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Abstrakt 
 

H.323 och Session Initiation Protocol är två olika protokoll som kan användas t ex 

för att koppla upp röstsamtal eller videosamtal via Internet. Det är ofta önskvärt i en 

uppkoppling mellan två personer att personerna kan autentisera sig för varandra. 

Denna autentisering är avsedd att garantera identiteten på deltagarna i 

kommunikationen. Den här undersökningen jämför protokollens struktur vid 

autentiseringen och visar skillnader i säkerhetssynpunkt. Autentisering finns i 3 

skikt i de båda protokollen. I applikationsskiktet skiljer sig protokollen åt då SIP 

använder sig av lösenord för autentisering medan H.323 både kan använda lösenord 

och en PKI-baserad lösning med utbyte av nyckelcertifikat. I transportskiktet och 

nätverksskiktet kan båda protokollen använda TLS och IPSec för autentisering och 

därmed är det ingen större skillnad på protokollen i dessa skikt. 

 

Nyckelord : H323,  SIP,  Autentisering,  PKI, TLS, IPSec 
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1 Inledning 

Dagens samhälle bygger mycket på kommunikation mellan människor. Internet är en 

viktig beståndsdel i denna kommunikation och idag övergår allt fler från vanlig 

telefoni till Internetbaserad telefoni så kallad IP-telefoni. Telefoni via Internet 

använder en teknik som kallas VoIP (Voice Over Internet Protocol). För att samtalen 

ska kunna ”kopplas” inom VoIP så används olika protokoll och i den här uppsatsen så 

kommer två av de vanligaste att granskas med fokus på autentiseringen. De protokoll 

som kommer att undersökas är H.323 och SIP (Session Initiation Protocol) och dessa 

kommer att jämföras med varandra utifrån manualer och tidigare gjorda studier av 

protokollens autentiseringsdel. 

1.1 Problem 

Idag finns det ett flertal olika protokoll som har för avsikt att skapa en ”koppling” 

mellan två olika entiteter som kommunicerar genom internet. Protokollen använder sig 

av olika metoder för att autentisera klienter för servrar och servrar för servrar. De 

olika protokollen har olika strukturer när det gäller autentisering och dessa granskas i 

den här undersökningen.  

 

Leverantörer av IP-telefoni har oavsett vilket protokoll deras system bygger på ett 

stort behov av att autentisera deras kunder. Det finns flera olika anledningar till varför 

detta är nödvändigt. En viktig anledning är att när kunder ringer till varandra så måste 

någon form av debitering ske. Detta ligger naturligtvis i leverantörernas intresse 

eftersom de knappast vill förse kunder med IP-telefoni helt utan kostnad, med andra 

ord kommer autentisering att vara viktig även i framtiden.  

 

En annan anledning till varför autentisering måste ske är att användaren ska kunna 

känna sig säker på att han talar med rätt person. Detta är inget problem så länge man 

ringer till personer man känner eftersom man då själv kan styrka identiteten på 

personen man kommunicerar med genom att känna igen rösten. Om man däremot 

ringer personer på exempelvis företag eller myndigheter där man inte vet vem man 

pratar med så är det ju inte så säkert att man känner personen i fråga och då kan man 

ju inte själv styrka identiteten genom att känna igen rösten. I dessa fall krävs 

autentisering.   

1.2 Syfte 

Ett av syftena med den här undersökningen är att ta reda på vilka fördelar och 

nackdelar som finns när en jämförelse görs mellan de olika protokollens metoder att 

autentisera användare för varandra. Ett annat syfte är att genom denna undersökning få 

en bild av hur utvecklarna av standarder för protokollen har valt att prioritera 

säkerheten inom autentiseringen.      

1.3 Frågeställning 

Frågor som den här rapporten avser besvara är:  

 

 Finns det likheter när det gäller strukturen inom autentiseringen i de båda 

protokollen? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns inom autentiseringen i de båda 

protokollen? 
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1.4 Förväntat resultat 

Då H.323 är ett något äldre protokoll än SIP så är förväntningarna att SIP ska ha fler 

fördelar och färre nackdelar gentemot H.323 när de olika strukturerna inom 

autentiseringen jämförs. När två protokoll utvecklade av organisationer med olika 

inriktning(telecom och internet) jämförs så är förväntningarna att det ska synas 

skillnader på strukturer även inom autentiseringsdelen.    

1.5 Avgränsningar 

Det finns ett flertal protokoll som skapar sessioner för att kunna utväxla information. I 

den här undersökningen har bara de två mest vanliga inom IP-telefoni undersökts. 

Anledningen till detta är att de två ”stora” protokollen har så stor marknadsandel att de 

kändes mest naturliga att undersöka.  

 

Det hade varit intressant att se en helhetsjämförelse inom säkerheten mellan de olika 

protokollen men då säkerhet är ett ”oändligt” stort område så har det här arbetet 

begränsats till att enbart behandla autentiseringens struktur.  

 

Den här jämförelsen är baserad på röst och videokommunikation och därmed har inte 

autentiseringen i S/MIME som är en del i applikationsskiktet i Session Initiation 

Protocol analyserats eftersom den hanterar e-post och inte realtidskommunikation. 
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2 Teoretisk bakgrund  

För att beskriva en del grundläggande begrepp så kommer underliggande rubriker att 

ta upp definitioner av autentisering samt beskrivningar om hur H.323 och SIP fungerar 

samt vilka metoder som finns för att hantera autentiseringen i dessa. 

