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ABSTRAKT
Nerovnomerné rozloženie signalizačnej záťaže spracovávanej CSCF (Call Session Control
Function) funkcionalitou môže viesť ku zvýšeniu oneskorenia nameraného v IMS (IP Mul-
timedia Subsystem) sieti. Predložená práca je venovaná návrhu algoritmu založeného na
váhovaní dostupných parametrov, ktorý môže byť využitý pre výber obslužného CSCF
serveru a vykonaný prvkom I-CSCF (Interrogating-CSCF) počas počiatočného prihlaso-
vania užívateľa do IMS architektúry.
Navrhnutý mechanizmus je implementovaný a vyhodnotený v matematickom modeli IMS
subsystému založenom na obslužných serveroch a FIFO frontách s nekonečnou kapac-
itou v matematickom programe – Matlab. V práci sú popísané dve prípadové štúdie s
rozdielnymi výkonnostnými podmienkami pre dostupné S-CSCF (Serving-CSCF) prvky.
Pre objektívnejšie posúdenie navrhnutého algotitmu, je simulovaná výkonnosť ostatných
prvkov voči S-CSCF veľmi vysoká. Každá skúmaná štúdia je testovaná s rôznymi vstup-
nými podmienkami, ktoré definujú dobu obsluhy a dobu odstupu medzi generovanými
žiadosťami. Získané výsledky navrhnutého algoritmu sú v práci porovnávané s dobre
známym algoritmom — round-robin algoritmom.
Z výsledkov je viditeľné, že nový mechanizmus zlepšuje oneskorenie celej IMS siete.
Možným nedostatkom navrhnutého riešenia výberu S-CSCF prvku je citlivosť jednotlivých
váh na definovaný signalizačný model.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
IMS, I-CSCF, M/M/1, nevyvážená signalizácia, prihlasovanie užívateľov,Teória front,
výber S-CSCF prvku.

ABSTRACT
One of causes of increased latency service over the whole IMS network can be unbal-
anced SIP (Session Initiation Protocol) signalling traffic through CSCF (Call Session
Control Function). This thesis is devoted to the proposal of weight-based load balancing
algorithm which can be used for the S-CSCF assignment performed by I-CSCF during
the initial registration procedure of subscribers over the IMS architecture.
The designed mechanism is implemented and evaluated in the mathematical model of
IMS subsystem based on single servers with FIFO queues with the unlimited capacity
in the numerical computing environment - Matlab. Two test-cases with different per-
formance conditions of available S-CSCFs are described. The influence of measured
latency affected by performance of other nodes (e.g. P-CSCF, I-CSCF, HSS, etc.) is
minimized. Each of simulated test-cases is measured with various service times of S-
CSCFs and inter-arrival times. The obtained results of designed algorithm are compared
with well-known selection algorithm – the round-robin algorithm.
It is shown that new selection mechanism improved the service latency of whole IMS
network. The possible weakness of the designed weight-based algorithm is sensitivity to
traffic model over the modelled IMS architecture.

KEYWORDS
IMS, I-CSCF, M/M/1, unbalanced signalling, registration procedure, Queueing theory,
S-CSCF assignment.
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1 ÚVOD
Dnešné trendy v telekomunikáciách neustále smerujú k čo najväčšiemu stupňu kon-
vergencie jednotlivých dostupných technológií a ku snahe o implementáciu čo naj-
väčšieho možného počtu telekomunikačných služieb poskytovaných operátorom svo-
jím koncovým zákazníkom prostredníctvom jedného typu transportnej siete a do
jedného multifunkčného koncového terminálu, pri čo najmenších nutných zmenách
v stávajúcej sieti operátora. Práve z tohoto dôvodu sa snažili poskytovatelia tech-
nologických riešení v oblasti mobilných sietí, v kooperácií s mobilnými operátormi,
už v minulosti hľadať perspektívne riešenie vo forme systému, subsystému, plat-
formy, architektúry či technológie, ktoré by viedlo k riešeniu integrácie nových ty-
pov služieb ale aj ku konvergencií pevných, mobilných či bezdrôtových sietí. Dnes
je považované za takéto riešenie práve IP Multimedia Subsystem (IMS), prvý krát
definované v rámci technického štandardu Universal Mobile Telecommunication Sys-
tem (UMTS) Release 5 [1] v roku 2002.

V prácach [A1–A4] sú prezentované výsledky výzkumných projektov (TiMo As-
sessment Centre a YoQE) skupiny SIX (Sensor, Information and Communication
Systems), ktoré vznikli v kooperácií s českým operátorom. Výsledky týchto výzkum-
ných projektov poukazujú aj na citlivosť užívateľov na kvalitu predplatených multi-
mediálnych služieb pri zmenách dostupnosti sieťových prostriedkov v mobilných sie-
tiach.

Aj z výsledkov zmienených projektov je vidieť, prečo jednou z najdôležitejších
výziev v súčasnosti v oblasti integrácie služieb do jednotného prostredia IP sietí,
je nájdenie a zavedenie čo najefektívnejšieho spôsobu rozdelenia a zaistenia dosta-
točného množstva sieťových a výpočetných prostriedkov pre bezproblémový chod
poskytovaných komunikačných služieb – podpora požiadaviek na Quality of Ser-
vice (QoS). Aby bolo možné dosiahúť požadovaných výsledkov, je nutné túto pod-
poru zaistiť naprieč celou architektúrou elektronického komunikačného systému, a to
na globálnej úrovni, úrovni intersiete, úrovni sieťovej technológie, úrovni transportnej
siete a úrovni koncových uzlov.

Rozsiahli výzkum (viď kap. 3.3) ukazuje, že je možné optimalizovať onesko-
renie spôsobené signalizačným preťažením jadra IMS subsystému zapríčinené ne-
rovnomerným rozložením Session Initiation Protocol (SIP) signalizácie smerujúcej
do Serving CSCF (S-CSCF) serverov. Možnosť priradenia samotnej adresy S-CSCF
prvkom Interrogating CSCF (I-CSCF) je definovaná aj v technických štandardoch
[2, 3], organizáciou 3𝑟𝑑 Generation Partnership Project (3GPP), kde v prípade, že
sú S-CSCF rovnocenné (z pohľadu štandardom definovaných parametrov), priradenie
S-CSCF serveru pre daného užívateľa prebehne prostredníctvom “best–fit” funkcie,
ktorou bežne býva práve round–robin algoritmus. Vzhľadom k týmto skutočnostiam
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je žiadaný a štandardami umožnený (viď napr. [2, 3]) návrh nových algoritmov pre
prideľovanie adresy obslužného S-CSCF serveru za účelom minimalizácie oneskore-
nie spôsobené prílišným signalizačným vytažovaným tohoto centrálneho uzla IMS
siete.

V technickom reporte 3GPP TR 23.812 [4] je popísaný tzv. load balancing
pre IMS architektúru ako možná ochrana pred preťažením jednotlivých prvkov
IMS siete. Avšak, pre optimalizáciu celého systému, po prípadne len niektorých
časti komunikačného systému, založenú na kontrole a predikcii preťaženia jedno-
tlivých prvkov IMS architektúry, a to za účelom zabezpečenia dostatočnej kva-
lity poskytovaných služieb, je nutné poznať jeho presné chovanie pri rôznych pod-
mienkach, ku ktorým môže dôjsť počas jeho reálnej prevádzky. Jednou z poten-
ciálnych možností ako zistiť chovanie celého IMS subsystému alebo len niektorých
jeho prvkov je výkonnostná analýza založená buď na matematickom modelovaní
prostredníctvom teórie hromadnej obsluhy alebo vykonanie výkonnostných meraní
priamo na danom IMS subsystéme.

Z vyššie uvedených dôvodov bolo smerovanie výzkumu zamerané na optimalizá-
ciu oneskorenia spôsobeného v samotnom jadre IMS subsystému prostredníctvom
návrhu inovatívneho spôsobu priraďovania adresy S-CSCF serveru prvkom I-CSCF
ešte počas prihlasovania užívateľa do siete. Optimalizačná metóda je navrhnutá
na základe výkonnostných analýz uskutočnených na experimentálnej IMS sieti pub-
likovaných v [A5,A 6] a jej prínos vyhodnotený a porovnávaný s inými vybranými
metódami pomocou vytvoreného matematického modelu (viď napr. [A7,A 8]) za-
loženého na teorií hromadnej obsluhy [5].

Štruktúra predloženej práce je nasledujúca. Stručný prehľad IMS architekúry,
so zameraním sa hlavne na oblasť informácií relevantných k jadru IMS siete, resp. k
funkcionalite serverov Control Session Control Function (CSCF) a Home Subscriber
Server (HSS), je venovaná nasledujúca sekcia práce – viď podkapitola 1.1. V kapitole
2 sú v bodoch definované hlavné ciele práce.

V kapitole 3 je prehľadne spracovaný súčasný stav riešenej problematiky. Kapi-
tola najskôr popisuje aktuálny stav z pohľadu technických štandardov (viď pod-
kapitola 3.1) a následne aj mechanizmy priradenia adresy S-CSCF serveru, pub-
likovaných vo vedeckých prácach inými autormi (viď podkapitola 3.3). Kapitola, v
časti 3.2, taktiež obsahuje popis možností, definovaných v technickom reporte 3GPP
TR 23.812 [4], realizácie architektúr umožňujúcich vyvažovanie signalizačnej záťaže
medzi dostupnými S-CSCF uzlami IMS jadra – tzv. load balancing.

Kapitola 4 sa venuje návrhu riešenia, ktorým je možné dosiahnúť optimalizáciu
oneskorenia, ktoré je zapríčinené nerovnomerne rozloženou signalizačnou záťažou
medzi dostupnými S-CSCF uzlami. Táto časť práce taktiež obsahuje stručný po-
pis vytvoreného simulátoru a základné podmienky testovaných prípadových štúdií,
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prostredníctvom ktorých bol navrhovaný mechanizmus priraďovania adresy obsluž-
ného CSCF serveru vyhodnotený.

Kapitola 5 sa venuje vyhodnoteniu výsledkov, získaných simuláciami navrho-
vaného algoritmu v matematickom modeli (viď kap. 4.2 a 4.2.2), všetkých prí-
padových štúdií. V záverečnej kapitole (viď kap. 6) sú diskutované najdôležitejšie
dosiahnuté výsledky.

1.1 Prehľad IMS architektúry
Architektúra IMS, znázornená na obr. 1.1 a obr. 1.2, je dnes už v telekomunikáciách
považovaná za štandardné riešenie konvergencie pevných, mobilných a bezdrôtových
technológií pre podporu telekomunikačných služieb založených na Internet Protocol
(IP) protokole, a to nezávisle na prístupových sietí, ako sú napr. Digital Subscriber
Line (DSL), Long-Term Evolution (LTE), Wireless Local Area Network (WLAN),
a to rôznym koncovým účastníkom. K jej základným benefitom patrí prepracované
riadenie prideľovania sieťových zdrojov, zaistenie bezpečnosti a možnosti flexibilného
účtovania, [6, 7].

V odbornej literatúre, je na IMS subsystém často vzhliadané ako na vrstvový
horizontálny model rozdelený najčastejšie do troch vrstiev (aplikačná, riadiaca a
transportná vrstva, viď [7]). Ďalšie možné rozdelenie je znázornené napr. v [6], kde
autori popisujú IMS subsystém ako štvorvrstvovú generickú architektúru rozdelenú
do nasledujúcich vrstiev: aplikačná, riadiaca, transportná vrstva a vrstva koncových
zariadení.

Celú architektúru IMS (viď zjednodušenú topológiu siete na obr 1.2), ktorej
signalizácia je založená najmä na SIP a DIAMETER protokoloch, je možné rozdeliť
z pohľadu funkcionality na nasledujúcich šesť samostatných podskupín, [7]:

GSM EDGE UMTS LTE

Mobilné siete

PSTN xDSL WLAN

Pevné siete

IP Mutlimedia Subsystém (IMS)

Obr. 1.1: Konvergencia medzi pevnou a mobilnou sieťou, [8].
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• manažment relácií a smerovania: funkcionalitu zabezpečuje entita CSCF, [2]
(podrobnejšie bude popísaná v podkap. 1.1.1),

• databázy: HSS a Subscriber Location Function (SLF), [2] (viď sekcia 1.1.1),
• služby: Application Server (AS) [2, 9], Multimedia Resource Function (MRF)

[10] a Media Resource Broker (MRB) [11],
• prvky pre vnútornú komunikáciu s hlavnými entitami jadra IMS siete: Break-

out Gateway Control Function (BGCF), IMS Media Gateway (IM-MGW),
Media Gateway Controller Function (MGCF), Signalling Gateway (SGW),
[12, 13],
Interconnection Border Control Function (IBCF), [14–16],

• pomocné entity: Policy Control Resource Function (PCRF) [17], Location
Retrieval Function (LRF) [18, 19], SEcurity Gateway (SEG) [20], a iné,

• entity pre funkciu spoplatnenia: prvky architektúr pre “online” - Online
Charging System (OCS) a “offline” - OFfilne Charging System (OFCS)
spoplatnenie, [21–23].

Podrobnejšie informácie o SIP a DIAMETER protokoloch, je možné nájsť v
nasledujúcich dokumentoch [24, 25] a [3, 26, 27]. Nasledujúca časť práce je venovaná
stručnému prehľadu IMS architektúry a jej rozdelenia z pohľadu funkčných entít (viď
podkapitola 1.1.1).

1.1.1 Prvky IMS siete

IMS architektúra podporuje širokú škálu multimediálnych služieb (napr. služba sle-
dovania dostupnosti jednotlivých užívateľov väčšinou doplnená o ďalšie služby ako
sú konferenčné služby, videotelefónia, video na vyžiadanie, posielanie správ a iného
multimediálneho obsahu definované v 3GPP špecifikáciách [30–39]) založených na IP
protokole. Tieto služby sú zabezpečené práve rozličnými typmi aplikačných serverov,
a to: SIP AS (jedná sa o SIP server pre uskutočnenie už vyššie spomenutých
služieb), Open Service Access - Service Capability Server (OSA-SCS) (slúži ako
komunikačné rozhranie medzi SIP a OSA frameworkom, [9]) alebo IP Multimedia
Service Switching Function (IM-SSF) (v tomto prípade slúži daný server ako ko-
munikačné rozhranie medzi protokolmi SIP a CAMEL Application Part (CAP) [9]
pre komunikáciu s Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic
(CAMEL) aplikačními servermi).

Ďalším funkčným prvkom tejto skupiny IMS entít, ktorý poskytuje domácej sie-
ti napr. prehrávanie, transkódovanie medzi odlišnými kódekmi a získavanie štati-
stických údajov pre vytváranie analýz je MRF. Prvok MRF, umiestnený v domácej
sieti, je možné rozdeliť na dve samostatné funkčné jednotky: MRF-Control (MRFC)
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Obr. 1.2: Zjednodušená topológia IMS subsystému s rozhraniami (SBCF, EBCF,
ABMF, CGF, RF, CTF, CDF), zakreslená na základe: [18, 28, 29].
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a MRF-Processor (MRFP), [10]. Prideľovanie jednotlivých MRF zdrojov daným AS
je riešené v IMS prostredníctvom MRB, fungujúcom v tzv. In–line móde poprí-
padne v Query móde [11]. V [11] je možné nájsť aj rozdieľnosť zapojení Cr/Mr’
rozhraní pre zmienené módy MRB entity, ktorá môže fungovať simultánne v oboch
spomenutých módoch.

Entita BGCF patriaca do ďalšej podskupiny IMS prvkov je v podstate SIP
server, obsahujúci funkcie pre smerovanie založené na základe telefónnych čísiel
a používa sa pri požiadavkách o smerovanie hovorov do Circuit Switching net-
work (CS) sietí (Public Switched Telephone Network (PSTN), Public Land Mo-
bile Network (PLMN)), ktoré prijíma od S-CSCF. PSTN/CS bránu je možné
rozdeliť na tri samostatné funkčné bloky: MGCF (je centrálny uzol PSTN/CS brány,
ktorý uskutočňuje konverziu medzi signalizáciami SIP a ISDN User Part (ISUP)
alebo SIP a Bearer Independent Call Control (BICC)), IM-MGW a SGW (jedná
sa o prvok vykonávajúci konverziu protokolov na nižších vrstvách), [12, 13]. Prvok
IBCF poskytuje dve nasledujúce funkcionality, a to funkciu prvkov IMS Applica-
tion Level Gateway (IMS-ALG) (plniacu funkciu konverzie verzií IP protokolu pre
SIP/Session Description Protocol (SDP) protokolov, tj. IPv4/IPv6) a Topology Hid-
ing Inter-network Gateway (THIG). Prvky IBCF, Translation GateWay (TrGW)
(plniaci funkciu konverzie portov a verzií IP protokolu pre Real-time Transport Pro-
tocol (RTP)/Real-time Transport Control Protocol (RTCP)) a IMS Access Gate-
Way (IMS-AGW) môžu tvoriť spoločne so SEG funckionalitu prvkov Interconnect-
Session Border Controller (I-SBC), resp. Access-Session Border Controller (A-SBC),
a aj teda samostatne funkcionalitu prvkov Access Transfer Control Function (ATCF)
a Access Transfer GateWay (ATGW), [14–16].

