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Vilken Open Source SIP-server lämpar sig bäst för 
Android? 

Ida Enbrant 

  

Marcus Hellgren 

SAMMANFATTNING 

Denna studie tacklar ett av de problem som modern IP-

telefoni brottas med, som gör att det är svårare att 

konkurrera med traditionell telefoni: fördröjningar på grund 

av otillräckliga Session Initiation Protocol-servrar (SIP). 

Genom tester av de viktigaste faktorerna jämförs fyra 

högaktuella Open Source SIP-servrar: OpenSIPS, Kamailio, 

FreeSWITCH och Yate.  Avsikten är att underlätta valet av 

SIP-server för nya applikationer inom IP-telefoni, öka 

prestandan samt snabba på utvecklingen. Studien behandlar 

de intressantaste faktorerna vid val SIP, såsom 

användarvänlighet, hastighet, lagring av användardata samt 

ljudkvalité. Slutsatsen blev att Kamailio stod som klar 

segrare, med överlägsna resultat i jämförelse med övriga 

servrar, på de parametrar som valts ut. Skillnaderna var 

förhållandevis små prestandamässigt – det som verkligen 

avgjorde var främst hur avancerade servrarna var att 

installera, använda samt konfigurera. 

INLEDNING 

Motivering 

Allteftersom smartphones blir allt vanligare blir även 

användandet av Session Initiation Protocol vanligare då det 

krävs en proxy för att hantera själva samtalsinitieringen vid 

Voice over IP. Att kunna ringa med IP-telefoner är 

intressant då kostnader gentemot vanlig telefoni är väldigt 

fördelaktiga, samtidigt som Android gjort det möjligt för de 

flesta teknikintresserade användare att skapa egna 

applikationer för IP-telefoni. Fördelarna med detta är 

uppenbara – förutsatt att användaren har tillgång till en 

server, behövs då inte längre något telefonabonnemang
1
.   

För att använda sig av SIP behövs det en klient och en SIP-

server. Det finns mycket dokumentation för att skapa en 

SIP-klient och det finns väldigt många färdiga applikationer 

för SIP tillgängliga för Android. Det som saknas i samma 

utsträckning är pålitliga, bra SIP-servrar.  

För en användare med begränsade programmerings-

kunskaper kan fel val av SIP-server leda till att projektet 

drar ut på tiden, något som inte alla kan hantera, eller helt 

enkelt läggs ner. Att skapa en egen SIP-server är avancerat 

och kräver mycket goda programmeringskunskaper. 

Studien kommer därför att undersöka Open Source-

lösningar för färdiga SIP-servrar, vilket är det troligaste 

valet för lekmän. Det finns andra alternativ för SIP – 
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 Värt att notera är att många SIP-servrar även stöder IM 

som kan ersätta vanliga SMS. 

exempelvis bibliotek, men dessa kräver mycket 

förkunskaper om SIP och är inte att rekommendera för den 

genomsnittliga användaren. Studien väger de utvalda Open 

Source-servrarna mot varandra, för att ta fram för och 

nackdelar och slutligen lägga fram det lämpligaste valet. 

Undersökningen kommer ske ur slutanvändarens perspektiv 

med fokus på användarvänlighet då detta saknas.  

Syfte 

Syftet med denna rapport är att genom tester välja ut den 

bästa Open Source SIP-servern för ett mindre VoIP-

nätverk, där samtalsenheterna består av smartphones med 

operativsystem från Android. Studien ska även visa för och 

nackdelarna med dessa Open Source servrar från 

slutanvändarens perspektiv.  

Förhoppningen är att denna studie skall leda till snabbare 

VoIP-applikationer, med bättre ljudkvalité och snabbare 

utvecklingstid, då projekten kan spara mycket tid på att 

använda en bra, lättapplicerad SIP-server. Den har också för 

avsikt att göra det lättare att utveckla VoIP-applikationer 

genom att lösa ett vanligt förekommande problem. 

Frågeställning 

Värt att notera angående frågeställningen, är att varje 

Androidbaserad VoIP-applikation måste använda sig av en 

SIP-server. 

Studien begränsar sig också till mindre nätverk hellre än 

stora verksamheter där kraven på servrarna ser något 

annorlunda ut. 

 Vilken Open Source SIP-server effektiviserar 

VoIP-applikationer för Android? 

Avgränsningar 

För att studien skall vara aktuell för modern 

applikationsutveckling inom IP-telefoni, sattes vissa 

hypotetiska krav upp för de servrar som skulle testas. 

Avsikten var att undersöka fyra till fem servrar som skulle 

kunna tänkas vara självklara val vid nyproduktion av VoIP-

applikationer under planeringsfasen av projekt.  

Då utgångspunkten var färdiga servrar som inte kräver 

något abbonnemang – det mest troliga valet för 

privatpersoner och mindre företag – utgår vi i studien 

endast från Open Source-lösningar. 

 De måste ha varit aktiva under 2014 och släppt nya 

vesioner de senaste 12 månaderna. 



 

 De får inte ha samma kärna, alternativt ha 

utvecklats åt olika håll under minst fem år utan 

aktivt samarbete.  

 De skall vara tillräckligt lika för att jämföra. 

 De skall vara skrivna i välkända språk. 

De fyra servrarna som valdes ut uppfyllde samtliga av de 

hypotetiska avgränsningar som satts upp inför testningen. 

Softphones 

Vid testningen av SIP-servrarnas prestanda behövdes 

givetvis någon form av VoIP-telefon. Den frågeställning 

samt den metodik som valts ut ställde vissa krav på VoIP-

telefonerna. De var tvungna att vara identiska på några 

viktiga punkter. 

 Hårdvara 

 Operativsystem 

 Version 

 Ljudupptagning 

 Inställningar 

Att tillgå två identiska, fysiska enheter som uppfyller 

samtliga krav är rent praktiskt mycket svårt, då det 

förutsätter att telefonerna är av samma modell, 

serienummer, samma version av operativsystem etc. De 

praktiska problemen utesluter möjligheten att göra dessa 

tester i så litet format, så beslutet att inte använda fysiska 

enheter till fördel för virtuella togs tidigt i studien. 

De virtuella enheterna – så kallade softphones – finns ofta 

som kostnadsfria enheter, vilket gav oss stora 

valmöjligheter. För att den utvalda softphone-enheten 

skulle optimera studien, ställdes vissa krav: 

 Android-baserad 

 Minimal påverkan på samtalen 

 Lätt att ställa in generella inställningar 

 Tillåta inloggning mot SIP-server 

Efter utvärdering av alternativ, föll valet på den Android-

baserade softphone-mjukvaran Linphone, som uppfyllde 

samtliga krav samt har fått ett positivt mottagande i den 

användarkrets där SIP förekommer. 

Beträffande ljudupptagning är detta ett betydligt enklare 

problem att lösa. Vid testningen användes två headset av 

samma modell. 

Målgrupp 

Den tilltänkta målgruppen för studien är framförallt dessa 

grupper: 

 Användare med teknikintresse, utan större 

programmeringskunskaper. 

 Utvecklingsteam med behov av en bra, snabb 

serverlösning. 

 Projekt där fokuset ligger på front-end snarare än 

back-end. 

 Projekt med begränsade resurser. 

 Testmiljöer 

 Studentgruppen med mindre projekt. 

Mycket fokus ligger på att det inte skall krävas att 

utvecklingsteamet – alternativt den intresserade hobbyisten 

– inte skall behöva sätta sig in i hur en SIP-server fungerar 

för att ha möjlighet att använda den, utan kunna lägga tiden 

på att utveckla andra komponenter. 

Servrar 

Med de avgränsningar som sattes upp vid valet av metod 

för studien till hjälp, utvärderades en stor mängd SIP-

servrar med varierande kvalitet, funktionalitet samt 

aktualitet.  

Samtliga servrar som utvärderades var Open Source, 

alternativt licensierade för både Open Source och 

Kommersiell användning. En väsentlig punkt vid 

utvärderingen är det faktum att samtliga servrar krävde ett 

Linux-baserat operativsystem. All form av serverhantering 

kunde därför inte ske på Windows. 

Efter förstudien kvarstod de tre största SIP-servrarna, samt 

en server som valts ut i balanseringssyfte för att se hur en 

yngre server stod sig mot mer rutinerade alternativ. 

 Kamailio  

 OpenSIPS 

 FreeSWITCH 

 Yate 

Detaljinformation SIP-servrar 

Kamailio 

Kamailio är en Open Source-förgrening av SIP Express 

Router (SER) som då hette OpenSER. OpenSER, som 

utvecklades redan 2001, hade möjlighet att fylla tre roller: 

 Registrar 

 Proxy   

 Omdirigeringsserver. 

Under början 2000-talet gick åsikterna om vilken riktning 

OpenSER skulle ta, och det slutade med att OpenSER 

delades upp i två olika projekt under 2005. I Augusti 2008 

bytte projektet namn till Kamailio, för att undvika 

konflikter med mjukvaror med liknande namn. 

Efter att Kamailio bröt sig loss har det inte funnits någon 

kontakt mellan projekten som tillhörde OpenSER, vilket 

gjort att de gått åt olika håll. Kamailio har sedan uppbrottet 

lagt till ytterligare funktionalitet ovanpå det som ingick i 

OpenSER, samt tagit bort serverdelen som hanterar 

omdirigering. Det gör att Kamailio fyller följande roller i 

sin nuvarande form: 

 SIP Registrar 



 

 SIP Proxy 

 SIP Lokaliseringsserver 

 SIP Expeditionsserver 

 SIP Web socket server 

Kamailios senaste stabila version av sin Open Source-

lösning, vid författandet av denna rapport, släpptes mars 

2014. Det innebär att Kamailio varit fullständigt 

självständigt i snart tio år, sedan uppbrottet från OpenSER.  

Kamailio är skriven i programmeringsspråket C, men har 

stöd för utveckling också i C++, Lua samt Perl. 

Kamailio använder sig av MySQL för lagring av användare, 

samt extensiva konfigurationsfiler som hanterar tillägg av 

användare till databasen via script. 