 

2.1 Säkerhet 

Säkerhet i allmänhet är ett mycket stort område och i den här undersökningen kommer 

den delen som hanterar autentiseringen att tas upp. I de flesta böcker om it-säkerhet så 

förekommer begreppet CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) och i 

”Handbok i IT-säkerhet ”[1] beskrivs detta som: 

 

 Sekretess. Innebär att datainnehållet inte ska kunna avslöjas av oauktoriserat 

objekt vare sig avsiktligt eller oavsiktligt. 

 Integritet. Innebär att inga modifieringar är gjorda på datainnehållet av 

oauktoriserat objekt. Att inga oauktoriserade förändringar i datainnehållet är 

gjorda av auktoriserat objekt. Att datainnehållet är konsistent.  

 Tillgänglighet. Innebär att informationen ska vara pålitlig och ständigt 

tillgänglig för behöriga användare.  

 

Som [12] påpekar så finns det en klar koppling mellan autentisering och symmetriska 

krypteringssystem avsedda för att upprätthålla datasekretess. T.ex. om Kajsa och Kalle 

delar på samma symmetriska krypteringsnyckel och Kalle kan avkryptera Kajsas 

krypterade meddelande så har han även autentiserat Kajsa eftersom hon är den enda 

personen i hela världen som kan skapa sådan kryptotext.  

 

Ett problem är ju distributionen av den symmetriska krypteringsnyckeln mellan Kalle 

och Kajsa. I regel används ett assymetriskt krypteringssystem till detta ändamål. T.ex. 

kan Kajsa i förväg skaffa Kalles publika krypteringsnyckel och kryptera med en 

tillfällig symmetrisk ”session key” som sedan skickas till Kalle. Kalle avkrypterar 

kryptotexten från Kajsa därmed erhåller han en kopia av ”session key”. 

 

Men nu förskjuts problemet till att Kajsa måste vara säker på att hon har den rätta 

publika nyckeln till Kalle. Om en CA(Certification Authority) har signerat Kalles 

publika nyckel och därmed skapat ett certifikat åt Kalle kan Kajsa kontrollera CA’s 

signatur på certifikatet. Det är alltså viktigt att Kajsa kan kontrollera dataintegriteten i 

Kalles certifikat. 
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2.2 Autentisering 

Autentisering innebär att en identitet verifieras för en annan identitet. Exempel på 

tillfällen när autentisering är nödvändig är [13]: 

 Vid inloggning 

 Vid kommunikation mellan olika system och när olika användare utväxlar 

meddelanden. Autentisering kan också vara nödvändig när meddelanden 

behöver verifieras dvs. att meddelandet inte ändrats sedan det lämnade 

avsändaren.  

 Vid kommunikation inom nätverk är autentisering nödvändig mellan olika 

routrar, servrar och klienter och då används autentiseringsprotokoll innan 

några andra protokoll får köras.  

 

Enligt Post och Telestyrelsen(PTS) så finns det ett antal sätt att autentisera användare 

vid distansanslutning. PTS utger att autentisering med hjälp av PKI (Public Key 

Infrastructure) är den mest säkra autentiseringsmetoden och att enkel 

lösenordsautentisering är den metod som är mest sårbar[14].  

 

Ett annat sätt att autentisera användare enligt PTS[23] är att använda så kallade 

biometriska metoder. Dessa metoder använder egenskaper hos personen för att styrka 

dess identitet. Exempel på egenskaper som kan utnyttjas för identifiering är 

fingeravtryck, iris, röst eller ansiktsform. Vidare skriver PTS att det finns två problem 

med dessa biometriska metoder. Det ena problemet är att personer som ska accepteras 

istället avvisas och det andra problemet är när en obehörig person accepteras när den 

istället skulle ha avvisats. Det är fullt möjligt att reducera felmarginalen på det ena 

problemet men det leder vanligtvis till att det andra problemet blir större. Därför 

används ett mått (Crossover Error Rate, CER) för att beteckna när de båda feltyperna 

är lika frekventa.   

 

Säkerheten och användbarheten inom biometrisk autentisering analyseras av Vaclav 

Matyas and Zdenek Rıha [11] och där kommer de fram till att metoden helst inte ska 

användas för att identifiera datorer eller meddelanden eftersom de personliga 

egenskaper som används för identifikation måste lagras och därmed inte kan vara 

garanterat hemliga. 
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2.3 Public Key Infrastructure(PKI) 

PKI sägs ofta vara en standard men i själva verket är PKI en samling av policys 

produkter och procedurer som lämnar utrymme för tolkning. Strukturen gör det 

möjligt för användare att kommunicera över ett osäkert nätverk. Användarna kan 

utbyta data genom att använda ett kryptonyckelpar som innehåller en privat och en 

publik nyckel. Dessa nycklar tillhandahålls av något företag som är godkänt av 

användaren[17]. Företagen kallas Certification Authorities(CA) och ett exempel på ett 

sådant företag är VeriSign. Mer om certifikat kommer lite senare i den här rapporten. 

PKI är en infrastruktur som möjliggör: 

 

 Stark autentisering: Lösenordsförfarandet gör det möjligt för måldatorn att 

autentisera personer som redan registrerat sig på måldatorn. Certifikat gör det 

även möjligt för måldatorn att autentisera personer som inte tidigare 

registrerat sig.  

 Säker e-post: Innebär att mottagaren verifierar vem sändaren är genom att 

sändaren antingen signerat e-posten med ett signeringscertifikat(d.v.s 

sändarens privata krypteringsnyckel) eller om kraven på säkerhet är högre 

även krypterat meddelandet. I fallet med kryptering så krävs även ett 

krypteringscertifikat. 

 Digitala signaturer: Möjliggör elektronisk signering vid transaktioner som 

gäller t ex sjukanmälan, beställning av varor och liknande. 

 Säker fjärråtkomst: Utbyte av certifikat krävs så att nätverksservrar och 

användare kan verifiera varandra. 