Ako bolo už vyššie zmienené, k pomocným entitám patrí prvok PCRF, ktorý je
pokladaný za súčasť Policy and Charging Control (PCC) architektúry zabezpeču-
júcej okrem podpory QoS aj funkciu spoplatnenia. Systém PCC je možné, okrem už
zmieneného prvku PCRF, rozdeliť z pohľadu funkcionality na nasledujúce samostat-
né entity (viď prvky PCC zakreslené v architektúre bez roumingu na obr. 1.2):
PCRF, Policy and Charging Enforcement Function (PCEF), Application Func-
tion (AF), Bearer Binding and Event Reporting Function (BBERF), Traffic Detec-
tion Function (TDF), OCS a OFCS, a Subscription Profile Repository (SPR) alebo
User Data Repository (UDR). PCRF je riadiacim prvkom PCC zodpovedným za
prideľovanie dostupných zdrojov na základe kvalitativných parametrov a Fair Us-
age Policy (FUP). Ďalšou funkcionalitou je prideľovanie pravidiel pre spoplatnenie
jednotlivých služieb danému užívateľovi. Tieto pravidlá sú uplatnené na signalizá-
cií uskutočňovanej služby prostredníctvom funcionality známej ako PCEF, ktorá je
integrovaná priamo v bránach mobilných sietí - viď obr. 1.2. Súčasťou PCC je aj
funkcia AF, ktorá je implementovaná práve v Proxy CSCF (P-CSCF). Táto funkcia
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poskytuje prvku PCRF informácie ohľadom nadviazaného spojenia. Entita SPR plní
funkciu úložiska pre vytvorené pravidlá, na základe ktorých sa rozhoduje o pride-
lení dostupných zdrojov. Entita TDF má za úlohu detekciu začiatku a ukončenia
signalizácie prostredníctvom, ktorej je uskutočňovaná služba, [17, 28].

Jednou z najdôležitejších čŕt architektúry IMS je riešenie efektívneho spoplat-
nenia poskytovaných telekomunikačných služieb, čo patrí aj k jednej z výhod IMS
architektúry z pohľadu operátora. IMS podporuje celkovo dva spôsoby účtovania
poskytovaných služieb, a to online a offline spoplatňovanie, ktorých architektúry
s rozhraniami a signalizáciou je možné nájsť v 3GPP štandardoch: [21–23] a čias-
točne na obr. 1.2.

Jadro IMS architektúry

Jadro IMS architektúry (vyznačené na obr. 1.2 s rozhraniami) je tvorené entitami
CSCF a HSS. Entita CSCF je implementovaná v IMS pomocou SIP serverov a jej
hlavnou funkciou je spracovanie SIP signalizácie. V prípade prvku HSS sa jedná
o databázu užívateľov. Definovanie funkcionality ostatných entít technológie IMS je
možné nájsť napr. už vo vyššie zmienených technických špecifikáciach.

S-CSCF entita (Serving CSCF) je hlavným riadiacim článkom fungujúcim
ako register pre SIP klientov. Vykonáva dohľad nad spojením a poskytuje služby
klientom na základe užívateľských profilov, ktoré si udržiava. Je dôležité si uve-
domiť, že prakticky všetky SIP správy prechádzajú cez S-CSCF, ktorý zároveň aj
prekladá telefónne čísla na SIP Uniform Resource Identifier (URI) adresu, [24, 40].
Komunikácia medzi ním a HSS pribieha na základe protokolu DIAMETER. Tento
server býva vždy umiestnený v domácej sieti, [2].

V kapitolách 3.1 a 3.2 je ďalej rozobraný spôsob výberu tohoto centrálneho prvku
a tzv. load balancing pre túto IMS entitu, [4]. Bloková schéma logických funkcionalít
prvku S-CSCF je znázornená na obr. 1.3.

P-CSCF entita (Proxy CSCF) je obdobou proxy servera, ktorého základ-
nými funkciami sú presmerovávanie žiadostí a odpovedí od klientov do IMS siete a
naopak, kontrola bezpečnosti na základe IPsec protokolu – ochrana integrity, overe-
nie formátu SIP požiadavku od klienta, generovanie informácií o využívaní služieb.

V prípade rádiového rozhrania v IMS sa stará aj o kompresiu a dekompresiu
správ, odchýtavanie a základné smerovanie núdzového volania a vyhľadanie, resp.
priradenie adresy I-CSCF servera. P-CSCF je prvým kontaktným bodom pre klienta
v rámci domácej IMS siete. P-CSCF býva umiestnené priamo v domácej sieti,
po prípadne aj v tzv. návštevných sietiach, [2]. Na obr. obr. 1.3 sú prehľadne
znázornené jednotlivé funkcionality tohoto prvku IMS jadra.
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V prípade I-CSCF entity (Interrogating CSCF) sa jedná o SIP server, ktorý
reprezentuje kontaktný bod domovskej IMS siete. Jeho hlavnou úlohou je zaistenie
priradenia konkrétneho S-CSCF daným SIP klientom počas prihlasovacej procedúry,
a to prostredníctvom dotazovania sa na HSS cez Cx rozhranie (spojenie je založené
na základe DIAMETER protokolu), viď podkapitolu 3.1.

Ďalšou úlohou je presmerovávanie SIP požiadaviek na S-CSCF v prípade, že boli
prijaté z inej ako domovskej siete. I-CSCF býva umiestený v domovskej sieti, [2].
Na obr. obr. 1.4 sú prehľadne znázornené jednotlivé funkcionality I-CSCF servera.

Úlohou entity E-CSCF (Emergency CSCF) je presmerovanie SIP žiadostí
z P-CSCF alebo S-CSCF pri tiesňových volaniach na prvok reprezentujúci centrum
tiesňového volania Public Safety Answering Point (PSAP) prostredníctvom funkcie
LRF, pozostávajúcej z funkčných entít Location Server (LS) a Routing Determina-
tion Function (RDF). Kritérium pri smerovaní je poloha volaného užívateľa. Emer-
gency Access Transfer Function (EATF) je aktívna v prípade zmeny typu prístupo-
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vej siete z CS (napr. Global System for Mobile communications (GSM)) na Packet
Switched network (PS) (LTE), [18, 19].

HSS (Home Subscriber Server) je hlavnou databázou v sieti operátora,
v ktorej sú uložené informácie o profile užívateľa pre IMS ako sú: užívateľské infor-
mácie a preferencie služieb, bezpečnostné informácie (vrátane autorizácií a autenti-
zácií ), informácie o polohe užívateľa, teda o jeho lokalizácií, identifikácia užívateľov,
čísla a adresy. V prípade, že by počet užívateľov bol príliš vysoký, je možné aby
daná sieť obsahovala viac ako jeden HSS, avšak je nutné aby všetky informácie týka-
júce sa jedného užívateľa boli len v jednom HSS. V prípade, že si sieť vystačí len s
jedným HSS nemusí sa v nej vyskytovať entita SLF.

Užívateľské dáta, uložené v HSS, je možné ďalej rozdeliť na dve skupiny, a to
na verejné a súkromné. Súkromné dáta o užívateľovi priradí samotná sieť, a sú
používané pri prihlasovaniach a autorizáciách. Verejné sú také, ku ktorým majú
prístup aj ostatní užívatelia. S-CSCF, ktoré sa nachádza v tej istej sieti, má
počas prihlasovania užívateľa do siete prístup k verejným ako aj súkromným dá-
tam uloženým v HSS. Takýto absolútny prístup k dátam je S-CSCF umožnení pre
prípad zmeny časti informácií o užívateľovi v HSS. Týmto spôsobom sa eliminuje
to, že by S-CSCF mohol disponovať nesprávnymi údajmi o užívateľovi a zároveň
je zabezpečená aj synchronizácia medzi HSS a S-CSCF. Dôležitou vlastnosťou
HSS je to, že neposkytuje informácie S-CSCF umiestnených v iných sietiach, čím je
zaručená bezpečnosť uložených dát pred nedôveryhodnými sieťami. Táto ochrana je
zabezpečovaná prvkami P-CSCF a I-CSCF, [2, 42].

V HSS bývajú uložené aj počiatočné filtračné kritéria ako časť užívateľského
profilu pre každého užívateľa, službu alebo aplikáciu ktoré by mohli byť v rámci
IMS vyvolané. Initial Filter Criteria (iFC) umožňuje prvku S-CSCF rozhodovať,
ktoré služby by mali byť uplatnené v priebehu SIP relácie alebo transakcie [3, 43].

Komunikácia entity HSS s ostatnými prvkami IMS jadra prebieha na základe
protokolu DIAMETER (viď [3, 27] a iné).
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2 CIEĽ DIZERTAČNEJ PRÁCE
Ako už bolo zmienené v úvodnej časti práce, optimalizáciou výberu centrálneho uzlu
IMS subsystému je možné dosiahnuť minimalizácie oneskorení spôsobených signali-
začným preťažením týchto S-CSCF uzlov, či počas procedúr inicializačného pri-
hlasovania, opätovného prihlasovania, odhlasovania užívateľa zo siete, po prípadne
samotného nadviazania spojenia za účelom uskutočňovania jednolivých telekomu-
nikačných služieb. V prípade, že v danej sieti sa vyskytuje viacero S-CSCF uzlov,
je možné tento výber uskutočňovať aj na základe tzv. load balancingu definovanom
v štandarde 3GPP TS 23.228 [2] a v reporte 3GPP TR 23.812 [4] - viď podkapitola
3.2.

Cieľom dizertačnej práce teda bude návrh simulačného modelu a algo-
ritmu pre výber S-CSCF serveru a jeho následná simulácia, za účelom overe-
nia návrhu algoritmu pre minimalizáciu oneskorenia v IMS architektúre prostred-
níctvom efektívneho rozloženia signalizačnej zátaže medzi dostupné S-CSCF.

Vzhľadom na analýzy, ktoré boli vykonané a po zohľadnení súčasného stavu
problematiky výberu S-CSCF prvku v IMS sieti, boli stanovené úlohy riešeného
výskumu nasledovne:

• Analýza súčasných mechanizmov pre prideľovanie S-CSCF:
– rozbor súčasného riešenia prideľovania adries S-CSCF podľa 3GPP štan-

dardov (viď sekcia 3.1),
– rozbor štandardizovaných mechanizmov pre detekciu a vyvažovanie signa-

lizácie pre jednotlivé obslužné CSCF servre (viď sekcia 3.2),
– rozbor navrhnutých metód prideľovania adries S-CSCF inými autormi

(viď sekcia 3.3),
– vytvorenie matematického modelu IMS siete v Matlabe aplikláciou teórie

hromadnej obsluhy. Za účelom možného porovnania mechanizmov imple-
mentovať testovacie scenáre umožňujúce prihlasovanie a odhlasovanie uží-
vateľov s uskutočnením telekomunikačných služieb.

• Návrh nového mechanizmu pre prideľovanie adresy uzlu S-CSCF:
– návrh konceptu efektnejšieho mechanizmu prideľovania adresy S-CSCF

serveru prvkom I-CSCF, zaručujúci lepšie výsledky oneskorenia v IMS
sieti zapríčinené preťažením centrálneho uzla IMS jadra,

– popísať funkčné bloky nutné k podpore navrhnutého mechanizmu v IMS
sietiach definovaných v 3GPP štandardoch,

– vytvorenie funkcie popisujúcu algoritmus.
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• Overenie navrhovaného mechanizmu:
– vo vytvorenom simulačnom modeli IMS siete implementovať navrhnutý

mechanizmus,
– prvotná analýza navrhnutého riešenia prostredníctvom vytvorených testo-

vacích scénarov,
– komplexná analýza výsledkov, definovanie prínosu mechanizmu mimo

jeho vplyv na prenos informácií pre výber S-CSCF prvku.
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3 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA
Nasledujúca kapitola je venovaná súčasnému stavu riešenej problematiky týkajúcej
sa prideľovaniu adresy obslužného CSCF servera prihlasovanému užívateľovi. V tejto
sekcii bude teda vytvorený náhľad jednak, na štandardizovaný mechanizmus výberu
obslužného CSCF prvku (viď kap. 3.1) a podpory load-balancingu S-CSCF serverov
s popisom mechanizmov pre detekciu možného preťaženia týchto centrálnych prvkov
IMS jadra (viď kap. 3.2), ako aj neštandardizovanými mechanizmami vypubliko-
vanými inými autormi vo vedeckých článkoch, dokumentoch čí iných publikáciách
(viď kap. 3.3). Na záver (viď kap. 3.4) sú stručne popísané možnosti simulácií
prvkov IMS siete, ktoré sú často využívané autormi vedeckých prác.

3.1 Prideľovanie S-CSCF v IMS podľa 3GPP
Prideľovanie, respektíve výber vhodného S-CSCF serveru, je v IMS architektúre
vykonávané uzlom I-CSCF. V nasledujúcej časti bude stručne popísaný spôsob
tohoto výberu podľa 3GPP a Internet Engineering Task Force (IETF) štandardov:
[2, 3, 24–27, 44].

Z pohľadu výberu S-CSCF serveru sú v IMS architektúre možné tri situácie,
kedy je takáto selekcia centrálneho uzla jadra IMS subsystému uskutočňovaná. Sú
to nasledujúce prípady:

• výber S-CSCF počas prihlasovania užívateľa do siete (viď obr. 3.1 a 3.2),
• výber S-CSCF počas uskutočnenia služby neprihláseného užívateľa,
• opätovný výber S-CSCF prvku (viď obr. 3.3 a 3.4).

Samozrejme, existujú aj prípady, kedy je danému užívateľovi obsluhujúci server
odobraný. Jedná sa o prípady, kedy sa užívateľ zo siete odhlasuje, a to buď sám alebo
je odhlásený samotnou sieťou, samotným obsluhujúcim serverom, napr. z dôvodu
vypršania časovačov pre prihlásenie užívateľa alebo HSS serverom, [2, 25].

3.1.1 Výber S-CSCF počas prihlasovania užívateľa do siete

Táto situácia (viď obr. 3.1) pojednáva o prípade, kedy sa užívateľ snaží prihlásiť
do siete. V takom prípade, užívateľ generuje správu SIP REGISTER, ktorá je pre-
poslaná prvkom P-CSCF prvku I-CSCF, ktorý následovne vykoná výber S-CSCF
serveru pre obsluhu daného užívateľa, viď obr. 3.2. Procedúry prihlasovania uží-
vateľa s podrobným popisom SIP hlavičiek, úloha a vyhľadanie správneho P-CSCF
serveru počas prihlásenia a priradenie I-CSCF uzlu P-CSCF serverom je možné
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Obr. 3.1: Výber centrálneho uzla siete v IMS, [7].

nájsť detailne v štandardoch [2] a [25], po prípadne v knižnej publikácií od autora
Camarillo [6].

V okamihu prijatia prvej SIP REGISTER správy (z pohľadu prihlasovacieho
diagramu znázorneného na obr. 3.2) serverom I-CSCF, generuje I-CSCF požia-
davku cez Cx rozhranie smerom k HSS - DIAMETER User Authorization Request
(UAR). HSS na takúto požiadavku odpovedá prostredníctvom správy User Au-
thorization Answer (UAA), v ktorej sa nachádza adresa obslužného CSCF servera,
a to v prípade, že užívateľovi bol server pridelený alebo informácie o dostupných
S-CSCF serveroch potrebné k výberu aktuálne najvhodnejšieho S-CSCF serveru
uzlom I-CSCF, [3, 27].

Tieto informácie sú prenášané prostredníctvom tzv. Server-Capabilities At-
tribute Value Pair (AVP) hlavičiek [26, 27, 44], ktoré obsahujú povinné (tzv. Mandatory-
Capabilities AVP [44]) a nepovinné (tzv. Optional-Capabilities AVP [44]) hlavičky a
SIP URI využívané k identifikácií SIP serveru obsiahnuté v Server-Name AVP [44].

Nasledujúce informácie sú využívané počas výberu S-CSCF serveru, [2]:

• požadované vlasnosti pre služby (informáciu poskytne priamo HSS server),
• preferencie operátora voči prihlasovanému užívateľovi (informáciu poskytne

priamo HSS server),
• vlastnosti obslužného CSCF uzlu v domovskej sieti,
• lokalita užívateľa,
• lokalita obslužných CSCF serverov,
• dostupnosť obslužných CSCF prvkov.