Kamailio vann pris för ”Best Open Source Networking 

Software 2009”.
2
[7] 

OpenSIPS 

När OpenSER bröts upp 2005 och resulterade i två olika 

projekt, var det som återstod av utvecklingsteamet det som 

senare – i samband med att Kamailio döptes om 2008 – 

kom att bli OpenSIPS. 

OpenSIPS har fungerat självständigt sedan uppbrottet, och 

fortsatt utvecklas i den tilltänkta riktning OpenSER en gång 

haft. OpenSIPS funktionaliteter har gått vidare bortom det 

som från början utgjorde OpenSER, men behållit den 

omdirigeringsserver Kamailio skulle komma att försaka.  

OpenSIPS har försökt bredda sin repertoar, och är i 

dagsläget betydligt mer än endast en SIP-server. 

 SIP registrar 

 SIP router / SIP switch 

 Applikationsserver 

 Omdirigeringsserver 

 Belastningsbalanserare 

 User Agent Client/Server 

 Upprätthållandeserver 

 Meddelandeserver 

 Sessionsgränskontrollerare 

 NAT-traverseringsserver 

 IP Gateway 

OpenSIPS senaste stabila version av sin Open Source-

lösning, vid författandet av denna rapport, släpptes mars 

2014. OpenSIPS har därmed funnits i produktion i 13 år. 

OpenSIPS är, som Kamailio, skriven i C med stöd för C++. 

FreeSWITCH 

FreeSWITCH är betydligt yngre än Kamailio och 

OpenSIPS, serverns första stabila version var först 2008. 

Projektet var från början tänkt att användas främst för 
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konferenser, framförallt – som namnet avslöjar – fungera 

som en switch.  

FreeSWITCH är mycket stor, med en mängd olika 

funktionaliteter. Framförallt följande:   

 SIP registrar 

 SIP router / SIP switch 

 Konferensserver 

 Röstbrevlådeserver 

 Sessionsgränskontrollerare 

 IVR 

 PBX 

FreeSWITCH uppdaterades senast mars 2014, och deras 

senaste stabila version släpptes i samband med dessa. 

FreeSWITCH är något mer generell än de två ovanstående, 

men går att dela upp för att bara ta del av dess SIP server, 

som använder sofia-SIP-biblioteket. 

Tjänsten kan även fungera som en gateway-tolk mellan 

digital och analog signal. 

FreeSWITCH är skriven i Perl, och är kompatibel med Lua, 

Javascript
3
, Ruby och Python.  

Yate 

Yate är den yngsta SIP-servern, och också den mest 

lättviktiga av de fyra servrarna. Projektet släpptes först 

2011, även om NullTeam som ligger bakom projektet fanns 

redan 2004. Projektet startades 2005, och är i år inne på sin 

femte version.  

Yate står för ”Yet Another Telephony Engine”, och det är 

precis vad Yate är. Yate fokuserar på stöd för video-, ljud- 

samt meddelandeöverföring.  

Som en modulär SIP-server består Yate av en kärna, som 

flera externa moduler sedan bygger ut för att ge Yate mer 

funktionaliteter. I grunden är Yate mycket begränsad, men 

till skillnad från de övriga tre servrarna har den också en 

egen softphoneklient.  

 SIP registrar 

 SIP switch 

 SIP proxy 

 VoIP-klient 

 Gateway för publika telefonnätet 

 User Agent Client/Server 

 Jabber server / klient 

 Konferensserver 

 Sessionsgränskontrollerare 

 ISDN för inspelning- samt uppspelning av ljud. 

 Samtalscenterserver 

Yate uppdaterades senast mars 2014, och deras senaste 

versionen släpptes i samband med detta.  
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Servern finns licensierad både som Open Source och som 

kommersiell version. 

Yate är skriven i det moderna högnivåspråket C++, och 

stödjer alla språk som är kompatibla med Python, Perl samt 

PHPs bibliotek. Yate har även stöd för UNIX shell. 

BAKGRUND 

Under ett nära samarbete mellan författarna och ett 

Internationellt IT-företag, ingick författarna i ett 

utvecklingsteam som fått i uppdrag att implementera en 

VoIP-applikation för Android. 

Applikationen var tänkt att användas i ett lokalt, mindre 

nätverk avsett endast för företagets anställda, för att 

underlätta kommunikation och sänka kostnader genom att 

använda IP-telefoni hellre än mobiltelefoni. Projektet ingick 

i ett större projekt, som inkluderade en större databas samt 

ett distribuerat serversystem som använde sig av Glass Fish. 

Enligt kravspecifikationen var tanken att en egen SIP-server 

skulle implementeras med hjälp av det externa SIP-

biblioteket SailFin. Servern var tänkt att hantera all 

samtalstrafik, inklusive registrering från VoIP-

applikationen. 

Projektet fick tidigt problem, då ingen väntat sig att SIP-

servern skulle vara avancerad att sätta upp samt få att 

fungera. Arbetet gjordes svårare på grund av rent 

administrativa problem – biblioteket var utdaterat och svårt 

att felsöka, dokumentationen var bristfällig och få använde 

sig av det längre. 

Trots den aggressiva tidsplanen upprättades en SIP-server, 

som kunde samarbeta med VoIP-applikationen, men den 

plågades av stora prestandaproblem. Trots att servern 

fungerade, var dess inverkan på samtalen mycket stor – 

ljudkvalitén var mycket dålig, räckvidden bristfällig och 

fördröjningen långt ifrån acceptabel. Detta till trots att 

utvecklingsteamet besatt mycket goda 

programmeringskunskaper. 

Frågan ställdes då om detta gick att lösa på ett bättre och 

effektivare sätt. Utvecklingsteamet avrådde starkt från att 

använda en egen SIP-server, och rekommenderade företaget 

att använda sig av en färdig serverlösning.  

På grund av denna rekommendation, planerades denna 

studie in som en följd av resultatet från det tidigare 

projektet, i hopp om att förbättra prestandan på VoIP-

applikationen avsevärt. 

Då projektet endast gäller ett mindre nätverk för ett 

begränsat antal klienter, samt har för avsikt att sänka 

kostnader, var Open Source-servrar mer intressant än 

kommersiella alternativ 

TEORI 

Telefonen uppfanns av Alexander Graham Bell 1875[4], 

och patenterades följande år. Det första publika nätet 

installerades i Amsterdam 1881[3]. Över hundra år senare
4
 

ändrades det analoga signal-systemet till ett digitalt 

signalsystem.  

Det publika nätet har under de snart 150 år det funnits, satt 

ribban för den samtalskvalité kunder förväntar sig, och som 

nyare system måste försöka närma sig för att ha 

konkurrenskraft. [2] 

Med intåget av mobila enheter förändrades marknaden 

något, då bekvämlighet vägdes mot samtalskvalité. Detta 

gör att kunderna har en viss tolerans mot sämre 

samtalskvalité vägt mot bekvämlighet, men toleransen är 

mycket liten. Respons måste ske snabbt för att kunder ska 

acceptera den, forskning visar att användare endast är 

villiga att vänta så länge som de förväntar sig att en tjänst 

ska behöva ta.[6] Förväntningarna sätts därför efter vad 

användaren förväntar sig av annan form av telefoni. 

När IP-telefonin ger sig i kast med den marknad som finns 

idag, gör den det med stora svagheter på grund av att all 

överföring sker via HTTP. Problemet med detta är, att 

risken för tappad data är väldigt stor, vilket i sin tur 

resulterar i sämre samtalskvalité. IP-telefoni kan ske via 

både UDP och TCP, dock är UDP vanligare. Studier har 

oväntat nog visat att skillnaden mellan UDP och TCP i det 

här fallet är ringa [5]. 

Utöver detta kräver IP-telefoni dessutom en pålitlig 

internetuppkoppling, vilket innebär att IP-telefonitjänsten är 

oanvändbar utan uppkoppling. Å andra sidan sjunker 

kostnaderna dramatiskt vid övergång från digital telefoni 

till IP-telefoni, samt att lekman enkelt själv kan installera 

IP-telefoner kostnadsfritt. 

IP-telefoni måste sålunda hitta ett sätt att minimera 

svagheterna för att ha en chans att konkurrera mot betydligt 

mer pålitliga substitut, för att kunna vara något annat än ett 

billigt sätt att ringa på.  

En av de faktorer som spelar in i hur snabb en IP-

telefontjänst är den SIP-server som agerar som en router 

från klient till klient. 

SIP är i korta drag en proxy-server som ansvarar för att 

initiera, modifiera samt riva ner samtals-sessioner inom IP-

telefoni.[7] Den tar emot önskemål om initiering av samtal 

från användare, och vidarebefordrar önskemålet till 

mottagaren, och upprättar samtalet mellan dem. I den 

händelse mottagaren tillhör det publika nätet, modifierar 

SPS om den digitala signalen till en analog signal
5
.  

SIP-servern sköter all data som passerar under samtalets 

uppstart, pågående samt avslutande, och påverkar därför 

starkt både ljudkvalité, hastighet samt pålitlighet.  
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De faktorer som främst orsakar en fördröjning vid Voice 

over Internet Protocol är ”processing” och ”socket 

queueing”. Både processing och queueing sker i den SIP-

server som används, samt till viss del i den User Agent 

Server (UAS) som tar emot samtalet. 

 

Figur 1. Session Initiation Protocol 

Figur 1 visar hur kommunikationen mellan User Agent 

Client (UAC), SIP och UAS sker.  

För att läsa av data som överförs via protokoll, görs något 

som kallas ”paketsniffning”. Vid all överföring av data 

delas informationen in i mindre ”paket”, som sedan skickas. 

En ACK är ett exempel på ett sådant paket. Innehållet och 

alla stämplar på okrypterade paket kan läsas av av verktyg 

såsom Wireshark på värddatorn.  

METOD 

Förstudie – litterär 

För att kunna utföra en vetenskaplig studie krävdes 

fördjupade kunskaper inom ämnen IP-telefoni, mjukvara 

som skulle underlätta testning samt forskning inom 

människors beteende i samband med teknik.  