 Filkryptering: Information kan skyddas genom att den krypteras med hjälp av 

ett krypteringscertifikat. 

 Kodsignering: Ett sätt att säkra tjänster på webben genom att ett certifikat 

utfärdat av en betrodd instans verifieras av användaren. Betrodd instans kan 

vara exempelvis VeriSign, Posten eller TeliaSonera. 

 Informationsintegritet: Handlar om att ge rättigheter till information och för 

olika användare, användargrupper. Rättigheterna kan beröra t ex hur 

informationen får hanteras(exempelvis om den får läsas, skrivas ut, skickas 

vidare, giltighetstid och hur många gånger informationen får konsumeras). 

 Säker uppkoppling: Kopplingar mellan klient och webbservrar som säkras 

med hjälp av SSL/TLS[1]. 

 

 

Bland dessa punkter så är den första punkten som beskriver stark autentisering särskilt 

intressant då detta arbete har fokus på autentisering. För att autentisera entiteter för 

varandra så bör certifikat utväxlas som komplement till lösenordet.  
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Certifikat 

En publik nyckel och en identitet binds samman i ett certifikat som sedan signeras av 

en certifieringsinstans för att garantera att bindningen är äkta. 

 

Det är viktigt att förstå att certifikat är en signerad publik nyckel. Om en 

certifieringsinstans (exempelvis VeriSign) generar ett nyckelpar år Kalle så signerar 

VeriSign Kalles publika nyckel för att skapa ett certifikat. Sedan måste VeriSign se 

till att Kalles privata nyckel levereras till Kalle på ett mycket säkert sätt. VeriSign 

lovar i princip att inte behålla en kopia av Kalles privata nyckel och Kalle måste nu 

vara införstådd om att nyckeln ska förvaras på ett säkert sätt. Om inte Kalle skyddar 

sin privata nyckel så fallerar hela PKI infrastrukturen. Det är också viktigt att Kalle 

och alla andra användare som vill autentisera Kalle i förväg förses med en äkta kopia 

av VeriSigns publika nyckel. Först då kan användarna kontrollera VeriSigns signatur 

på Kalles (och alla andras) certifikat[12]. 

 

Certifieringsorganet har till uppgift att utföra certifieringar och i många länder utgörs 

dessa instanser för IT-säkerhet av organ med koppling till myndighet med ansvar för 

nationell säkerhet eller av landets regering[1].  

 

Cerifieringsinstans för publika nycklar(Certificate Authority) är en instans som är 

betrodd av flera användare och har till uppgift att skapa och utge nyckelcertifikat. 

Instansen kan även ha andra uppgifter som att skapa nyckelpar med en öppen och en 

hemlig nyckel ett s.k. nyckelpar för varje användare samt att hålla och sprida en 

spärrlista(certificate revocation list) för indragna certifikat[1]. 

 

OSI-Modellen  

OSI (Open Systems Interconnection) är en modell för datorkommunikation som 

innehåller 7 olika lager. Dessa lager (kallas skikt) ska tillhandahålla en specifik teknik 

som inte är beroende av andra lager i modellen. I figur 1 visas en bild över de olika 

skikten i OSI-modellen[24]. 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1: En illustration över OSI-modellen[24].  
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3 Metod 

I den här undersökningen görs en studie av de olika protokollen SIP och H.323. 

Jämförelsen mellan de olika protokollen sker genom att IETF’s och ITU’s standarder 

och rekommendationer för de båda protokollen studeras samt att tidigare gjorda 

studier på autentiseringen hos respektive protokoll granskas. Genom att noggrant 

studera materiel som innehåller information om de båda protokollen samt om 

autentiseringen inom de båda så görs en bedömning utifrån de fakta som tagits fram 

utifrån dessa referenser. Jämförelsen av säkerheten inom autentiseringen baseras på 

PTS’s beskrivning av vilken struktur som är säkrare att implementera. För att kunna se 

vilka skillnader som finns mellan protokollen så har jämförelsen gjorts på det sätt att 

autentiseringen jämförts i respektive skikt(transport-, nätverks- och 

applikationsskiktet).  
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4 Genomförande 

Den här undersökningen har genomförts på HIG (Högskolan i Gävle) och 

litteraturstudierna är gjorda utifrån högskolans biblioteks databaser men även utifrån 

bibliotekets litteratur. De flesta av referenserna är tagna ifrån ACM’s databas på grund 

av att källorna som hittades där var mest relevanta för detta arbete. Anledningen till att 

större delen av källorna är elektroniska är antagligen att IP-telefoni ännu inte är 

tillräckligt utbrett samt att tekniken är förhållandevis ny. Nedan presenteras 

protokollen i korthet. 

 

4.1 Session Initiation Protocol(SIP) 

SIP utvecklades av Internet Engineering Task Force i slutet på1990-talet. Den första 

versionen kallades draft-mmusic-sip-00 och där stod inte music för musik utan hade 

betydelsen Multiparty Multimedia Session Control.  

 

På IETF’s webbsida finns den officiella standarden(rfc3261) för SIP och här kommer 

en väldigt kort sammanfattning[2]. SIP är ett protokoll som skapar, modifierar och 

avslutar en session mellan en eller flera deltagare. Deltagare av sessionen kan befinna 

sig på flera platser och en deltagare kan ha flera alias. Kommunikationen mellan 

deltagarna kan ske genom olika media och ibland flera olika media samtidigt. 

