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Abstrakt 

 Cílem této diplomové práce bylo prostudovat technologii IMS, která se zabývá přenosem 

multimediálních služeb. V první části je teoreticky popsán model IMS architektury, 

referenčních bodů a protokoly používané v IMS. V druhé části je prakticky řešena 

implementace IMS prostředí pomocí Open IMS Core, která je využita k základnímu testování 

přenosů v IMS. Především o popis registračního procesu, přenosu hlasu a dále k vytvoření 

složitější struktury, pro testování peeringu mezi IMS systémy. 

 

Klíčová slova: IP Multimedia Subsystem, Open IMS Core, Home Subscriber Server, 

Call Session Control Function 

 

 

  

 

Abstract  

The aim of this thesis was to study the IMS technology, which deals with the 

transmission of multimedia services. The first part describes the theoretical model of the 

IMS architecture, reference points and protocols used in IMS. In the second part is a 

practical solution implementations of IMS environment using Open IMS Core, which is 

used to testing basic transfers in IMS. First of all a description of the registration 

process, and transmission of voice and than to create complex structures for testing IMS 

peering between systems. 

 

Key words: IP Multimedia Subsystem, Open IMS Core, Home Subscriber Server, Call 

Session Control Function 
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Úvod:  

V dnešní době je trendem všech telekomunikačních poskytovatelů nabízet co nejvíce služeb 

a nejlépe přes jedno přenosové médium. Což je v podstatě jedním z podmínek sítí nové 

generace, to bylo impulsem pro vypracování této diplomové práce. Na začátku bylo 

prostudováno, v jakém stádiu se nacházejí NGN a jaké jsou kritéria pro to, aby se 

telekomunikační systém mohl počítat mezi sítě nové generace. 

Dále byl vybrán projekt Open IMS, pro který vydává standardy skupina 3GPP. V textu je 

teoreticky popsána vrstvová architektura, na které Open IMS pracuje. Jednotlivé vrstvy jsou 

podrobně popsány i s entitami které obsahují. Dále jsou popsány referenční body, které slouží 

k propojení jednotlivých vrstev a entit. Jsou zde popsány protokoly, s kterým daný bod pracuje 

a entity, mezi kterými vytváří spojení. Na konci teoretické části jsou popsány protokoly, které 

IMS využívá k přenosu dat a signalizace.  

V praktické části je použit Open IMS Core institutu FOKUS, jehož implementací získáme 

IMS řídící vrstvu. Je popsána instalace daného systému a následné testování, kde je 

vyzkoušeno, jakým způsobem probíhá v IMS sítích registrace a navázání hovoru. Je testován i 

peering mezi IMS systémy, pro který je vytvořena IMS síť obsahující dvě open IMS jádra, 

každé pracující s jinou doménou. Toto prostředí je bližší reálnému provozu, kdy dochází 

k pohybu klienta a tím pádem k možnosti změny domény. V tomto zapojení je opět testováno, 

jak dochází k registraci z jiné domény a jakým způsobem dochází k navázání hovoru. Testována 

byla i možnost využití RTP proxy serveru, který je využíván při komunikaci, kdy je klient 

připojen za NATem.  

V posledním bodě se zabývám použitelností Open IMS v telekomunikačních sítích. Pomocí 

informací, které se podařilo získat během tvorby diplomové práce, se snažím odpovědět na 

otázku, jakým způsobem je systém Open IMS využitelný pro telekomunikační techniku. 
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1. Sítě nové generace 

 Dle definice ITU-T Y.2001 je NGN (Next Generation Networks) paketově orientovaná síť, 

která by měla poskytovat telekomunikační služby a přístup k přenosovým technologiím. 

V sítích NGN by měla být garantovaná kvalita služeb (QoS) a síť by měla pracovat na jednom 

společném přenosovém médiu bez ohledu na službu, kterou využíváme. Posledním bodem je 

zaručení neomezeného přístupu k poskytovatelům, čímž podporuje mobilitu uživatelů. Prvním 

systémem, který splňoval podmínky NGN, byl IMS. IMS byla původně definována skupinou s 

názvem 3G.IP, která se dala dohromady v roce 1999. 3G.IP vyvinul původní IMS architekturu, 

která se přinesla 3. Generation Partnership Project  (3GPP), v rámci své práce pro 3G mobilní 

telefonní systémy v sítích UMTS. Jako první byl představen roku 2002 ve verzi Release 5, kdy 

byl IMS představen. V následujících letech dochází k pokračování vývoje a upřesňování 

specifikace ISM: [3] 

 

 Releas 5(2002):  Představení IMS 

 Releas 6(2005):  Integrovaný provoz s Wi-Fi sítí 

Přidána služba PoC (Push-to-talk over Cellular)  

 Releas 7(2007):  Policy and charging control (PCC) 

Sníženi zpoždění 

Spolupráce s non-IMS sítěmi 

 Releas 8 (2008): Přidává podporu pro LTE (Long-Term Evolution) a 

SAE (Systém Architecture Evolution)  

 Releas 9 (2010):  Přidává podporu pro tísňová volání přes GPRS. 

 



                             

 

1.1. Architektura IMS

Architektura IMS se skládá z mnoha r

rozšiřované v rámci sítě. Hlavním protokolem

schéma se snaží odstranit rozd

sjednocuje přenos hlasu i dat na paketovou bázi, tedy

přenos hlasu převádí v zásad

řízení přenosu a priorizaci VoIP na bázi QoS. Tím se do zna

zjednodušit práce s daty. 

řídicí, transportní). Tuto architekturu máme na 

Rozdělení do vrstev je hlavní výhodou IMS, získáme tím jednoduchou implementaci r

služeb, které pracují na jednom p

hierarchicky řízena, kdy každá vrstva využívá služeb vrstvy pod sebou a dále je poskytují 

služby vyšším vrstvám. [1]

Architektura IMS 

Architektura IMS se skládá z mnoha různých entit, které mohou být umíst

ě. Hlavním protokolem, využívaným pro IMS je SIP.

schéma se snaží odstranit rozdělení sítě do dvou částí, paketové a kruhov

enos hlasu i dat na paketovou bázi, tedy ponechává stávající způ

evádí v zásadě na VoIP platformu SIP protokolu, spolu se zavedením kvality 

enosu a priorizaci VoIP na bázi QoS. Tím se do značné míry má sítím 3G uleh

 IMS můžeme z hlediska architektury rozdělit do 3 vrstev 

Tuto architekturu máme na obr. 1.1, kde je zobrazena

lení do vrstev je hlavní výhodou IMS, získáme tím jednoduchou implementaci r

ují na jednom přenosovém médiu. Komunikace mezi rů

kdy každá vrstva využívá služeb vrstvy pod sebou a dále je poskytují 

[1] [2] [3]  

Obrázek 1.1- IMS architektura 

3 

mohou být umístěny nebo 

pro IMS je SIP.  Toto přístupové 

kruhově spínané. IMS 

ponechává stávající způsob přenosu dat a 

spolu se zavedením kvality 

né míry má sítím 3G ulehčit a 

ělit do 3 vrstev (aplikační, 

zobrazena struktura IMS. 

lení do vrstev je hlavní výhodou IMS, získáme tím jednoduchou implementaci různých 

Komunikace mezi různými vrstvami je 

kdy každá vrstva využívá služeb vrstvy pod sebou a dále je poskytují 

 



                             

 

1.2. Service Layer 

První vrstvou je tzv. 

služby a podpůrné provozní funkce

application server), které poskytují aplika

pokročilé služby. Na rozhraní API je možno 

 

1.2.1. AS – Application server

SIP aplikační servery (AS), obsahuje

S-CSCF pomocí Session Initiation Protocol (SIP). P

vyvíjen v 3GPP je Voice call continuity Function (VCC Server). V závislosti na aktuální služb

může pracovat v režimu SIP proxy, SIP UA (Us

být umístěny v domácí síti

součástí IMS, ale poskytují

Hlavními funkcemi jsou: 

• Možnost vytváření,
 

• Více AS se může podíle
 

• Může být mostem 
 

• Schopnost zasílat úč
Charging Function).
 
 

 

Service Layer – Aplikační vrstva 

První vrstvou je tzv. aplikační vrstva, která leží na vrcholu architektury. Poskytuje 

rné provozní funkce. Tato vrstva je tvořena aplikačními server

, které poskytují aplikační rozhraní API pro služby inteligentn

lé služby. Na rozhraní API je možno provozovat i aplikace třetích stran.

Application server 

ční servery (AS), obsahuje a poskytuje služby a komunikuje s rozhraním 

CSCF pomocí Session Initiation Protocol (SIP). Příkladem aplikačního serveru, který je 

vyvíjen v 3GPP je Voice call continuity Function (VCC Server). V závislosti na aktuální služb

že pracovat v režimu SIP proxy, SIP UA (User Agent) nebo SIP B2BUA režimu.

ny v domácí síti, nebo na externí síti třetí strany.  Aplikační servery (AS) nejsou 

poskytují služby, které jsou pro provoz IMS důležité.  

ření, zpracování, nebo přeposílání příchozích SIP relací z IMS sít

ůže podílet na jedné službě. 

že být mostem do non-IMS funkce (např. CAMEL nebo OSA). 

Schopnost zasílat účetní údaje CCF (Charging Collection Function) a
Charging Function).  

 
Obrázek 1.2 - AS 
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, která leží na vrcholu architektury. Poskytuje  

čními servery (AS – 

užby inteligentní sítě a 

řetích stran. [3] 

komunikuje s rozhraním   

čního serveru, který je 

vyvíjen v 3GPP je Voice call continuity Function (VCC Server). V závislosti na aktuální službě, 

nebo SIP B2BUA režimu. AS mohou 

ční servery (AS) nejsou 

íchozích SIP relací z IMS sítě. 

 

etní údaje CCF (Charging Collection Function) a ECF (Event  
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AS se dělí na tři druhy: 
 

SIP AS  

Aplikační server založený na protokolu SIP, který může hostit široké spektrum 

multimediálních služeb – nejčastěji konferenční a prezenční služby, nebo zasílání zpráv. 

 
OSA-SCS (Open Service Access - Service Capability Server) 

Tento server zprostředkovává vykonávání OSA služeb v IMS síti – slouží jako brána a 

pomocí SIP rozhraní umožňuje komunikaci s IMS. 

 
 IM-SSF (IP Multimedia Service Switching Function)                                            

Tento server zprostředkovává vykonávání CAMEL služeb v IMS síti – slouží jako 

brána a pomocí SIP rozhraní umožňuje komunikaci s IMS. CAMEL se využívá v GSM sítích, 

což nám tedy umožňuje volání přes IMS.  