Det stod klart att detta område behövde begränsas till 

ämnen som var relevanta för studien, då det finns mycket 

forskning om just telefoni. Fokuset låg på några nyckelord: 

 

 SIP 

 VoIP-applikationer 

 Dataövervakning 

 Mjukvara softphones 

 Prestanda inom publik telefoni 

 Forskning om användarbeteende 

 Artiklar där utvalda servrar behandlas 

 

Tidigt togs beslutet att fokusera på vetenskapliga artiklar 

författande i utbildning- och forsknings-situationer. 

Framförallt artiklar skrivna de senaste två åren
6
, då 

tekniken hela tiden går framåt.  

Dispens gavs för beteendeforskning, då denna fortfarande 

kändes aktuell i modern tid. 

Testmiljö 

Testmiljön för studien var mycket viktig i sammanhanget 

för att ge rättvisa resultat för de servrar som testades. Det 

var mycket viktigt att samtliga servrar utsattes för exakt 

samma förutsättningar, vilket gjorde att vi begränsade det 

material vi använde till tre stationära enheter. Två av 

enheterna agerade som klienter för de softphones som 

användes – dessa är markerade som User Agents nedan. 

Den tredje enheten användes för servrarna, då samtliga 

krävde ett Linuxbaserat operativsystem. 

Nedan följer specifikationer för de tre stationära enheterna 

för att underlätta replikerbarhet. 

Softphone-UA1 

Windows XP Professional, service pack 3.  

32 bit single core processor 

1.79 GHz, 3GB RAM 

 

Softphone-UA2 

Windows 7 Professional, service pack 1 

64 bit dual core processor 

3.00 GHz, 4GB RAM 

 

SIP server 

Ubuntu 12.04 LTS 

32 bit Dual core processor 

2.2 GHz,1.8 GB RAM 

 

För Softphone-UA1 och Softphone-UA2 användes en 

softphone vid namn Linphone. Det var viktigt att ha en 

softphone som kunde konfigureras mot en egen server samt 

var Android baserad. Konfigurationen av Linphone på varje 

klient är standard konfiguration enligt version 3.7.0 som 

användes. Det enda som ändrades var mot vilket server 

registreringen skulle ske, i detta fall vår egen server. I 

Linphone skapades då ett nytt konto mot SIP servern som 
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användes för att initiera och ta emot samtal under testerna. 

Fullständiga specifikationer för Linphone: 

Linphone (softphone) 

Version: Linphone 3.7.0 

Licens: GNU GPLv2 (Open Source) 

 

Inställningar 

UDP/TCP port: 5060 

Audio RTP/UDP: 7078 

SIP UAC DualCore: sip:1234@Server IP adress 

SIP UAC SingleCore: sip:5678@Server IP address 

Proxy: sip:Server IP address 

Registreringsfrekvens: 3600 

Transport: UDP 

Den tredje enheten med Ubuntu användes som server dator. 

Varje SIP server installerades i tur och ordning på enheten 

tills alla fyra SIP servers var installerade och fungerande. 

Alla SIP servers vara alltså installerade på samma enhet 

samtidigt men startades en och en för testerna. SIP servers 

hämtades från respektive hemsida och den senaste stabila 

versionen valdes. Valet gjordes att inte använda de senaste 

utvecklingsversionerna då tidsgränsen för studien gjorde att 

tiden inte fanns för att hantera eventuella buggar som kan 

finnas i de nyaste versionerna.  

Versioner SIP servers 

OpenSIPS 1.10.1 

Kamailio 4.1.2 

Yate 5.2 

Freeswitch 1.2.23 

 

För att kunna få detaljerad information om data överföring 

mellan klienter och server krävdes ett avläsningsverktyg 

som kunde bidra med extensiv information vid varje data 

överföring. Valet föll på ett av de populäraste på 

marknaden, Wireshark. Wireshark läser av den data som 

skickas mellan klienter och server för att sedan presentera 

den detaljerade informationen om överföringen för 

användaren. Båda klienter använde sig av Wireshark men 

för att filtrera ut den information som var intressant för 

studien användes även ett filter. Specifikationer Wireshark: 

Wireshark 

Version: 1.10.6 

Filter: sip||ip.dst==Server IP 

adress&&!rtp&&!icmp&&!db-lsp 

 

Ljudkvalitén testade med hjälp av två likadan hörlurar, de 

hörlurar som användes för testningen var Fatal1ty headset
7
. 

De tre datorerna var uppkopplade mot samma nätverk via 

WiFi. Samma nätverk och router användes av samtliga 

datorer med en hastighet på uppkopplingen som var ca 

54.Mbps. 

Förstudie – första gallringen 

Vid förstudien togs en lista fram över Open Source SIP-

servrar, och varje server studerades med några 

grundläggande krav för första gallringen: 

 Är det verkligen en SIP-server? 

 Har SIP-projektet en egen hemsida? 

 När uppdaterades sidan senast? 

 Hur många träffar får SIP-servern vid en sökning 

på internet? 

Det förstnämnda var ofta det som gjorde att proklamerade 

SIP-servrar föll bort. Projekt som utannonserats som SIP 

var inte alltid servrar – i många fall var det endast bibliotek 

som kunde användas för att bygga SIP-tjänster. Detta är 

viktigt, då SIP är mycket avancerat och kräver omfattande 

programmeringskunskaper för att bygga upp från grunden.  

En egen hemsida fanns som förkrav, framförallt för att SIP-

servern skulle uppfattas som seriös, men också för att utan 

en egen hemsida begränsas den information som kan tas 

fram om servern. Inte minst påverkas dokumentationens 

trovärdighet. 

Sedan millennieskiftet har många projekt med SIP-servrar 

uppstått, men som ovan nämnts är det inte helt lätt att 

utveckla en användbar SIP-server. Det finns därför många 

gamla projekt som fortfarande finns på internet och används 

i någon mån, men som inte längre uppdateras annat än av 

utomstående parter. Dessa projekt gallrades bort, då de ofta 

är instabila, utdaterade och innehåller kod av mycket 

varierande kvalité samt mycket buggar. 

Hur många träffar varje server fick vid en sökning är lika 

intressant som vilken typ av träffar som uppkommit. Är 

träffarna få, kan det betyda att servern används i mycket 

liten utsträckning. Om det vore så att servern helt enkelt är 

mycket bra, borde den åtminstone få gott om träffar där den 

rekommenderas. Få träffar bidrar samtidigt till att göra det 
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mycket svårt att felsöka med hjälp av användares 

erfarenheter där dokumentationen är otillräcklig. 

Förstudie – andra gallringen 

Vid andra gallringen fanns ett betydligt mindre antal servrar 

kvar, vilket gjorde det möjligt att gå djupare in och studera 

dem mer än den översiktliga första gallringen. 

Då begränsningarna som satts upp var hypotetiska och till 

att börja med inte reflekterade marknaden på ett bra sätt, 

bidrog andra gallringen till att finalisera dessa krav med 

hjälp av ytterliga några frågor. 

 Vad vet vi om servern? 

 Finns det dokumentation? 

 Är några servrar för identiska? 

 När kom senaste versionen ut? 

En del av de servrar som funnits kvar i listan föll bort, på 

grund av att de var förgreningar av varandra. Där så var 

fallet, valdes den server ut som var originalet, förutsatt att 

denna fortfarande uppdaterades regelbundet.  

Slutligen applicerades de slutgiltiga kraven på servrarna, 

och endast de fyra mest intressanta återstod. 

Testningsparametrar 

Under testningen av SIP-servrar, begränsade vi oss till ett 

antal parametrar vi testade för varje server. Samtliga tester 

utfördes på samma sätt, under samma förutsättningar. Inga 

ändringar i uppsättningen gjordes, enbart servern byttes ut. I 

serverbytet räknas även hanteringen av användare in, då de 

olika servrarna lagrar användarnas inloggnings- och 

konfigurationsuppgifter på något olika sätt
8
. 

Då vi använde en Single Core-dator och en Dual Core-

dator, testades samtal även i bägge riktningar. 5 samtal 

ringdes i varje riktning, och resultatet fångades upp av 

Wireshark. Vid varje samtal sparades Wiresharks resultat 

både för UAC och UAS. 

För att avgöra vilken SIP-server som var bäst valdes flera 

parametrar ut att kontrolleras som mätvärde. Parametrarna 

valdes enligt vad som främst upplevs av personen som 

installerar och ska använda SIP-servern dvs ganska mycket 

runt hur servern används som har hur serven upplevs under 

användandet. Det parametrar som valdes blev tillslut 

följande: 

 Installation 

 Användarvänlighet 

 Buggar 

 Felhantering/Feedback vid fel 

 Ljudkvalité 
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 Round Trip Time 

 Upplevd fördröjning 

 Datapaketstorlek 

 Serverns omfattning 

 Lagring av användare 

Dessa parametrar ger en bra bild över för- och nackdelar 

med varje SIP-server. Nedan följer en djupare beskrivning 

av det vi undersökt gällande varje parameter.  

Installation 

Hur avancerad är servern att installera och konfigurera? 

Kräver den stora tekniska kunskaper? Är det mycket som 

sker automatiskt, eller måste användaren göra många steg 

innan det fungerar? Hur svårt är det att få allt du behöver 

för att komma igång? Hur korrekt är den officiella 

dokumentationen? 

Användarvänlighet 

Hur svår är servern att starta och använda? Hur svårt är det 

att se status på servern under användning? Hur svårt är det 

att lägga till nya användare?  

Buggar 

Hur mycket buggar finns det vi stöter på under installation 

och start? Hur allvarliga är de? Hur lätt är det att hitta 

lösningar på de buggar som uppstår? 

Felhantering/återkoppling vid fel 

Om något går fel, ger servern begripliga och användbara 

felmeddelanden? Ger den förslag på hur problemet kan 

lösas? Finns det någon logg för servern? 

Ljudkvalité 

Hur väl återspeglar ljudkvalitén verkligheten? Hackar 

ljudet?  

RTT 

Hur lång tid tar det från det att UAC ansökt om att upprätta 

samtal innan UAS kontaktas? 

Upplevd fördröjning 

Hur lång fördröjning upplever användaren? Är det 

tillräckligt för att störa samtalet? Är det jämn fördröjning, 

eller varierar den undersamtalets gång? 

Serverns omfattning 

Hur stor är servern? Rättfärdigar storleken kvalitén? Hur 

stor del av servern utgör själva SIP-servern? (I de fall där 

servern har mer funktionalitet än endast SIP.)  