Potom ako I-CSCF server spracuje prijaté informácie od HSS serveru, vyberie
taký S-CSCF uzol, ktorý spĺňa všetky povinné a nepovinné požiadavky. V prípade,
že toto nie je možné, vyberie S-CSCF server na základe tzv. “best-fit” funkcie,
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Obr. 3.2: Prihlásenie/odhlásenie užívateľa v IMS architektúre, [25].

implementovanej dodávateľom IMS subsystému [3]. Server I-CSCF následne pre-
pošle vybranému S-CSCF serveru žiadosť SIP REGISTER, pôvodne prijatú proxy
CSCF serverom. V prípade prijatia negatívnej odpovede od HSS prvku (napr. z
dôvodu vypšania časovačov, nesprávnych údajov vzťahujúcich sa k užívateľovi) defi-
novanej prostredníctvom tzv. Command-Code (viď DIAMETER_ERROR_USER–
_UNKNOWN v [27]), I-CSCF odpovie P-CSCF serveru prostredníctvom SIP 4xy
správ [24, 25]. Vysvetlenie niektorých číselných kódov z obr. 3.2 (napr. SIP 200) je
možné nájsť v tab. B.1.

3.1.2 Výber S-CSCF počas uskutočnenia služby neprihláse-
ného užívateľa

V takomto prípade sa jedná o modelovú situáciu, kedy užívatelia (napr. “Anna”
a “Boris” ) uskutočňujú medzi sebou telekomunikačné služby naprieč rozdielnymi
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sietami. V takejto situácií je nutné lokalizovať obslužný CSCF server pre užívateľa
“Boris” pomocou DIAMETER správ Location Info Request (LIR), [3, 27] a Location
Info Answer (LIA), [3, 27]. V prípade, že dotazované HSS poskytne informácie
príslušnému I-CSCF o tom, že užívateľovi “Boris” nie je priradený žiaden S-CSCF
uzol a zároveň má aktivované služby, ktoré je možné využívať v neauntentizovanom
stave, zašle prvku I-CSCF informácie pre výber príslušného S-CSCF podobne ako v
prípade výberu S-CSCF uzlu počas prihlasovania užívateľa do siete (tento výber bol
popísaný už vyššie).

3.1.3 Opätovný výber S-CSCF prvku

Opätovný výber S-CSCF serveru je v 3GPP štandardoch umožnený hlavne z dôvodu
situácie, počas ktorej by sa zistilo, že centrálny prvok jadra IMS architektúry je ne-
dosiahnuteľný, napr. z dôvodu poruchového stavu. V takom prípade uzol vykonáva-
júci selekciu uzlu S-CSCF komunikuje s HSS serverom prostredníctvom DIAMETER
správ (UAR/UAA, [3, 27]) cez rozhranie Cx podobne ako v prípade výberu S-CSCF
uzlu počas prvotného prihlasovania užívateľa do siete (tento výber bol popísaný už
vyššie).

V 3GPP TR 23.812 [4] sú navrhnuté tri mechanizmi pre možný opätovný výber
S-CSCF pre prípad, že obsluhujúci CSCF server, ku ktorému je užívateľ prihlásený
počas predchádzajúcej prihlasovacej procedúry, sám detekuje možnosť preťaženia.
Signalizácia prvej z definovaných variant je znázornená na obr. 3.3. V takomto
prípade zasiela I-CSCF server SIP REGISTER správu s definovaným rozšírením o
možnosť odmietnutia žiadosti a o opätovné prihlásenie užívateľa do siete. V prípade,
že S-CSCF detekuje možné preťaženie a užívateľ, ktorý pôvodne generoval SIP žia-
dosť nevyužíva v tom čase žiadnu službu, jeho obsluhujúci CSCF server vygeneruje
pre I-CSCF SIP odpoveď s kódom 480 (viď tab. B.1). Po prijatí tejto správy,
I-CSCF server prepošle SIP REGISTER správu na S-CSCF, ktorý bol pre daného
užívateľa menej preferovaný a užívateľ je prostredníctvom DIAMETER signalizácie
Registration Termination Request (RTR)/Registration Termination Answer (RTA)
odhlásený z dovtedy obsluhujúceho CSCF, ktorý mu bol priradený pri poslednom
prihlasovaní, respektíve opätovnom prihlasení (viď situáciu znázornenú na obr. 3.3).

Na obr. 3.4 je znázornená druhá varianta definovaná v [4]. V tomto prípade,
nie je nutná komunikácia prostredníctvom DIAMETER správ RTR/RTA – uží-
vatelia obsluhovaný preťažovaným S-CSCF serverom sú odhlásený z HSS prostred-
níctvom správ Server Assignment Request (SAR)/Server Assignment Answer (SAA)
posielaných na Cx rozhraní medzi HSS a S-CSCF. Po takomto odhlásení užívateľa
inicializovanom priamo prvkami IMS jadra, pokračuje signalizácia prihlasovania,
respektíve nového priradenia obslužného CSCF serveru už štandardným spôsobom

27



REGISTER

REGISTER

DIAMETER UAR
DIAMETER UAA

DIAMETER MAR

SIP 480

S-CSCF 1 I-CSCF HSS S-CSCF 2

Kontrola aktívných 

relácií

DIAMETER MAA

DIAMETER RTR
DIAMETER RTA

SIP 401

REGISTER
DIAMETER SAR
DIAMETER SAA

SIP 200

UE

REGISTER

REGISTER

SIP 401

SIP 200
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Obr. 3.4: Mechanizmus opätovného výberu S-CSCF bez RTR/RTA, [4].

(viď obr. 3.2 a obr. 3.4). Ani v jednom zo spomenutých variant (viď obr. 3.3, obr. 3.4)
nie je vyžadovaná zmena na Cx rozhraní (nové DIAMETER správy, nové AVP hlav-
ičky a iné). Poslednou alternatívou je využitie existujúceho mechanizmu založenom
na odhlásení užívateľa priamo operátorom, a to prostredníctvom administrátorského
rozhrania a vyvolania opätovného prihlásenia užívateľa do IMS siete.
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3.2 Load-balancing a mechanizmy pre kontrolu
preťaženia S-CSCF serverov

Ako už bolo zmienené v predchádzajúcej časti, k výberu prvku S-CSCF dochádza
počas prihlasovacích transakcií [2, 3], pre ktoré je v [4] definovaná aj podpora load
balancingu, a to prostredníctvom prvku I-CSCF alebo mechanizmu mimo IMS sieť
prostredníctvom propriertárnych rozhraní [2].

Problémom pri výbere S-CSCF servera prvkom I-CSCF je ten, že I-CSCF nemá
dostatočné informácie obsahujúce aktuálny stav vyberaného obslužného IMS prvku,
čo môže viesť z dlhodobého hľadiska k nie úplne optimálnemu výberu S-CSCF
(pôvodne vybraný obslužný server už nemusí byť ideálnou voľbou počas opakovaného
prihlasovania sa užívateľa do siete), [2, 4].

A práve preto je podpora load balancingu veľmi dôležitým mechanizmom v sie-
tiach, v ktorých vo väčšine prípadov je využitý load balancing založený na Domain
Name Server (DNS). Vzhľadom na to, že mechanizmus load balancingu založený
na DNS je pomerne limitovaný, hlavne v prípade požiadaviek samotnej IMS siete,
kde sa predpokladá mechanizmus, ktorý bude vyhodnocovať informácie v reálnom
čase, a teda bude viac dynamický, čo je potrebné hlavne v prípade narastajúcej
signalizačnej zátaže pre prvky v IMS architektúre, ktoré môžu byť už preťažené.
Nasledovné preťaženie môže viesť až k znefunkčneniu samotného prvku IMS siete,
resp. k poruchovému stavu. Tento problém je obvykle riešený redundanciou prvkov,
kde sú všetky dáta ukladané lokálne a v prípade nefunkčnosti prvku sú tieto dáta
obnovené práve jeho zálohou. Avšak tento mechanizmus nie je vhodný pre prípad
funkčného zlyhania aj redundantých prvkov, napr. pri preťažení záložného prvku,
po prípadne prírodných katastrof. Procedúry pre obnovu dát IMS serverov sú špeci-
fikované v 3GPP TS/TR dokumentoch [45, 46]. Tieto procedúry neriešia problém
prenosu informácií o stave, resp. vyťaženosti prvku, ktorý by mohol byť vybraný po
preťažení daného prvku IMS architektúry.

V nasledujúcich častiach práce bude popísaný súčasný stav riešenia: detekcie pre-
ťaženia, load-balancingu a opätovného výberu centrálneho uzla IMS architektúry –
S-CSCF prvku.

3.2.1 Load-balancing S-CSCF prvku

V 3GPP TR 23.812 [4] je definovaných niekoľko variant mechanizmov určených
pre load-balancing prvku S-CSCF.

Jednou zo základných možností je alternatíva založená na Load Detection Func-
tion (LDF) architektúre (viď obr. 3.5, 3.6) využívaná počas prihlasovacích pro-
cedúr (tzv. IMS initial registration procedure a IMS re-registration procedure, viď
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[2]). Podpora LDF pre load-balancing S-CSCF prvku je v [4] definovaná taktiež aj
pre obnovu funkčnosti (tzv. restoration procedure) obslužného CSCF servera, ktorá
už nie je súčasťou riešenej problematiky predloženej práce.

Ďalšími variantami sú load-balancing založený na získaných informáciach z HSS
alebo DNS serverov, poprípadne mechanizmus definovaný v IETF dokumente [47].
V nasledujúcej časti budú tieto možnosti popísané podrobnejšie.

Load-balancing založený na LDF funkcionalite

LDF je definovaný ako monitorovací mechanizmus pre zber informácií týkajúcich sa
aktuálneho stavu jednotlivých IMS uzlov (napr. vyťaženie CPU, využitie RAM,
aktuálny počet prihlásených užívateľov, maximálny počet prihlásených užívateľov,
aktuálny počet aktívných užívateľov, atď.) a zároveň aj ako ich úložisko. Tieto
informácie môžu byť využité práve počas výberu najvhodnejšieho obslužného CSCF
uzlu prvkom I-CSCF počas prihlasovacích procedúr [2]: initial registration a re-
registration, a počas prvej fázy obnovenie funkcionality S-CSCF prvkov [4].

Dokument 3GPP TR 23.812 [4] definuje celkovo štyri viarianty LDF architek-
túr (viď obr. 3.5 a obr. 3.6). Prvá varianta (viď obr. 3.5 bez entity EMS/NMS)
je založená na monitorovaní stavu jednotlivých uzlov IMS architektúry prostred-
níctvom rozhrania Lm a mechanizmu DNS UPDATE [48]. Rozhranie Ln je určené
pre prenos parametrov pojednávajúcich o konfiguráciách prvkov S-CSCF a P-CSCF
(pre I-CSCF resp. IP - Connectivity Access Network (IP-CAN)). Druhou variantou
prezentovanou obr. 3.5 je alternatíva, pri ktorej dochádza k periodickým aktualizá-
ciám jednotlivých informácií sledovaných IMS prkov pomocou Network Management
Subsystem (NMS).

Alternatívou k tejto LDF architektúre môže byť prípad zobrazený na obr. 3.6
(vľavo). V takomto prípade, LDF prijíma informácie od prvkov Element Man-

LDF

S-CSCF IP-CANDNSP-CSCF I-CSCF S-CSCFP-CSCF

EMS/NMS

Ln pre LB

Ln

Ln pre OC

Obr. 3.5: Architektúra LDF pre variant 2 (LB, OC), [4].
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Obr. 3.6: Architektúra LDF pre variant 3 (vľavo) a variant 4 (vpravo), [4].

ager (EM) cez rozhranie Inf-N [49]. Poslednou alternatívou riešenia LDF, znázorne-
nou na obr. 3.6 (vpravo), je varianta s rozhraním Lm, cez ktoré entita LDF obdrží
informácie o stave jednotlích IMS uzlov a následný výsledok rozhodovacieho algo-
ritmu je preposlaný na príslušný DNS server.

Na obr. 3.7 a 3.8 sú znázornené scénare popísujúce load-balancing S-CSCF
serveru počas prvotného (inicializačného) prihlasovania a opätovného prihlasovania
užívateľa do IMS siete.

V prvom prípade (viď obr. 3.7), entita LDF získava informácie relevantné k vyťaže-
niu jednotlivých S-CSCF serverov. Tieto informácie nasledovne aktualizuje prostred-
níctvom UPDATE na DNS server. Po spracovaní správy SIP REGISTER serverom
I-CSCF a komunikácií s HSS uzlom prostredníctvom UAR/UAA správ na Cx rozhraní,
server I-CSCF vygeneruje DNS žiadosť, na ktorú následne dostane odpoveď z DNS
servera obsahujúcu adresy preferovaných S-CSCF serverov. Na základe tejto komu-

Cx signalizácia
REGISTER

S-CSCF 1 I-CSCF HSSDNS LDFUE
Detekcia 

vyťaženia
Detekcia vyťaženia

Detekcia vyťaženia
UPDATE

Doménový 

názov

DNS Query/

Response

REGISTER

S-CSCF 2 S-CSCF 3

Obr. 3.7: Princíp LB pre S-CSCF počas prvotného prihlasovania užívateľa, [4].
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Obr. 3.8: Princíp LB pre S-CSCF počas opätovného prihlasovania užívateľa, [4].

nikácie dôjde prvkom I-CSCF k výberu najvhodnejšieho S-CSCF uzlu.
V prípade opätovného prihlasovania (viď obr. 3.8), sa bude jednať o poten-

ciálnu reselekciu preťaženého S-CSCF serveru, ktorý bol priradený danému uží-
vateľovi počas jeho počiatočného prihlasovania do IMS siete. Prvá časť signalizácie
(viď obr. 3.8) je obdobná ako v predchádzajúcom scénari znázornenom na obr. 3.7.
Avšak, po spracovaní SIP REGISTER správy, dochádza k overovaniu už priradenej
S-CSCF adresy s preferovanou adresou S-CSCF serveru (viac informácií k použí-
vaným mechanizmom je možné nájsť v TR 23.812, [4]). Po tomto overeniu je signa-
lizácia opäť rovnaká s príkladom uvedenom na obr. 3.7, a to do okamihu rozhodova-
nia výberu najlepšieho S-CSCF serveru. V prípade, že aktuálne priradený S-CSCF
server nie je ten najvýhodnejší z pohľadu obsluhy daného užívateľa, bude vybraný
nový, v tomto smere lepší obslužný CSCF server na základe mechanizmov reselekcie
S-CSCF servera (viď časť 3.1.3). V prípade, že užívateľ počas procedúry opätovného
prihlasovania do siete využíva niektorú z telekomunikačních služieb, k reselekcii
S-CSCF nedôjde.

Load-balancing S-CSCF prvku založený na HSS

Tento typ load-balancingu vytvára alternatívne riešenie k prechádzajúcemu mecha-
nizmu. Toto riešenie je založené na komunikácií so serverom HSS počas počiatočného
prihlasovania užívateľa do IMS.

V takomto prípade, k výberu obslužného CSCF serveru dochádza na základe
nasledujúcich informácií [4]:
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• počet priradených užívateľov k danému S-CSCF,
• typy poskytovaných telekomunikačných služieb daného uživateľova,
• počet očakávaných koncových terminálov, ktoré budú užívateľom využívané,
• typ užívateľa,
• doplňujúce informácie o S-CSCF, napr. stav daného servera.

Rozšírená verzia tejto alternatívy je znázornená na obr. 3.9 a obr. 3.10, [4].
Avšak táto varianta vyžaduje implementáciu nového funkčného prvku do HSS – viď
Selection Policy Function (SPF), ktorý bude vyberať najvhodnejší S-CSCF server
na základe informácií poskytnutých sieťovým prvkom Load Information Function
(LIF). Tento server zhromažďuje informácie relevantné k vyťaženiu jednotlivých
obslužných CSCF serverov. Informáciu o najvhodnejšom S-CSCF prepošle HSS uzlu
I-CSCF prostredníctvom DIAMETER správy LIA cez Cx rozhranie (viď obr. 3.10).

INVITE

L
IR

/L
IA

INVITE

SAR/SAA

S-CSCF 3

S-CSCF 2

S-CSCF 1

LIFSPFHSS

 I-CSCF

Obr. 3.9: Princíp LB pre S-CSCF založený na HSS – architekúra, [4].
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LIR

Vykonanie algoritmu
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S-CSCF
LIA

INVITE

Obr. 3.10: Princíp LB pre S-CSCF založený na HSS – signalizácia, [4].
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Load-balancing založený na DNS

V tejto časti práce budú stručne popísané tri štandardizované metódy load–balancin-
gu založené na centralizovanom DNS serveri (viď [4, 48, 50, 51]), ktorý bude získavať
všetky relevantné informácie z dostupných obslužných CSCF serverov v rámci IMS
architektúry.

Prvou takouto metódou, znázornenou na obr. 3.11 [4], je DNS mechanizmus, za-
ložený na tzv. dynamickom DNS definovanom v štandarde RFC 2136, [48]. V tomto
prípade sa jedná o mechanizmus, v ktorom každý monitorovaný IMS uzol má imple-
mentovanú podporu pre zasielanie podstatných informácií centralizovanému DNS
serveru, a to bez nutnej podpory ďalšieho protokolu v sledovaných S-CSCF serve-
roch. Nutnou podmienkou funkčnosti tohoto mechanizmu je podpora RFC 2136 [48]
v DNS a S-CSCF serveroch.