 

V předcházejícím textu se zmiňujeme o službách CAMEL, proto aspoň krátký popis. CAMEL 

(Customised Applications for Mobile Networks Enhanced Logic) je označení pro zahrnutí 

funkcí tzv. Inteligentních sítí (IN – Intelligent Network) do systému GSM. CAMEL je používán 

při roamingu mezi sítěmi, vytváří uživateli nějaké virtuální domovské prostředí, v jiné než 

domovské síti. Umožňuje domovské síti sledovat a řídit hovory uskutečněné jejím účastníkem, 

aby vytočené číslo bylo upravováno během sestavování spojení. Možné aplikace zahrnují 

předplacené roamingové služby, speciální čísla (např. 123 pro hlasovou schránku stejné po 

celém světě), globální vytváření uzavřených uživatelských skupin. Standardizace ve třech 

fázích, první z nich je zaváděna. 
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1.3. Control Layer – Řídicí vrstva 

Tato vrstva obsahuje hlavní prvky jádra IMS sítě – CSCF a HSS. CSCF neboli řídicí 

funkce hovorových relací (The Call Session Control Function), obsahuje SIP servery a je 

základním prvkem Řídicí vrstvy. CSCF zajišťuje signalizaci SIP přenosů, registraci a 

autentizaci koncových zařízení. Druhým prvkem je Domácí účastnický server HSS (Home 

Subscribe server), který obsahuje účastnickou databázi pro IMS. Využívá se ke zjišťování 

polohy účastníka. [1] [2] [3] 

1.3.1. HSS – Home Subscribe Server 

HSS je hlavním úložištěm dat o uživatelích a uživatelských nastaveních v rámci IMS.  

V této databázi jsou především ukládána data jako: uživatelské identity, registrační údaje, 

přístupové parametry, IP informace, informace o poloze uživatele, čísla atd. Pro komunikaci s 

ostatními prvky sítě HSS využívá protokol DIAMETER.   

 Obě uživatelské identity jsou ve formě URI (Uniform Resource Identifier) a dělí se na dvě 

skupiny:  

• Privátní (IMPI – IP Multimedia Private Identity) 

Privátní identita je unikátní a pevně přidělená globální identita, kterou přiřadí 

operátor domácí sítě. Používá se k registraci, autorizaci, administraci a účetním 

účelům. Každý uživatel má jednu nebo více IMPI. 

 

• Veřejné (IMPU – IP Multimedia Public Identity) 

Veřejnou identitu používají uživatelé k vyžádání komunikace s jiným uživatelem v 

síti. K jedné privátní identitě může být přiřazeno více identit veřejných a zároveň 

IMPU může být sdílena na více koncových zařízeních.  

K navázání spojení slouží přístupové parametry jako je autorizace uživatele, autorizace 

roamingu a jména přidělená S-CSCF. HSS také poskytuje údaje o specifických požadavcích 

každého uživatele na vlastnosti S-CSCF. Na základě těchto informací I-CSCF volí pro uživatele 

nejvhodnější S-CSCF. 

 HSS neposkytuje informace S-CSCF umístěným v jiných sítích, což je důležité k 

zabezpečení uložených uživatelských dat před přístupem z nedůvěryhodných sítí. Tuto ochranu 

realizují entity P-CSCF a I-CSCF.  
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Kromě funkcí týkajících se funkčnosti IMS, HSS také obsahuje podskupinu HLR/AUC 

(Home Location Register and Authentication Center). HLR neboli domovský lokalizační registr 

je prvek nezbytný pro přístup do paketově spínaných sítí (nutnost pro funkčnost entit SGSN a 

GGSN), tak i do sítí okruhově spínaných (zejména MSC/MSC servery). To uživateli umožňuje 

přístup k CS službám a podporuje roaming do GSM/UMTS CS sítí.  

Autentizační centrum (AUC) zajišťuje řízení autentizace každého mobilního uživatele 

pomocí autentizační funkce ACF, která pro každého uživatele generuje dynamická 

zabezpečovací data. Data jsou použita pro vzájemnou autentizaci IMSI (International Mobile 

Subscriber Identity) a sítě. Tato data jsou zároveň i použita pro poskytování ochrany integrity a 

šifrování komunikace skrz rádiovou přenosovou cestu mezi UE a sítí. 

 

1.3.2. CSCF – Call Session Control Function 

     CSCF je souhrnné označení funkcí pro zpracování SIP signalizačních paketů v IMS síti. 

Dělí se na čtyři druhy: P-CSCF, S-CSCF, I-CSCF, E-CSCF. [1] [2] [3] 

 
 
P-CSCF – Proxy Call Session Control Function 

Proxy CSFC je prvním kontaktním bodem pro uživatele IMS sítě. Veškerá SIP 

signalizace směřující od uživatelského zařízení, nebo k němu, jde přes tuto entitu. Jak už název 

napovídá, P-CSCF se chová jako proxy server, který obdrží požadavek, přepošle ho k cíli a poté 

pošle zpět odpověď. Může být umístěn v domácí síti nebo v navštívených sítích (visited 

networks). Hlavní funkce, ke kterým slouží, jsou: 

• Ochrana integrity SIP signalizace na základě IPsec. 

• Ochrana spojení mezi UE a P-CSCF, předchází útokům typu spoofing  

a replay. 

• Komprese a dekomprese SIP zpráv pro rádiová rozhraní. 

 
S-CSCF – Serving Call Session Control Function 

Jedná se o tzv. obsluhující CSCF a je centrálním uzlem celé IMS, vždy umístěným v 

domácí síti. Dohlíží na spojení a registrační služby uživatelských rozhraní. Když je UE obsazen 

relací, tak S-CSCF udržuje stav relace a vzájemně komunikuje s řídicími platformami (případně 



                             

8 

 

i funkcemi poplatků) tak, jak síťový operátor vyžaduje. S-CSCF může mít mnoho funkcí na 

základě nastavení operátora sítě, mezi ty hlavní patří: 

• Zpracovává SIP registrace. 

• Komunikuje s HSS serverem, stahuje si data o uživatelích a nahrává asociace 

typu user-to-S-CSCF. 

• Na základě poskytovaných služeb rozhoduje, na jaký aplikační server budou 

přeposlány SIP zprávy. 

• Poskytuje směrovací služby. 

• Prosazuje pravidla síťového operátora. 

 
 
I-CSCF – Interrogating Call Session Control Function 

Dotazovací CSCF slouží jako kontaktní bod v síti operátora a nejčastěji je umístěn v 

domovské síti. Jeho IP adresa je uveřejněna v DNS domény, takže ho vzdálené servery mohou 

kontaktovat a použít jako přeposílací bod pro SIP pakety určené této doméně. V síti operátora 

může být několik I-CSCF. Hlavní funkce jsou: 

• Kontaktovat HSS pro obdržení jména konkrétního S-CSCF pro obsluhu 

uživatele. Přiřazení S-CSCF probíhá na základě údajů o kapacitě a vlastnostech 

zaslaných od HSS. 

• Přeposílání SIP dotazů a odpovědí od S-CSCF. 

• Přeposílá CCF (Charging Collection Function) údaje vztahujícím se k 

poplatkům. 

 

 

E-CSCF – Emergency Call Session Control Function 

Nouzová CSCF zajišťuje zpracování nouzových IMS požadavků, jako je například 

relace s policií, záchrannou službou, nebo hasiči. Hlavním úkolem ECSCF je zvolení vhodného 

nouzového centra, které se nazývá Public Safety Open IMS Core a IP Multimedia Subsystem 

Answering Point (Centrum odpovídající za veřejnou bezpečnost). Tomuto centru jsou pak 

doručovány nouzové požadavky pro zpracování. 
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1.4. Transport Layer – Transportní vrstva 

Transportní vrstva se skládá z uživatelských zařízení, stará se o navazování a 

ukončování relací, dále umožňuje přenos dat mezi analogovým/digitálním signálem a 

paketovým využívaným v IMS. [1] [2] [3] 

 

1.4.1. MRF – Media Resource Function 

Entita MRF je soubor funkcí pro obsluhu a zpracování médií. Zajišťuje například 

realtime převod multimediálních dat, rozpoznání hlasu, multimediální konference, přehrávání 

tónů a oznámení. Dále se dělí: 

• MRFC (MRF Controller) – interpretuje informace a zpracovává signalizaci 

mezi AS a S-CSCF, ovládá MRFP pomocí rozhraní H.248. 

• MRFP (MRF Processor) – zpracovává, vytváří a slučuje toky médií, 

implementuje všechny funkce pro jejich zpracování a sdílení. 

 

1.4.2. BGCF – Breakout Gateway control function 

Tato řídicí funkce, pracující v podstatě jako SIP proxy, rozhoduje, jakým způsobem 

bude probíhat směrování hovorů do CS sítí. Pokud má být hovor uskutečněn v rámci domácí 

sítě, kde je umístěn daný BGCF, je vybrán Media Gateway Control Function (MGCF), který se 

postará o zpracování požadavku. Jestliže hovor směřuje do jiné sítě, je požadavek předán 

jinému BGCF ve vybrané síti. 

 

1.4.3. PSTN/CS GW – Public Switched Telephony Network/ 

Circuit Switched Gateway 

Prvek fungující jako brána mezi IMS a PSTN (popř. jinou sítí založenou na přepínání 

kruhů), jež pracují na odlišných sadách protokolů. Okruhově spínané sítě používají pro 

signalizaci protokol ISUP (ISDN User Part) popř. BICC (Bearer Independent Call Control) 

přenášený přes MTP (Message Transfer Part), zatímco IMS využívá SIP přes IP. Pro přenos 

médií používají CS sítě PCM (Pulse-Code Modulation), zatímco IMS využívá RTP. 



                             

 

 

Z hlediska funkcí se tato brána d

• SGW (Signalling Gateway) 

případě sítě

a IP Multimedia Subsystem

směry, signály

• MGCF (Media Gateway Controller Function) 

GW, implementuje s

rozděluje SIP na ISUP p

ovládá zdroje MGW.

• MGW (Media Gateway) 

mezi RTP a PCM, spravuje kodeky a

terminál daný kodek n

(pro IMS nejč

 

Z hlediska funkcí se tato brána dělí na tři části: 

SGW (Signalling Gateway) – propojuje sítě s odlišnou signalizací,

ř ě sítě se signalizací založenou na protokolech SCTP/IP a

a IP Multimedia Subsystem SS7. Provádí konverzi signálů nižších vrstev ob

ěry, signály vyšších vrstev (např. zprávy Aplikační vrstvy) neinterpretuje.