Lagring av användare 

Hur lagrar serverna användare? Vilket format används och 

vad ger detta format för säkerhet? 



 

Jämförelse av parametrar 

Efter undersökningen  kommer data för alla parametrar att 

sammanställas till ett resultat. Samtliga parametrar kommer 

tillsammans ge ett resultat för SIP-servern. Angående 

resultaten för parametrarna så påverkar dessa på olika sätt. 

Te.x Buggar i SIP-servern är svårt att avgöra om det är fel i  

SIP-servern eller om vi har missuppfattat saker angående 

servern. Buggar väger inte högst men det ger istället en bra 

bild över hur välarbetad SIP-servern är. Installation och 

storlek är såklart viktigt för en server men dock kan det 

tänkas att ljudkvalité och ljudfördröjning väger tyngre än 

det. Är ljudet väldigt bra kan det vara värt den extra tid som 

får användas för installationen. Fördröjning och RTT följer 

varandra ganska hand i hand då det hanterar samma sak 

men ena är upplevd där den andra mäts i tid mellan 

skickade paket.  Tillsist har vi Användarvänlighet, 

Felhantering och lagring av användare. Är idén att man bara 

ska installera servern, registrera några användare och sen 

låta den stå  kan dessa ses som lite mindre viktiga 

parametrar. Däremot om SIP-servern kommer användas för 

normalt bruk är det ej hållbart  om dessa värde ej passerar 

en godkänd nivå. Hantera servrar som varken har någon 

hanterbar felhantering eller är otymplig för användare 

resulterar i en server som ingen kommer vilja använda.  

Utförande 

I testmiljön användes tre enheter där två agerade klient för 

softphones och den tredje agerade SIP server. På SIP-

servern skapades användare och lösenord enligt de olika 

SIP-serverspecifikationer för hur man skapar en användare. 

När två testanvändare skapats startades en SIP-server för att 

börja lyssna på anrop från en klient. De enheter med 

softphone registrerade sig först mot en SIP-server med de 

användarnamn och lösenord som skapats på SIP-servern. I 

detta fall använde vi användarnamn ”1234” med ”1234” 

som lösenord för användare ett som fanns på den första 

klienten. Användarnamn ”5678” med ”5678” som lösenord 

användes då för den andra klienten.   

Testning genomfördes genom att varje enhet ringde upp den 

andra enheten för att skapa ett samtal 5 gånger. Detta gav 

alltså totalt 10 stycken samtal för varje SIP-server. För varje 

samtal sparades loggar i Wireshark på båda enheter vilket 

resulterade i 20 Wireshark loggar per SIP-server med data. I 

den data för varje SIP-server kunde RTT från det att 

klienten som initierade samtalet får status att det ringer hos 

mottagaren mätas. Under varje samtal bedömdes 

ljudkvalitén först genom upplevd ljudkvalité för att sedan 

spelas in för att kunna jämföras senare mot de andra SIP-

servrarna.  

Vid varje samtal undersöks även den upplevda 

fördröjningen under samtalet som sedan blir en 

helhetsbedömning av alla samtalen.  

För resterande testparametrar såsom Installation, 

Användarvänlighet, Buggar, Felhantering, Serverns 

omfattning samt Lagring av användare så sker merparten av 

undersökningen av dessa parametrar innan testsamtalen. 

Till viss del undersöks de vid uppstart av server innan 

testsamtalen påbörjas. 

De tidigare nämnda parametrarna testas och dokumenteras 

under installationen av SIP servers och vid användandet. 

RESULTAT 

Nedan följer en sammanställning av de testresultat som 

uppnåtts efter att samtliga SIP-servrar testats. Resultaten 

baseras på 20 upprättade samtal per server. 

Kamailio testresultat 

Installation 

Den officiella dokumentationen som finns på Kamailios 

hemsida är väldigt uppdaterad samt innehåller en egen 

installationsguide. För att installera servern kunde guiden 

följas utan extra konfigurationer även om det är ganska 

många steg. Viss teknisk kunskap krävs för att förstå 

konfigurationsfilerna och kunna följa guiden smidigt. 

Användarvänlighet 

Servern startas enkelt med ett kommando. Det finns sedan 

flera olika kommandon för att övervaka serverns status 

under körning. Samma sak gäller med att lägga till 

användare vilket görs via ett script med argument för namn 

och lösenord. Detta är simpelt om servern är korrekt 

installerad. 

Buggar 

Inga buggar påträffades. 

Felhantering/återkoppling vid fel 

Det var väldigt få fel under installationen av servern och 

första uppstarten, mer korrekt var det bara ett fel som inte 

fanns med i guiden men som löste ganska snabbt genom att 

undersöka konfigurationsfilen och hitta den saknade 

parametern som servern behövde som syntes av error 

utskriften. Det stod relativt tydligt vad som behövdes göras. 

Ljudkvalité 

Ljudkvalitén var mycket bra och upplevdes som ett klart 

ljud utan störningar. 

RTT 

Genomsnittlig RTT från INVITE till RINGING: 

0,0598948. 

Upplevd fördröjning 

Under de samtal som testades var den upplevda 

fördröjningen väldigt låg. Det var ingenting som påverkade 

samtalsupplevelsen. Samma stabila nivå hölls under alla 

samtal. 

Serverns omfattning 

Kamailios källfiler är ca 160MB, en enkel databas 80KB 

och biblioteken 19MB. Storleken är fullt hanterbar, även 

om källfilerna knappast är portabla. 



 

Lagring av användare 

Kamailio använder sig av en kontrollmodul för att lägga till 

användare i en MySQL-databas. Modulen har flera script 

som hanterar all manipulering av data i databasen. För att 

komma åt databasen krävs en användare med ett lösenord 

enligt standard konfiguration. Denna användare samt 

lösenord finns i Kamailios skyddade mapp som kräver 

adminrättigheter för att läsa eller redigera  och ger en bra 

nivå av säkerhet. Installationen av databasen till Kamailio 

gick enkelt med dokumentationen 

OpenSIPS testresultat 

Installation 

OpenSIPS officiella dokumentation för installation är 

utdaterad, och fokuserar på en installation där MySQL inte 

används. Att aktivera MySQL-stödet var mycket krångligt, 

och kräver en del fördjupade tekniska kunskaper. Samtliga 

länkar är inte uppdaterade för senaste versionen av servern. 

Det är relativt mycket konfigureringar som krävs innan allt 

fungerar. 

Användarvänlighet 

Förutsatt att installationen utförts på ett korrekt sätt, är det 

lätt att starta och stänga ned servern. En guide behövs då de 

kommandon som används inte är självklara, men de är 

enkla att använda och återkopplingen under användning är 

bra. Det är relativt lätt att lägga till nya användare. 

Buggar 

Buggarna vi stötte på var mycket svåra att förstå 

anledningen till, och de flesta var databasrelaterade. De fel 

som uppstod rörde främst konfigureringar, men det dök upp 

allvarliga fel som att OpenSIPS installerades i fel mapp 

samt mappar som raderades vid omstart av systemet. Det 

senare var ett konstant fel vi klassar som mycket allvarligt. 

Det var svårt att hitta lösningar på de buggar som visade 

sig, utan att gå in och ändra i källkoden. 

Felhantering/återkoppling vid fel 

De felmeddelanden som OpenSIPS ger är väldigt simpla 

och lämnar många frågetecken. Ett felmeddelande kan ha 

en stor mängd anledningar, vilket gör det extremt svårt att 

veta vad felet egentligen beror på. Få förslag på lösningar 

ges, och de som ges är ofta fel. OpenSIPS använder sig av 

syslog för all loggning. 

Ljudkvalité 

Ljudkvalitén uppfattas som god, och återger ljud på ett 

fördelaktigt sätt. Ljudet hackar inte men det tenderar till att 

knastra lite ibland. 

RTT 

Genomsnittlig RTT från INVITE till RINGING: 

0,0834446. 

Upplevd fördröjning 

Fördröjningen upplevs som mycket liten - mindre än en 

halv sekund, och det är inte tillräckligt för att störa samtalet. 

Fördröjningen är något ojämn, och upplevs som större i 

början av samtalet. 

Serverns omfattning 

Serverns fulla omfattning är ca 100 MB, av detta är det 24 

KB som styr SIP-servern. Dessa utgörs främst av 

konfigurationsfiler. 

Lagring av användare 

OpenSIPS har ett stöd för MySQL men detta stöd är 

krångligt att aktivera och kräver mer tekniska kunskaper. 

När väl databasen är på plats används en kontrollmodul för 

att hantera och anropa data i denna databas. Rättigheter till 

databasen finns till en specifik användare som OpenSIPS 

använder med ett lösenord vilket ger bra säkerhet då admin 

rättigheter krävs för att komma åt konfigurationsfiler. 

FreeSWITCH testresultat 

Installation 

Själva installationen av FreeSWITCH är förhållandevis 

enkel, och kräver inga större tekniska kunskaper. Allt sker 

automatiskt om inga särskilda konfigurationer behövs, och 

det är endast ett par steg. Den officiella installationsguiden 

räcker gott och väl. Däremot tar kompilering och 

installation väldigt lång tid, då FreeSWITCH är mycket 

stort. Notera att detta endast gäller installationen - inte 

tillägg av användare. 