Ďalšia DNS metóda pre podporu load-balancingu CSCF serverov je znázor-
nená na obr. 3.12, [4]. Načrtnutý mechanizmus, definovaných v IETF štandardoch
RFC 1034 a RFC 1995 (viac informácií v [50, 51]), je založený na prenosu celého

S-CSCF B1

S-CSCF B2

S-CSCF A1

S-CSCF A2Centralizované 

DNS

DNS (RFC 2136)

SRV db
DNS 

Agent

Obr. 3.11: Princíp LB pre S-CSCF založený na DNS – 1, [4].
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DNS

DNS (RFC 1034/RFC 1995)

SRV db

Obr. 3.12: Princíp LB pre S-CSCF založený na DNS – 2, [4].
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Obr. 3.13: Princíp LB pre S-CSCF založený na DNS – 3, [4].

názvu domény (tzv. zone transfer), poprípadne len jej časti (tzv. inceremental
zone transfer). Podobne ako v predchádzajúcom prípade, ani tento mechanizmus
nevyžaduje definovanie nových protokolov do CSCF serverov, avšak vyžadujú im-
plemetnáciu vlastných autoratívnych DNS serverov (viď obr. 3.12). V tomto prípade
je vyžadovaná podpora rfc1034/1995 [50, 51] v rámci DNS a S-CSCF serverov. V
prípade funkcionality S-CSCF aj implementácia lokálneho DNS serveru.

Na obr. 3.13 [4] je znázornená posledná varianta pre zber informácií relevant-
ných k load-balancingu dostupných CSCF serverov v IMS sieti. Táto metóda je
založená na zasielaní SRV DNS žiadostí a odpovedí medzi centralizovaným DNS
a monitorovanými CSCF servermi. Na rozdiel od predchádzajúceho mechanizmu
(viď obr. 3.12) je tento spôsob bezpečnejší – centralizovaný DNS server nepotrebuje
priamo prístup k sieťovým prvkom. Na rozdiel od prechádzajúcich prípadov, tento
mechanizmus vyžaduje len implementáciu lokálneho DNS serveru v S-CSCF.

3.2.2 Kontrola preťaženia S-CSCF prvku

Možná kontrola preťaženia S-CSCF prvku zo signalizačného hľadiska bude popísaná
v tejto časti práce prostredníctvom nasledujúcich mechanizmov založených na [4]:

• LDF architektúre (viď kap. 3.2.1),
• Generic Overload Control Application Protocol (GOCAP) protokole [52],
• IETF SIP Overload Control (SOC) definovaný v [47],
• IETF SOC definovaný v [53].

Princíp prvého mechanizmu kontroly preťaženia S-CSCF serveru je znázornený
na obr. 3.14. Je založený na LDF funkcionalite, ktorej bola venovaná samostatná
časť tejto práce, a preposielaní žiadostí na adresu iného S-CSCF serveru priamo
obsluhujúcim CSCF uzlom, ktorý detekuje svoje preťaženie.

35



S-CSCF 3S-CSCF 2S-CSCF 1 LDF I-CSCFUE

Zber informácií relevantných kvýberu prvku

REGISTER

REGISTER

Notifikácia – S-CSCF 3 je 

menej vyťažený

REGISTER

Detekcia možného 

preťaženia

Žiadosť 

o presmerovanie

Obr. 3.14: Princíp OC pre S-CSCF založený na LDF, [4].

Ďalším mechanizmom umožňujúcim kontrolu preťaženia S-CSCF serveru v IMS
architektúre je aplikácia GOCAP definovaná skupinou European Telecommunica-
tions Standards Institute (ETSI) v [52]. Samotná špecifikácia je definovaná pre SIP
ako aj pre DIAMETER architektúru, čo umožňuje nasadenie tohoto GOCAP pro-
tokolu aj do IMS ako jednej z variant pre detekciu nie len S-CSCF serveru, poprí-
padne všetkých SIP serverov v IMS, ale aj prvku HSS. V prípade nasadenia GOCAP
protokolu pre ochranu pred preťažením S-CSCF serveru, by tento obsluhujúci SIP
server vystupoval v úlohe klienta, ktorý by informoval o svojich výkonnostných
obmedzeniach servere P-CSCF, I-CSCF, IBCF, MGCF, poprípadne aj aplikačné
servere, prostredníctvom správy SIP NOTIFY s definovanou hlavičkou Event ako
congestion_control a v tele obsahujúca informácie vo formáte eXtensible Markup
Language (XML).

Treťou variantou, ktorej signalizácia je zobrazená na obr. 3.15, je definovaná
prostredníctvom IETF v skupine odporúčaní SOC – [47, 54, 55]. Narozdiel od pred-
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Obr. 3.15: Princíp OC pre S-CSCF založený na IETF SOC – 1, [4, 47].
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Obr. 3.16: Princíp OC pre S-CSCF založený na IETF SOC – 2, [4, 53].

chádzajúcej varianty, tento mechanizmus je aplikovateľný v IMS architekúre vý-
hradne len pre SIP uzly. V prípade kontrolovania vytaženosti obslužných CSCF
pridáva I-CSCF server parameter oc do SIP Via hlavičky a žiadosť preposiela danému
S-CSCF serveru. V prípade, že tento server daný mechanizmus podporuje, pošle SIP
odpoveď dotazovanému I-CSCF prostredníctvom oc v hodnotách (0 − 100) definu-
júcich ich dostupnosť. Výhodou mechanizmu je, že parameter oc je podporovaný
vo všetkých SIP odpovediach.

Poslednou variantou (viď obr. 3.16) je mechanizmus založený na filtroch (napr.
ako rozšírenie pre iFC). Obdobne ako v predchádzajúcom prípade je možné tento
mechanizmus nasadiť v IMS len na SIP servre. V prípade scenára znázorneného
na obr. 3.16, I-CSCF dostáva informácie od dostupných S-CSCF serverov obsahujúce
nie len aktuálnu záťaž daného obslužného servera, ale aj doplňujúce údaje ako je
napr. absolútna hodnota maximálnej signalizačnej záťaže a iné, [4]. Tieto informácie
sú obsiahnuté v SIP hlavičke Resource-Priority.

Po zhodnotení súčasného stavu v riešenej oblasti z pohľadu technických štan-
dardov či reportov (viď podkapitoly 3.1 a 3.2), je nasledujúca časť práce (viď pod-
kapitola 3.3) venovaná zhodnoteniu dostupných vedeckých dokumentov (článkov,
patentov či iných vedeckých prác) zaoberajúcich sa návrhom, simuláciou po prí-
padne implementáciou mechanizmov pre výber centrálneho uzlu IMS subsystému.

3.3 Doteraz navrhnuté metódy pre výber S-CSCF
Okrem štandardizovaného riešenia výberu obsluhujúceho CSCF servera (viď kapi-
tola 3.1), existuje niekoľko daľších dokumentov (napr. [56, 57]) či vedeckých článkov
(napr. [58–73]) zaoberajúcich sa problematikou návrhu efektívneho algoritmu pre se-
lekciu S-CSCF uzlu jadra IMS subsystému. Práve tieto návrhy riešení budú stručne
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popísané v nasledujúcej časti práce.
V dokumente od firmy Motorola, Inc. [56], je autormi Chattopadhayay a kol.,

popísaný spôsob vyváženia záťaže pre S-CSCF server, umožňujúci 3GPP štandard
TS 23.228 [2]. Celé riešenie je založené na periodickej aktualizácií informácií vzťahu-
júcich sa k dostupným S-CSCF serverom, a to prostredníctvom protokolu SIP a
jeho metóde OPTIONS [24] počas prihlasovacej procedúry užívateľa do IMS siete
všetkým dostupným I-CSCF, ktoré o tieto informácie žiadali. Uzol I-CSCF si tieto
dáta uloží a aplikuje algoritmus pre výber obslužného serveru CSCF počas prihlaso-
vacej procedúry. V prípade [57], každý dostupný centrálny uzol CSCF periodicky
aktualizuje svoje informácie týkajúce sa ich aktuálnej vyťaženosti všetkým dostup-
ným I-CSCF uzlom.

Autori Oh a kol., v článku [58], navrhli algoritmus pre výber centrálneho uzla
IMS architektúry pozostávajúci z troch krokov. Algoritmus využíva informácie defi-
nované štandardom [2] a informácie umožňujúce presné definovanie vyťaženia ob-
služných serverov (napr. počet aktuálne prihlásených užívateľov k danému S-CSCF).
Vývojové diagramy popisujúce mechanizmus priradenie adresy S-CSCF serveru uzlom
I-CSCF a navrhované dátové štruktúry serverov I-CSCF a HSS sú znázornené priamo
v článku [58].

Autori Xu a kol., v článku [59], popisujú možné riešenie odhlásenia užívateľov
z IMS siete po preťažení im priradeného obslužného serveru S-CSCF v simulačnom
nástroji OPNET Modeler. Ako už bolo zmienené v kapitole 3.1, užívateľ zo siete
môže byť odhlásení aj samotnou sieťou, respektíve prvkami HSS a S-CSCF (viď [2]).
Riešenie publikované v [59] je teda založené na dvoch fázach, v prvej po tom ako
sa detekuje preťaženie S-CSCF servera na základe výpočtu utilizácie (viď (3.1)) do-
stupných S-CSCF uzlov je užívateľ zo siete odhlásený a následne, v druhej fáze mu je
priradený nový obslužný IMS server. Tento výpočet (viď (3.1)) prebieha v intervale
založenom na počte príchodzích požiadaviek k jednotlivým S-CSCF serverom.

𝑢(𝑛) = 𝛼
𝑏𝑢𝑠𝑦𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑛)
𝑠𝑖𝑚𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑛) + (1 − 𝛼)𝑏𝑢𝑠𝑦𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑛 − 1)

𝑠𝑖𝑚𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑛 − 1) (3.1)

kde 𝛼 je konštanta definujúca váhu pre jednotlivé zložky súčtu a parameter 𝑛

definuje v časovom intervale obsluhujúcu požiadavku, po určitom počte vyhodnotí
S-CSCF hodnotu funkcie 𝑢(𝑛). Vyhodnotenie takéhoto spôsobu odhlasovania a opä-
tovného prihlasovania užívateľov do IMS subsystému jasne ukázalo, že je efektívne
pre rozloženie signalizačnej záťaže prislúchajúcej k obsluhovaným užívateľom danými
S-CSCF servermi, avšak neznázornilo napr. vplyv celkovej latencie pri prihlaso-
vaní užívateľov, po prípadne nadviazanie relácií pre uskutočnenie multimediálných
služieb cez IMS sieť.

Autori Hwang a kol. v článkoch [60, 61] popisujú návrh a implementáciu NMS
systému pre dynamické smerovanie SIP požiadaviek smerom k centrálnym serverom
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v rámci IMS architektúry. Navrhované riešenie je založené na výkonnostných parame-
troch rozličnej priority (viď tab. 3.1) S-CSCF serverov zisťovaných prostredníctvom
Simple Network Management Protocol (SNMP) protokolu (prostredníctvom SNMP
Get-Request a Set-Request správ, RFC 1157). Monitoring CPU a pamäte pre-
bieha prostredníctvom SNMP agentov, ktorý sú súčasťou každého S-CSCF uzlu, v
prípade že prekročia hraničné hodnoty 𝑇𝑐 alebo 𝑇𝑚 (viď tab. 3.1), agent prepošle
takúto informáciu ihneď uzlu I-CSCF, v opačnom prípade sú informácie zisťované
v periodických aktualizáciách. Autormi sledované parametre v implementovanom
NMS systéme sú odporúčanými parametrami pre LDF funkcionalitu definovanú v
dokumente [4]. Bohužiaľ toto riešenie nebolo vyhodnotené napr. voči statickému
smerovaniu, po prípadne voči algoritmom ako sú round robin, po prípadne voči
smerovaniu založenom na náhodnom pridelení adries dostupných S-CSCF serverov,
či vyhodnotenie vyťaženia prvkov pri sledovaní a zasielaní výkonnostných parame-
trov prvku I-CSCF.

Na prácu autorov Hwang a kol. publikovanej postupne v článkoch [60, 61],
nadviazali o niekoľko rokov autori Cho a kol. v publikáciách: [62–66], v ktorých
bol systém rozšírený o podporu služby sledovania dostupnosti klientov definovanej
v štandardoch [33, 35], a to v článkoch: [62, 64, 65] a služby Push over Cellu-
lar (PoC) definovanej v [34] v článkoch: [63–65]. V [66] bola znázornená samotná
implementácia SNMP agentov v jednotlivých IMS uzlov tak aj štruktúra Manage-
ment Information Base (MIB). Obdobne ako v prípade článkov publikovaných v
[60, 61], aj v tomto prípade sa jednolo skôr o aplikačné návrhy NMS, ktoré by
dokázali ovplyvniť smerovanie SIP pre S-CSCF a ich samotná implementácia ako o
vyhodnotenie daného, autormi navrhnutého mechanizmu, čo si čiastočne autori dali
za cieľ svojej budúcej práce (viď [62, 63]). Výsledky týchto vedeckých prác sa, v čase
písania práce, už nepodarilo dohľadať.

Autori Tirana a kol. sa v publikáciách [67–69, 73] zaoberali návrhom a nasled-
ným vyhodnotením štyroch algoritmov pre výber centrálneho CSCF uzlu v jadre

Tab. 3.1: Spôsob hodnotenia parametrov pre smerovanie požiadaviek
na S-CSCF, [60].

Výkonnostný parameter Priorita [-] Vyhodnotenie kritéria

Dostupnosť serveru 1 Áno/Nie
Vyťaženie CPU 2 𝑇𝑐

Využitie pamäte 3 𝑇𝑚

Priepusnosť 4 Čo najvyššia hodnota
Doba odozvy 5 Čo najnižšia hodnota
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IMS architektúry v sieti navzájom poprepájaných CSCF serverov. Obdobne ako
v prípade [70], prvými dvoma algoritmi boli round robin algoritmus a mechaniz-
mus založený na náhodnom výbere oblužného serveru. Prvým autormi navrhnutým
mechanizmom je lowest response time, teda metóda pri ktorej sa vyberie S-CSCF
server s najmešou dobou odozvy. Tento čas bol periodicky meraní funkčnou enti-
tou (load balancerom) umiestneným v I-CSCF a meral čas latencie medzi prvkami
P-CSCF a S-CSCF prostredníctvom vlastného protokolu. Ďalšou metódou bol short-
est expected delay algoritmus založený na predikcií (určená napr. parametrov queue
size) spôsobeného oneskorenia po poslaní požiadavky smerom k CSCF uzlu. Táto
očakávaná doba bola predikovaný lokálne, teda bez nutnej komunikácie s ostat-
nými servermi. Prezentované výsledky ukazujú (viď [67–69, 73]), že najefektívnejšou
metódou počas simulácií bol algoritmus shortest expected delay.