Protokollet är utvecklat av IETF MMUSIC Working Group och används främst inom 

sessioner som hanterar multimedia och internet telefoni. SIP har fem faser av 

skapande, upprätthållande och avslutande av kommunikation: 

 

 Lokalisera användaren 

 Avgöra om användare är tillgänglig 

 Undersöka kapaciteten hos användarna och bestämma vilka medieparametrar 

som ska användas 

 Skapa sessionen mellan den som vill skapa förbindelse och den som ”svarar”. 

 Att upprätthålla en förbindelse. Innefattar även transfer, modifiering av 

parametrar och avslutande av sessionen. 

 

SIP är att betrakta som en komponent i multimedial arkitektur där även andra 

protokoll agerar som t ex Real-time Transport Protocol (RTP) och Real-time 

Streaming Protocol (RTSP). Dessa protokoll kontrollerar leveransen av mediet som 

ska överföras som då sker utan inblandning av proxyservrar. 

I figur2 åskådiggörs hur SIP’s fysiska komponenter är sammankopplade. 

 

 
Figur2: En överblick av ett SIP-nätverk och dess olika komponenter [15]. 
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För att förklara olika delar inom SIP så beskrivs här några olika komponenter[3]: 

User Agent: 

User agent är en applikation som innehåller en agent hos både servern(User Agent 

Server) och klienten(User Agent Client). På bilden ovan så finns det agenter hos både 

terminalerna och servrarna. 

Stateful proxy: 

En stateful proxy är en server som tar emot en inkommande förfrågan och sedan 

memorerar förfrågan för att kunna använda samma förfrågan igen om den behöver t ex 

modifieras vid ett senare tillfälle.  

Stateless proxy: 

En stateless proxy fungerar så att när en förfrågan inkommer till servern så skickas 

den vidare utan att servern memorerar någonting om förfrågan. Servern kan 

fortfarande ändra i via-headern på förfrågan men den memorerar som sagt inget om 

förfrågan. 

Redirect server:  

En redirect server är en server som inte behandlar en inkommande förfrågan utan bara 

hänvisar till en server som kan hantera denna.  

Registrar server: 

Registrar servern är den server som tar emot en förfrågan gällande registrering från en 

user agent. Servern är också ansvarig för autentisering gällande samma för denna 

förfrågan. 

 

I figur3 beskrivs ett scenario över hur en kommunikation mellan två användare skulle 

kunna se ut. Illustrationen är tagen från rfc3261[2]. 
  

 Alice vill skapa en SIP session med Bob. 

 

      atlanta.com  . . . biloxi.com 

                 .      proxy              proxy     . 

               .                                       . 

 

 Alice's  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bob's 

      softphone                                        SIP Phone 

         |                |                |                | 

         |    INVITE F1   |                |                | 

         |--------------->|    INVITE F2   |                | 

         |  100 Trying F3 |--------------->|    INVITE F4   | 

         |<---------------|  100 Trying F5 |--------------->| 

         |                |<-------------- | 180 Ringing F6 | 

         |                | 180 Ringing F7 |<---------------| 

         | 180 Ringing F8 |<---------------|     200 OK F9  | 

         |<---------------|    200 OK F10  |<---------------| 

         |    200 OK F11  |<---------------|                | 

         |<---------------|                |                | 

         |                       ACK F12                    | 

         |------------------------------------------------->| 

         |                   Media Session                  | 

         |<================================================>| 

         |                       BYE F13                    | 

         |<-------------------------------------------------| 

         |                     200 OK F14                   | 

         |------------------------------------------------->| 

 

       

Figur3: En SIP-kommunikation med dess kommandon i tur och ordning (F1-F12)  [2]  
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4.1.1 Autentisering i SIP 

 

Det finns flera tillfällen när en autentisering är nödvändig vid användandet av SIP-

protokollet. Exempel: 

 Vid registrering. När en användare skickar uppgifter till en registrar-server 

måste dessa kontrolleras så att användaren är autentiserad. 

 Vid skapandet av en session. När en INVITE skickas så måste den verkliga 

identiteten hos avsändaren styrkas. 

 Vid modifierandet av en session. Även om intresse saknas av vem man 

kommunicerar med så är det ändå nödvändigt att veta att ingen obehörig 

modifierar anslutningen. 

 Vid sessionens avslutande. När BYE skickas [3]. 

 

För att beskriva hur autentiseringen fungerar inom SIP så kommer den att beskrivas i 

korthet nedan. Autentiseringen finns i tre skikt i OSI-modellen, dels i transportskiktet, 

dels i nätverksskiktet och även i applikationsskiktet.  

4.1.1.1 Autentisering i transportskiktet inom SIP 

 

Transport Layer Security (TLS) 

 

TLS är avsett för att skapa privata kommunikationer via Internet. Protokollet tillåter 

server- och klient- applikationer att kommunicera på det sätt de är avsedda att göra för 

att förhindra tjuvlyssning(eavesdropping) och meddelandeförfalskning(message 

forgery). TLS är uppbyggt i två lager. Det ena lagret är TLS Record Protocol och det 

andra TLS Handshake Protocol.  

 

TLS Record Protocol 

Det här protokollet har 2 delar som är avsedda för att om möjligt säkra en anslutning. 

Den ena avser att försäkra sig om att anslutningen är privat och använder sig av 

symmetrisk kryptering vid dataöverföringen. Nycklarna till krypteringen förhandlas 

fram av TLS Handshake Protocol. Tilläggas bör också att TLS Record Protocol kan 

användas utan kryptering. Den andra delen har för avsikt att bidra med tillförlitlighet 

till protokollet. För att åstadkomma detta så görs integritetskontroller på 

meddelandena som skickas. Dessa kontroller utförs genom att olika nycklar skapas 

och kontrolleras med hjälp av hashfunktioner som t ex MD5 eller SHA. 

