
Asterisk introductie 
en workshop



New face, 
who this?
Nick Bouwhuis 
NOC engineer @ Speakup



Na deze workshop weet je ...
╸ Hoe SIP in de basis werkt 
╸ Wat Asterisk is  
╸ Hoe je een SIP extensie registreert en 

gebruikt 
╸ Hoe je verbinding maakt met een 

provider via een SIP trunk 
╸ Hoe je basis VoIP problemen opspoort 

en oplost 
╸ Hoe je Asterisk kan configureren om te 

bellen en gebeld te kunnen worden 
╸ Wat je nodig hebt om zelf verder te gaan



Voorkennis
VoIP, hoe werkt dat eigenlijk?
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SIP, SDP, RTP 
en andere DLA's

╸ Session Initiation Protocol 
╸ Session Description Protocol 
╸ Real-Time Transport Protocol 
╸ Real-Time Transport Control Protocol 
╸ PSTN
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Meer terminologie

╸ SIP endpoints 
╸ SIP trunks 
╸ Extensions 
╸ Dialplans
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SIP methods

╸ INVITE - initiates a session 
╸ ACK - confirms a request 
╸ BYE - terminates a session 
╸ CANCEL - cancels a pending INVITE 
╸ OPTIONS - capability inquiry 
╸ REGISTER - binds an address to location  
╸ SUBSCRIBE - subscribe to events from a notifier  
╸ NOTIFY - notify the subscriber
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SIP flows
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SIP flows
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Codecs 
Can you hear me now?
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VoIP challenges 
Jitter
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VoIP challenges 
Jitter! Aaargh
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VoIP challenges 
Latency / Delay

╸ Een stabiele netwerkomgeving is essentieel 
╸ Lagere ping is meer beter 
╸ One-way audio? Problemen met 

signalering? 
╸ Check je firewall 
╸ Schakel je ALG uit
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Asterisk
Het Zwitserse zakmes van de telefonie
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Wat is Asterisk

╸ PBX, VoIP gateway,  
╸ B2BUA 
╸ Communicatie framework
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Hoe configureer je 
Asterisk

╸ Config files 
╸ Asterisk REST interface 
╸ Asterisk Management Interface 
╸ Database
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╸ pjsip.conf  
╸ SIP endpoints 

╸ extensions.conf  
╸ Dialplans 

╸ modules.conf 
╸ rtp.conf
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Hoe configureer je 
Asterisk
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Safety third

╸ SIP scanners 
╸ Fraude 
╸ sipvicious en de 'friendly-scanner'
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Let's get our hands dirty!
Tijd om aan de slag te gaan
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Stap 1

╸ Maak een verbinding met de softphone op je pc 
╸ Pro tip: Voeg je IP-adres toe aan de de 

firewall. Er staat `ufw` op de VPS. 
╸ $ ufw allow from [ip adres]  

╸ Maak extensie 200 aan in je dialplan en zorg 
ervoor dat Asterisk dit gesprek beantwoord met 
een geluidsbestand  
╸ bijvoorbeeld 'hello-world' of 'tt-weasels'
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Stap 2

╸ Maak een verbinding met de Speakup trunk 
waarvan je de credentials al hebt gekregen 

╸ Zorg dat je publieke telefoonnummer 
bereikbaar wordt.  
╸ Om te testen kan je een geluidsbestand 

configureren, maar zorg dat het gesprek 
op je softphone uit komt.
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https://github.com/speakupnl/asterisk-configuration

https://github.com/speakupnl/asterisk-configuration


Stap 3

╸ Zorg dat je ook uitgaand kunt bellen 
╸ Gebruik bijvoorbeeld een Speakup testlijn om te 

kijken of je kunt bellen. Uiteraard mag je ook je 
eigen 06-nummer bellen. 

╸ Of bel elkaar? :) 

╸ Echo: 085 7738891 
╸ Muziek: 085 7738894

31



32



Wrapping up
Where to take it from here?
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Next steps

╸ Telemarketer torture 
╸ Je eigen AaaS? 

╸ Nummerherkenning voor familie / vrienden 
╸ Voicemail 
╸ Bellers identificeren met Google Places API, data 

van de ACM of uit andere bronnen ... 
╸ Zork over IP 
╸ Project MF
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Dank je wel!
IRC: nullr0ute 

Twitter: @nickbouwhuis  
Blog: https://nick.bouwhuis.io/