MGCF (Media Gateway Controller Function) - je hlavním uzlem

GW, implementuje stavový automat provádějící samotnou 

ěluje SIP na ISUP přes IP nebo BICC přes IP. Také pomocí H.248 rozhraní 

ovládá zdroje MGW. 

MGW (Media Gateway) - slouží jako gateway pro média 

mezi RTP a PCM, spravuje kodeky a zajišťuje jejich př

inál daný kodek nepodporuje či obě sítě pracují s rozdílným typem kodeku 

(pro IMS nejčastěji kodek AMR, pro PSTN G.711). 

Obrázek 1.3 - Kompletní schéma Open IMS 
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 s odlišnou signalizací, v našem 

 se signalizací založenou na protokolech SCTP/IP a Open IMS Core 

SS7. Provádí konverzi signálů nižších vrstev oběma 

ční vrstvy) neinterpretuje. 

je hlavním uzlem PSTN/CS 

 konverzi protokolů a 

Také pomocí H.248 rozhraní 

slouží jako gateway pro média – provádí konverzi 

uje jejich převod v případě, že 

s rozdílným typem kodeku 
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1.5. Referenční body IMS 

Referenční body popisují, jakým způsobem jsou propojeny různé entity, které jsme 

popsali v předcházejícím textu. Propojení entit se liší různými funkcemi tak i použitými 

komunikačními protokoly. Pojmenování referenčních bodů bylo vybráno z neobsazených názvů 

přidělených od ITU, proto nemají zkratky žádný logický význam. Označení je vždy rozděleno 

na velké a malé písmeno, přičemž velká písmena nám oddělují skupiny funkcí a malá písmena 

označují jednotlivé funkční body. [3] 

 

Rozhraní Cx 

Rozhraní Cx slouží jako referenční bod mezi databází HSS a servery I-CSCF a S-CSCF, 

používá se k přenosu uživatelských a servisních dat.  K přenosu využívá protokol Diameter a 

přenáší tři hlavní procedury: manipulace s uživatelskými daty, autentizace, správa polohy. 

 

Rozhraní Dh 

Je využíváno pomocí AS k nalezení HSS, které obsahuje uživatelský profil v multi-HSS 

prostředí. Nachází se mezi entitami AS a SLF, ke komunikaci používá protokol Diameter. AS 

využívá zprávy DH_SLF_QUERY, kterou když nezná adresu HSS pošle na SLF a ten mu vrátí 

zprávu DH_SLF_RESP s adresou HSS. 

 

Rozhraní Dx 

Dx je v podstatě stejné rozhraní jako Dh, jen je využíváno jinými entitami, slouží pro 

nalezení HSS adresy v multi-HSS prostředí. V tomto případě je využíváno entitami I-CSCF a S-

CSCF, které komunikují se SLF. Pomocí zpráv DX_SLF_QUERY a DX_SLF_RESP je 

nalezena adresa HSS databáze, opět je využit protokol Diameter. 

 

Rozhraní Go 

Tento referenční bod slouží ke kontrole QoS a k výměně informací o poplatcích mezi 

IMS a GPRS. Toto rozhraní spojuje entity PDF a GGSN, ke komunikaci je využit protokol 

Diameter. 
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Rozhraní Gm 

Rozhraní přenáší komunikaci mezi entitami UE a P-CSCF, pro přenos je zde použit 

protokol SIP. V tomto rozhraní jsou přenášeny informace o registraci a prochází přes něj řízení 

relace. 

 

Rozhraní Gq 

Rozhraní přenáší informaci o Policy setup, je přiřazeno ke všem SIP zprávám se SDP 

protokolem a obsahuje IP adresu, číslo portu, druh protokolu a druh přenášených dat. Tato 

komunikaci probíhá mezi entitami PDF a P-CSCF a je v ní využíván protocol Diameter. 

 

Rozhraní ISC 

Je využíván ke komunikaci prostřednictvím protokolu SIP, mezi entitami AS a S-CSCF. 

ISC (IMS service control). Oznamuje AS o registrovaných IMPU, stavu registrace a 

schopnostech UE. Dodává AS informace, aby mohl provádět více služeb. Zprostředkovává 

adresu zpoplatnění služeb. 

 

Rozhraní Mg 

Mg zprostředkovává komunikaci pomocí protokolu SIP, mezi entitami MGCF a I-CSCF 

nebo S-CSCF. Rozhraní Mg převádí signalizaci ISUP na SIP a přeposílá ji na server I-CSCF. 

 

Rozhraní Mi 

Mi slouží ke komunikaci mezi entitami S-CSCF a BGCF využívá se při ní protokolu 

SIP. 

 

Rozhraní Mj 

Bod Mj je určen ke spolupráci mezi BGCF a MGCF, ke komunikaci je využit protokol 

SIP. Využíván je v případě, kdy BGCF zjistí, že PSTN/CS doména je součástí stejné sítě jako 

daná IMS. 
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Rozhraní Mk 

Mk slouží ke vzájemné spolupráci BGCF s BGCF v jiné IMS v případě, kdy cílová 

PSTN/CS doména není součástí první IMS sítě. Mk pracuje s protokolem SIP. 

 

Rozhraní Mm 

Rozhraní Mm zprostředkovává komunikaci mezi entitami I-CSCF, S-CSCF a externími 

IP sítěmi. Ke komunikaci je využíván protokol SIP, prostřednictvím jehož se vyměňují SIP 

žádosti o navázaní relace s jiným SIP serverem. 

 

Rozhraní Mn 

Rozhraní Mn se využívá ke komunikaci mezi entitami MGCF a MGW. Využívá se u 

něj protokolu H.248 a slouží k signalizaci s MGW. 

 

Rozhraní Mp 

Využívá také protokolu H.248 a využívá se pro přenos řídících zpráv mezi entitami 

MRFC a MRFP. Kde slouží k ovládání multimediálních toků. 

 

Rozhraní Mr 

Referenční bod Mr se využívá ke komunikaci mezi S-CSCF a MRFC, nebo mezi AS a 

MRFC. Při komunikaci se využívá protokolu SIP, kdy přenáší signalizaci např. pro službu 

konference. 

 

Rozhraní Mw 

Referenční bod Mw je využit pro komunikaci mezi P-CSCF, I-CSCF a S-CSCF, slouží i 

ke komunikaci mezi různými doménami. Rozhraní Mw využívá protokol SIP a slouží k přenosu 

registrace, řízení relace a transakce. 

 

 

 



                             

 

 

Rozhraní Sh 

Rozhraní Sh vytvář

DIAMETER. Rozhraní se používá k vým

S-CSCF server. HSS obsahuje seznam AS, které jsou oprávn

 

Rozhraní Si 

Referenční bod Si poskytuje v

komunikaci mezi AS a HSS. Hlavní rozdíl je v

na platformě CAMEL. Dalším rozdílem je po

probíhá mezi HSS a IM-SSF.

 

Rozhraní Ut 

Toto rozhraní pracuje mezi entitami UE a AS, využívá 

uživateli pro usnadnění správy služeb a nastavení

 

Obrázek 1.4 – IMS core vnitřní struktura 
 
 

vytváří spojení mezi AS a HSS, pro komunikaci se používá protokol 

Rozhraní se používá k výměně informací o profilu uživatele, nebo když AS hledá 

HSS obsahuje seznam AS, které jsou oprávněny k náhledu do databáze.

ní bod Si poskytuje v podstatě stejné služby jako předchozí Sh, tedy 

komunikaci mezi AS a HSS. Hlavní rozdíl je v tom, že toto rozhraní pracuje s

 CAMEL. Dalším rozdílem je použitý protokol, kdy využíváme

SSF. 

Toto rozhraní pracuje mezi entitami UE a AS, využívá protokolu HTTP(s). Slouží 

správy služeb a nastavení souvisejících služeb AS. 
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pro komunikaci se používá protokol 

tele, nebo když AS hledá 

náhledu do databáze. 

ředchozí Sh, tedy 

rozhraní pracuje s AS, které pracují 

využíváme MAP. Komunikace 

HTTP(s). Slouží 
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1.5. Protokoly v IMS 

1.5.1. Protokol SIP 

Protokol SIP byl poprvé specifikován IETF (Internet Engineering Task Force) v RFC 

2543 a v současnosti je výchozím RFC 3261. Jeho účelem je ustanovení dvoustranného 

komunikačního spojení a není zdaleka tak komplikovaný jako H.323. SIP byl koncipován tak, 

aby umožňoval využití obecně použitelných mechanismů protokolu IP. Komunikace s využitím 

protokolu SIP spojuje koncové uživatele a využívá proxy směrovací a lokalizační servery. 

Protokol definuje, jak probíhá vytvoření nového spojení. Podstatné je, že veškerá komunikace je 

v textovém formátu a využívá jediný port (standardně 5060). SIP řadíme do aplikační vrstvy 

OSI modelu, který na transportní vrstvě využívá protokolů TCP a zejména pak (pro real-time 

aplikace vhodný) UDP a TCP.  UDP mohou být dokonce v rámci jedné cesty přes více hopů
11 

vzájemně zaměňovány. Kromě TCP a UDP mohou být SIP zprávy přenášeny také protokolem 

SCTP (Stream Control Transmission Protocol), vyvíjeným organizací IETF, který umožňuje 

spolehlivé připojení i ke dvěma a více serverům. V případě náhlé nedostupnosti jedné cesty se 

tak minimalizuje čas výpadku služby.  

SIP je signalizační protokol, který umožňuje vytvářet, modifikovat a ukončovat 

multimediální spojení. Je určen zejména pro internetovou telefonii a multimediální konference. 

Je umožněno nejen hovory zahajovat (inicializovat), ale také do již probíhajícího hovoru přibírat 

další účastníky a probíhající hovor ukončit. Je možné jej také použít k propojení sítí PSTN do 

internetové sítě. Mezi další důležité funkce lze řadit zasílání oznámení o přítomnosti (umožňuje 

tedy evidovat, kdo „je online") a zasílání krátkých textových zpráv.  