 

TLS Handshake Protocol 

Syftet med det är protokollet är att bidra med säkerhet till kopplingar mellan 

användare. En användare kan autentiseras genom assymetrisk kryptering eller genom 

publika nycklar. Denna autentisering är inte nödvändig för båda användarna men 

åtminstone en av användarna måste autentiseras. Förhandling av delade hemligheter 

ska också förekomma för att förhindra eavesdropping. Det är också viktigt att denna 

förhandling när det gäller hemligheter är tillförlitlig så att ingen obehörig kan 

modifiera förhandlingen utan att upptäckas[8].   

 

TLS är ett kryptografiskt protokoll som används för att skapa säkra ”kopplingar” på 

webben. Autentiseringen mellan olika entiteter har mekanismer som är baserade på 

PKI[20].    
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4.1.1.2 Autentisering i nätverksskiktet inom SIP 

 
Internet Protocol Security (IPSec) 

 
När det gäller autentisering i nätverksskiktet i SIP så hanteras den av IPSec. IPSec 

använder 2 protokoll för att säkra trafiken, dels Authentication Header(AH) och dels 

Encapsulating Security Payload (ESP). AH bidrar med integritet och autentisering av 

originaldata medan ESP bidrar med samma service som AH men även med sekretess. 

I rfc4301[7] rekommenderar man att båda protokollen används men om ett av 

protokollen ska väljas så måste valet falla på ESP. Både AH och ESP bidrar med 

kontroll av åtkomst. Kontrollen tvingas fram genom distributionen av kryptografiska 

nycklar och hanteringen av trafikflöden. Både AH och ESP kan användas på två olika 

sätt. Dels kan de använda ”transport mode” där protokollen huvudsakligen skyddar 

nästa skikt(TCP, UDP) och dels ”tunnel mode” där IP-paket skickas genom tunnlar[7]. 

 

En skillnad mellan ESP och AH är att ESP endast kan autentisera det data som 

överförs medans AH endast kan autentisera delar av IP-headern[18].  

 

Authentication Header(AH) 

 
Authentication Header innehåller flera olika fält och nedan beskrivs dessa I korthet: 

 

 Nästa header(Next Header). Ett 8-bitars fält som identifierar nästa 

försändelse. Värdet på detta fält är exempelvis 4 vid IPv4, 41 vid IPv6 och 6 

vid TCP. 

 Längden av headern(Payload length). Här specificeras längden av headern. 

 Reserverat utrymme. En del av headern är reserverad för framtida bruk. 

 Ett index (Security Protection Index). Detta index är ett 32-bitarsvärde som 

används för att mottagaren ska kunna veta vilken säkerhetsarkitektur som den 

inkommande försändelsen kan associeras med.  

 Sekvens nummer. Ett fält som innehåller ett 32-bitars värde som ökas för 

varje paket som sänts iväg. 

 Utökat sekvens nummer. Lika som ovan fast med 64-bitars värde. 

 Kontrollvärde för integritet (Integrity check value, ICV). Detta värde är ett 

värde som kan variera i längd men som anger vilket kontrollvärde som gäller 

för detta paket[9]. 
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IP Encapsulating Security Payload (ESP) 

För att illustrera hur ESP är uppbyggt så visas figur4. Figuren är tagen ifrån 

rfc4303[10]: 

 
Figur4: En överblick över hur ESP är uppbyggt [10].   

 

 

En kort beskrivning av delarna i ESP  

 

 Security Parameters Index är ett 32-bitars värde som används för att 

mottagaren ska kunna identifiera vilken SA(Security Association) varje 

inkommande paket ska kopplas till. 

 Ett 32-bitars sekvensnummer som räknas upp för varje paket som sändaren 

skickar. 

 Payload Data är ett fält med variabel längd som innehåller data som beskrivs i 

Next Header fältet. 

 Padding används för kryptering och har två huvudändamål. Dels om 

krypteringsalgoritmen kräver en multipel av klartext så anpassas längden för 

att uppfylla dessa krav. Padding kan också se till att denna klartext termineras 

i ett område om 4 bytes.   

 Pad length anger hur många pad bytes som paddingfältet innehåller. 

 Integrity Check Value (ICV) är ett värde för integritetskontroll[10].    

 

När det gäller autentiseringen så kan både ESP och AH använda sig av utväxlande av 

nycklar. Dessa nycklar kan hanteras av t ex Internet Key Exchange(IKE) eller version 

2 av IKE som kallas IKEv2. Båda versionerna av IKE använder sig av Diffie-

Hellman’s metod att utbyta nycklar[19]. Diffie-Hellmans utväxlande av nycklar 

beskrivs senare i rapporten under rubriken 2.4.1.3 Diffie-Hellman with optional 

authentication. 
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4.1.1.3 Autentisering i applikationsskiktet inom SIP 

 
Basic authentication 

 
Basic authentication är uppbyggt så att klienten måste autentisera sig för varje domän.  

Det vanliga i den här typen av autentisering är att klienten anropar servern som svarar 

med att ge klienten en utmaning som den ska klara av för att autentiseringen ska 

lyckas. Autentiseringen utgörs av att klienten uppger ett användar-ID och ett lösenord 

för varje domän. Dessa skickas som okrypterade strängar och jämförs av klienter och 

servrar. Det finns dock säkerhetsbrister med den här typen av autentisering. I rfc2617 

[5] så beskrivs detta. Bristerna är att om användare själv får välja lösenord som sedan 

skickas i klartext, så har väldigt många användare en tendens att välja samma lösenord 

på många webbsidor för att slippa hålla reda på för många lösenord. Detta scenario 

gör att basic authentication måste kompletteras med digest authentication för att 

säkerhetshålet ska kunna täppas till.    