Användarvänlighet 

Att starta servern är inte alls svårt, däremot fungerar inte 

riktigt systemet för att lägga till användare. Den officiella 

dokumentationen för tillägg av användare är ytterst 

bristfällig och får det att verka betydligt enklare än det 

faktiskt är. De läggs dessutom till i XML-filer, vilket känns 

mycket klumpigt och inte särskilt säkert. Det finns stöd för 

en SQLite-databas, men det finns inga instruktioner för hur 

den används eller i vilket format den behöver vara. Det är 

lätt att se status på SIP-servern, då Sofia som sådant är ett 

mycket bra SIP-bibliotek. Däremot har FreeSWITCH en 

annan lösning på själva uppringningen – den saknar helt 

status 180[8]
9
 

Buggar 

De användare som följer med en FreeSWITCH-installation 

fungerar inte. Vi anser att det är en allvarlig brist - så pass 

allvarlig att det gör det helt omöjligt att lägga till nya 

användare, då samtliga guider är inaktuella. FreeSWITCH 

har också preferenser beträffande vilka enheter som får 

logga in mot servern, vilket gör att alla enheter inte har 

möjlighet att ringa via servern. 
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Felhantering/återkoppling vid fel 

FreeSWITCH ger detaljerad feedback när något går fel - 

dock är den inte särskilt detaljerad och lägger ihop många 

olika fel under ett och samma felmeddelande. Där ordentlig 

felhantering behövs som mest: när användare inte kan 

registrera sig, verkar det endast finnas ett felmeddelande för 

den uppsjö av saker som kan gå fel. Förslag ges, men 

endast i begränsad mängd och inga förslag ges om det 

första inte löser problemet. Det finns en lokal logg för 

servern, dock är den inte särskilt användbar då det som 

loggas är samma text som visas i terminalen. 

Ljudkvalité 

Ljudkvalitén är inte särskilt bra. Ljudet brusar eller låter 

"burkigt", vilket det inte borde göra när bägge softphones är 

på ett så pass litet nätverk. Ljudet har inte något tydligt 

hackande. Ljudet blir något bättre efter en stund. 

RTT 

Genomsnittlig RTT från INVITE till RINGING: 

0,0941368. 

Upplevd fördröjning 

Den upplevda fördröjningen är inte så stor att det stör 

samtalet när UAC är Dual Core - mindre än en halv sekund, 

och den är relativt jämn. Däremot är fördröjningen väldigt 

märkbar  när UAC är Single Core, vilket föreslår att 

FreeSWITCH inte är lämpad för en smartphoneapplikation 

som motsvarar Single Core. 

Serverns omfattning 

FreeSWITCH storlek varierar beroende på hur många 

moduler som laddas in. Vissa moduler är mycket stora, och 

tar upp väldigt mycket plats. Med hänsyn till hur stort 

FreeSWITCH är, så är kvalitén på SIP-tjänsten beklaglig 

för att inte säga fullständigt oanvändbar. 

Lagring av användare 

Freeswitch använder sig av en XML-filer med egen markup 

för att lägga till användare. Allt för varje användare lagras i 

dessa filer i klartext och det krävs inte heller 

adminrättigheter för att läsa dessa filer vilket är en stor risk 

gällande säkerheten. Varje användare måste läggas till 

manuellt i filerna och det finns inget smidigt kommando för 

detta. Det är väldigt komplicerat att förstå strukturen kring 

denna XML-lagring och dokumentation kring den är högst 

bristfällig. 

Yate testresultat 

Installation 

Yate är mycket enkel att installera, och med hjälp av den 

officiella guiden går det snabbt att få igång. Det mesta sker 

automatiskt, ingen konfigurering krävs. Det behövs inte 

någon databas för testning, även om det är att 

rekommendera. I vår studie använde vi inte någon databas. 

Det krävs inga större tekniska kunskaper för att få det att 

fungera, men dokumentationen är något spridd och inte helt 

korrekt när det gäller att lägga till användare. Det finns flera 

olika sätt beskrivna, och endast en av dem gäller. 

Användarvänlighet 

Servern är mycket enkel att starta. Det går lätt att se status 

på servern under användning, men den information som är 

tillgänglig är något bristfällig. Det går exempelvis inte att se 

hur många registrerade användare det finns online. 

Användare läggs till manuellt i en konfigurationsfil i 

klartext, vilket känns både otympligt och inte särskilt bra ur 

ett säkerhetsperspektiv. Däremot är det enkelt - förutsatt att 

rätt konfigurationsfil hittas: det finns väldigt många - och 

det finns möjlighet att istället skapa användare i en databas. 

Detta är dock ej ett krav. 

Buggar 

Yate har en bugg som dyker upp när ett samtal avslutas - 

det känns som en ganska ful lösning på ett problem som 

orsakat den, då servern kastar 481: Transaction does not 

exist. Det finns också konfigurationsfiler som inte används - 

men som en av de officiella dokumentationerna vill 

använda sig av. Vi är osäkra på om detta är en förberedelse 

inför nästa uppdatering, eller något som ligger kvar från en 

gammal version. 

Felhantering/återkoppling vid fel 

Ingen synlig feedback vid felhantering syns, inga 

felmeddelanden kastas och inga förslag på lösningar syns. 

Däremot har vi haft ytterst få fel, så det är möjligt att 

felhanteringen blir mer synlig vid svårare fel. Det finns 

ingen designerad logg - däremot är det relativt enkelt att 

själv skapa en vid debuggning. 

Ljudkvalité 

Ljudkvalitén är acceptabel, och återspeglar verkligheten på 

ett tillfredsställande sätt, även om kvalitén kunde varit 

något bättre. Ljudet hackar inte. 

RTT 

Genomsnittlig RTT från INVITE till RINGING: 

0,0630872. 

Upplevd fördröjning 

Den upplevda fördröjningen ligger på gränsen till 

acceptabel. Den är längre än en halv sekund, men inte med 

särskilt stor marginal. Fördröjningen är jämn. 

Serverns omfattning 

Yate är en mycket lättviktig server, som endast innehåller 

en SIP-server samt PSTN. Den går totalt på ca 59 MB. 

Lagring av användare 

Yate använder sig av konfigurationsfiler med klartext över 

användare samt lösenord. Dessa konfigurationsfiler finns i 

en mapp som inte kräver adminrättighter. Att lägga till 

användare är simpelt i dessa filer men det kräver att varje 



 

användare läggs till manuellt i filen. Säkerheten är inte 

heller hög då lösenord spara i klartext i oskyddade filer. 

STATISTIK 

Följande statistik är baserad på varje servers RTT för 

samtal. Tester utfördes för både UAC och UAS, samt från 

Dual Core till Single Core och Single Core till Dual Core, 

för att se om de omständigheterna utgjorde någon väsentlig 

skillnad i hastighet.  

Notera att Single Core motsvarar en Android-enhet, medan 

Dual Core i sin tur representerar en modern persondator. 
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Figur 5. 

DISKUSSION 

Resultat 

Efter tidigare erfarenhet av SIP-servrar, var det förväntade 

resultatet att de SIP-servrar som ingick i studien skulle 

vara: 

 Avancerade att installera, konfigurera samt få att 

fungera. 

 Väsentliga prestandaskillnader. 

 Möjligt att använda samma databas för 

användaruppgifter. 

Installation 

Det stod snart klart att skillnad i installations-svårigheter 

berodde helt och hållet på flera faktorer: 

 Dokumentationens aktualitet. 

 Serverns omfattning. 

 Felhantering 

Förväntningen på att dokumentationerna skulle vara 

aktuella var hög, då samtliga servrar uppdaterats senast en 

månad innan studiens start. Tyvärr visade de sig vara 

mindre pålitliga än väntat, och endast en av fyra servrar - 

Kamailio - visade sig ha aktuell dokumentation.  

Servrarnas omfattning och grad av komplikation 

förväntades bidra till svårigheter, men resultatet här var inte 

som förväntat. Serverns komplexitet bidrog i sig inte till att 

göra användning mer avancerad - det som verkligen 

påverkade var hur mycket fokus utvecklarna lagt på 

användarvänlighet. 

Antalet användare av tjänsterna - framförallt antalet 

användare som fokuserat på problemlösning - underlättade 

alt. försvårade felsökning då något gått fel. Denna 

felsökning styrdes helt och hållet av hur detaljerad 

felhantering servern haft. I de fall där samma 

felmeddelande signalerat många olika typer av problem har 

detta varit extra svårt. 

Prestanda 

Prestandaskillnaderna mellan de olika servrarna var 

entydiga. Tre saker stod ut under användning: 



 

 UAC-RTT 

 UAS-RTT 

 Ljudkvalité 

UAC-RTT - det vill säga den tid det tar från det att UAC 

ber SIP om att upprätta ett samtal till dess den ringer upp 

UAS, varierade beroende på hur mycket förarbete servern 

utför innan den ringer. En hög UAC i initieringsskedet 

indikerar att servern utför säkerhetssteg innan den upprättar 

samtalet. Detta varierade främst beroende på:  

 Om UAC var Single Core eller Dual Core. 

 Serverns omfattning. 

Bägge aspekterna var mycket förvånande. Exakt varför det 

blev så stor skillnad i UAC-RTT mellan Single Core och 

Dual Core är högst oklart. Då just detta är utanför spektrat 

för studien, har saken inte undersökts noggrannare, men det 

är fullt troligt att detta är något som är värt att titta närmare 

på för att öka prestandan. 

Det verkar inte heller finnas en korrelation mellan serverns 

omfattning och hur mycket arbete som sker vid initieringen. 

UAS-RTT där UAS är Single Core hade betydligt mer 

entydiga resultat, än då UAS var Dual Core. I det senare 

fallet var den mest lättviktiga servern - Yate - betydligt 

snabbare, vilket var väntat.  

Ljudkvalitén var förhållandevis jämn mellan servrarna, och 

det fanns ingen tydlig relation mellan servrarnas omfattning 

eller komplexitet. Lättviktiga Yate stod sig förhållandevis 

bra mot jättarna, vilket var mycket överraskande. 

Databas 

Databashantering visade sig vara något studien missbedömt 

fullständigt. Det visade sig vara mycket svårt att använda 

samma databas till samtliga servrar, då det inte finns någon 

generell hantering av användarkonton för SIP-servrar. Varje 

server hade sin egen hantering, och alla stödde inte den 

vanligast förekommande databasen MySQL med ordinarie 

konfiguration. Att både Yate och Freeswitch har användare 

med deras lösenord i klartext är inte heller vidare bra när 

det gäller säkerhet. Det går sen att diskutera hur viktigt det 

är med lösenordordshanteringen för en gratis VOIP-tjänst 

men skulle det börjas användas mer och mer är säkerhet 

alltid en viktig aspekt.  

Att använda sig av MySQL eller liknande vedertagna 

databaser gör att man även enkelt kan ersätta en databas vid 

behov. Databasen kan skapas separat och sedan anslutas 

direkt till SIP servern. På så vis kan man även hantera 

säkerhetskopiering av databasen eller underhåll utan att 

VoIP-tjänsten upphör att fungera genom att byta vilken 

databas som används. 