Jednou z předních vlastností SIP je mobilita, která je umožněna díky podpoře jmenného 

mapování (name mapping) a služeb přesměrování (redirection service). Každému uživateli je 

přidělena identifikující adresa - tzv. SIP URI (SIP Uniform Resource Identifier) nebo SIPS URI 

(Secure SIP URI; bude vysvětleno dále). Uživatel se tedy může vůči síti identifikovat a 

lokalizovat (tudíž i vytvářet a přijímat hovory) kdekoli v jejím dosahu (např. v případě 

komunikace přes celosvětovou síť internet je uživatel schopen využívat služeb SIP pod svoji 

identitou kdekoli na světě. Předpokladem je přístup k Internetu). V roce 2004 bylo v RFC 

3761 specifikováno mapování telefonních čísel do všech tvarů URI (ENUM - TElephone 

NUmber Mapping) na základě podobného principu, jaký používá služba DNS. Podpora ENUM 

tedy nabízí volání „klasickým" telefonním číslem. [1] [2] 



                             

 

Architektura SIP:  

Architektura sítě protokolu SIP je odlišná od H.323. Sí

points; často bývají též ozna

servery (proxy resp. redirect server),

registrar. Úlohu jednotlivých entit v síti využívající 

obr. 1.5 Uživatel sítě SIP není vázán ke konkrétnímu hostiteli. Pozice uživatele je automaticky 

zasílána nástroji registrar 

je uložena na externím lokaliza

Každá zpráva mezi terminály musí být sm

Proxy server pro každou zprávu zjistí z lokaliza

jména uvedeného v hlavič

Redirect server také získá aktuální adresu p

odesílateli a ten zprávu posílá p

1.5.2. Protokol Megaco/H.248

Protokol MEGACO  byl vyvinut IETF a ITU

a MDCP. Roku 1999 vznikla jeho specifikace H.GCP (H

později označena jako H.248. Následn

MEGACO/H.248.V MEGACO z

signály, přenos po UDP. 

ě protokolu SIP je odlišná od H.323. Síť SIP je tvoř

asto bývají též označovány jako UA - user agents), proxy resp. p

redirect server), lokalizačními servery (location server) 

Úlohu jednotlivých entit v síti využívající proxy serveru podle li

ě SIP není vázán ke konkrétnímu hostiteli. Pozice uživatele je automaticky 

registrar (ten může být součástí proxy nebo redirect serveru). 

je uložena na externím lokalizačním serveru. [1] [2] 

Obrázek 1.5 – Architektura SIP 

Každá zpráva mezi terminály musí být směrována buď přes proxy, nebo přesm

pro každou zprávu zjistí z lokalizačního serveru adresu na základ

jména uvedeného v hlavičce a zprávu předá příslušnému terminálu, nebo dalšímu serveru. 

také získá aktuální adresu příjemce z lokalizačního serveru, tu ale p

odesílateli a ten zprávu posílá přímo na zjištěnou adresu.  

Protokol Megaco/H.248 

Protokol MEGACO  byl vyvinut IETF a ITU-T jako kompromis mezi protokoly MGCP 

a MDCP. Roku 1999 vznikla jeho specifikace H.GCP (H-series, Gateway Control

ena jako H.248. Následně byly tyto standardy sjednoceny pod spole

MEGACO/H.248.V MEGACO zůstalo stejně jako v MGCP - sémantika řídících p
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 SIP je tvořena terminály (end 

proxy resp. přesměrovávacími 

(location server) a zařízením 

podle literatury znázorňuje 

 SIP není vázán ke konkrétnímu hostiteli. Pozice uživatele je automaticky 

redirect serveru). Tato informace 

 

nebo přesměrovávací server. 

ního serveru adresu na základě uživatelského 

nebo dalšímu serveru. 

serveru, tu ale předá 

T jako kompromis mezi protokoly MGCP 

series, Gateway Control Protocol) 

 byly tyto standardy sjednoceny pod společným názvem 

sémantika řídících příkazů, řídící 
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1.5.3. Protokol SDP (Session Description Protocol) 

Session Description Protocol (SDP) je internetový protokol využívaný k nastavení 

vlastností multimediálního přenosu. Nepřenáší se pomocí něj data, slouží pro vyjednání 

parametrů, jako např. typ média (video, audio), transportní protokol (RTP/UDP/IP), typ kodeku 

nebo přenosová rychlost.  

1.5.4. Protokol RTP (Real-time Transport Protocol) 

RTP poskytuje přenos dat ze zdroje k cíli v reálném čase. RTP je nezávislý na typu sítě 

a přenosovém protokolu, i když je často užíván nad UDP. RTP může být užíváno jak pro 

unicastové (pro každý cíl je vyslána ze zdroje jedna kopie), tak i pro multicastové (data jsou 

vyslána ze zdroje pouze jednou a je na síti, aby zajistila přenos dat do rozdílných míst) služby 

sítě. Multicasting je mnohem výhodnější pro přenos multimediálních dat, jakými jsou například 

data z videokonferenčních aplikací. RTP umožňuje před samotným zahájením přenosu 

identifikovat typ dat, která budou přenášena, určit pořadí paketů v jakém budou data zasílána a 

synchronizovat datové toky z rozdílných zdrojů. RTP spojení je vytvořeno pro každý datový tok 

a obsahuje především IP adresu s dvojicí portů pro RTP a RTCP. [8]  

 

1.5.5. Protokol RTCP (RTP Control Protocol) 

Zatímco RTP neposkytuje žádný mechanismus k zajištění včasného doručení, nebo k 

poskytnutí záruky jiné kvality služeb (QoS), jsou tyto mechanismy poskytovány kontrolním 

protokolem (RTCP), který umožňuje sledování kvality distribuce dat. RTCP také poskytuje 

kontrolní a identifikační mechanismus pro přenosy RTP. [8] 

 

1.5.6. Protokol Diameter 

DIAMETER je AAA protokol (authentication, authorization and accounting). Jeho 

funkcí je autentizace, autorizace a účtovaní, používá se pro přístup k síti, nebo pro IP mobilitu. 

Může pracovat jak lokálně, tak i v roamingu. Protokol DIAMETER je rozšířeným následníkem 

protokolu RADIUS. Diameter není přímo zpětně kompatibilní, ale poskytuje rozšířenou cestu 

pro RADIUS. [6] [7] 



                             

 

 

Výhody proti protokolu RADIUS

• používá spolehlivý protokol transportní vrstvy ( TCP nebo SCTP)

• může použít zabezpe

• má větší adresní prostor pro AVP (Attribute Value

• má dynamické objevování uzl

• má schopnost vyjednávání

• oznamuje chyby 

• má lepší podporu služby roaming

 

 

Obrázek 1.6 ukazuje formát paketu protokolu Diameter.

protokolu RADIUS: 

používá spolehlivý protokol transportní vrstvy ( TCP nebo SCTP)

že použít zabezpečení na transportní nebo síťové vrstvě (IPsec nebo TLS)

tší adresní prostor pro AVP (Attribute Value Pairs ) a šir

má dynamické objevování uzlů 

má schopnost vyjednávání 

 

má lepší podporu služby roaming 

ukazuje formát paketu protokolu Diameter. 

Obrázek 1.6 - Formát paketu 
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používá spolehlivý protokol transportní vrstvy ( TCP nebo SCTP) 

ě (IPsec nebo TLS) 

širší identifikátory 

 



                             

 

2. OpenIMSCore

Je to projekt institutu

který vyvíjí tento projekt jako open source, pod opera

pro studijní a testovací účely a

jak výrobci, tak operátory,

byl vhodnou volbou i pro naši práci

implementovány základní prvky 

CSCF, S-CSCF) tak i databáze HSS. 

IMS systém. 

 

 

 

OpenIMSCore: 

projekt institutu FOKUS (Fraunhofer Institut für Offene Kommunikations

který vyvíjí tento projekt jako open source, pod operačním systémem Linux. Systém byl vyvinut 

pro studijní a testovací účely a pro zvýšení dostupnosti technologie IMS.

jak výrobci, tak operátory, ti si na něm zkoušejí své vyvíjené, nebo poskytované služby.

pro naši práci, ve které jsme chtěli otestovat IMS. V

vány základní prvky řídící vrstvy IMS, konkrétně tedy servery CSCF (P

CSCF) tak i databáze HSS. Po jeho instalaci tedy získáme v podstat

Obrázek 2.1 – Struktura Open IMS Core 
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für Offene Kommunikations systeme), 

témem Linux. Systém byl vyvinut 

 V praxi je využíván 

nebo poskytované služby. Proto 

V OpenIMSCore jsou 

 tedy servery CSCF (P-CSCF, I-

podstatě plnohodnotný 
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2.1. Implementace Open IMS Core: 

Pro testování Open IMS Core můžeme využít dvou možností, buď si stáhneme před 

instalovaný systém na virtuálním disku. Druhá možnost, která byla využita v našem případě je 

stáhnutí zdrojového kódu ze stránek vývojářů a následná kompilace. Při instalaci Open IMS 

Core narazíme na dvě hlavní částí.  FHoSS (The FOKUS Home Subscriber Server), pomocí 

kterého nainstalujeme funkce domovského uživatelského serveru HSS. Další část, Ser_ims 

(Servers IMS), nainstaluje tři řídící servery CSCF. Tedy P-CSCF, I-CSCF a S-CSCF.  

OpenIMS byl instalován podle návodu, který je zveřejněn na stránkách vývojářů 
http://www.openimscore.org. V další části diplomové práce bude tento návod podrobně popsán.  

Začneme požadavky, které musí splňovat počítač na který chceme instalovat OpenIMS: 

• jakákoliv distribuce Linuxu s verzí kernelu (jádra) 2.6 a vyšší 
• cca 100 MB diskového prostoru 

• GCC 3/4, make, JDK 5 

• Programy: bison, flex, ant 

• Knihovny: libxml2 (> 2,6), libmysql 
• MySQL nainstalované a spuštěné  

• Linuxové jádro 2.6 a IPSec-tools – pokud chceme používat IPSec zabezpečení o 
Openssl (volitelné, pokud chcete povolit TLS zabezpečení) 

• DNS server 

Uvedené požadavky musí být splněny před samotným začátkem instalace.  
 
V našem případě byl pro instalaci vybrán systém Ubuntu 10.10. V zadání bylo určeno, že Open 

IMS Core by mělo být nainstalováno ve virtuálním prostředí v programu VMware. Pro instalaci 

byl tedy použit počítač s operačním systémem Windows, ve kterém, byl pomocí programu 

VMware použit image se systémem Ubuntu. Tato volba nám později umožnila dvou virtuálních 

obrazů, zprovoznit na jednom počítači IMS síť, která obsahovala dvě Open IMS jádra.  

 
Instalace potřebných balíčků:  
 

 

# sudo apt-get install sun-java6-jdk mysql-server libmysqlclient15-dev 

libxml2 libxml2-dev bind9 ant flex bison subversion 
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2.1.1. Získaní zdrojových kódů: 

 
Zdrojové kódy získáme na adrese http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openimscore. 

Zdrojové kódy jsou konfigurované na práci z přednastaveného adresáře /opt/OpenIMSCore, 

proto je potřebné nejprve vytvořit a dále pracovat jen v této složce: 

 
 

V ní se vytváří adresář ser_ims a spustí se svn checkout pro ser_ims příkazy: 

 

 

Následně se vytvoří adresář FHoSS a opět se provede svn checkout pro HSS následovně: 

 

 

V případě nutnosti uložení souborů do jiných adresářů je potřebné upravovat příslušné 

konfigurační soubory. 