 

Den här typen av autentisering är också sårbar för ”spoofing”. Ett scenario är när en 

användare försöker ansluta till en värd som har informationen som är skyddad med 

basic authentication. I själva verket kan användaren vara ansluten till en fientlig 

server eller klient som frågar efter lösenordet men när den fått lösenordet så spar den 

detta för att använda det vid ett senare tillfälle. Den fientliga klienten svarar då istället 

med ett felmeddelande. Den här sårbarheten finns däremot inte i digest authentication. 

 

 
Digest authentication 

 

I digest authentication inleds autentiseringen precis som i basic med en utmaning [4]. 

Utmaningen använder sig av ett nouncevärde. Detta nouncevärde plus några andra 

variabler utgör så småningom svaret på utmaningen. Ett giltigt svar på utmaningen 

består av en checksumma som baseras på användarnamn, lösenord, givet nouncevärde, 

http-metod och efterfrågad URI. Skillnaden mot basic-authentication är att här skickas 

inte meddelandet i klartext. Checksumman (digest value) kan skapas med valfri 

algoritm som defineras i headern men standardalgoritmen är MD5. MD5 är också den 

enda algoritm som tas upp i rfc2617 [5].  

 

I rfc2617 så skrivs det att säkerheten i digest authentication är mycket högre än i basic 

authentication men att autentiseringsmetoden ändå är väldigt sårbar för tjuvlyssnare 

(eavesdropping). Många transaktioner måste istället använda andra mer passande 

protokoll så som SHTTP och TLS för att säkerställa sin http-transaktion[5]. 

 

I standarden skriver som sagt författarna att digest authentication är att föredra vid 

implementation och att basic authentication bör användas endast i yttersta nödfall och 

detta kommer att leda till att digest authentication kommer att användas i allt större 

utsträckning i framtiden vilket på sikt kommer att innebära att basic authentication 

kommer att försvinna. Detta är viktigt eftersom varje grad av förbättring inom 

säkerheten får ses som positiv så länge inte det påverkar användaren i den 

bemärkelsen att tiden för autentisering blir för lång och därmed ett allt för stort 

irritationsmoment eller rent utav hinder för att kunna kommunicera. 
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S/MIME 

 

S/MIME står för Secure Multipurpose Internet Mail Extensions och är en standard 

utformad för att hantera kryptering och hantering av nycklar vid kommunikation via e-

post. Den här delen beskrivs inte eftersom jämförelsen mellan protokollen är baserad 

på realtidskommunikation som tidigare nämnts under rubriken 1.5 Avgränsningar. 

 

  



             

 

  15 

   

   

 

 

H.323 

 

H.323 är ett protokoll som används främst vid realtidsöverföring av ljud och bild. Den 

första versionen av protokollet publicerades i november 1996 av International 

Telecommunication Union(ITU) med avsikt att göra det möjligt att ha 

videokonferenser inom ett lokalt nätverk(LAN). Möjligheten som skapades för att 

kunna utföra en röstkommunikation i LAN snappades dock snabbt upp av industrin 

som använde protokollet i IP-nätverk(VoIP).   

 

H.323 är uppbyggt av flera andra protokoll som hanterar olika delar av H.323’s 

funktionalitet. Exempel på olika delar och dess funktion är: 

 

 H.225 har två huvuduppgifter dels själva signaleringen vid ett samtal men 

även hantering av RAS(Registration, Admission, Status). H225 hanterar bl. a 

säkerheten i nätverks och transportskiktet (IPSec och TLS) 

 H.245 är en säker kanal som använder de säkerhetsmekanismer som H.225 

”förhandlat” fram. 

 Media Stream Privacy. Mediaströmmen kodas genom att nycklar och 

algoritmer som presenterats i H.245 används.  

 H.235 hanterar specifika delar av säkerheten och i annex D,E och F sköts t ex 

autentiseringen[6]. 

 

Precis som i SIP så är hanteringen av IPSec och TLS en separat del av H.323.  

Figur5 visar en illustration över komponenterna inom H.323. Illustrationen är hämtad 

från International Engineering Consortium(IEC)[21]. 

 

 
 

Figur5: En illustration som beskriver ett H.323-nätverk och dess komponenter [21].  
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Beskrivning av fysiska komponenter som krävs för att telefoni med H.323 ska 

fungera[22]: 

 

 Terminalerna är de så kallade ändpunkterna i en tvåvägskommunikation. Alla 

ändpunkter måste kunna hantera röstkommunikation medan video och data 

inte är nödvändigt för dessa att kunna hantera. 

 Gateways har många funktioner men den viktigaste är översättning mellan 

olika ändpunkter och dess terminaltyp. Gateways finns inte i alla system utan 

används om systemet så kräver. 

 Gatekeepern är den viktigaste komponenten i ett H.323 nätverk. Den har i 

huvudsak två viktiga funktioner för att kunna kontrollera samtal. Den första 

uppgiften är att översätta lokala adresser från terminalerna i ett lan till IP eller 

IPX adresser. Denna översättning ska ske enligt den definition som 

specificeras i RAS. Den andra funktionen är att hantera bandbredden och 

även den måste följa den definition som specificeras i RAS. Gatekeepern har 

också till uppgift att omdirigera H.245 control channel vidare till MCU vid 

videokonferenser eller flerpartssamtal. 

 Multi Control Unit är en kontrollenhet för att kunna hantera kommunikation 

mellan 3 eller fler deltagare. 

 

  

4.1.2 Autentisering i H.323 

Autentiseringen i H.323 är precis som i SIP uppdelad i 3 olika skikt och dessa beskrivs 

under kommande punkter. 