Autori Abdalla a kol. publikovali v článku [70] metodiku výberu S-CSCF serveru
v IMS na základe informácií prenášaných prostredníctvom metódy SIP NOTIFY
priamo prvkom I-CSCF. Možnosť výmeny informácií prostredníctvom transakcií
SIP SUBSCRIBE a SIP NOTIFY je definovaná aj v [53]. Algoritmus výberu bol
založený na informáciách vzťahujúcich sa k počtu prihlásených užívateľov (obdobne
ako v prípade návrhu prezentovanom v [58]), využitie CPU a pamäte, doplnené
o výkonnostný parameter definovaný v teórií hromadnej obsluhy - queueing delay
[5]. Teda okrem posledného autormi zmieneného parametru sa jedná o informácie
definované aj už vo vyššie popísanom štandarde 3GPP TS 23.812 (viď kapitola 3.2
alebo [4]). Tieto základné informácie sú monitorované a prevedené prostredníctvom
prevodovej tabuľky (viď tab. 3.2) na hodnotu indikátora (vo forme prirodzeného
čisla) priamo prvkom S-CSCF a následne preposielané prvku I-CSCF, ktorý zároveň
aj monitoruje aktuálnu dostupnosť každého obslužného servera. Toto preposielanie
je definované dvoma mechanizmami, v prvom prípade sa jedná o periodickú aktuali-
záciu, v druhom mechanizme o zasielanie hodnoty indikátora po dosiahnutí defino-
vaného počtu správ prijatých daným serverom. Princíp autormi navrhovanom algo-
ritme je nasledujúci: vyberá sa vždy taký S-CSCF, ktorý má najmenšiu hodnotu vy-
počítaného indikátora. V prípade, že takýchto obslužných serverov je viac, I-CSCF
vyberie náhodný S-CSCF zo zoznamu serverov s rovnakým indikátorom. I-CSCF
entita nikdy nevyberie S-CSCF s indikátorom, ktorý korešponduje s maximálnou
dosiahnuteľnou hodnotou tohoto indikátora. V prípade, že všetky dostupné S-CSCF
prvky majú takúto hodnotu, I-CSCF generuje SIP odpoveď v podobe chybovej
správy 5𝑥𝑦. Tento navrhnutý spôsob výberu centrálneho uzlu IMS siete je, narozdiel
od článkov [60–66], porovnávaný s daľšími dvoma algoritmami: náhodné pridelenie
adresy obslužného serveru a round-robin algoritmus. Rozloženie generovanej záťaže
v podobe prihlasovacích procedúr bolo definované prostredníctvom Poissonovho roz-
loženia. Z pohľadu parametrov, na základe ktorých sa má uskutočňovať výber
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S-CSCF prvku podľa [3], boli všetky dostupné S-CSCF rovnaké. Popisovaný simu-
lačný scenár neobsahoval ani komunikáciu s entitou HSS a pri proxy serveroch platil
predpoklad, že daný prvok bude vždy schopný preposlať požiadavku o prihlásenie
užívateľa do siete. Simulácie prezentované autormi v článku [70] ukazujú, že naj-
lepšie výsledky dosiahol algoritmus práve nimi navrhnutý, najhorším bol algoritmus
založený na náhodnom výbere. Prezentované výsledky sú zaujímavé aj z pohľadu
počtu odmietnutých prihlasovaní (t.j. prípad kedy nebolo možné preposlať požia-
davku o prihlásenie žiadnemu S-CSCF z dôvodu ich preťaženia). V tomto prípade
bol opäť najlepším algoritmus navrhnutý autormi článku, ktorý nikdy neodmietol
žiadosť o prihlásenie. Autori v článku [70] navrhli účinný mechanizmus pre výber
S-CSCF prvku založený na periodicite (buď časovej alebo založenej na počte pri-
jatých správ) výmeny informácií medzi uzlami I-CSCF a S-CSCF, ktorý navyše
nevyžaduje pridanie žiadneho nového uzlu do IMS architektúry, ale iba vytvorenie
novej funkcionality pre prvky S-CSCF (výpočet indikátoru) a I-CSCF (spracovanie
transakcií SIP SUBSCRIBE a SIP NOTIFY). Avšak, článok pracuje len s informá-
ciami, ktoré sú definované aj v samostnej špecifikácií o LDF funkcií [4] a samotné
využitie jednotlivých parametrov (napr. queueing delay) už bližšie nepopisuje.

Autori Liu a kol. v článku [72], popisujú návrh a implementáciu metódy pre
detekciu nefunkčnosti (napr. z dôvodu signalizačného preťaženia alebo inej tech-
nickej poruchy) a opätovného výberu centrálneho uzlu IMS jadra spojenú s pri-
radením S-CSCF serveru užívateľom. Spôsob výberu nového S-CSCF po detekcií
nefunkčnosti pôvodne priradeného obslužného serveru je založený na redundancií
centrálneho serveru a komunikácií uzlu P-CSCF s DNS serverom. Samotná imple-
mentácia bola vykonaná pre open source projekt IMS siete vytvorený nemeckým

Tab. 3.2: Spôsob mapovania nameraných hodnôt využitia zdrojov dostupných
v S-CSCF na indikátor vyťaženia, [70].

Využitie výk. zdro-
jov [%]

Indikátor [-] Využitie výk. zdro-
jov [%]

Indikátor [-]

0 − 25 % 1 91 − 95 % 8
26 − 50 % 2 96 % 9
51 − 60 % 3 97 % 10
61 − 70 % 4 98 % 11
71 − 80 % 5 99 % 12
81 − 85 % 6 100 % 13
86 − 90 % 7
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výzkumným Fraunhofer inštitútom - OpenIMS Core [74]. Podrobnejší popis im-
plementácie z pohľadu úpravy pôvodných zdrojových kódov OpenIMS Core pro-
jektu je možné nájsť priamo v článku [72]. Na záver článku autori kontaštatujú
nízku náročnosť implementovanej metódy prostredníctvom meraného oneskorenie
pre vytvorenie relácie a vyťaženia CPU, ktoré sú pre maximálne merané zaťaženie
1000 súčasných relácií dosahujú o 0.3−0.4 𝑚𝑠 a o 3−5 % horšie výsledky v porovnaní
s test-bed meraniami bez navrhnutého mechanizmu.

Autori Farahbakhsh a kol. v publikácií [75] popisujú riešenie minimalizácie
oneskorenia počas IMS procedúry opätovného prihlásenia užívateľa do jeho siete
založené na zmenšení počtu DIAMETER signalizácie na Cx rozhraní medzi I-CSCF
a HSS servermi, a to jej úplným vynechaním. Takýto spôsob opätovného prihlaso-
vania je umožnení vďaka predpokladu autorov, že P-CSCF entita si bude schopná
uložíť adresu obslužné CSCF serveru priradeného počas počiatočného prihlasovania
užívateľa do IMS siete a skutočne vedie k zmenšeniu doby potrebnej k opakovanému
prihláseniu užívateľa do siete. Avšak jedným z nedostatkom je, že mechanizmus
nepredpokladá stav nedostupnosti S-CSCF uzlu priradeného danému užívateľovi
počas počiatočnej prihlasovacej procedúry. Simulácie boli uskutočnené v prostrední
OPNET Modeler.

3.4 Modelovanie IMS sietí
Niekoľko vedeckých prác, štúdií a dokumentov sa zameriavalo na modelovanie, simu-
lovanie poprípadne emulovanie funkčnosti celej IMS architektúry, alebo len nie-
ktorých z jej prvkov, a to pomocou tzv. výkonnostných analýz rešpektujúcich štan-
dardy ETSI [76–79], 3GPP [80, 81] alebo prostredníctvom matematického aparátu
– napr. prostredníctvom teorie hromadnej obsluhy [5, 82, 83].

Z pohľadu výkonnostných analýz je najčastejším spôsobom pre vyhodnotenie
chovania prvkov IMS siete open-souce implementácia OpenIMS Core [74], pozostá-
vajáca hlavne z prvkov IMS jadra. Ďalšími možnými open-source implementáciami
IMS sieťových uzlov sú napr. LittleIMS [84], IMSZone [85] a atď. Možnosti vytvore-
nia IMS sietí a podpory služieb v nich pomocou open-source nástrojov pre možné
testovanie boli vypublikované napr. v článkoch [86–93] a [A5,A 6,A 9–A11]. Autori
publikácií prostredníctvom týchto open-source implementácií zisťovali buď maxi-
málnu možnú záťaž, pri ktorej sledovaný IMS subsystém zostával v stabilnom stave
alebo zistenie vplyvu generovanej záťaže na oneskorenie jednotlivých SIP / IMS
procedúr, ako je napr. prihlasovanie užívateľa do IMS subsystému, definované
v [80, 81]. Možnosti obmedzených simulácií prostredníctvom sieťového simulátora
OPNET Modeler a doplňujúceho SIP–IMS modulu [94] alebo pomocou vývojového
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prostredia SDS Ericsson boli odpublikované v [75, 95], [A12] a [A13]. Možnosť
simulácie IMS architektúry v rámci nástroja NS2 bola publikovaná v [96].

Ako už bolo zmienené na začiatku tejto kapitoly, ďalšou možnosťou vyhodnocov-
ania IMS architektúry je možné prostredníctvom matematických analýz založených
na teórií hromadnej obsluhy [5]. Praktické úkážky modelovania IMS siete v prostredí
Matlab boli popísané v publikáciách [A7,A 8,A 14,A 15]. Ďalší spôsob vyhodnotenia
výkonnosti IMS subsystému, prostredníctvom matematického aparátu založeného
na Petriho sietiach, je vypublikovaný v článku [97], kde autori pre simulácie využili
nástroj SimQPN [98].

Každú sieť je možné modelovať pomocou Systému Hromadnej Obsluhy (SHO),
ktorú je možné charakterizovať prostredníctvom symbolického vyjadrenia defino-
vaného Kendallovou klasifikáciou (3.2), tab. 3.3 [5].

𝐴/𝐵/𝐶/𝐾 (3.2)

Kde 𝐴 je typ stochastického procesu definujúci príchod udalostí do systému, 𝐵 je
typ rozloženia dĺžky obsluhy, 𝐶 počet obsluhových systémov, ktoré sú k dispozícií
pre obsluhu každej udalosti (vyjadrené prirodzeným čislom, po prípadne symbolom
∞) a 𝐾 je veľkosť fronty použitého systému (v prípade neuvedenia tohto symbolu
sa predpokladá, že dĺžka fronty je nekonečná). Presnejšia charakteristika symbolov
𝐴 a 𝐵 je uvedená v tab. 3.3 [5].

Modelovanie prostredníctvom SHO je možné analytickými stochastickými metó-
dami, ktoré sú založené na teórií pravdepodobnosti, teórií náhodných funkcií a štatis-
tike alebo prostredníctvom simulačných modelov s relatívne jednoduchšími výpoč-

Tab. 3.3: Vysvetlenie symbolov podľa Kendalovej klasifikácie, [5].

Kód Symbol A Symbol B

𝑀 Poissonov proces príchodov
s navzájom nezávislými intervalmi
príchodov

Exponenciálne rozdelenie doby ob-
sluhy

𝐸𝐾 Erlangove rozdelenie medzi prí-
chodmi

Erlangove rozdelenie doby obsluhy

𝐷 Pravidelné deterministické rozdele-
nie príchodov

Konštantná doba obsluhy

𝐺 Obecný prípad Obecný prípad (ľubovoľné rozdele-
nie)

𝐺𝐼 Obecný prípad s navzájom nezávis-
lými intervalmi príchodov

-
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tami. Ďalšie informácie k teórií hromadnej obsluhy, frontovým sietiam a niektorým
metódam (pre rôzne druhy sietí – otvorené, uzatvorené, či zmiešané, napr. Jackson,
BCMP, MVA) pre výpočet základných parametrov (napr. doby čakania udalostí
vo fronte, doby definujúcej dĺžku udalosti strávenej v celom systéme tvorenom
frontou a obslužným systémom), po prípadne samotné delenie Systém hromad-
nej obsluhy (SHO), z pohľadu druhu front (napr. FIFO, LIFO, s odmietaním, s
obmedzenou dobou čakania, atď) či typ samotného SHO modelu (Markov, semi-
markove, nemarkove) je možné nájsť napr. v [5, 82, 83].

Analýzu založenú na teórií hromadnej obsluhy využili autori Munir a kol. v člán-
koch [99–102], ktoré sa zaoberajú odvodením celkového oneskorenia pre procedúry
prihlasovania užívateľa do IMS siete a nadviazanie relácie medzi užívateľmi pre mate-
matický model siete M/M/1 a M/G/1 (viď. tab. 3.3) systémov prepojených do série.
Tandemové zapojenie IMS prvkov bolo použité aj v článkoch publikovaných inými
autormi, napr. v [103–105].

Celkové oneskorenie v sieti je možné definovať prostredníctvom nasledujúceho
vztahu (3.3) [99–102]:

𝐷 = 𝐷𝑡 + 𝐷𝑝 + 𝐷𝑞 (3.3)

kde 𝐷𝑡 je čas potrebný pre prenos signalizácie medzi uzlami siete (tzv. transmission
delay), 𝐷𝑝 (processing delay) je oneskorenie spôsobené spracovávaním signalizácie
v IMS architektúre a 𝐷𝑞 je čas, ktorý správa strávi vo frontách systému (tzv. queue-
ing delay).

Rovnaká definícia celkového oneskorenie (viď (3.3)) bola publikovaná aj v [103,
105]. V nasledujúcej časti budú oneskorenia 𝐷𝑝 a 𝐷𝑞 postupne odvodené, a to
pre signalizáciu znázornenú na obr. 3.2 a 3.17. Oneskorenie 𝐷𝑡 (3.3) je závislé
od transportnej technológie a pre účel vyhodnotenia oneskorenia priamo v IMS je
nepodstatné.

Prostredníctvom nasledujúceho vztahu (3.4) [99] môžme definovať oneskorenie
𝐷𝑝 počas prihlasovania užívateľa v [𝑠].

𝐷𝑝𝑝𝑟𝑖ℎ𝑙
= 4𝑑𝑠𝑛 + 10𝑑𝑝𝑐𝑠𝑐𝑓 + 8𝑑𝑠𝑐𝑠𝑐𝑓 + 6𝑑𝑖𝑐𝑠𝑐𝑓 + 4𝑑ℎ𝑠𝑠 (3.4)

kde 𝑑𝑠𝑛, 𝑑𝑝𝑐𝑠𝑐𝑓 , 𝑑𝑠𝑐𝑠𝑐𝑓 , 𝑑𝑖𝑐𝑠𝑐𝑓 a 𝑑ℎ𝑠𝑠 vyjadrujú paketizačné oneskorenie v jednotlivých
IMS entitách, a to na strane koncových terminálov čí v uzloch CSCF a HSS, a
číslo pred každým oneskorením vyjadruje počet správ obsahujúcu signalizácia spra-
covávanú každým prvkom IMS architektúry samostatne (viď obr. 3.2). Obdobným
spôsobom budú odvedené aj ďalšie vztahy (viď (3.6), (3.10), (3.11)).

V prípade entity HSS je pri výpočte 𝑑ℎ𝑠𝑠 nutné zohľadniť, to že daný server bude
vyhladávať relevantné údaje v tabuľkách, v ktorých je vyhladávacím kľúčom práve
IP adresa alebo verejná/privátna identita užívateľa [100]. Tento vzťah je možné
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definovať nasledovne (viď (3.5) v [𝑛𝑠], [100]):

𝑑ℎ𝑠𝑠 = 𝑑𝑒𝑑 + 100(log𝑘+1 𝑁 + 𝐿

𝑆
) (3.5)

kde 𝑑𝑒𝑑 je paketizačné oneskorenie, 𝑁 je číslo určujúce počet údajov v tabuľke, 𝐿

je dĺžka kľúča, 𝑆 udáva veľkosť strojového slova v bitoch a 𝑘 je systémovo závislá
konštanta.

Oneskorenie 𝐷𝑞 pre prihlasovanie do IMS je odvodené v nasledujúcom vzťahu
(3.6) [99] za predpokladu, že sa jedná o systémy typu M/M/1 s Poissonovým rozlo-
žením príchodov požiadaviek do systému.

𝐷𝑞𝑝𝑟𝑖ℎ𝑙
= 4𝐸[𝑤𝑠𝑛] + 10𝐸[𝑤𝑝𝑐𝑠𝑐𝑓 ] + 6𝐸[𝑤𝑖𝑐𝑠𝑐𝑓 ] + 4𝐸[𝑤ℎ𝑠𝑠] + 8𝐸[𝑤𝑠𝑐𝑠𝑐𝑓 ] (3.6)

kde 𝐷𝑞𝑝𝑟𝑖ℎ𝑙
je definované ako súčet očakávaných oneskorení vo fronte pre jednotlivé

uzly IMS signalizácie násobené počtom správ spracovávanými prislúchajúcou entitou
IMS siete. Oneskorenie priamo v zdrojovom terminále je definované prostredníctvom
(3.7).

𝐸[𝑤𝑠𝑛] = 𝜌𝑠𝑛

𝜇𝑠𝑛(1 − 𝜌𝑠𝑛) (3.7)

kde 𝜌𝑠𝑛 je (viď (3.8), [100]) vyťaženie daného prvku a 𝜇𝑠𝑛 je doba obsluhy jedno-
tlivých požiadaviek v systéme.

𝜌𝑠𝑛 = 𝜆𝑒

𝜇𝑠𝑛

(3.8)

kde 𝜆𝑒 určuje efektívnu hodnotu príchodzích požiadaviek a je možné ju definovať
nasledujúcim vzorcom (viď (3.9), [100]).

𝜆𝑒 =
∑︁

𝑖∈𝑁𝑠𝑛

𝜆𝑖 (3.9)

kde 𝑁𝑠𝑛 vyjadruje počet aktuálnych relácií v zdroji signalizácie smerujúcej do IMS
siete.

Podobne ako je možné definovanie oneskorenia pre prihlásenie užívateľa do IMS
siete (viď (3.4), (3.6)) je možné odvodiť aj oneskorenia počas nadviazania spojenia
(viď (3.10), (3.11), obr. 3.17) popísané rovnakými autormi v [100].

𝐷𝑝𝑟𝑒𝑙
= 7𝑑𝑠𝑛 + 24𝑑𝑝𝑐𝑠𝑐𝑓 + 24𝑑𝑠𝑐𝑠𝑐𝑓 + 6𝑑𝑖𝑐𝑠𝑐𝑓 + 𝑑ℎ𝑠𝑠 + 5𝑑𝑐𝑛 (3.10)

kde význam symbolov je rovnaký ako v prípade rovnice (3.4).