# mkdir FHoSS 

# svn checkout http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openimscore/FHoSS/trunk 

FhoSS 

# cd .. 

# mkdir ser_ims 

# svn checkout 

http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openimscore/ser_ims/trunk ser_ims 

# cd .. 

# mkdir /opt/OpenIMSCore 

# cd /opt/OpenIMSCore 
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2.1.2. Kompilace Open IMS Core 

ser_ims 
Kompilace ser_ims se vykoná tím způsobem, že se přepneme do složky ser_ims spustíme 

instalaci pomocí. Do složky ser_ims se nám nainstalují servery CSCF. 

 

Pokud nám během kompilace dojde k nějakým chybám, zřejmě schází některé z výše 

uvedených rekvizit, které je třeba doinstalovat a pokusit se spustit kompilaci znovu. 

FHoSS 
Pro správnou instalaci je potřebná verze JDK 5 a vyšší. Pokud nám nejde instalace spustit, bývá 

to z drtivé většiny problém s JDK, proto je dobré si ověřit verzi JDK, což provedeme pomocí 

příkazu java –vision. Při samotné instalaci se přepneme do složky FHoSS a zahájíme pomocí 

příkazů: 

 

MySQL 
Import SQL skriptů se vykoná příkazy: 
 

 

# mysql -h localhost -u root -p <ser_ims/cfg/icscf.sql 

# mysql -h localhost -u root -p <FHoSS/scripts/hss_db.sql 

# mysql -h localhost -u root -p <FHoSS/scripts/userdata.sql 

# cd FHoSS 

# ant compile 

# ant deploy 

# cd .. 

# cd ser_ims 

# make install-libs all 

# cd .. 
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2.1.3. Konfigurace DNSserveru:  

Přednastavené DNS zóny je možné najít v opt/OpenIMSCore/ser_ims/cfg/open-

ims.dnszone, odkud zkopírujeme tento soubor do adresáře DNS serveru /etc/bind/. Nakonec je 

ještě třeba upravit konfigurační soubor Bindu /etc/bind/named.conf. Do tohoto souboru je nutno 

vložit následující řádky.  

 

zone "open-ims.test" IN {  
type master;  
file "open-ims.dnszone";  
notify no;  
};  

 

 
 
Nakonec už stačí jen restartovat DNS server a odzkoušet jeho funkčnost pomocí příkazu dig. 

Častým problémem bývá, že nám soubor  /etc/resolv.conf  neukazoval na váš nový DNS server! 

2.1.4. Konfigurace IMS Core: 

Podmínkou je funkčnost MySQL databází a DNS zóny. 

Začneme tím, že zkopírujeme následující soubory, které najdeme v souboru ser_ims/cg/ do 

adresáře /opt/OpenIMSCore: 

pcscf.cfg, pcscf.sh, icscf.cfg, icscf.xml, 
icscf.sh, scscf.cfg, scscf.xml, scscf.sh, 
pcscf.cfg, pcscf.sh, icscf.cfg, icscf.xml, 
icscf.sh, scscf.cfg, scscf.xml, scscf.sh, 
 

 

# cp ser_ims/cfg/*.cfg . 

# cp ser_ims/cfg/*.xml . 

# cp ser_ims/cfg/*.sh . 

# cp /opt/OpenIMSCore/ser_ims/cfg/open-ims.dnszone /var/bind/pri/ 

# nano /etc/bind/named.conf 

# /etc/init.d/bind9 restart 

# dig pcscf.open-ims.test 
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Nyní už můžeme přistoupit k spuštění IMS. Je nutné spustit každou entitu ve zvláštním 

okně. K tomu můžeme využít Ctrl+Shift+T, čímž si otevřeme nové okno. CSCF servery 

spouštíme ze složky /opt/OpenIMSCore/, databázi HSS potom z 

/opt/OpenIMSCore/FHoSS/deploy/. Ve většině případů i při správně nainstalovaném JDK došlo 

pří spouštění HSS serveru k chybě a bylo potřeba nastavit cestu přímo k javě.  

 
 
Základní instalace Open IMS Core má přednastavené následující parametry: 
 

 Doména - "open-ims.test" 
 IP adresu – 127.0.0.1 
 MySQL - přístupové práva dovolují jen lokální přístup 

 
Je doporučené, aby jste vyzkoušeli fungovaní nejprve s defaultními nastaveními a až potom 

realizovali další změny, na které slouží konfigurační soubor ser_ims/cfg/configurator.sh. 

2.2. Registrace klienta: 

Na obrázek 2.2 je zobrazen diagram přenosu zpráv pro registraci klienta do IMS sítě. 

Klient začíná relaci zasláním zprávy REGISTER serveru P-CSCF, ten zprávu dále předává 

serveru I-CSCF. Po tom co I-CSCF obdrží zprávu, odešle pomocí protokolu DIAMETER 

žádost o autorizaci klienta databázi HSS. Což je zpráva UAR (User Authorization Request), 

HSS mu odpovídá zprávou UAA (User Authorization Answer). Během této komunikace            

I-CSCF zjistí, jestli byl klientovy v minulosti přiřazen nějaký S-CSCF server, popřípadě je mu 

přiřazen během této komunikace, kdy jsou ve zprávě UAA přeneseny vlastnosti S-CSCF 

serveru. Po tomto je zpráva REGISTER přeposlána z I-CSCF na adresu vybraného S-CSCF 

serveru. Jakmile server S-CSCF obdrží zprávu REGISTER, vymění si pomocí protokolu 

DIAMETER autentizací informace s databázovým serverem HSS. MAR (Multimedia 

Authentication Request), kterou posílá S-CSCF na HSS, obsahuje autentizací uživatelskou 

# ./pcscf.sh  

# ./icscf.sh  

# ./scscf.sh  

# cd FHoSS/deploy/  

# export JAVA_HOME=”/usr/lib/jvm/java-6-openjdk” 

# ./startup 
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identitu popř. i autentizací parametry. Jako odpověď přichází MAA (Multimedia Authentication 

Answer), v této zprávě je přenášen výsledek autentizace a také autentizací parametry pro 

kontrolu klienta. V sítích IMS se provádí ověřování registrace, proto po autentizaci klienta 

odesílá server S-CSCF zprávu 401 – Unauthorized jako dotaz pro doplnění údajů. Tato zpráva 

je poslána zpátky klientovy a cestou opět projde přes I-CSCF a P-CSCF. Po obdržení klient 

reaguje opětovným odesláním zprávy REGISTER, ve které jsou doplněny požadované 

informace. Tato zpráva prochází stejnou cestou jako první REGISTER přes P-CSCF dále na  

I-CSCF kde dochází k opětovné autorizaci klienta přes HSS. Jako odpověď přichází dříve 

přiřazený S-CSCF server, na který je REGISTER přeposlán. V serveru S-CSCF proběhne 

opětovná autentizace, kde se porovnávají informace, které jsme obdrželi dříve ve zprávě MAA. 

Pokud proběhne autentizace bez problémů, odesílá se na HSS pomocí protokolu DIAMETER 

zpráva SAR (Server Assignment Request). Touto zprávou oznamujeme HSS databázi o tom, že 

klient je registrován do sítě, jako odpověď přichází SAA (Server Assignment Answer), jež 

obsahuje uživatelský profil. Po jejímž obdržení odesílá S-SCSF zpátky klientovy zprávu 200 

OK, čímž ho informuje o jeho úspěšné registraci do sítě IMS. Zpráva opět prochází přes 

všechny identity I-CSCF, P-SCSF a uživatel. V následujícím textu jsou všechny zprávy použité 

během registrace podrobně popsány. 

 
Obrázek 2.2 – Registrace klienta 



                             

 

2.2.1. Zachycené zprávy protokolu SIP

Zpráva REGISTER: 

První zprávou zachycenou bě

průběhu registrace mění, proto za

IMS systému. Na Obrázku

klientovy, které jsou potřebné pro registraci

V této zprávě jsou přenášeny 

 Request-URI – je to SIP adresa domény

registrovat, čili adresa na kterou klient posílá zprávu REGISTER.

 To: – je to veřejná SIP adresa (

uživateli. 

 Authorization: username

které dochází k autentizací 

 Contact – je to IP adresa klienta

Po přeposlání ze serveru 

informace, jak vidíme na 

vidíme, určuje veřejnou SIP URI serveru P

procházet přes daný P-CSCF server

Visited-Network-ID, obsahuje 

Zachycené zprávy protokolu SIP: 

První zprávou zachycenou během registrace do IMS je REGISTER. Tato zpráva se nám b

ění, proto začneme první zprávou. Je odeslána klientem na P

IMS systému. Na Obrázku 2.3 je zachycena hlavička zprávy REGISTER, kde jsou vid

řebné pro registraci. 

Obrázek 2.3 – Hlavička zprávy REGISTER 
 

řenášeny čtyři důležité údaje: 

je to SIP adresa domény (Registration-URI) do které se klient snaží 

čili adresa na kterou klient posílá zprávu REGISTER. 

řejná SIP adresa (Public User Identity), která slouží ke komunikaci mezi 

username – je to skrytá SIP adresa (Private User Identity), pomocí 

autentizací klienta. 

je to IP adresa klienta. 

 P-CSCF na I-CSCF je zpráva REGISTER doplně

 obrázku 2.4. Jako první je patrné přidání parametru 

SIP URI serveru P-CSCF. Tím se zajistí, že všechny zprávy budou 

CSCF server, který komunikuje s klientem. Dalším

obsahuje visited network. Jsou to sítě, které mohou komunikovat 
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hem registrace do IMS je REGISTER. Tato zpráva se nám během 

tem na P-CSCF server 

kde jsou vidět údaje o 

 

do které se klient snaží 

slouží ke komunikaci mezi 

Private User Identity), pomocí 

CSCF je zpráva REGISTER doplněna o některé další 

idání parametru Path, který jak 

Tím se zajistí, že všechny zprávy budou 

Dalším parametrem je P-

které mohou komunikovat 



                             

 

s domovskou sítí. Nakonec p

služeb. Pro tento účel se používá hodnota 

můžeme zjistit přes které entity

Obrázek 

Po obdržení zprávy 401 

REGISTER, ve které jsou dopln

jako první REGISTER přes P

REGISTER přeposlán. Na následujícím obr. 2.

jako odpověď na zprávu Unauthorized.

Obrázek 2

Nakonec přibyl parametr P-Charging-Vector, který se používá

čel se používá hodnota icid (IMS Charging identifier). Pomocí parametru Via 

řes které entity, byla posílána. Vyčteme z ní adresu, port, protokol.