METOD 

Vid valet av metod togs många olika faktorer med i 

beräkningen, inte minst den tidsbegränsning som fanns. 

Med endast sex veckor avsatt för hela studien, fanns det 

helt enkelt inte tid att testa alla möjliga aspekter som kan 

tänkas påverka valet av SIP-server. 

Det finns många SIP-servrar på marknaden – både 

kommersiella och Open Source-lösningar, av mycket 

varierande kvalité. Vissa kräver mer arbete och kunskaper 

än andra för att användas. I en fullständig studie hade 

givetvis samtliga av dessa testats, men med 

tidsbegränsningen som största argument kändes inte detta 

aktuellt. På grund av det valdes endast fyra av alla dessa 

SIP-servrar ut, efter noga avvägning över vad som rent 

hypotetiskt skulle kunna vara avgörande faktorer vid 

testningen. De krav som ställdes på SIP-servrarna för att de 

skulle platsa i undersökningen – och då inte minst antalet 

valda SIP-servrar – hade givetvis kunnat se annorlunda ut. 

Listan över krav modifierades flera gånger för att reflektera 

marknaden på ett bättre sätt, och var dessutom betydligt 

längre från början. Vilka krav som är realistiska motsvarar 

inte alltid de krav som är önskvärda, så detta är en punkt 

som hade kunnat behandlas något annorlunda. Med mer tid 

skulle framförallt fler servrar ha tagits med i studien. 

När servrar valts ut, och förstudien tog vid, var det många 

olika faktorer som spelade in i valet av aktuella servrar. 

Metoden för gallring var den för avseendet mest logiska, 

men detta går givetvis att diskutera. En liknande studie där 

endast SIP-bibliotek testas vore mycket intressant, om dock 

också mycket tidskrävande. Hur förstudien utfördes kan 

givetvis justeras, även om den mer än väl uppfyllt sitt syfte. 

Bland de testparametrar som var aktuella för studien 

inkluderade inte stresstester, vilket möjligtvis hade kunnat 

sätta studien i ett större sammanhang. Det skall dock 

påpekas att målet för undersökningen rörde ett mindre 

system, vilket gjorde att stresstester inte kändes fullt så 

aktuella. 

I övrigt fungerade metoden bra som sådan - den gjorde det 

lätt för att få fram de resultat som var intressanta. 

Om något faller under kritik beträffande själva test-

metoden, är det möjligtvis det faktum att vi inte hade 

möjlighet att utföra testerna på två likvärdiga maskiner. 

Testerna skedde på en Single Core-Dator samt en Dual 

Core-dator, med servern på ytterligare en dator med annat 

operativsystem och prestanda.  

Om dessa faktum vinklat studien kan vi tyvärr inte uttala 

oss om med säkerhet. Studien hade också kunnat göras 

ytterligare mer specifik om två - eller fler - identiska 

Android-smartphones används istället för softphones. 

Källkritik 

Att bedöma vetenskapliga arbeten är något mycket svårt 

och tidskrävande. För att kunna göra en fullständig 

bedömning krävs flera steg: 

 Undersöka referenser rekursivt 

 Kontrollera alla fakta 



 

 Kontrollera författarbakgrund 

Givetvis är detta omöjligt för en studie som denna, så vissa 

källor har tagits för givna som logiskt trovärdiga. Bland 

dessa florerar flera Universitet, samt författare med 

koppling till större Universitet. Tätt sammanlänkade med 

Universiteten har även laboratorier räknats till de logiskt 

trovärdiga källorna.  

Dock skall det påpekas att detta inte innebär att dessa källor 

är fullständigt pålitliga – det förkunnar endast att vissa 

källor medföljer en förväntan på tillförlitlighet. Universitet 

förväntas ställa krav på studenter och professorer att kritiskt 

granska källor, varpå vi bedömde dessa som tillförlitliga. 

För en fullständig bedömning krävs mer tid, som i denna 

studien inte fanns till förfogande. 

Beträffande mer flytande källor – såsom information 

hämtad från internetkällor
10

, är det inte möjligt att 

kontrollera källor i de allra flesta fall. Sällan finns det 

referenser av något slag, så dessa klassas främst som 

praktiska källor: källor där informationen testats för att 

undersöka dess validitet. 

All testning av internetkällor har skett i samma testmiljö 

som studien utförts.  

Replikerbarhet 

För att underlätta replikerbarheten för studien har 

installationsguider för SIP-servrarna skrivits.
11

 Dessa utgår 

ifrån ett system identiskt med den testmiljö som använts vid 

studien. Detta innebär att det  inte är helt säkert att 

installationsguiderna är aktuella för ett liknande system, 

vilket kan skada replikerbarheten.  

Installationsguiderna borde vara användbara för alla 

Debian-baserade Linux-system, men det finns tyvärr inga 

garantier för att så är fallet. Olika installationer av samma 

OS kan också rent lokalt innebära skillnader, såsom 

mapparnas utplacering och behov av att arbeta som 

administratör. 

På det stora hela anses dock undersökningen vara 

replikerbar, så långt författarna lyckats dela med sig av de 

förhållanden som rått vid studiens utförande. 

Reliabilitet 

Studiens pålitlighet anses vara hög, då de viktigaste 

jämförelser som gjorts går att räkna som allmänna 

uppfattningar enligt forskning, alternativt statistik där 

resultaten talar ett tydligt språk. 

Möjligheten att få ett liknande resultat vid en studie i en 

liknande testmiljö är mycket trolig, då upprepade tester 

visade på mycket liknande resultat. Det är dock möjligt att 

                                                           

10
 Se bilaga Installationsguider för källhänvisningar. 

11
 Se bilaga Installationsguider för detaljer. 

servrarna betér sig något annorlunda i en annan miljö, vilket 

i sin tur skulle – rent hypotetiskt, kunna resultera i att en 

annan av de fyra testade servrarna visar på bättre resultat. 

Validitet 

I ett idealt, för studien avsett, sammanhang hade 

undersökningen testat faktiska Android-applikationers 

betéende i kombination med de SIP-servrar som testats. 

Därför har studien inte kunnat testa exakt det som den haft 

avsett att testa, utan fått begränsa sig till likvärdiga 

situationer i största möjliga mån. Dels av tekniska men 

också av praktiska skäl. På grund av testmiljöns 

uppsättning, är förhoppningen dock att resultatet skall vara 

applicerbart även där fysiska mobila enheter använts hellre 

än virtuella. 

ARBETET I ETT VIDARE SAMMANHANG 

IP-telefoni är högaktuellt i dagens samhälle, där analoga 

och digitala telefoner nästan ersatts helt av den yngre 

generationen. Mobiltelefoner och P2P-tjänster via internet 

används i mycket större utsträckning, och WiFi finns 

tillgängligt nästan överallt.  

Valet av SIP-server är högst aktuellt i detta sammanhang, 

då tillgängligheten gör att fördröjningar i någon form, samt 

förlust av data, inte är accepterad av de kunder som 

förväntas använda tjänsten.  

Ur ett etiskt samt samhällsnyttigt perspektiv, är 

förhoppningen att IP-telefoni – då framförallt VoIP – skall 

ersätta det gamla telefonnätet, och då också minska antalet 

telefon-enheter som finns. I dagsläget är IP-telefoni inte 

tillräckligt pålitligt för att helt ersätta någon annan form av 

telefoni – vanliga mobiltelefoner och analoga telefoner har 

fortfarande högre utnyttjningsgrad. IP-telefoni är beroende 

av en fungerande internetuppkoppling, och även om det 

blivit allt färre områden som helt saknar täckning fungerar 

det fortfarande inte överallt.  

Med färre enheter och billigare telefoni, är förhoppningen 

att fler ska ha råd att använda tekniken mer extensivt.  

SLUTSATSER 

Undersökningen fick begränsas ganska kraftigt då tiden var 

en avgörande faktor för arbetet. Faktorer som RTT och 

användarvänlighet fick prioritet över vissa andra intressanta 

faktorer. Hade mer tid för testning funnits kunde mer 

tekniskt betydande tester kunnat genomföras. Te.x. Hade 

det varit ett stresstest av varje server kunnat ge mer tydliga 

resultat gällande effektiviteten av varje server. Även mer 

konkreta jämförelser med en IOS klient gentemot Android 

klient där RTT och behandling av data skulle kunna 

avskilja hur stora skillnader varje server arbetar mot olika 

typer av operativsystem. Det finns även skillnader inom 

Android mellan olika tillverkare av telefoner. Att kunna 

göra tester mellan de olika tillverkarna skulle vara av 

intresse för framtida studier. 



 

Applikation av studien 

Syftet med studien var att utvärdera Open Source SIP 

lösningar på serversidan. Att ha en bra grund för att avgöra 

vilken SIP-server som ska användas under ett projekt sparar 

inte bara tid utan ger en större chans till ett bättre 

slutresultat. Genom att framlägga studien skapas en grund 

för de val som görs angående SIP-servrar när det handlar 

om Open Source. Det går att använda resultaten i studien 

till att jämföra med nya SIP-servrar som en riktlinje som ett 

sätt att mäta hurvida den nya SIP-servern kan konkurrera 

mot de etablerade och testade SIP-servrarna.  

Den tänkta målgruppen för studien är mindre företag som 

vill skapa ett VoIP-nätverk inom företaget eller liknande 

uppsättningar. Det är inte tänkt för kommersiellt bruk då 

alla SIP-servrar är av typ Open Source och troligtvis måste 

licensieras om det är tänkt att användas så. Även studenter 

och privatpersoner kan tänkas ha nytta av studie för mindre 

projekt eller privat bruk då val av SIP-server kan vara 

komplicerat och ha stor påverkan på resultatet av projektet. 

Studien ger då målgruppen handgripliga resultat inom de 

parametrar som är mer intressant för den typen av projekt 

där kvalité, användarvänligheten och installation har större 

vikt 

Avslutningsvis 

Genom studien har vi kunnat testa fyra av de vanligaste 

Open Source SIP-servers på marknaden. De genomförda 

testerna på dessa servrar gav tydliga resultat för hur stora 

skillnaderna är när det handlar om Open Source för SIP-

servrar. Kamailio hade tydligt bäst resultat i testerna och 

visade upp bra funktionalitet tillsammans med en Android 

klient. Studiens syfte har genom testerna kunnat uppnås och 

resultatet ger sin tydliga bild.  