𝐷𝑞𝑟𝑒𝑙
= 7𝐸[𝑤𝑠𝑛] + 24𝐸[𝑤𝑝𝑐𝑠𝑐𝑓 ] + 24𝐸[𝑤𝑠𝑐𝑠𝑐𝑓 ] + 6𝐸[𝑤𝑖𝑐𝑠𝑐𝑓 ] + 𝐸[𝑤ℎ𝑠𝑠] + 5𝐸[𝑤𝑐𝑛] (3.11)
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kde význam symbolov je rovnaký ako v prípade rovnice (3.6).
V článku [103] autori Ulvan a kol. vyčíslili tieto oneskorenia pre nimi definované

hodnoty. Signalizácia relevantá k danému výpočtu (viď (3.3)–(3.11)) je zakreslená
na obr. 3.2 a 3.17.
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Obr. 3.17: Nadviazanie spojenia v IMS architekúre, [100].
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4 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
Nasledujúca kapitola je venovaná návrhu riešenia prideľovania adresy obslužného
CSCF užívateľovi prvkom I-CSCF počas prihlasovania užívateľa do IMS siete, tak
ako to bolo stanovené cieľami práce v kapitole 2.

V tejto časti bude najskôr znázornená základná analýza oneskorení spôsobené
v jadre IMS subsystému (viď kap. 4.1) publikovaná v článkoch [A5,A 9–A11].
V nasledujúcej časti (viď kap. 4.2) sú, okrem popisu samotného simulačného modelu
IMS siete, definované aj testovacie scenáre pre vyhodnotenie navrhnutého riešenia.
Záverečná časť kapitoly (viď kap. 4.3) sa venuje návrhu riešeného algoritmu, defino-
vaniu jednotlivých váh sledovaných parametrov a ich vyhodnotenie v I-CSCF.

4.1 Základná analýza IMS jadra
V rámci kap. 4.3 bude navrhnutý algoritmus výberu obslužného CSCF serveru za-
ložený na výkonnostných parametroch dostupných serverov a ich chovania pri rôznej
intenzite signalizačnej zátaže. Z tohoto dôvodu je nutné vytvorenie aspoň základ-
nej výkonnostnej analýzy IMS jadra, a to z pohľadu náročnosti spracovania jedno-
tlivých signalizačných správ samostatne v uzloch jadra IMS architektúry. Ako už
bolo zmienené v kap. 3.4, takéto výkonnostné analýzy je možné realizovať prostred-
níctvom matematického aparátu založeného napríklad, v telekomuníkaciách často
využívanej teórií hromadnej obsluhy, poprípadne výkonnostnými meraniami priamo
na prvkoch IMS siete. V rámci štúdie chovania jednotlivých prvkov IMS jadra, a
to hlavne z pohľadu schopnosti spracovania jednotlivých správ SIP a DIAMETER
signalizácie pri rôznej intenzite SIP signalizácie na Gm rozhraní, bol vytvorený test-
bed architektúry IMS znázorenený na obr. 4.1.

Z pohľadu [76]–[78], je možné celú zostavenú architektúru test-bedu (viď obr. 4.1)
rozdeliť na dva samostatné logické systémy:

• testovací systém (tzv. Test System (TS) viď [76]),
• testovaný systém (tzv. System Under Test (SUT) viď [76]).

V prípade TS sa jedná prakticky o generátor signalizačnej zátaže (viď obr. 4.1)
do meraného SUT. Okrem funkcionality generátora zátaže má TS za úlohu aj vy-
hodnotenie nameraných dát, napr. Key Performance Indicators (KPI), [A6]. Z po-
hľadu IMS architektúry je TS vrstvou koncových terminálov (viď obr. 4.1) simulujú-
cich chovanie užívateľov na základe signalizačného modelu podporujúceho tri multi-
mediálne služby (prenos hlasu v reálnom čase, video streaming a služba prenosu
súborov multimediálneho obsahu) – viď obr. 4.1.
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Obr. 4.1: Zjednodušená architektúra experimentálnej IMS siete, [A5,A 6,A 9,A 10].

V prípade SUT sa jedná o samotnú meranú sieť pozostávajúcu zo siedmich
funkčných prvkov, ktoré vďaka vzájomnej komunikácií vytvoria funkčné jadro IMS
subsystému s podporou vyššie spomenutých služieb. Softwarová realizácia prvkov
jadra IMS subsystému, bola podobne ako v iných publikovaných článkoch (viď kap.
3.4) založena na projekte OpenIMS [74], a to teda na SIP serveroch SIP Express
Router (SER) pre emuláciu CSCF uzlov a Fraunhofer HSS (FHoSS) pre emulá-
ciu HSS entity. Aplikačná vrstva experimentálnej siete pre podporu služby Video
on Demand (VoD), je tvorená funkčnými entitami VoD Application Server a Me-
dia Streaming Server. Každý prvok meranej architektúry SUT bol situovaný na
osobných počítačoch s rovnakými hardwarovými podmienkami (viď tab. A.1). Pod-
mienky, za ktorých bola výkonnostná analýza vytvorená sú podrobnejšie definované
v prílohe A.

Vytvorenie test-bed architektúry (viď obr. 4.1) a samotné výsledky výkonnost-
ných meraní boli postupne publikované v autorových článkoch, a to z pohľadu
možnej virtualizácie [A9], nájdenie potencionálneho úzkeho hrdla celého testovaného
systému [A10], výkonnostných analýz jednotlivých správ vykonaných samostatne na
každom uzle IMS jadra zvlášť [A5] a samozrejme výsledky sledovaných výkonnost-
ných parameterov – KPI [A6,A 10] definovaných už vo vyššie spomenutými tech-
nickými štandardmi.

Nasledujúce grafické priebehy (viď obr. 4.2, obr. 4.3, obr. 4.4(a) a obr. 4.4(b))
znázorňujú výsledky prezentované v publikácií [A5]. Tieto priebehy vyjadrujú závis-
losť priemernej doby odozvy jednotlivých funkčných uzlov separátne pre rôzne typy
správ na intenzitu signalizačnej záťaže generovanej na Gm rozhranie. Doba odozvy
na jednotlivých funkcionalitách bola meraná ako časový rozdiel medzi prijatím správy
a odoslaním správy, ktorá bola prvou reakciou systému na prijatie žiadosti / odpovede.
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Obr. 4.2: Vyhodnotenie SIP signalizácie pre P-CSCF, [A5].

Obr. 4.3: Vyhodnotenie SIP signalizácie pre S-CSCF, [A5].

(a) ICSCF (b) HSS

Obr. 4.4: Vyhodnotenie SIP a DIAMETER signalizácie pre I-CSCF a HSS, [A5].

Ako je možné vidieť (viď obr. 4.2, obr. 4.3, obr. 4.4(a) a obr. 4.4(b)), maximálna
dosiahnuta intenzita signalizačnej zátaže bola 500 𝑐𝑝𝑠. Pri vyššej signalizačnej zátaži
bol meraný systém nestabilný z dôvodu poruchy prvku HSS. Rovnaký výsledok, a
teda konštatovanie, že prvok HSS je v rámci projektu OpenIMS úzkym hrdlom je
spomenutý autormi Herpertz a kol. v publikácií [93]. SIP a DIAMETER správy,
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ktoré nie sú znázornené v grafických závislostiach, boli namerané s hodnotami pod
1 𝑚𝑠 pre všetky merané body daných priebehov.

Na základe týchto výkonnostných meraní bol v článku [A5] experimentálne odvo-
dený aj vzťah definujúci oneskorenie počas prihlasovania užívateľa do IMS siete. Pri
zohľadnení architektúry test-bedu (viď obr. 4.1) a vzťahoch publikovaných v [99–
103, 105] je možné definovanať oneskorenie prihlasovania užívateľa do IMS archite-
ktúry podľa nasledujúceho vzťahu – viď (4.1), [A5].

𝐷 =
∑︁

𝐷𝑃 +
∑︁

𝐷𝐼 +
∑︁

𝐷𝑆 +
∑︁

𝐷𝐻 +
∑︁

𝐷𝑇 (4.1)

Kde 𝐷 je oneskorenie uskutočnenej IMS procedúry daným užívateľom, ∑︀
𝐷𝑃 , ∑︀

𝐷𝐼 ,∑︀
𝐷𝑆 a ∑︀

𝐷𝐻 sú namerané oneskorenia SIP a DIAMETER signalizácií v jedno-
tlivých prvkoch IMS jadra: P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF a HSS. Oneskorenie ∑︀

𝐷𝑇

definuje oneskorenie spôsobené celou sieťovou infraštruktúrou.
V prípade prihlasovania užívateľa do experimentálnej IMS siete (viď obr. 4.1) je

možné definovať oneskorenie podľa vzťahu (4.2), [A5].

𝐷𝑅𝐸𝐺 =
∑︁

𝐷(𝑅𝐸𝐺1→401)⏟  ⏞  
SUT

+
∑︁

𝐷(401→𝑅𝐸𝐺2)⏟  ⏞  
TS

+
∑︁

𝐷(𝑅𝐸𝐺2→200)⏟  ⏞  
SUT

(4.2)

Kde 𝐷𝑅𝐸𝐺 je oneskorenie počas prihlasovania užívateľa a parametre: ∑︀
𝐷(𝑅𝐸𝐺1→401),∑︀

𝐷(𝑅𝐸𝐺2→200) sú oneskorenia definujúce čas potrebný pre prechod signalizácie jed-
notlivými prvkami IMS jadra. ∑︀

𝐷(401→𝑅𝐸𝐺2) definuje oneskorenie spôsobené samot-
ným koncovým terminálom a jeho schopnosťou odpovedať na správu SIP 401.

V prípade, že zanedbáme ∑︀
𝐷𝑇 zo vzťahu (4.1) môžme oneskorenia ∑︀

𝐷(𝑅𝐸𝐺1→401)

a ∑︀
𝐷(𝑅𝐸𝐺2→200) (viď (4.2)) definovať podľa (4.3), resp. (4.4), [A5].

∑︁
𝐷(𝑅𝐸𝐺1→401) = 𝐷(𝑅𝐸𝐺1→𝑅𝐸𝐺1) + 𝐷(401→401)⏟  ⏞  

P-CSCF

+

+ 𝐷(𝑅𝐸𝐺1→𝑈𝐴𝑅) + 𝐷(𝑈𝐴𝐴→𝑅𝐸𝐺1) + 𝐷(401→401)⏟  ⏞  
I-CSCF

+

+ 𝐷(𝑈𝐴𝑅→𝑈𝐴𝐴) + 𝐷(𝑀𝐴𝑅→𝑀𝐴𝐴)⏟  ⏞  
HSS

+

+ 𝐷(𝑅𝐸𝐺1→𝑀𝐴𝑅) + 𝐷(𝑀𝐴𝐴→401)⏟  ⏞  
S-CSCF

(4.3)

Kde 𝐷(𝑅𝐸𝐺1→𝑅𝐸𝐺1) je oneskorenie spôsobené prechodom inicializačnej správy SIP
REGISTER cez uzol P-CSCF. Význam zvyšných oneskorení v definíciách (4.3) a
(4.4) si je možné odvodiť podľa oneskorenia 𝐷(𝑅𝐸𝐺1→𝑅𝐸𝐺1).
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∑︁
𝐷(𝑅𝐸𝐺2→200) = 𝐷(𝑅𝐸𝐺2→𝑅𝐸𝐺2) + 𝐷(200→200)⏟  ⏞  

P-CSCF

+

+ 𝐷(𝑅𝐸𝐺2→𝑈𝐴𝑅) + 𝐷(𝑈𝐴𝐴→𝑅𝐸𝐺2) + 𝐷(200→200)⏟  ⏞  
I-CSCF

+

+ 𝐷(𝑈𝐴𝑅→𝑈𝐴𝐴) + 𝐷(𝑆𝐴𝑅→𝑆𝐴𝐴)⏟  ⏞  
HSS

+

+ 𝐷(𝑅𝐸𝐺2→𝑆𝐴𝑅) + 𝐷(𝑆𝐴𝐴→200)⏟  ⏞  
S-CSCF

(4.4)

V prípade, že budeme predpokladať, že rozdiely oneskorení spracovania oboch
SIP REGISTER správ na prvku P-CSCF, DIAMETER transakcií UAR/UAA na
HSS a spracovanie oboch SIP REGISTER správ na I-CSCF prvku sú zanedbateľné
môžme (4.2) prepísať do tvaru (4.5).

𝐷𝑅𝐸𝐺 = 2 * 𝐷(𝑅𝐸𝐺→𝑅𝐸𝐺) + 𝐷(401→401) + 𝐷(200→200)⏟  ⏞  
P-CSCF

+

+ 2 * 𝐷(𝑅𝐸𝐺→𝑈𝐴𝑅) + 2 * 𝐷(𝑈𝐴𝐴→𝑅𝐸𝐺) + 𝐷(401→401) + 𝐷(200→200)⏟  ⏞  
I-CSCF

+

+ 2 * 𝐷(𝑈𝐴𝑅→𝑈𝐴𝐴) + 𝐷(𝑀𝐴𝑅→𝑀𝐴𝐴) + 𝐷(𝑆𝐴𝑅→𝑆𝐴𝐴)⏟  ⏞  
HSS

+

+ 𝐷(𝑅𝐸𝐺→𝑀𝐴𝑅) + 𝐷(𝑀𝐴𝐴→401) + 𝐷(𝑅𝐸𝐺→𝑆𝐴𝑅) + 𝐷(𝑆𝐴𝐴→200)⏟  ⏞  
S-CSCF

+

+
∑︁

𝐷(401→𝑅𝐸𝐺)⏟  ⏞  
TS

(4.5)

V prípade zanedbania oneskorení spôsobených sieťovými uzlami mimo IMS jadro
a zanedbaním nameranej signalizácie spôsobujúcej minoritné oneskorenie (t.j. onesko-
renie pod 1 𝑚𝑠) môžme vzorec (4.5) prepísať do zjednodušeného tvaru (4.6), [A5].

𝐷𝑅𝐸𝐺 = 𝐷(𝑀𝐴𝐴→401) + 𝐷(𝑆𝐴𝐴→200) (4.6)

Kde oneskorenia 𝐷(𝑀𝐴𝐴→401), 𝐷(𝑆𝐴𝐴→200) sú spôsobené práve prvkom S-CSCF a
pre najväčšiu nameranú intenzitu signalizačnej zátaže (500 𝑐𝑝𝑠) sa jedná o 94.4 %
z celkového oneskorenia počas prihlasovania užívateľov do siete, [A5].

Vzorec odvodený v (4.6) [A5] definuje oneskorenie počas prihlasovania užívateľa
do IMS siete s pomerne veľkou presnosťou, avšak je nutné poznamenať, že vý-
konnostné merania boli vykonané iba na open-source implementácií IMS jadra –
OpenIMS projekte, ktorý je ako už bolo zmienené v kap. 3.4 veľmi často použí-
vanou implementáciou IMS architektúry pre rôzne výkonnostné analýzy a len pre
definované podmienky a scenáre, ktoré sú podrobnejšie znázornené v prílohe A.
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Naproti tomu je z týchto výsledkov vidieť, že prvok S-CSCF nie je najvyťažene-
jším uzlom IMS jadra iba z pohľadu početnosti signalizačnej zátaže, ktorá výchadza
aj z povahy meraného test-bedu ale i najvytaženejším prvkom z pohľadu časovej
náročnosti operácií, ktoré je nutné výkonať s každou správou samostatne.

4.2 Realizácia navrhovaného riešenia
V nasledujúcej časti práce bude popísaná realizácia simulačného modelu slúžiaceho
pre porovnávanie mechanizmov priraďovania adries obslužného CSCF uzlu jadra
IMS siete, za účeľom možnej minimalizácie oneskorení spôsobené práve signali-
začným preťažením S-CSCF serveru. Prostredníctvom tohoto simulačného modelu
(viď 4.5), ktorý bude mať za úlohu simulovať chovanie prvkov reálnej IMS siete a
signalizácie potrebnej pri realizácií IMS procedúr, budú realizované experimenty s
váhovaním jednotlivých sledovaných parametrov v navrhnutom algoritme (viď kap.
4.3).

Ako už bolo zmienené v kap. 3.4, modelovanie IMS architektúry, jej signali-
záciu a rôzne telekomunikačné služby, je možné vykonať aj prostredníctvom teórie
hromadnej obsluhy a jej prvkov. Vzhľadom na to, že tento matematický aparát je
často využívaný práve pre analýzu komunikačných modelov v telekomunikáciách,
bola realizácia simulačného IMS modelu založená práve na tejto teorií. Navrhnutá
logická topológia simulovanej IMS architektúry je znázornená na obr. 4.5. Ako
je možné vidieť, tento návrh je takmer vernou kópiou test-bed architektúry zná-
zornenej na obr. 4.1 (simulačné prostredie bolo rozšírené o niekoľko CSCF serverov

HSS

I-CSCF

SIP
DIAMETER

RTSP

S-CSCF1

S-CSCF5

P-CSCF1

P-CSCF2

AS

MSS

λ µ

Gene-

rátor

Obr. 4.5: Testovacia topológia IMS siete, [A7,A 8,A 14].
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z dôvodu umožnenia simulácií prideľovania rôznych obslužných CSCF uzlov daným
užívateľom).