Obrázek 2.4 – Zpráva REGISTER po přeposlání   
 

Po obdržení zprávy 401 – Unauthorized klient reaguje opětovným odesláním zprávy 

REGISTER, ve které jsou doplněny požadované informace. Tato zpráva prochází stejnou cestou 

jako první REGISTER přes P-CSCF dále na I-CSCF a končí v S-CSCF serveru

eposlán. Na následujícím obr. 2.5 je zobrazena zpráva REGISTER, která p

 na zprávu Unauthorized. 

Obrázek 2.5 - Zpráva REGISTER s doplňujícími informacemi
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který se používá k vyúčtování 

Pomocí parametru Via 

ní adresu, port, protokol. 

 

ětovným odesláním zprávy 

formace. Tato zpráva prochází stejnou cestou 

CSCF serveru, na který je 

je zobrazena zpráva REGISTER, která přichází 

 
ujícími informacemi 



                             

 

Zpráva 401-Unauthorized

V sítích IMS se provádí ov

S-CSCF zprávu 401 – Unauthorized jako dotaz pro dopln

klientovy a cestou opět projde p

(klíče), používané k šifrování a dešifrování

uživatelem. Obrázek 2.6 ukazuje obsah zprávy 401

CSCF. Pomocí údajů Via, je zpráva posílána cestou, kterou procházela zpráva REGISTER. Po 

tom co projde přes jednotlivé adresy je polí

Obrázek 2
 

Další obrázek nám ukazuje zprávu Unauthorized tak jak p

odebrány parametry ck a ik. Naopak p

serveru. Service-Route určující SIP adresu S

zpráv a Server z kterého vidím

IMS Core. 

Obrázek 2

Unauthorized: 

sítích IMS se provádí ověřování registrace, proto po autentizaci klienta, odesílá server 

Unauthorized jako dotaz pro doplnění údajů. Tato zpráva je p

ět projde přes I-CSCF a P-CSCF.  Tato zpráva obsahuje parametry ck a ik 

ívané k šifrování a dešifrování a také pro ověřování zpráv vym

ukazuje obsah zprávy 401-Unathorized, která byla vyslána serverem P

ů Via, je zpráva posílána cestou, kterou procházela zpráva REGISTER. Po 

es jednotlivé adresy je políčko Via, odebráno. Vidíme i parametry ck a ik.

Obrázek 2.6 - Zpráva 401-Unauthorized z P-CSCF 

nám ukazuje zprávu Unauthorized tak jak přichází klientovy. Jsou z

odebrány parametry ck a ik. Naopak přibývá parametr path, který nám určuje adresu P

Route určující SIP adresu S-CSCF serveru. Allow jako seznam povo

kterého vidím, že komunikujeme se Sip Express routerem použitým v

Obrázek 2.7 - Zpráva 401-Unauthorized doručená klientovy
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proto po autentizaci klienta, odesílá server 

ů. Tato zpráva je poslána zpět 

Tato zpráva obsahuje parametry ck a ik 

ování zpráv vyměňovaných s 

erá byla vyslána serverem P-

 Via, je zpráva posílána cestou, kterou procházela zpráva REGISTER. Po 

odebráno. Vidíme i parametry ck a ik. 

 

zí klientovy. Jsou z ní 

čuje adresu P-CSCF 

CSCF serveru. Allow jako seznam povolených SIP 

routerem použitým v Open 

 
ená klientovy 



                             

 

Zpráva 200 OK: 

Jako poslední SIP zpráva byla zachycena odpov

serverem S-CSCF, který po 

do sítě IMS. Zpráva opět prochází p

jsou opět určeny parametry Via. Dále jsou ve zpráv

jméno, IP adresa, port a veř

Zpráva nese i informace o dalších parametrech:

 

 Path 

 Service route

 Allow 

 P-Charging

 Server 

 

 

 

 

ako poslední SIP zpráva byla zachycena odpověď 200 OK. Tato zpráva je od

CSCF, který po obdržení zprávy SAA, informuje klienta o jeho úsp

ět prochází přes všechny identity I-CSCF, P-SCSF a uživatel, k

eny parametry Via. Dále jsou ve zprávě posílány informace o klientovy jako 

jméno, IP adresa, port a veřejná SIP adresa. 

Zpráva nese i informace o dalších parametrech: 

Service route 

Charging-Function-Addresses 

Obrázek 2.8 - Zpráva 200 OK  
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. Tato zpráva je odesílána 

o jeho úspěšné registraci 

SCSF a uživatel, k čemu 

ace o klientovy jako 

 



                             

 

2.2.2. Zachycené zprávy protokolu

Zprávy UAR a UAA: 

První zpráva protokolu DIAMETER, kterou jsme v

Authorization Request). Jak

name (privátní identitu), zdroj žádosti

k autorizaci klienta a hlavně

 
Po autorizaci posílá databáze HSS odpov

které se přenáší SIP URI adresa

Zachycené zprávy protokolu Diameter: 

První zpráva protokolu DIAMETER, kterou jsme v naší komunikaci zachytili je

Jak je z obrázku 2.9 vidět, zpráva obsahuje veř

, zdroj žádosti (náš I-CSCF), visited networ

autorizaci klienta a hlavně jako dotaz na HSS k přidělení S-CSCF serveru.

Obrázek 2.9 - Hlavička zprávy UAR 

Po autorizaci posílá databáze HSS odpověď ve tvaru UAA (User Authorization 

adresa S-CSCF serveru, který nám byl databází přidě

Obrázek 2.10 - Zpráva UAA 
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naší komunikaci zachytili je UAR (User 

veřejnou identitu, user 

visited network, doménu. Slouží 

CSCF serveru. 

 

(User Authorization Answer), ve 

který nám byl databází přidělen Obrázek 2.10. 

 



                             

 

Zprávy MAR a MAA: 

Následují dvě zprávy protokolu

IMS sítě jsou MAR a MAA. Je to komunikace mezi S

autentizační informace. Čili S

obdrží informace pro ověř

obrázcích 2.11 a 2.12. 

Zde na obr 2.11 jsou vidět data pot

serveru S-CSCF.  

 

 zprávy protokolu DIAMETER, které jsme zachytily během registrace klienta do 

 jsou MAR a MAA. Je to komunikace mezi S-CSCF a HSS, kd

Čili S-CSCF posílá své SIP URI kvůli uložení do databáze a 

ověření klienta. Tyto zprávy jsou zobrazeny na násled

Obrázek 2.11 - Zpráva MAR 
ět data potřebná pro autentizaci klienta, které posílá databáze HSS 

Obrázek 2.12 - Zpráva MAA 
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ěhem registrace klienta do 

CSCF a HSS, kde si vyměňují 

li uložení do databáze a od HSS 

Tyto zprávy jsou zobrazeny na následujících dvou 

 

ebná pro autentizaci klienta, které posílá databáze HSS 

 



                             

 

Zprávy SAR a SAA: 

V serveru S-CSCF prob

jsme obdrželi dříve ve zpráv

HSS pomocí protokolu DIAMETER zpráva SAR (Server Assignment Request). Zprávu SAR 

vidíme zachycenou na obr 2.

registrován do sítě, jako o

uživatelský profil. Zpráva SAA je vid

 
 
 

CSCF proběhne opětovná autentizace, kde se porovnávají informace

íve ve zprávě MAA. Pokud proběhne autentizace bez problém

HSS pomocí protokolu DIAMETER zpráva SAR (Server Assignment Request). Zprávu SAR 

vidíme zachycenou na obr 2.13. Touto zprávou oznamujeme HSS databázi o tom, že klient je 

ě, jako odpověď přichází SAA (Server Assignment Answer) jež obsahuje 

áva SAA je vidět na obrázku 2.14.  

Obrázek 2.13 - Zpráva SAR 
 
 

Obrázek 2.43 - Zpráva SAA 
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kde se porovnávají informace, které 

hne autentizace bez problémů, odesílá se na 

HSS pomocí protokolu DIAMETER zpráva SAR (Server Assignment Request). Zprávu SAR 

. Touto zprávou oznamujeme HSS databázi o tom, že klient je 

ichází SAA (Server Assignment Answer) jež obsahuje 
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2.3. Sestavení hovoru: 

Dále je vidět stavový diagram na obr. 2.15 pro proces sestavování spojení v sítích IMS. 

K sestavení hovoru jsme využili dva přednastavené uživatele Alice, Bob. Z obrázku je vidět, že 

hovor začíná uživatel Alice, který posílá SIP zprávu INVITE na P-CSCF server. Zpráva 

INVITE v sobě nese parametry jako Call ID, které identifikují dané spojení. Dále obsahuje 

položky From, To a Via, které budou popsány níž. Zpráva INVITE obsahuje informace o 

použitém protokolu a portu, na kterém bude volající vysílat. Každé úspěšné přenesení zprávy 

INVITE je potvrzeno zprávou 100 Trying. Ten zprávu dále přeposílá na S-CSCF, který zprávu 

posílá na S-CSCF server volaného uživatele. INVITE je nakonec posílán přes příslušný proxy 

P-CSCF volaného až k volanému uživateli. Po obdržení zprávy INVITE volaný účastník 

odpovídá zprávou 180 Ringing, tato zpráva signalizuje příchozí hovor. Po přijetí hovoru je 

k volajícímu vyslána další zpráva 200 OK. V okamžiku, kdy volající obdrží zprávu 200 OK, 

potvrzuje odesláním zprávy ACK sestavení spojení. Po přijetí zprávy u volaného dochází 

k navázání RTP přenosu. 

Obrázek 2.15 – Sestavení hovoru 



                             

 

2.3.1. Zpráva INVITE:

V dalším textu bude popsána zpráva INVITE, kterou m

parametry From a To, které ur

parametr Via udává adres

bude procházet odpověď. 

Via se svou IP adresou a portem. 

transportu SIP zpráv v našem p

CSCF. Tento údaj byl získán b

specifikace parametrů přenosu:

 (v), udává verzi protokolu SDP

 (o) udává původce zprávy

 (s) značí název spojení

 (c) udává popis spojení 

 (t) obsahuje stop a start time. 