Kamailio var den enda servern med uppdaterad 

dokumentation vilket är väldigt viktigt när det gäller Open 

Source då de oftast har mer begränsad support än 

betalversioner. Allt från databas till installation höll sig 

enkelt under hela installationen. Kvalitén på ljudet var 

mycket bra och fördröjningen låg. Kamailio hade, trots sitt 

rykte om sig att vara svårt att konfigurerar, höga testresultat 

och användarvänlighet. Frågan om vilken Open Source SIP-

server som skulle effektivisera VoIP-applikationer för 

Android blir enligt studien Kamailio med en tydlig 

marginal gentemot de andra testade servrarna. 

ARBETSFÖRDELNING 

Då denna studie är ett examensarbete utfört av två studenter 

på kandidatprogrammet Innovativ Programmering år 3, 

Linköpings Universitet, behövs arbetsfördelningen 

förtydligas något.  

Arbetet under undersökningen har i största möjliga mån 

varit ett fullständigt samarbete, där ingen del lagts på den 

ena eller andra författaren. Varje studie har delats av 

författarna, som  fört en konstant dialog över val av källor, 

servrar samt frågeställningar. 

Det fall där tydlig uppdelning skett, har främst varit vid 

installationen av servrarna. Sammanställning av 

installationsguider gjordes av Ida Enbrant, själva 

installationen av Marcus Hellgren, under live-

dokumentation av Ida. Under testningen av SIP-servrarna 

hanterade författarna varsin klient så att varje samtal kunde 

utvärderas samtidigt från båda sidorna av samtalet gällande 

ljudkvalité och fördröjning av ljudet. På så vis kunde 

undersökningen utvärdera om det var någon skillnad 

beroende på vilken klient som agerade UAS och vilket som 

agerade UAC. 

Felsökning vid problem utfördes av bägge författare.  
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Bilagor 

INSTALLATIONSGUIDER 

Installationsguide OpenSIPS med MySQL 

Operativsystem: Ubuntu 12.04 LTS 

Nedan följer en lista över de installationer som krävs innan det är möjligt att kompilera OpenSIPS. Notera att de flesta 

kommandon kräver sudo. Detta har dock inte skrivits ut. Version 1.10.1 var senaste stabila utgåvan vid studiens 

genomförande. 

I vissa fall finns alternativa sökvägar, beroende på var i systemet konfigurationsfiler befinner sig. Dessa alternativ är 

markerade med kursiv stil. 

Förkrav 

 En C-kompilator, förslagsvis gcc, suncc eller icc. Senaste versionen är ej ett krav, men att rekommendera. Vi 

använde gcc. 

 bison eller yacc (Vi valde bison, då fler servrar använder det.) 

 flex 

 GNU Make 

 sed och tr 

 GNU tar och gzip, om ”make tar” används. 

 GNU install eller BSD install 

 openssl (TLS support) 

 libsctp (SCTP support) 

 libexpat (Jabber gateway support) 

 libperl -libs och devel header (Perl support) 

 libsnmp9 -libs och devel headers (SNMP support) 

 libldap libs och devel headers (v2.1 eller högre. LDAP support) 

 libconfuse och devel headers (Carrierroute-module support) 

 libncurses5-dev och m4 (OpenSIPS grafiska användargränssnitt) 

Förberedande 

Notera att MySQL behövs för att lagra de användare som sedan används vid testerna. Kör följande för att förbereda inför 

installationen: 

>> apt-get update && apt-get upgrade 

>> apt-get install build-essential openssl bison flex 

>> apt-get install mysql-server libmysqlclient18 libmysqlclient-dev 

MySQL behöver ett root-lösenord, så skapa ett sådant vid behov.  

Hämta hem senaste versionen av OpenSIPS. Notera att vi använder versionen med TLS-stöd. 

 

>> cd /usr/src 

>> wget http://opensips.org/pub/opensips/1.10.1/src/opensips-1.10.1_src.tar.gz  

Extrahera:  
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>> tar xvzf opensips-1.10.1_src.tar.gz 

>> cd opensips-1.10.1-tls 

Kompilering och installation  

Notera att db_mysql inte är standard, och kommer inte att inkluderas om det inte läggs till under make.  

>> make all include_modules="db_mysql" modules 

>> make install include_modules="db_mysql" modules 

Konfigurering 

Kopiera följande filer från den extraherade mappen in i installationsmappen.  

>> cp /usr/src/opensips-1.10.1-tls/packaging/debian-lenny/opensips.default /etc/default/opensips 

>> cp /usr/src/opensips-1.10.1-tls/packaging/debian-lenny/opensips.init /etc/init.d/opensips 

Öppna konfigurationsfilen för default: 

>> nano /etc/default/opensips 

Och ändra följande: 

 

RUN_OPENSIPS=yes 

USER=opensips 

GROUP=opensips 

MEMORY=128 

Öppna konfigurationsfilen för init: 

>> nano /etc/init.d/opensips 

Och ändra följande: 

DAEMON=/usr/local/sbin/opensips 

För att init ska kunna köra, krävs att den får de rättigheter den behöver. Kör därför: 

>> chmod +x /etc/init.d/opensips 

Stöd för MySQL 

Lägg till en användare:  

>> adduser opensips 

>> mkdir /var/run/opensips 

Öppna konfigurationsfilen: 

>> nano /usr/etc/opensips/opensipsctlrc 

Alternativt: 

>> nano /usr/local/etc/opensips/opensipsctlrc 

Och gör följande ändringar:  

 

SIP_DOMAIN=localhost 

DBENGINE=MYSQL 

DBHOST=localhost 

DBNAME=opensips 
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DBRWUSER=opensips 

DBRWPW="opensipsrw" 

DBROUSER=opensipsro 

DBROPW=opensipsro 

DBROOTUSER="root" 

USERCOL="username" 

INSTALL_EXTRA_TABLES=ask 

INSTALL_PRESENCE_TABLES=ask 

INSTALL_SERWEB_TABLES=ask 

CTLENGINE="FIFO" 

OSIPS_FIFO="/tmp/opensips_fifo" 

PID_FILE=/var/run/opensips/opensips.pid 

Notera ordningen. Om DBROPW inte existerar, skapa den, annars tas bara # bort, och värdena kontrolleras så att de stämmer. 

Skapa databas 

Kör följande för att skapa databasen för användare:  

>> opensipsdbctl create 

Öppna följande konfigurationsfil:  

>> nano /usr/etc/opensips/opensips.cfg 

alternativt 

>> nano /usr/local/etc/opensips/opensips.cfg 

Först, redigera vilken domän och port OpenSIPS ska lyssna på. Default är 127.0.0.1:5060, men för att det ska vara möjligt att 

använda externa softphones, måste serverns egen IP-adress finnas här.  

Låt 127.0.0.1:5060 vara kvar, och skriv en likadan post under med serverns IP. 

Leta rätt på var URI module laddas in, och placera följande direkt efter: 

#### MYSQL module #### 

loadmodule "db_mysql.so" 

Något längre ner, ersätt: 

 Modparam(”usrloc, ”db_mode”, 0) 

med 

modparam("usrloc", "db_mode", 2) 

modparam("usrloc", "db_url", "mysql://opensips:opensipsrw@localhost/opensips") 

Skapa användare i databasen 

För att skapa användare används följande syntax: 

>> opensipsctl add user passwd 

Vi skapade två enkla användare: 

>> opensipsctl add 1234 1234 

>> opensipsctl add 5678 5678 

 

Köra OpenSIPS 

För att starta OpenSIPS, kör följande:  

>> /etc/init.d/opensips start 
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eller 

>> sudo opensipsctl start 

Du bör nu se texten:  

>> INFO: Starting OpenSIPS : 

>> INFO: Started (pid xxxx) 

OpenSIPS är nu igång och redo att användas. För att stoppa servern, kör följande:  

>> /etc/init.d/opensips stop 

eller 

>> sudo opensipsctl stop 

Felsökning vid start 

Om följande felmeddelande syns vid start:  

ERROR: PID FILE /var/run/opensips/opensips.pid does not exist – OpenSIPS start failed 

Så kan det betyda att mappen opensips.pid ska finnas i försvunnit. Det är ett vanligt fel vid omstart av systemet. Om mappen 

inte längre existerar, kör följande för att skapa en ny:  

>> mkdir /var/run/opensips 

Liveuppdatering 

För att kontrollera serverns aktivitet under användning, kör följande:  

>> opensipsctl monitor 

Användargränssnitt 

För att köra OpenSIPS installationsinterface, kör följande:  

>> sudo make menuconfig 

För att konfigurera OpenSIPS, kör följande:  

>> osipsconfig 

Notering: 

Sökvägen till OpenSIPS installation är: 

/usr/etc/opensips  

eller 

/usr/local/etc/opensips/ 

Felsökning 

Om opensipsdbctl.mysql inte skapas, måste OpenSIPS installeras om. För att kunna köra om make all, måste servern tas bort 

fullständigt först, annars kommer inga ändringar träda i kraft. 

För att hitta alla OpenSIPS filer, kör: 

>> find / -name opensips* 

 

Ta bort alla mappar du hittar, med rm –rf och alla filer med rm. Slutligen måste några extrafiler tas bort. De heter som 

följande:  

 osipsconsolerc 
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 osipsconsole 

 osipsconfig 

 osipsconsole 

OpenSIPS är nu helt borttaget. Börja om från början i installationen. 

KÄLLOR (2014-04-02): 

1. http://www.opensips.org/Documentation/Install 

2. http://sourceforge.net/p/opensips/svn/HEAD/tree/trunk/INSTALL 

3. http://vidodz.wordpress.com/2009/07/28/install-opensips-on-debian-or-ubuntu/ 

4. http://www.voip-info.org/wiki/view/Opensips+Installation,+How+to. 