Priebeh vývoja popisovaného modelu IMS architektúry pre simulovanie, analýzu
a vyhodnotenie navrhovaných mechanizmov priradenia adresy S-CSCF serveru (viď
obr. 4.5) bol priebežne publikovaný v odborných článkoch [A7,A 8,A 14].

4.2.1 Návrh architektúry IMS ako simulačného modelu

Simulačný model IMS siete (viď obr. 4.5) je založený na hlavných prvkoch teórie
hromadnej obsluhy (viď kap. 3.4). Ako je možné vidieť z obr. 4.6, kde je graficky
znázornený zjednodušený návrh tohto modelu, každý prvok IMS siete je zložený (viď
prvok P–CSCF–1) z nasledujúcich funkčných blokov:

• rozhrania: vstupno/výstupné rozhranie (na obr. 4.6 nezobrazené),
• fronty: typu First In First Out (FIFO),
• kontrolnej jednotky – CU : v prípade kontrolných jednotiek jednotlivých prvkov

sa jedná o logiku spracovania správ každého prvku IMS modelu, a teda vysti-
hujú funkcionalitu danej IMS entity.

• obslužného serveru,
• bloku konečných správ: blok uchovávajúci všetky konečné správy prijaté danou

entitou, ktoré nemajú byť po spracovaní ďalej preposlané (napr. SIP TRY-
ING).

Z pohľadu vrstiev je možné tento model rozdeliť na nasledujúce tri vrstvy (viď obr. 4.6):
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Obr. 4.6: Implementácia IMS siete pomocou teórie hromadnej obsluhy,
[A7,A 8,A 14].
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• vrstva koncových terminálov generujúca signalizačnú záťaž do IMS modelu,
• vrstva IMS jadra zložená z hlavných častí IMS jadra: P-CSCF, I-CSCF,

S-CSCF a HSS,
• vrstva aplikácií zabezpečujúca podporu služby VoD prostredníctvom pres-

merovávacieho VoD AS a prvku Media Streaming Server (MSS). VoD AS
v odpovedi SIP 200 na žiadosť SIP INVITE prepošle adresu príslušného MSS
serveru, ktorý bude kontaktovaný klientskou aplikáciou prostredníctvom Real-
time Streaming Protocol (RTSP) signalizácie. Funkčnosť takejto podpory VoD
služby v IMS bola overená a vypublikovaná v článku [A9]. Okrem VoD sú
v navrhnutom modely podporované aj služby prenosu hlasu v reálnom čase
– Voice over IP (VoIP) a služby prenosu multimediálneho obsahu prostred-
níctvom protokolu Message Session Relay Protocol (MSRP), [106].

Typy simulovaných služieb

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej časti tejto kapitoly, samotné generovanie
signalizácie priamo k prvkom IMS jadra vykonávajú len entity emulujúce koncových
užívateľov umiestnených na vrstve koncových terminálov (viď obr. 4.6, platí v prí-
pade, že v simulácií nie je aktivovaná podpora RTP protokolu, ktorá počas simulácií
znázornených v nasledujúcej kapitole aktivovaná nebude).

Tieto koncové terminály je možné z pohľadu vlastnej funkcionality rozdeliť na
dva typy: prvý typ terminálu zastupuje funkcionality koncového užívateľa, ktorý má
za úlohu riadiť celú komunikáciu. Znamená to, že tento terminál generuje žiadosti
o vytvorenie a ukončenie IMS relácie (viď obr. 4.7). Druhým typom, je užívateľ
plniaci funkciu odpovedača, t.j. entity, ktorá kladne reaguje na žiadosti o vytvorenie,
resp. ukončenie relácie. Vďaka takejto funkčnosti druhého typu terminálov, je
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S-CSCF

VoD

VoIP-2

Data-2

P-CSCF1

P-CSCF2

Data-1

VoIP-1

SIP (INVITE)
RTSP
RTP
MSRP (SEND)

Obr. 4.7: Implementácia IMS služieb v Matlabe, [A7,A 14].
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možné docieliť ich absolútnej dostupnosti pre volajúcich užívateľov (resp. terminálov
prvého typu), a teda vyhnúť sa signalizácií prenášajúcej odpovede neumožňujúce
vytvorenie relácií pre uskutočnenie telekomunikačných služieb medzi jednotlivými
koncovými užívateľmi.

Z pohľadu typu telekomunikačných služieb a signalizácií potrebnej pre ich usku-
točnenie, je možné rozdeliť prvky umiestnené na vrstve koncových terminálov na
nasledujúce tri typy (viď obr. 4.6, obr. 4.7):

• VoD klient: entita generujúca SIP, RTSP signalizáciu pre uskutočnenie VoD
služby. V tomto prípade je tzv. odpovedačom prvok AS VoD a MSS.

• VoIP klienti: entita zabezpečujúce signalizačnú záťaž pre IMS model prostred-
níctvom ktorej sa uskutočňuje služba prenosu hlasu v reálnom čase,

• DATA klienti: entita zabezpečujúca podporu služby prenosu multimediálneho
obsahu prostredníctvom protokolu MSRP v rámci IMS siete.

Posledným možným delením simulovanej signalizácie implementovaných služieb
je delenie ich samotnej architektúry na nasledujúce dva typy:

• klient–server, v prípade služby VoD,
• klient–klient, v prípadoch komunikačných služieb VoIP a služby prenosu multi-

mediálneho obsahu pomocou MSRP protokolu.

Základným rozdieľom v uskutnočnení služieb typu klient–klient je, že v prí-
pade služby prenosu hlasu v reálnom čase sa jedná o prenos hlasu oboma smermi
sučasne (RTCP/RTP). V prípade služby založenej na prenose dát prostredníctvom
MSRP protokolu sa jedná o jednosmernú komunikáciu, tzn. len klient inicializu-
júci reláciu generuje správu MSRP SEND, zatiaľ čo klient ktorý zastupuje úlohu
odpovedača posiela potvrdenie o prijatí – MSRP OK. Avšak z pohľadu vytaženia
sledovaných prvkov IMS jadra nemá žiaden vplyv (viď obr. 4.7) – prenos informácií
prostredníctvom RTCP/RTP a MSRP protokolov, po prípadne RTSP protokolu je
smerovaný mimo entity IMS jadra.

Pre všetky tri vyššie uvedené multimediálne služby platí z pohľadu ich usku-
točnenia jednotlivými koncovými entitami rovnaký predpoklad, a to, že kompletná
signalizácia je zložená celkovo z piatich nasledujúcich fáz, rešpektujúce 3GPP špeci-
fikácie relevantné k IMS:

• prihlásenie užívateľa – viď obr. 3.2,
• vytvorenie relácie – viď príloha B,
• uskutočnenie služby – simulácia prenosu informácií pomocou RTCP/RTP alebo

MSRP protokolov,
• ukončenie relácie – viď príloha B,
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• odhlásenie užívateľa – viď obr. 3.2.

Spôsob vytvárania signalizácie

Spôsob implementácie jednotlivách prvkov simulačného IMS modelu bol čiastočne
naznačený už na obr. 4.5 a 4.6. V tejto časti kapitoly bude podrobnejšie znázor-
není spôsob vygenerovania udalosti s jej modifikáciou v koncových termináloch na
signalizáciu smerujúcu do IMS jadra (viď obr. 4.8).

Ako je znázornené na obr. 4.8, vo vytvorenom modeli IMS siete sú generované
udalosti, ktoré po spracovaní jednotlivými typmi koncových terminálov zastupujú-
cich multimediálne služby reprezentujú signalizáciu smerujúcu do medzivrstvy na-
zvanej Logika smerovania. Tieto udalosti, definujúce signalizačnú záťaž (SIP, RTSP,
RTCP, MSRP alebo RTP) pre IMS sieť, sú generované Poissonovým rozložením,
[99–102, 104].

Blok logiky smerovania vykoná len základné smerovanie signalizácie (založené na
hodnote atribútu danej udalosti definujúcej cieľovú adresu správy) – bez akejkoľvek
modifikácie prechádzajúcej signalizácie.

Spracovanie udalosti, resp. správy, ktorá je atribútmi udalosti definovaná, je
v každej entite navrhnutého modelu IMS architektúry odlišné a priamo závislé na
funkcionalite daného IMS uzla. Napr. v prípade prvku I-CSCF (viď obr. 4.9) je po
spracovaní správy SIP REGISTER zistený stav procesu prihlasovania užívateľa a
po následnej detekcie procedúry počiatočného prihlasovania užívateľa do IMS siete
je vyvolaný algoritmus priradenia obslužného CSCF serveru danému užívateľovi na
základe niektorého z naimplementovaných mechanizmov (napr. round-robin algo-
ritmus). V prípade prvku S-CSCF sa jedná napr. o logiku pre iFC.
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Data
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SIP

Generovaná udalosť
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IMS 
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Obr. 4.8: Spôsob vytvárania signalizácie, [A7,A 14].
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Obr. 4.9: Implementácia IMS siete v Matlabe, [A7,A 14].
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4.2.2 Návrh testovacích scenárov

V rámci simulovaných scénarov (viď obr. 4.10), pomocou ktorých budú mechanizmi
pre efektívne priradenie obslužných CSCF serverov vyhodnotené, je možné definovať
dve skúmané štúdie:

• skúmaná prípadová štúdia č. 1.: v simulovanom scenári bude definovaný pred-
poklad rovnakej výkonnosti dostupných S-CSCF serverov,

• skúmaná prípadová štúdia č. 2.: scenár bude simulovať situáciu v sieti, kedy
dostupné obslužné CSCF entity budú výkonnostne rôzne. Tento scenár bude
vystihovať aj možnú situáciu hardwarovej aktualizácie niektorých prvkov v ope-
rátorovej sieti.

V oboch prípadoch budú uplatnené rovnaké vstupné podmienky ostatných simulo-
vaných prvkov navrhnutého IMS modelu (napr. rovnaká výkonnosť I-CSCF uzlu)
ako aj rovnaké rozloženie generovanej signalizačnej záťaže, ktorá bude vystihovať
signalizáciu potrebnú pre uskutočnenie prenosu hlasu v reálnom čase cez IMS jadro
s nutnosťou prihlásovacích a odhlasovacích procedúr. Tento priebeh signalizácie je
znázornený v prílohe B.

Vzhľadom na to, že simulácie budú zamerané na vyhodnotenie rozloženia signa-
lizačnej zátaže na skupine troch S-CSCF serverov, nebude počas skúmaných štúdií
podporovaná signalizácia RTP/RTCP protokolov, ktorá je prenášaná v IMS modeli
len medzi koncovými terminálmi (viď obr. 4.7), a teda prvky CSCF signalizačne
nezaťažuje.
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Obr. 4.10: Architektúra simulačného modelu pre skúmané štúdie.
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Vplyv ostatných entít navrhnutého modelu (viď obr. 4.9) na namerané onesko-
renie prenosu správ cez IMS architektúru bude minimalizovaný prostredníctvom
nastavenia rýchlosti spracovania jednotlivých SIP a DIAMETER správ.

Rýchlosť generovania udalostí, resp. správ, do IMS siete bude volená tak aby
celkové odsimulované oneskorenie malo stabilný priebeh.

4.3 Rozhodovacie podmienky algoritmu
Nasledujúca časť práce sa venuje definovaniu rozhodovacích podmienok, na základe
ktorých server I-CSCF priraďuje adresu obslužného CSCF serveru užívateľovi, ktorý
sa prostredníctvom svojho koncového terminálu prihlasuje do jadra IMS siete.

Spôsob akým sa užívateľ prihlasuje do IMS siete je graficky spracovaný na obr.
3.2. Prideľovaniu adresy obslužnej CSCF entity bola venovaná samostatná kapitola
v predchádzajúcej časti práce – viď kap. 3.1. Účeľom navrhovaného algoritmu (viď
obr. 4.11) je efektívnejšie rozloženie signalizačnej záťaže medzi aktuálne dostupné
S-CSCF entity jadra IMS siete, tak aby oneskorenie spôsobené preťažením jedného
zo skupiny dostupných S-CSCF serverov bolo minimalizované.

Navrhovaný algoritmus pre výber S-CSCF serveru je možné spísať do nasledu-
júcich bodov:

• pre zmyslplnosť akéhokoľvek výberu obslužného CSCF serveru počas prihlaso-
vacej procedúry bude existovať predpoklad existencie 𝑁 dostupných S-CSCF
serverov, pre ktoré bude platiť podmienka: 𝑁 ∈ ⟨2, 5⟩, kde horná hranica
intervalu je obmedzená počtom implementovaných obslužných CSCF serverov
v navrhovanom modeli IMS siete, viď obr. 4.9.

• všetky S-CSCF serveri sú rovnocenné z pohľadu šiestich podmienok spomenu-
tých už v kap. 3.1.1, [2].

• všetky správy tvoriace signalizáciu (viď obr. 3.2, B.1, B.2 a B.3 ) spracová-
vanú prvkami IMS jadra sú rovnocenné, t.j. jednotlivými prvkami siete sú
spracovávané s rovnakou prioritou,

• algoritmus je založený na tzv. váhovaní parametrov definujúcich aktuálny stav
S-CSCF serverov dostupných, počas simulácií, entite I-CSCF ako jedinému
rozhodujúcemu uzlu,

• hodnoty parametrov definujúce výslednú váhu (4.7) každého z obslužných
CSCF serverov sú pravidelne obnovované daným obslužným CSCF serverom
samostatne,

𝑊 (𝑖) =
∑︁

1<𝑖<𝑚
1<𝑗<𝑁

𝑝(𝑖, 𝑗) * 𝑤(𝑖, 𝑗) (4.7)
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kde 𝑊 (𝑖) je výsledná hodnota každého dostupného S-CSCF serveru (1...𝑁),
ktorá je počítaná ako súčet sledovaných parametrov 𝑝(𝑖, 𝑗) (1...𝑚) s ich defi-
novanou váhou 𝑤(𝑖, 𝑗). Táto hodnota je preposlaná prvku I-CSCF, ktorý
rozhodne, na ktorých dostupný S-CSCF server bude SIP žiadosť preposlaná.

• prvými parametrami (s najväčšou prioritou) určujúcimi výslednú váhu sle-
dovaného S-CSCF serveru sú identifikátory definujúce počet aktuálne prih-
lásených užívateľov v sieti, ktoré zohľadňujú proces prihlasovania a proces
inicializácie vytvorenia relácie cez jadro IMS siete.

• ďalším rozhodujúcim údajom je parameter odhadujúci čas, ktorý daná správa
strávy v obsluhujúcom CSCF uzle, vypočítaná podľa nasledujúceho vztahu
[A14]:

𝑃𝐷𝑁 = 𝐴𝑐𝑡𝑁𝑢𝑚𝑁 * 𝑆𝑇𝑁 [𝑠] (4.8)

kde 𝑃𝐷𝑁 je očakávaná dľžka spracovania správy pre daný S-CSCF uzol 𝑁 ,
ktorého aktuálna dľžka fronty je 𝐴𝑐𝑡𝑁𝑢𝑚𝑁 a rýchlosť obsluhy správ 𝑆𝑇𝑁 .

• posledným sledovaným parametrom (s najmenšou prioritou), ktorý bude v
navrhovanom algoritme ovplyvňovať váhu každého S-CSCF uzlu je vyťaženie
samotného serveru.

Okrem tohoto algoritmu boli do modelu IMS siete (viď obr. 4.9) naimplemen-
tované aj algoritmi prezentované v publikáciách [60–69, 73] (viď kap. 3.3, resp.
[A14]).

Jednou z možností návrhu konceptu prenosu informácie o dostupnosti S-CSCF
serveru reprezentované hodnotou 𝑊 (𝑖) (4.7) prvku I-CSCF pre priradenie obsluž-
ného serveru danému užívateľovi je graficky znázornená na obr. 4.11. V tomto
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Obr. 4.11: Nákres navrhnovaného mechanizmu.
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prípade sa jedná o koncept založený na LDF architektúre (varianta 2, viď kap.
3.2.1) doplnený o funkcionalitu AMB (Advanced Measuring Block), a to konkrétne
v prvkoch S-CSCF. Primárnou funkcionalitou tohoto bloku je meranie a základné
vyhodnotenie už vyššie spomenutých parametrov, ktoré sú relevantné k určeniu váhy
𝑊 (𝑖) (4.7). Po určení hodnoty 𝑊 (𝑖) je tento parameter preposlaný prvku LDF (v
prípade obr. 4.11), ktorý ho ďalej poskytuje prvku I-CSCF.