                      

 (m) slouží ke specifikaci p

udává použité kodeky,

INVITE: 

dalším textu bude popsána zpráva INVITE, kterou můžeme vidět na obrázku 2.1

které určují SIP adresy volajícího a volaného uživatele

udává adresy a porty serverů, přes které zpráva prochází a cestu p

 Každý server, kterým zpráv projde, vloží do hlavič

se svou IP adresou a portem. Obsahuje také transportní protokol, který se používá k 

našem případě UDP. Parametr Route obsahuje SIP URI serveru S

CSCF. Tento údaj byl získán během registračního procesu. Obsahem zprávy SDP protokolu je

ů řenosu: 

, udává verzi protokolu SDP 

ůvodce zprávy IN - typ sítě Internet, IP4 - typ adresy, adresa

í název spojení 

udává popis spojení  

obsahuje stop a start time. - start time udává, po jaké době se spojení stane aktivní

                                - stop time udává, po jaké době se spojení ukon

slouží ke specifikaci přenosu multimédií.  

udává použité kodeky, jejich název a taktovací kmitočet.  

Obrázek 2.16 – Hlavička zprávy INVITE 
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ět na obrázku 2.16. Začneme 

ují SIP adresy volajícího a volaného uživatele. Následující 

které zpráva prochází a cestu přes kterou se 

vloží do hlavičky vlastní záznam 

Obsahuje také transportní protokol, který se používá k 

obsahuje SIP URI serveru S-

ního procesu. Obsahem zprávy SDP protokolu je 

dresy, adresa 

ě se spojení stane aktivní  

jení ukončí.  

 



                             

 

2.4. Textová zpráva:

Posílání krátkých textových 

službou. Z tohoto důvodu bylo testováno, jakým zp

IMS. Na obrázku 2.17 je zobrazen diagram p

 

Z hlavičky zprávy MESSAGE, která je na obrázku 2.1

 Max-Forward – maximální po

 Content-Type – obsah zprávy (text)

 User-Agent – typ použitého klienta (MONSTER).

 P-Asserted-Identity 

 P-Called-Party-ID 

Na obrázku máme zachyceno i t

v našem případě bylo přenášeno slovo „pokus“.

Obrázek 2.1

Textová zpráva: 

krátkých textových zpráv neboli Instant Messaging je v dnešní době

ůvodu bylo testováno, jakým způsobem probíhá zasílání textových v

je zobrazen diagram přenosu. 

Obrázek 2.17 – Textová zpráva 
 

ky zprávy MESSAGE, která je na obrázku 2.18. Můžeme vyčíst informace, jako jsou

maximální počet přeskoků (13). 

obsah zprávy (text). 

typ použitého klienta (MONSTER). 

Identity – SIP adres uživatele, který odeslal zprávu. 

ID – SIP adresa uživatele, pro kterého je zpráva určena

Na obrázku máme zachyceno i tělo zprávy. V těle se přenáší odeslaná zpráva

řenášeno slovo „pokus“. 

Obrázek 2.18 – Hlavička a tělo textové zprávy 
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dnešní době hojně využívanou 

sobem probíhá zasílání textových v sítích 

 

nformace, jako jsou: 

ro kterého je zpráva určena. 

enáší odeslaná zpráva, jak je vidět 

 



                             

 

3. Peering mezi IMS systémy:

V této kapitole budu rozebírat peering mezi IMS systémy

mezi IMS systémy s různými doménami. Popsáno na p

představit, jako když vyjedeme do zahrani

nemáme vytvořený žádný úč

pokud je povolen a dojít k 

 

 

Abychom mohli vyzkoušet komunikaci mezi doménami, bylo pot

virtuální stroje. Do každého z

IMS Core. Aby se nám poda

změnit IP adresu z testovacího 127.0.0.1 na adresu našeho virt

byla změna domény v obou IMS systémech. 

je určen skript Configurator.sh. Hlavní nevýhoda u tohoto skriptu je podle m

použít, jen pokud jste neupravovali soubory m

3.1 je schéma zapojení naší sít

Peering mezi IMS systémy: 

du rozebírat peering mezi IMS systémy. Jde v podstat

ůznými doménami. Popsáno na příkladě si můžeme takovou komunikaci 

jako když vyjedeme do zahraničí a budeme se snažit registrovat v

ený žádný účet. V tomto případě by měl fungovat peering mezi systémy

 registraci s účtem který máme u našeho operátora.

Obrázek 3.1 – Schéma zapojení 

Abychom mohli vyzkoušet komunikaci mezi doménami, bylo potř

virtuální stroje. Do každého z nich byl podle návodu, který je uveden výše

Core. Aby se nám podařilo navázat komunikaci mezi oběma IMS systémy, bylo

testovacího 127.0.0.1 na adresu našeho virtuálního systému. Dalším krokem 

obou IMS systémech. Pro změnu IP adresy a domény u Open

en skript Configurator.sh. Hlavní nevýhoda u tohoto skriptu je podle m

použít, jen pokud jste neupravovali soubory manuálně a navíc jde použít jen jednou.

3.1 je schéma zapojení naší sítě. 
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podstatě o komunikaci 

ůžeme takovou komunikaci 

í a budeme se snažit registrovat v jejich doméně, kde 

l fungovat peering mezi systémy, tedy 

tem který máme u našeho operátora. 

 

Abychom mohli vyzkoušet komunikaci mezi doménami, bylo potřeba připravit dva 

nich byl podle návodu, který je uveden výše, nainstalováno Open 

ma IMS systémy, bylo potřeba 

uálního systému. Dalším krokem 

nu IP adresy a domény u Open IMS Core 

en skript Configurator.sh. Hlavní nevýhoda u tohoto skriptu je podle mě v tom, že ho lze 

 a navíc jde použít jen jednou. Na obrázku 
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3.1. Nastavení IMS pro mezidoménovou komunikaci. 

Zde máme přesně ukázáno, jakým způsobem používáme konfigurátor. Nejdříve se přepneme do 

složky /opt/OpenIMSCore/, pokud jsme do ní nezasahovali, měla by obsahovat jak 

konfigurátor, tak konfigurační soubory pro CSCF servery. Dále upravíme .xml a .sql soubory, 

které jsou zde jmenovány.    

 

 

 

Po provedení skriptu budete dotázáni pro zadání nejdříve nové domény posléze i IP adresy. 

Dále je nutné obnovit mysql databázi. 

 

 

 

Nakonec bylo ještě potřeba nastavit jeden DNS server, se kterým by pracovali oba IMS 

systémy. Zde je potřeba vytvořit dvě DNS zóny v našem případě to bylo open-ims.dnszone a 

open-ims2.dnszone. Obě zóny zapíšeme do konfigurační soubor Bindu /etc/bind/named.conf. 

Nemělo by se zapomenout, aby u obou systémů, soubor /etc/resolv.conf ukazoval na náš 

společný DNS server.  

 

 

# mysql-u root-p <ser_ims / cfg / icscf.sql 

#  mysql-u root-p <FHoSS / scripts / hss_db.sql 

#  mysql-u root-p <FHoSS / scripts / userdata.sql 

# cd /opt/OpenIMSCore 

# ./Configurator.sh pcscf.cfg icscf.cfg icscf.xml scscf.cfg scscf.xml 

ser_ims/cfg/icscf.sql  

FHoSS/deploy/DiameterPeerHSS.xml  

FHoSS/deploy/hss.properties  

FHoSS/scripts/hss_db.sql  

FHoSS/scripts/userdata.sql 
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Pokud máme nastaveny oba IMS servery, můžeme přistoupit k jejich spuštění. Po 

spuštění obou IMS serverů, by se nám mělo podařit navázat hovor mezi jednotlivými 

doménami. V tomto bodě ještě nemáme povolenou registraci ze sousední IMS domény. K tomu 

je potřeba pomocí webového klient, jehož prostřednictvím je možno upravovat databázi HSS (v 

našem případě FHoSS). Změnit nastavení uživatelské identity účtu, u kterého chceme povolit 

mezidoménovou registraci. Webového klienta spustíme z adresy, na kterou máme nastavený náš 

IMS systém. V našem případě u domény open-ims1.test, je to http://192.168.190.149:8080 

(přístupové jméno: hssAdmin a heslo: root).  Změnu provedeme v záložce User Identities a 

odkazu Publick User Identity. Zde přidáme do položky List of Visited Networks, doménu 

našeho sousedního systému, jak můžeme vidět na obrázku 3.2. 

 

 

Obrázek 3.2 – Nastavení webového klienta. 

Nyní můžeme přistoupit k samostatnému testování IMS sítě. Vyzkoušet jakým způsobem 

dochází k navazování hovorů mezi doménami a hlavně registraci přes jinou IMS doménu. 

V tomto případě simulujeme situaci, kdy dochází k pohybu klienta a možnému opuštění domácí 

sítě. Tímto ověříme jednu z podmínek pro sítě nové generace, která zaručuje uživateli mobilitu 

uvnitř systému. 
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3.2. Interdomain registrace: 

Na obrázku 3.3 je zobrazen diagram přenosu zpráv pro mezidoménovou registraci klienta do 

IMS sítě. Registrace z jiné domény probíhá v podstatě stejným způsobem jako normální 

registrace. Hlavním rozdílem je, že server P-CSCF, s kterým komunikuje klient, nenavazuje 

komunikaci s CSCF prvky ve své doméně, ale rovnou přeposílá zprávu REGISTER na I-CSCF 

v doméně, do které se chceme registrovat. P-CSCF zde pracuje jako externí prvek. Komunikace 

zde probíhá mezi P-CSCF z domény IMS2 a I-CSCF z domény IMS1.  Dále tedy registrace 

probíhá klasickým způsobem autorizace a autentizace. Dále probíhá opětovná autorizace a 

registrace klienta. 

 

 

 

Obrázek 3.3 – Interdomain registrace 
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3.3. Sestavení hovoru při komunikacemi mezi doménami 

Na obrázku 3.4 je vidět diagram pro proces sestavování mezidoménového spojení v IMS 

sítích. Z diagramu je zřejmé, že volající, v našem případě uživatel Alice, zasílá pro zahájení 

hovoru SIP zprávu INVITE. Tato zpráva je zaslána na proxy server P-CSCF a dále přeposlána 

na S-CSCF v doméně volajícího. Zpráva INVITE je dále přeposlána na I-CSCF v doméně 

volaného. Poté, co se INVITE dostane na I-CSCF server, který plní funkci kontaktního bodu, 

vymění si tento server zprávy DIAMETER s databází HSS. První zpráva LIR (Location Info 

Request) slouží jako dotaz, kterým zjišťujeme adresu S-CSCF serveru volaného klienta. Jako 

odpověď přichází zpráva LIA (Location Info Answer), která obsahuje adresu S-CSCF. Po 

obdržení adresy je zpráva INVITE přeposlána na daný S-CSCF a přes P-CSCF k volanému 

klientovy. Ostatní zprávy jsou dále posílány stejnou cestou v pořadí, jaké je popsané 

v předchozím scénáři. Hlavním rozdílem proti předchozímu scénáři, kdy jsme provedli hovor 

jen uvnitř jedné domény, je využití serveru I-CSCF, který pomocí zpráv LIR a LIA zjišťuje 

adresu S-CSCF serveru u kterého je volaný klient registrovaný. 

