de klant, dan betekent dit dat het pakket vanuit
VoIPGRID is verstuurd.

Voorbeelden
Registratie
Klant				VoIPGRID
WAN IP				
PROXY IP
REGISTER (AUTH)
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200 OK

Normaal gesprek
De flowchart geeft weer welke SIP-pakketten er zijn verzonden
en of daar een reactie op gekomen is.
Klant				VoIPGRID
WAN IP				
PROXY IP
INVITE SPD (G711A)
			

100 TRYING

			

200 OK

ACK
			

BYE

200 OK

Gesprek beëindigd zonder opnemen
Klant				VoIPGRID
WAN IP				
PROXY IP
INVITE SPD (G711A)
		

100 TRYING

		180 RINGING
CANCEL
		

200 CANCELING

		

487 REQUEST TERMINATED

ACK

Hoe ziet een SIP INVITE eruit?
Als je op de invite klikt in de flowchart, verspringt Wireshark naar
het juiste pakketje. Dit pakketje kun je verder uitklappen.
(Message Header)
Via: SIP/2.0/UDP 1.2.3.4:5060

Hier worden de proxy’s vermeld

From:”Me” <sip:me@server>;tag=a0

De identiteit van de bellende partij

To: “User” <sip:user@server>

De verwijzing naar de eerstvolgende server
of proxy

Call-ID: tekst@ip

Een unique ID om het gesprek te identificeren

Contact: <sip:1.2.3.4:5060>

De SIP URI gebruikt om de zender van de
INVITE te benaderen

User-Agent: YEALINK

De gebruikte UA

(Message Body)
a=rtpmap:4 G711A/8000
a=rtpmap:3 G711U/8000
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Hier staan de gekozen/toegestane codecs

SIP methodes
Hieronder staan de verschillende SIP methodes die gebruikt
kunnen worden. Deze methodes zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld de PUT en GET methode uit het HTTP protocol.
INVITE: Opzetten van een gesprek
ACK: Het akkoord geven op een INVITE request
BYE: Einde/ophangen van een gesprek
CANCEL: Stoppen van een lopend verzoek
REGISTER: Het communiceren van de gebruikerslocatie
(hostname, IP)
OPTIONS: Het communiceren van SIP methodes die het toestel
ondersteunt
NOTIFY: Informatie over een nieuw event
REFER: Het vragen om een gesprek door te verbinden

Veel voorkomende problemen
Soms komt het voor dat een gesprek niet gevoerd kan worden
of dat het toestel aangeeft dat registratie niet is gelukt. Om
erachter te komen wat er fout is gegaan, kan er een SIP trace
gemaakt worden.

Registratieproblemen
In de FROM header van het SIP pakketje kan worden gekeken
met welke username het toestel probeert te registreren.
Is dit correct, dan is het wachtwoord verkeerd. Ook kan er een
verkeerde SIP/proxyserver ingevuld zijn. Standaard wordt
sipproxy.voipgrid.nl gebruikt. Hier kun je ook je eigen gekozen
domein gebruiken.

Firewall issues
In dit voorbeeld zien wij dat er vanuit de VoIPGRID proxy de
‘’200 OK’’ wordt verstuurd naar de klant. Hierop wordt een ACK
verwacht; deze komt echter niet. Hierop besluit de proxy het
gesprek af te breken. Dit gebeurd met een BYE.

Options categorieën
Om ervoor te zorgen dat er een gesprek gevoerd kan worden,
zijn altijd twee user agents nodig. Als je een toestel belt, dan
wordt er gekeken of het toestel beschikbaar is.
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Mocht dit niet zo zijn dan wordt hiervoor een reden opgegeven.
Op de plek van X kunnen verschillende redenen komen te staan.
Hieronder noemen wij een aantal veel voorkomende
meldingen, in te delen in twee categorieën.
Klant				VoIPGRID
WAN IP				
PROXY IP
INVITE SPD (G711A)
			

100 TRYING

			

(OPTIONS)

ACK
BYE

4XX - Client responses
403 forbidden: Soms (maar niet altijd) betekent dit dat de ontvanger het gesprek heeft afgewezen.
404 not found: De gebruiker of het telefoonnummer kan niet
worden gevonden. Controleer of het nummer goed is ingevuld.
480 temporarily unavailable: Toestel kan op DND staan.
486 busy here: Het gebelde nummer is al in gesprek.
488 not acceptable here: De geselecteerde codecs zijn niet
geldig. Pas de codec voorkeur in het toestel aan.

6XX - Global responses
600 busy everywhere: Waar de 486 aangeeft dat het toestel niet
bereikbaar is, geeft de 600 aan dat er ook geen alternatieve
bestemmingen (zoals een voicemail) zijn.
603/607: De bestemming wil of kan het gesprek niet aannemen,
bijvoorbeeld omdat er een anonieme filter is ingesteld.

Meer informatie
Met de informatie uit deze handleiding kun je de meest
voorkomende VoIP problemen oplossen door middel van een
SIP analyse.
Het kan voorkomen dat je ondanks deze informatie het
probleem niet kunt oplossen. Neem dan gerust contact met ons
op via contact@voipgrid.nl of 050-8009000.
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maakt telefonie
leveren eenvoudig