 

4.1.2.1 Autentisering i transportskiktet inom H323(H.225) 

 

Som ovanstående sammanfattning över de olika delarna i H.323 beskriver så hanteras 

autentiseringen i transportskiktet i ett separat protokoll(H.225)[6]. Precis som i SIP så 

kan TLS användas för att hantera autentiseringen i transportskiktet. För beskrivning av 

TLS se 2.3.1.1 Autentisering i transportskiktet inom SIP. 

 

4.1.2.2 Autentisering i nätverkskiktet inom H.323(H.225) 

 

Autentiseringen i nätverksskiktet hanteras precis som autentiseringen i transportskiktet 

av protokollet H.225[6]. Även här finns likheten med SIP där IPSec används för att 

hantera autentiseringen i nätverksskiktet. För beskrivning av IPSec se 2.3.1.2 

Autentisering i nätverksskiktet inom SIP. 
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4.1.2.3 Autentisering i applikationsskiktet inom H.323(H.235) 

 

H.323 är uppbyggt så att den del som tillhandahåller säkerheten i applikationsskiktet 

har delats in i ett eget protokoll (H.235). Så för att beskriva autentiseringen så har 

ITU-T’s rekommendation för H.235 granskats [6]. Enligt dessa rekommendationer 

kan autentiseringen göras på två sätt i H.235. Antingen genom att certifikat utväxlas 

och dessa ska då vara baserade på publika nycklar eller så kan delade hemligheter 

utväxlas mellan entiteterna. Vid utväxlande av certifikat så bör dessa vara baserade på 

PKI för att förhindra man-in-the-middle attacker. Certifikat bevisar dock inte att 

respondenten är den entitet den utger sig för att vara utan bara att respondenten har 

den gällande privata nyckeln. När det gäller utväxlande av delade hemligheter så kan 

dessa vara statiska lösenord eller någon annan viktig del av information. 

  

Diffie-Hellman with optional authentication 

Diffie-Hellman är ett kryptografiskt protokoll som baseras på att två användare 

kommunicerar över ett osäkert nätverk[16]. För att autentisera varandra så delar 

användarna hemligheter med varandra. Dessa hemligheter delas med hjälp av 

assymmetriskt krypterade nycklar[6]. Assymetriskt krypterade nycklar innebär att 

varje deltagare i kommunikationen har en publik och en privat nyckel. Den ena parten 

signerar med den andra partens publika nyckel och vice versa. Detta innebär att bara 

den som innehar den privata nyckeln ska kunna dekryptera meddelandet[23].   

 

Ett annat exempel är när den ena parten kan kräva att den andra ska autentisera sig 

genom att genomföra t ex en moduloberäkning på ett tal. Eftersom det endast ska vara 

den andra parten som känner till vilken operation som ska göras så kan den svara med 

rätt tal. Ibland kan så kallade svaga nycklar ha generats i krypteringsalgoritmen och i 

dessa speciella fall måste sessionen avslutas för att sedan skapas på nytt[6].  

 

Subscription-based autentication 

Det finns 3 olika metoder att välja vid implementering av subscriptionbaserad 

autentisering[6]. Metod väljs efter vilka krav som ställs på autentiseringen. 

 
Password with symmetric encryptation  

Den här metoden är baserad på ISO/IEC 9798-2 och bygger på att ett ID och ett 

lösenord utväxlas under sessionen. Denna kombination av tidsstämpel, ID och 

lösenord krypteras sedan och fixeras till en fast längd.  

 

Password with hashing 

Password with hashing är baserad på ISO/IEC 9798-4 och är väldigt lika password 

with symmetric encryptation. Skillnaden är att en hash-funktion läggs till och att 

kombinationen av tidsstämpel, ID och lösenord hashas med hjälp av hash-funktionen 

och sedan krypteras det hela. 

 
Certificate-based with signatures 

Metoden är baserad på ISO/IEC 9798-3 och den fungerar så att ett ID och ett associerat 

certifikat signeras och utväxlas mellan de entiteter som ska autentiseras. 
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5 Resultat 

Post och Telestyrelsen beskriver som tidigare nämnts i rapporten att utväxlande av 

certifikat är en säkrare autentiseringsmetod än lösenordsbaserad autentisering.  

I applikationsskiktet skiljer sig SIP och H.323 från varandra. SIP använder sig av 

lösenordsbaserad autentisering medan H.323 kan använda sig av autentisering med 

lösenord eller autentisering med utbyte av certifikat. Detta innebär att om en 

implementation av H.323 görs med hjälp av certifikat-baserad autentisering så är den 

säkrare än SIP’s lösning av autentiseringen. I transport- och nätverksskiktet kan både 

TLS och IPSec användas i både SIP och H.323 så där är ingen skillnad på protokollen. 

 

 TLS använder sig av autentisering baserad på PKI medans IPSec baserar sin 

autentisering på IKE eller IKEv2 som i sin tur använder Diffie-Hellman’s lösning för 

autentisering. Med andra ord är även autentiseringen i IPSec indirekt baserad på PKI.  

  

Nedan visas en tabell som visar skillnader mellan protokollens struktur i 

autentiseringen: 

 

  

  
 Session Initiation 

Protocol 

H.323 

Nätverksskiktet IPSec som nyttjar 

PKI-strukturen  

IPSec som nyttjar 

PKI-strukturen 

Transportskiktet TLS som nyttjar 

PKI-strukturen 

TLS som nyttjar 

PKI-strukturen 

Applikationsskiktet Lösenordsbaserad 

autentisering 

Utväxlade av 

certifikat enligt 

PKI-strukturen. 