5. http://en.it-usenet.org/thread/17135/6495/ 

6. http://viop4learn.blogspot.se/2014/03/how-to-uninstall-opensips-how-to-un.html 

7. http://opensips.org/pub/opensips/1.10.1/src/opensips-1.10.1_src.tar.gz 

 

Installationsguide Freeswitch 

Operativsystem: Ubuntu 12.04 LTS 

FreeSWITCH klonar du från deras GIT repository. Nedan följer en lista över de installationer som krävs innan det är möjligt 

att kompilera FreeSWITCH. Notera att vissa installationer kräver sudo. Version 1.2 var senaste stabila utgåvan vid studiens 

genomförande. 

Förkrav 

 GIT klient (git-core) 

 G++ 

 Python 

 Bison 

 pcre 

 curl 

 expat 

 ssl 

 tiff4 

 x11 

 unixodbc 

 zlib1g 

 zrtpcpp 

 asound2 

 ogg 

 vorbis 

 perl 

 gdbm 



 - 6 - 

 db 

 uuid 

 ncurses 

 speex 

 

Förberedande 

För att installera samtliga, kör följande: 

 

>> sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libssl-dev libtiff4-dev libx11-dev  

>> unixodbc-dev zlib1g-dev libzrtpcpp-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libperl-dev >> libgdbm-dev libdb-dev 

python-dev uuid-dev bison autoconf g++ libncurses-dev libsqlite3-dev libpcre3-dev libspeex-dev libspeexdsp-dev libedit-dev 

 

Klona FreeSwitch GIT repository till /usr/local/src/: 

 

>> sudo git clone git://git.freeswitch.org/freeswitch.git 

 

Byt till FreeSWITCH map, och kör bootstrap: 

   

>> cd freeswitch 

>> sudo ./bootstrap.sh 

 

Öppna module.conf i källmappen för FreeSWITCH och ta bort # på följande:  

 

 mod_curl 

 mod_nibblebill 

 mod_v8 

 mod_xml_curl 

 

Felsökning förkrav 

Om sqlite3, pcre, speexdsp och libedit inte installerades korrekt, kör följande:  

>> sudo apt-get install libsqlite3-dev 

>> sudo apt-get install libpcre3-dev 

>> sudo apt-get install libspeexdsp-dev 

>> sudo apt-get install libedit-dev 

 

Kompilera och konfigurera 

För att kompilera, kör följande:  
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>> sudo ./configure 

>> sudo make 

 

Installera FreeSWITCH 

 

>> sudo make all install cd-sounds-install cd-moh-install 

 

Starta och stoppa FreeSWITCH 

 

Starta:  

>> sudo ./freeswitch 

 

Stoppa (från konsol): 

>> shutdown 

 

Stopp (utanför konsol): 

>> freeswitch -stop 

 

Användare 

Att lägga till användare i FreeSWITCH är så komplicerat att vi rekommenderar att de användare som finns med vid 

installationen används.  

 

UA1: 1000 

UA2: 1002 

Lösenord: 1234 

 

Det är möjligt att ringa från serverdatorn, genom att ladda in modulen mod_portaudio från FreeSWITCH terminal när servern 

är igång: 

 

>> load mod_portaudio 

 

Och sedan använda följande kommando för att ringa: 

>> pa call XXXX 

 

Där XXXX representerar en användare eller ett testnummer.  
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Viktig notering 

Observera att vi aldrig lyckades lägga till användare själva, och att när FreeSWITCH väl valde att fungera har vi ingen aning 

om varför. Servern fungerade bara helt plötsligt efter ungefär 20 omstarter och 6 ominstallationer. 

KÄLLOR (2014-04-07):  

1. http://wiki.freeswitch.org/wiki/Linux_Quick_Install_Guide 

2. http://www.xinotes.net/notes/note/1457/ 

3. http://stackoverflow.com/questions/9456069/how-to-get-sqlite3-in-the-pkg-config-search-path-so-i-can-build-

postler-from-sou 

 

Installationsguide Kamailio 

Operativsystem: Ubuntu 12.04 LTS 

Kamailio klonar du från deras GIT repository. Nedan följer en lista över de installationer som krävs innan det är möjligt att 

kompilera Kamailio. Notera att vissa installationer kräver sudo. Version 4.1.2 var senaste stabila utgåvan vid studiens 

genomförande. 

Förkrav 

 GIT klient (git-core)  

 En C-kompilator, förslagsvis gcc, suncc eller icc. Senaste versionen är ej ett krav, men att rekommendera. Vi 

använde gcc. 

 bison  

 flex 

 libmysqlclient-dev 

 make 

Frivilliga bibliotek för moduler 

Dessa är ej nödvändiga för studien. 

 libssl-dev 

 libcurl4-openssl-dev 

 libxml2-dev 

 libpcre3-dev 

Förberedande 

 

Först måste en mapp skapas för installationen:  

>>  mkdir -p /usr/local/src/kamailio-4.1 

>>  cd /usr/local/src/kamailio-4.1 

 

Sedan måste Kamailios GIT repository klonas: 

>>  git clone --depth 1 --no-single-branch git://git.sip-router.org/sip-router kamailio 

>>  cd kamailio 

>> git checkout –b 4.1 origin/4.1 
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Kompilera och konfigurera 

>>  make cfg 

 

Öppna modullistan för konfigurering: 

>>  nano -w modules.lst 

 

Lägg till: include_modules= db_mysql 

 

Kompilera  

>>  make all 

 

Installera 

>>  make install 

 

Kamailio startar automatiskt efter installation. För att kontrollera vad Kamailio lyssnar på, kör: 

>> Kamailio 

 

Starta/stoppa Kamailio 

>>  chmod 755 /etc/init.d/kamailio  

 

Ändra följande:  

>>  DAEMON=/usr/local/sbin/kamailio 

>>  CFGFILE=/usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg 

 

Kopiera konfigurationsfilen och byt namn på den till ‘kamailio’. (NOT: Kamailio 4.1.2 använder 4.0-versionens 

konfiguration.) 

>> cp /usr/local/src/kamailio-4.0/kamailio/pkg/kamailio/deb/debian/kamailio.default /etc/default/ directory/kamailio 

 

Skapa mapp för pid: 

>> mkdir -p /var/run/kamailio 

 

Skapa en användare:  

>> sudo adduser --quiet --system --group --disabled-password \ 

        --shell /bin/false --gecos "Kamailio" \ 

        --home /var/run/kamailio kamailio 

>> sudo chown kamailio:kamailio /var/run/kamailio 
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Det går nu att starta och stoppa Kamailio manuellt med följande kommandon:  

 

>> sudo /etc/init.d/kamailio start 

>> sudo /etc/init.d/kamailio stop 

 

Felsökning 

Kamailio kan fastna och misslyckas med att stänga ned. När det händer, kör: 

>> kill all kamailio 

 

Lägga till användare till Kamailio 

Börja med att aktivera Kamailios stöd för MySQL:  

>> nano -w /usr/local/etc/kamailio/kamctlrc 

 

Ändra följande:  

DBENGINE=MYSQL 

SIP_DOMAIN=<din serveradress> 

 

Du kan nu skapa databasen:  

>> /usr/local/sbin/kamdbctl create 

 

Skriptet lägger till två exempelanvändare i databasen:  

 

UA1: kamailio, lösenord: kamailiorw 

UA2: kamailioro, lösenord: kamailioro 

 

Öppna Kamailios konfigurationsfil: 

>> nano /usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg 

 

Leta rätt på MySQL-delen i konfigurationsfilen, och följ instruktionerna. Det som ska göras är tillägg längst upp i filen, 

liknande detta:  

#!define WITH_MYSQL 

#!define WITH_AUTH 

#!define WITH_USRLOCDB 

 

Notera att Kamailios root-lösenord för MySQL är ”kamailiorw”. 

Källor (2014-04-02): 

1. http://www.kamailio.org/wiki/install/4.0.x/git 
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Yate installationsguide 

Operativsystem: Ubuntu 12.04 LTS 

Yate hämtas hem via deras SVN, men det går också bra att hämta en tar från deras hemsida och extrahera. Nedan följer en 

lista över de installationer som krävs innan det är möjligt att kompilera Yate. Notera att vissa installationer kräver sudo. 

Version 5.2 var senaste stabila utgåvan vid studiens genomförande. 

Förkrav 

 SVN 

 En C-kompilator, förslagsvis gcc, suncc eller icc. Senaste versionen är ej ett krav, men att rekommendera. Vi 

använde gcc. 

Förberedande 

För att hämta hem Yate från SVN, kör följande: 

>> sudo svn checkout http://voip.null.ro/svn/yate/trunk yate-SVN 

>> cd yate-SVN 

 

Kompilering och konfiguration 

För att generera konfigurationsfiler, kör följande:  

>> sudo ./autogen.sh 

>> sudo ./configure 

 

För att kompilera, kör följande: 

>> sudo make 

 

Skapa användare 

För att skapa användare läggs de till i filen /conf.d/regfile.conf.sample enligt följande syntax:  

[1234]  

password=1234 

 

Observera att namnet på filen måste ändras till regfile.conf 

 

Starta och stoppa Yate 

Yate behöver inte installeras, utan körs direct med följande:  

>> sudo ./run 

 

Detta startar Yate i daemon-läge: 

>> sudo ./run -d 

 

Observera att i daemon-läge ges ingen feedback. 
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För att stoppa Yate: 

>> ctrl-c 

 

För att stoppa och starta om: 

>> ctrl-\ 

 

Liveuppdatering 

För att kontrollera status på Yate, kör följande: 

>> Telnet 0 5038 

 

Debug 

>> sudo ./run - vvvvvv  

 

alternativt 

>> yate -vvvvv -l logfile -d -s -r  

 

Källor (2014-04-07):  

1. http://docs.yate.ro/wiki/Beginners_in_Yate 

2. http://yate.null.ro/pmwiki/index.php?n=Main.Download 

3. http://docs.yate.ro/wiki/Stopping_and_restarting_Yate 

4. http://yate.null.ro/pmwiki/index.php/Main/Regfile 

5. http://yate.null.ro/pmwiki/index.php?n=Main.MonitoringYate 

6. http://docs.yate.ro/wiki/Beginners_in_Yate 

7. http://yate.null.ro/pmwiki/index.php?n=Main.Eventlogs 
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