 

 

Obrázek 3.4 – Interdomain hovor 



                             

 

Během sestavování mezidoménového hovoru, se nám poda

Diameter.  Jak jsme viděli v

systém IMS těchto zpráv nevyuži

zachycenou na obrázku 3.5

S-CSCF serveru, kterou má p

Server HSS posílá jako odpov

parametru Server-Name o SIP adrese S

INVITE. 

 

hem sestavování mezidoménového hovoru, se nám podařilo zachytit další dv

Diameter.  Jak jsme viděli v hovoru, při kterém došlo ke spojení jen uvnit

chto zpráv nevyužil. První zprávou je LIR (Location Info Request)

zachycenou na obrázku 3.5. Touto zprávou se server I-CSCF dotazuje databáze HSS, na adresu 

CSCF serveru, kterou má přidělený uživatel s kterým chceme navázat spojení.

Obrázek 3.5 – Zpráva LIR 

 

Server HSS posílá jako odpověď zprávu LIA (Location Info Answer). V 

Name o SIP adrese S-CSCF serveru na který má být p

Obrázek 3.6 – Zpráva LIA 
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ilo zachytit další dvě zprávy 

i kterém došlo ke spojení jen uvnitř jedné domény, 

LIR (Location Info Request), kterou máme 

CSCF dotazuje databáze HSS, na adresu 

kterým chceme navázat spojení. 

 

 té informuje pomocí 

CSCF serveru na který má být přeposlána zpráva 
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3.4. Režim RTP Proxy: 

Hlavním důvodem k použití RTPproxy v SIP komunikaci je pomoc při překonání překladu 

adres (NATu). Kdy využíváme proxy server na veřejné IP adrese, například na bráně z privátní 

sítě do Internetu. Kdy proxy server dokáže měnit IP adresy v paketech tak, aby hovor procházel 

přes něj. Pro testování RTP proxy byl využit program Sippy RTPproxy. Instalace probíhá tak, 

že si buď proxy server stáhneme ze stránek www.rtpproxy.org/. Nebo využijeme příkazu Git. 

Přímo pro instalaci se přepneme do složky, ve které máme RTPproxy stáhnutý a pomocí příkazů 

ho nainstalujeme. 

 

 

Aby nám RTP proxy server komunikoval s Open IMS Core, je potřeba upravit P-CSCF 

konfigurační soubor. To provedeme ve složce /opt/OpenIMSCore/pcscf.cfg, kde je potřeba 

upravit řádek. 

 

 modparam("pcscf","NAT_enable",1) 

 

 
Nakonec RTP proxy server spustíme pomocí příkazu. 
 

 
 
K navázání SIP RTP streamu potom nedochází přímo mezi klienty, ale datový tok je přeposílán 

přes RTP proxy server. 

 

 

 

 

# rtpproxy -l 1.2.3.4 -s udp:127.0.0.1:34999 –F 

# git clone git://sippy.git.sourceforge.net/gitroot/sippy/rtpproxy 

# ./configure 

# make 

# make install 
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4. Použitelnost Open IMS v telekomunikačních sítích: 

Už více než 6 let je IMS mnohými odborníky prohlašováno za budoucnost 

telekomunikační technologie, ale k jeho nasazování v praxi dochází jen velmi pomalu. Proto 

např. institut Fokus přichází s (jak sami nazývají) Open IMS Playground, jde v podstatě o 

testovací laboratoř, kde dochází k vývoji a zkoušení nových technologií pro jejich partnery. 

Čímž se snaží dostat do vývoje IMS technologií co nejvíce lidí, jako například telefonních 

operátorů, kteří si zde mohou zkoušet nové technologie. Součástí tohoto je i námi používaný 

Open IMS Core, který byl institutem Fokus vyvinut.  

Z mého pohledu by bylo zavedení IMS u našich operátorů tím správným směrem. 

Sjednocení služeb do jednoho přenosového média a rozšířená nabídka služeb by byla pro 

zákazníka určitě vítaným zjednodušením telekomunikačního a multimediálního připojení. I pro 

poskytovatele by mělo zavedení IMS výhody.  Po počáteční investici do přenosových médií, by 

dostali velkou výhodu v jednoduchém vývoji a zavádění nových služeb a větší přehled 

v poskytovaných službách. Na druhou stranu opatrnost operátorů je na místě, v dnešní úsporné 

době je potřeba zvážit, jestli by si nové služby našly dostatek zákazníků. Výhodným tahem by 

mohlo být spojení IMS se zavedením nových přenosových cest, které by nabídly uživateli vyšší 

přenosové rychlosti. 

Zlomovým bodem pro další šíření IMS by mohlo být zavedení technologie LTE. 

V rychlosti LTE (Long Term Evolution) je technologie určená, pro vysoko rychlostní Internet v 

mobilních sítích. Formálně jde o technologii spadající do standardu 3G, přičemž její 

následovník – LTE Advanced – bude již plnohodnotné 4G řešení. Teoretická rychlost stahování 

(downlink) je 172,8 Mbps a odesílání (uplink) 57,6 Mbps. V komerčním provozu se nachází 

např. v severských zemích či Estonsku, přičemž pokryty jsou zejména hustě osídlené oblasti – v 

Norsku je to Oslo, ve Švédsku historické centrum Stockholmu apod. Ceny připojení zhruba 

odpovídají cenám za pevné připojení (ADSL apod.). Zavedení této technologie by mohlo 

přinést právě to přenosové médium, se kterým by se mohlo rozšířit i IMS. Přenosové rychlosti 

v řádech desítek Mbps by měly být dostatečnou pro přenos služeb, které podporuje IMS jako je 

přenos hlasu, videa, telekonference.  

Další výhodou pro nasazení IMS by mohly být nové služby, jako je například Presence 

Management, Instant messaging, Push-to-talk, videokonference, IPTV a další služby, které by 

mohli zákazníka nalákat k pořízení IMS. Např. presence je služba, která ukazuje dostupnost 

klienta, tato služba by měla klientovy dát možnost sdělit ostatním, kdy a jakým způsobem 

komunikace ho bude možno zastihnout. Systém by v tomto případě např. reagoval na záznamy 
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v kalendáři a nepřepojoval hovory v případě jednání. Dalším příkladem může být Instant 

messaging, který je už v dnešní době častou náhradou za SMS zprávy nebo e-mail. Jeho hlavní 

výhodou je cena, rychlejší komunikace a viditelnost stavu uživatele. Nezanedbatelnou službou 

by mohl být i gaming, online hry jsou v dnešní době velice populární a mohl by pro 

poskytovatele získat další zákazníky. 

I operátoři u nás se snaží nabízet služby, které se přibližují NGN. Nejdále v tomto 

snažení je asi operátor Telefónica O2, který nabízí internet, digitální televizi a volání, vše 

připojeno pomocí pevné linky. Navíc se snaží podpořit mobilitu použitím WI-FI sítě, což jsou 

v podstatě některé podmínky pro sítě nové generace. Telefónica O2 poskytuje i služby, které se 

víc přibližují standardu NGN. Jejich nabídka volání přes internet s využitím VoIP, nabízí 

firmám i doplňkové služby, jako je manažer hovorů, konference tří stran, hlasový portál a 

webový portál.  

Z mého pohledu si IMS své místo v telekomunikačních síti najde. Na konec bude 

záležet na poskytovatelích, jestli se rozhodnou investovat do zavedení IMS technologie. 

Případně na prodejcích, kteří vyvíjejí systémy a služby pro IMS systémy. [4] 
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5. Závěr: 

V diplomové práci je prostudována technologii IMS, která se zabývá přenosem 

multimediálních služeb. V první části je teoreticky popsán model IMS architektury. Zde jsou 

popsány vrstvy IMS a následně podrobně rozebrány. Zaměřuji se na aplikační servery u 

aplikační vrstvy, které poskytují služby pro IMS. V řídící vrstvě jsou popsány servery CSCF a 

databáze HSS, což je v podstatě hlavní ovládací prvek celého IMS. Jednotlivé prvky jsou 

propojeny pomocí referenčních bodů, je popsáno, kde se jednotlivé body nachází a jaké 

využívají protokoly ke komunikaci.  Nakonec jsou v teoretické části popsány protokoly, které 

slouží ke komunikaci uvnitř systému.  

V druhé části je prakticky řešena implementace IMS prostředí, kde je s využitím virtuálního 

stroje implementováno OpenIMSCore. Jde o open source testovací prostředí, které je určeno 

k testování a bližšímu pochopení fungování IMS. To je využito k základnímu testování přenosu 

v IMS, po jeho instalaci jsou za pomocí klienta odzkoušeny základní služby, které nám IMS 

nabízí.  Především o popis registračního procesu, kdy je podrobně rozebrána signalizace při 

registrace klienta do IMS sítě. Následně, bylo odzkoušeno navázání hovoru mezi dvěma klienty, 

což nám simuluje službu klasického telefonního přenosu. Nakonec je vyzkoušeno i odeslání 

zprávy, která nahrazuje v dnešní době hodně používané služby Instant messaging, nebo SMS 

(Short message service). Všechny přenosy jsou zachyceny pomocí programu Wireshark a 

podrobně popsány protokoly, které jsou využity a cesty, kterými je komunikace navázána. 

V následujících kapitolách je potom probírán peering mezi IMS systémy. Jde v podstatě o 

testování více podobné reálnému provozu, kdy počítáme se změnou polohy klienta a následnou 

nutností registrovat se v jiných doménách popř. u jiného operátora. Pro toto testování bylo 

nutno vytvořit složitější IMS síť, ve které využíváme dvě Open IMS Core jádra, z nichž každá 

pracuje s jinou doménou. Zde opět dochází k testování registračního procesu a přenosu hlasu. 

Bylo testováno i využití RTP proxy serveru, kde dochází ke komunikaci mezi klienty přes RTP 

server. Služby je využíváno pro komunikaci s klientem za NATem, kdy P-CSCF přeposílá 

komunikaci na proxy server a přes něj dále ke klientovi. 

Na konci diplomové práce je popsáno jakým způsobem vidím použitelnost OpenIMS 

v telekomunikačních sítích. Popř. využití systému Open IMS Core například pro testování IMS 

služeb.  
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A Obsah přiloženého DVD 

 

DP - Obsahuje zdrojový text DP: Word + PDF verze 

VMware – Obsahuje virtuální systémy s jednotlivými scénáři 

Wireshark – Obsahuje instalaci Wiresharku + zachycené komunikace při testování IMS 