Kan även 

kompletteras med 

lösenord 
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6 Diskussion 

SIP har inte prioriterat säkerheten i applikationsskiktets autentiseringsdel utan litar på 

att autentiseringen i nätverks- och transport- skiktet fungerar på ett tillfredställande 

sätt. Att använda lösenord i applikationsskiktet kan ses som en säkerhetslucka men 

man bör även ha i åtanke att metoden kan komplettera de andra skiktens 

autentiseringsmetoder.   

 

H.323 däremot har möjlighet att använda sig av en PKI-baserad lösning med utbyte av 

certifikat även i applikationsskiktet. Detta är en fördel om man ser till 

säkerhetsaspekten men det gör det samtidigt svårare att fortsätta en kommunikation 

om man byter applikation eller media.  

 

Förväntningarna på den här undersökningen var att SIP skulle ha högre säkerhetsgrad 

inom autentiseringen än H.323 men det visade sig vara tvärtom. Om man däremot 

betraktar flexibiliteten så är SIP att föredra. Det skulle vara intressant att veta av 

vilken anledning utvecklarna av SIP-standarden valt den lösning de gjort. En 

spekulation är att på grund av att vår kommunikation blir allt mer rörlig så kommer 

det att finnas behov av applikationsoberoende autentisering som istället har möjlighet 

att autentisera med hjälp av hårda certifikat som lagrar den privata nyckeln på media 

där nyckeln lagras permanent och inte kan ändras av användaren, exempelvis ett 

smart-card eller på SIM-kortet i dagens mobiltelefoner. 

Intressant att notera i den här jämförelsen är att Internetorganisationen IETF som 

utvecklat SIP har en autentisering i applikationsskiktet som inte kräver någon utgivare 

av certifikat. Anledningen skulle kunna vara att IETF inte har samma vinstintresse 

som telefonunionen ITU som genom certifikatsutgivningen har möjlighet att behålla 

kontrollen över autentiseringen och därmed också debitering av röst eller 

videokommunikation mellan användare. En annan intressant detalj som inte den här 

jämförelsen tagit hänsyn till men som säkert påverkat utformningen av protokollen är 

att när man använder sig av PKI-baserad autentisering med kryptonyckelpar så har 

den privata och den publika nyckeln en matematisk relation för att garantera att de hör 

ihop. Denna relation kräver tunga matematiska operationer och av prestandaskäl 

kanske utvecklarna valt sitt sätt att lösa autentiseringsdelen. Även om prestanda inte 

ingår i den här uppsatsen så vore det intressant att se någon form av undersökning 

som mäter just prestanda inom autentiseringen i framtiden.     

 

Framtiden är som bekant svår att förutsäga men behovet av att veta vilken man 

kommunicerar med kommer alltid att finnas kvar och därmed måste någon form av 

autentisering kunna erbjudas. Vilket protokoll som kommer att ha störst framgång är 

också svårt att förutse då det kanske dyker upp något annat sätt att autentisera på och 

kanske även nya bättre protokoll för att hantera kommunikation. Det optimala vore 

om all autentisering skulle ske direkt ifrån personen som ska autentiseras och om 

denne persons privata nyckel skulle kunna lagras på ett sätt så att ingen obehörig har 

möjlighet att stjäla, kopiera eller modifiera denna nyckel.  

En alternativ autentisering i framtiden kan kanske vara en biometrisk autentisering 

med hjälp av DNA? Dagens teknik har utvecklat telefonerna till ”handdatorer” och 

med prestandautvecklingen i dessa så kanske det är möjligt att registrera DNA för att 

styrka identiteten hos en person men även om biometrisk autentisering lyckas i 

framtiden kommer problem finnas i hur informationen som utgör ”facit” ska kunna 

förvaras för att ingen obehörig ska kunna komma åt denna information.  
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7 Slutsats 

Framtidens kommunikation bygger på att vi människor blir mer och mer rörliga. Med 

rörliga avses då att vi rör oss mellan olika platser och även mellan olika verktyg för 

kommunikation. Då behövs flexibla verktyg att klara denna kommunikation. SIP har 

valt en enklare metod för autentisering i applikationsskiktet och detta innebär en 

större flexibilitet. Flexibiliteten är enligt min mening anledningen till varför 

protokollet utformats som det gjort. H.323 har valt att behålla kontrollen över 

autentiseringen i alla skikt och anledningen till detta kan bara utvecklarna själva svara 

på men gissningsvis är anledningen att säkerheten kombinerat med att själva ha kvar 

kontrollen över kommunikationen för att kunna debitera sina kunder för utförda 

samtal.  

 

Frågeställningen var i detta arbete: 

 Finns det likheter när det gäller strukturen inom autentiseringen i de båda 

protokollen? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns inom autentiseringen i de båda 

protokollen? 

Korta svar på frågorna: 

 Det finns likheter då båda protokollen använder sig av IPSec och TLS i 

nätverks- respektive transportskiktet.  

 Då skillnaden på protokollens autentisering finns i applikationsskiktet så 

finns det fördelar och nackdelar med de olika autentiseringssätten. SIP som 

använder lösenordsbaserad autentisering har fördelen med en större 

flexibilitet men har nackdelen med en lägre grad av säkerhet. H.323 har högre 

grad av säkerhet men är inte lika flexibelt som SIP. 

 

Problem kommer antagligen alltid att finnas när det gäller att kunna autentisera sig 

vare sig man är människa eller maskin och frågan är om det någonsin går att försäkra 

sig om att man kommunicerar med rätt person. Forskningen tar hela tiden fram nya 

metoder för autentisering och vilken metod som kommer att användas i framtiden är 

oviss. Ett par områden inom framtida forskning som vore intressant att få ta del av är 

undersökningar gällande autentiseringens prestanda och flexibilitet.     
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