Ďalšími možnými variantami implementácie prenosu informácie, resp. dostup-
nosti daného S-CSCF serveru bola venovaná už kap. 3.2 v prechádzajúcej časti
práce. V každej zo spomenutých variant (kap. 3.2) je vyžadovaná podpora bloku
AMB (viď S-CSCF na obr. 4.11) pre zber dát a ich základné vyhodnotenie.
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5 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
V nasledujúcej časti práce budu diskutované dosiahnuté výsledky ako navrhnutého
algoritmu (viď kap. 4.3) tak aj algoritmu round-robin.

Táto kapitola nebude obsahovať výsledky dosiahnuté prostredníctvom jednodu-
chých algoritmov založených väčšinou len na jednom sledovanom parametre (napr.
hodnota vytaženia obsluhujúceho serveru, počte správ vo fronte jednotlivých ob-
služných CSCF serverov, atď). Týmito jednoduchým implementáciami možných
mechanizmov umožňujúcich zmenu rozloženia signalizačnej záťaže medzi dostupné
S-CSCF uzli v IMS jadre boli venované články [A7,A 14]. Z výsledkov je badateľný
ich malý vplyv, resp. nízka efektivita zlepšenia hodnôt oneskorenia v IMS. Článok
[A14] sa venoval aj porovnaniu algoritmov publikovaných autormi Tirana a kol.
[67–69, 73] a Hwang a kol. [60, 61], ktorého pokračovanie bolo zaznamenané v pub-
likáciách autora Cho a kol. [62–66] s round-robin algoritmom. Vzhľadom na to, že
výsledky týchto dvoch algoritmov, prezentovaných v článku [A14], vykazovali horšie
výsledky oneskorení ako v prípade algoritmu round-robin, nebudú ani tieto algo-
ritmi súčasťou porovnania obsiahnutého v nasledujúcich dvoch kapitolách práce –
viď 5.2.1 a 5.2.2.

5.1 Podmienky simulácií
Ako už bolo zmienené v kap. 4.2.2, v rámci procesu vyhodnocovania dosiahnutých
výsledkov navrhnutého algoritmu boli simulované dve prípadové štúdie (viď sekcie
5.2.1 a 5.2.2). Pre sledované prípadové štúdie budú platiť nasledujúce (spoločné)
podmienky:

• sledovaný časový interval pre všetky simulácie je 1800 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘,
• všetky zobrazené výsledky vyhodnotených simulácií (viď kap. 5.2.1 a 5.2.2)

sú simulované prostredníctvom vytvoreného modelu IMS siete (viď obr. 4.9)
v móde M/M/1, bez nastavenia priorít pre jednotlivé správy SIP alebo DIA-
METER protokolu,

• signalizácia do jadra IMS siete je generovaná s Poissoným rozložením (viď
(5.1), [5] a obr. 4.8),

𝑓(𝑛) =
⎧⎨⎩

𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥! : 𝑝𝑟𝑒 𝑥 ∈ 0, 1, 2,

0 : 𝑝𝑟𝑒 𝑥 < 0
(5.1)

• všetky uzly IMS siete sú definované prostredníctvom front s nekonečnou dĺžkou
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a rýchlosťou obsluhy SIP a DIAMETER signalizácie s exponenciálnym rozlo-
žením (5.2), [5],

𝑓(𝑛) =
⎧⎨⎩

1
𝜇
𝑒𝑥𝑝(−𝑥

𝜇
) : 𝑝𝑟𝑒 𝑥 ≥ 0

0 : 𝑝𝑟𝑒 𝑥 < 0
(5.2)

• parametre definujúce rýchlosť obsluhy požiadaviek (viď (5.2)) vo všetkých
S-CSCF uzloch sú definované spoločne s rýchlosťou generovania udalostí de-
finujúcich SIP signalizáciu, ktorá je definovaná v pomeroch, pri ktorých sa
predpokladá splnenie podmienky stability systému (založená na predchádza-
júcich testovacích sadách uskutočnených simulácií). Ostatné prvky IMS jadra
sú nastavené na hodnotu 0.000001, v prípade koncových terminálov je rýchlosť
obsluhy správy definovaná na nekonečnú hodnotu (z dôvodu vyhodnocovania
oneskorení – viď kap. 5.2).

• signalizačný model pozostáva len zo signalizácie definujúcej prihlásenie, vytvore-
nie a ukončenie relácie pre realizáciu signalizácie pre uskutočnenie služby
prenosu hlasu v reálnom čase, a následného odhlásenia užívateľov (viď obr.
3.2 a obr. B.2) bez akýchkoľvek doplňkových služieb (napr. služba sledovania
dostupnosti klienta). Odhlasovanie užívateľa je inicializované vždy klientskou
aplikáciou, a teda nie sieťou. Uskutočnenie simulovanej služby je založené
len na SIP a DIAMETER signalizácií bez podpory RTP/RTCP protokolov
(signalizácia je prenášaná mimo sledované prvky IMS modelu).

• v modeli nie sú simulované akékoľvek chybové stavy (napr. preťaženie nie-
ktorého z obslužných CSCF serverov, nedostupnosť volaného užívateľa, atď.),

• v topológií zobrazených simulácií sú použité len tri S-CSCF servre s rovnakými
parametrami definovanými v 3GPP TS 23.228 ([2] alebo kap. 3.1.1) a počas
celej simulácie sú dostupné pre možnú obsluhu nových užívateľov. V topológií
je vynechaná podpora ostatných služieb (služba VoD a služba prenosu informá-
cií prostredníctvom MSRP protokolu).

• model nepodporuje signalizáciou pre uskutočnenie tiesňových volaní, spoplat-
nenia, atď.

• oneskorenie na linkách medzi prvkami IMS simulačného modelu je zanedbané.

5.2 Výsledky simulácií
V tejto kapitole budú popísané výsledky algoritmov pre efektívne prideľovanie adresy
obslužného CSCF serveru, pri ktorých boli rešpektované podmienky definované
v predchádzajúcej časti (viď kap. 5.1) pre sledované štúdie popísané v kapitole
4.2.2.
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Výsledky simulácií budú interpretované prostredníctvom nasledujúcich parame-
trov:

• priemerná veľkosť doby odpovede každého S-CSCF prvku,
• priemerná dĺžka front,
• priemerná veľkosť doby čakania spracovania udalosti vo fronte každého z do-

stupných S-CSCF serverov,
• priemerná hodnota vyťaženia každého z dostupných S-CSCF prvkov.

Tieto analyzované parametre budú doplnené aj o oneskorenie, definované v rámci
RFC 6076 [107] ako jedno zo základných SIP end–to–end metrík, pomocou ktorého je
možné určiť chovanie IMS architektúry – RRD (Registration Request Delay). Toto
oneskorenie je možné definovať ako rozdiel časového intervalu medzi odoslaním prvej
SIP REGISTER správy a doby prijatia správy SIP 200. Určovanie chovania akej-
koľvek SIP architektúry prostredníctvom takejto metriky môže byť ovplyvnené aj
faktormi ako je typ sieťového pripojenia, výkonnosť sieťových prvkov atď. Vzhľadom
k definovaným podmienkam simulácií (viď kap. 5.1), budú tieto vplyvy zaned-
bané a výsledky prezentované v nasledujúcich častiach práce budú lepšie prezentovať
oneskorenie spôsobené rozložením signalizačnej záťaže na prvky IMS jadra.

Táto SIP metrika bola vyhodnotená aj v publikácií [A6] pre realizovanú výkon-
nostnú analýzu test-bedu popísanú v časti 4.1. Rovnaké metriky boli použíté pre po-
pis chovania IMS architektúry v publikáciách autorov Mahmood a kol. [108], poprí-
padne Tang a kol. [109].

Všetky prezentované výsledky v kap. 5.2.1 a 5.2.2 sú uvádzané v hodnotách
𝑞95 vypočítaných na intervale, na ktorom bola sieť stabilná a priebeh jednotlivých
sledovaných veličín nenarastal, resp. neklesal.

5.2.1 Simulovaná štúdia č. 1

Nasledujúca časť práce sa zaoberá dosiahnutými výsledkami implementovaných algo-
ritmov do IMS modelu (viď obr. 4.9) definovaných parametrov (viď kap. 5.2) pre prí-
padovú štúdiu č. 1, ktorá rešpektuje všeobecné podmienky simulácií definované
v kap. 5.1.

Ako už bolo zmienené v kap. 4.2.2, v prípade tejto prípadovej štúdie sa jedná
o situáciu, kedy sa prevádzkovateľ serverov tvoriacich IMS jadro rozhodne pre rozšíre-
nie počtu prvkov plniacich funkcionalitu obslužného CSCF serveru o uzly s rovnakou
výkonnostnou charakteristikou a teda aj rovnakou schopnosťou obsluhy jednotlivých
signalizačných správ, t.j. v takomto prípade bude platiť podmienka (5.3).

𝜇𝑆𝐶𝑆𝐶𝐹1 = 𝜇𝑆𝐶𝑆𝐶𝐹2 = 𝜇𝑆𝐶𝑆𝐶𝐹3 (5.3)
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Na zobrazených grafických priebehoch je možné vidieť odsimulované závislosti
medzi schopnosťou (resp. kapacitou) obsluhy všetkých dostupných S-CSCF serverov
a parametrov definovaných v rámci teórie hromadnej obsluhy pre round-robin algo-
ritmus a navrhovaný algoritmus (viď kap. 4.3): priemerná doba odozvy jednotlivých
S-CSCF serverov (viď obr. 5.1 a obr. 5.2, resp. C), priemerné vyťaženie serverov

Obr. 5.1: Priemerná doba odozvy pre round-robin algoritmus – scenár č.1.

Obr. 5.2: Priemerná doba odozvy pre navrhnutý algoritmus – scenár č.1.
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jednotlivých S-CSCF uzlov (viď obr. 5.3 a obr. 5.4), priemerné doba čakania správ
na spracovanie vo frontách jednotlivých S-CSCF serverov (viď obr. 5.5 a obr. 5.6)
a priemerné dĺžka front jednotlivých S-CSCF prvkov (viď obr. 5.7 a obr. 5.8).

Obr. 5.3: Priemerná hodnota vyťaženia serverov pre round-robin algoritmus – scenár
č.1.

Obr. 5.4: Priemerná hodnota vyťaženia serverov pre navrhnutý algoritmus – scenár
č.1.
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Všetky zobrazené závislosti sú simulované pre rovnaké vstupné signalizačné za-
ťaženie (10 𝑠𝑝𝑟á𝑣/𝑗𝑒𝑑.č𝑎𝑠𝑢) na Gm rozhraní, pre situáciu kedy oneskorenie v sieti
bolo vždy stabilné. Podmienka stability nebola splnená vždy pri vyššých signaliza-

Obr. 5.5: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre round-robin
algoritmus – scenár č.1.

Obr. 5.6: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre navrhnutý
algoritmus – scenár č.1.
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čných záťažiach, znázornených v prílohe C, a to najmä v prípade navrhnutého algo-
rimu (viď kap. 4.3). Jav nestability systému bol odpozorovaný v prípadoch genero-
vania záťaže vyššej ako 10 𝑠𝑝𝑟á𝑣/𝑗𝑒𝑑.č𝑎𝑠𝑢 pre kapacitu obsluhy 200 𝑠𝑝𝑟á𝑣/𝑗𝑒𝑑.č𝑎𝑠𝑢

systémom troch S-CSCF serverov. V týchto prípadoch bol pomer medzi rýchlosťou
generovania signalizačnej záťaže a kapacitou obsluhy troch S-CSCF serverov 0.1 a

Obr. 5.7: Priemerná dĺžka front pre round-robin algoritmus – scenár č.1.

Obr. 5.8: Priemerná dĺžka front pre navrhnutý algoritmus – scenár č.1.
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vyšší. V prípade menšieho pomeru bol systém pri využívaní navrhovaného algo-
ritmu stabiliný. V prípade algoritmu round-robin bola podmienka stability splnená
pre všetky simulované podmienky.

Na obr. 5.9 a 5.10 sú zobrazené charakteristiky oneskorenia definovaného v rámci
RFC 6076 [107]. Pri výpočte tohoto oneskorenia boli zohľadnené maximálne hodnoty

Obr. 5.9: Priemerná hodnota oneskorenia pre prihlásenie užívateľov pre round-robin
algoritmus – scenár č.1.

Obr. 5.10: Priemerná hodnota oneskorenia pre prihlásenie užívateľov pre navrhnutý
algoritmus – scenár č.1.
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oneskorenie skupiny obslužných CSCF serverov (po vyhodnotení simulácií bol náj-
dený najslabší uzol a oneskorenie spôsobené týmto uzlom bolo zohľadnené do výsled-
ného oneskorenia), ktorých schopnosť obsluhy signalizačnej záťaže generovanej VoIP
koncovými terminálmi do jadra IMS siete je rovnomerne rozložená.

V prípade porovnania algoritmov (round-robin a navrhovaného algoritmu) je vi-
dieť, že algoritmus round-robin využíva efektívnejšie dostupnú kapacitu obslužných
CSCF serverov. Navrhovaný algoritmus je efektívnejší než round-robin len v prípade
nízkeho signalizačného zaťaženia a vysokej kapacity dostupných S-CSCF serverov,
t.j. pre pomer generovanej záťaže na Gm rozhranie a súčtu celkovej obslužnej ka-
pacite rovný alebo nižší hodnote 0.015. V takomto prípade je navrhovaný algo-
ritmus lepší v priemere o 1% ako round-robin. Maximálne oneskorenie dosiahnuté
počas prihlasovania užívateľov do IMS siete bolo v prípade round-robin algoritmu
100 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘, 110 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘 a 128 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘 pre rýchlosť generovania
požiadaviek VoIP terminálmi na Gm rozhranie: 10, 20 𝑎 30 𝑠𝑝𝑟á𝑣/č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢.
V prípade navrhnutého algoritmu sa jedná o oneskorenia 102 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘, 121
č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘 a 173 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘 pre generovanie požiadaviek rovnakou rýchlosťou,
t.j. 10, 20 𝑎 30 𝑠𝑝𝑟á𝑣/č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢. Pre posledné dve oneskorenia bol simulovaný
systém nestabilný a priebeh oneskorenia na sledovanom intervale narastal.

Veľmi dobrá efektívnosť rozloženia signalizačnej záťaže medzi dostupné S-CSCF
prvky pre algoritmus round-robin je viditelná aj zo závislostí vyťaženia jednotlivých
serverov pre všetky simulované situácie – viď obr. 5.3 a obr. C.2. V týchto prí-
padoch, je rozdieľ medzi obslužnými CSCF servermi len veľmi malý, na rozdiel od
navrhovaného algoritmu (viď obr. C.6).

V prílohe C je možné nájsť doplňujúce grafických závislostí pre vyššiu signal-
izačnú záťaž generovanú na Gm rozhranie (20 𝑠𝑝𝑟á𝑣/𝑗𝑒𝑑.č𝑎𝑠𝑢 a 30 𝑠𝑝𝑟á𝑣/𝑗𝑒𝑑.č𝑎𝑠𝑢

- viď obr. C.1–C.4, resp. obr. C.5–C.8). V nasledujúcej kapitole budú popísané
výsledky druhej štúdie, a teda prípadu, kedy každý z dostupných obslužných CSCF
serverov bude definovaných s inou rýchlosťou obsluhy jednotlivých správ signali-
zácie s podmienkou, že súčet obslužených správ jednotlivých serverov bude rovný
súčtu obslúžených správ z prvej prípadovej štúdie (tj. kapacita dostupných S-CSCF
serverov bude rovnaká).

5.2.2 Simulovaná štúdia č. 2

Tak ako výsledky predchádzajúcej prípadovej štúdie (viď sekcia 5.2.1), aj v prípade
výsledkov simulácií prezentovaných v tejto časti, je rešpektovaný výčet podmienok
(viď sekciu 5.1) a základný predpoklad výkonnostnej nerovnováhy spomenutý už
v predchádzajúcej časti práce (viď podkap. 4.2.2). V tomto prípade je možné defi-
novať pomer medzi kapacitami (schopnosťou jednotlivých) v simulácií dostupných
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S-CSCF serverov podľa (5.4).

𝜇𝑆𝐶𝑆𝐶𝐹1 = 𝜇𝑆𝐶𝑆𝐶𝐹2 = 𝜇𝑆𝐶𝑆𝐶𝐹3/3 (5.4)

Ako je vidieť z (5.4), rýchlosť obsluhy serveru S-CSCF č.3 bude tri krát vačšia
ako v prípade zvyšných obslužných CSCF prvkov. Kapacita obsluhy je definovaná
jednotlivým S-CSCF serverom, tak aby bola dodržaná podmienka (5.4) a zároveň
aby súčet celkovej kapacity systému S-CSCF serverov (t.j. maximálny počet ob-
služených žiadostí za jednotku času) bol rovnaký ako v prípadovej štúdií č. 1 (viď
sekcia 5.2.1). Túto situáciu je možné popísať aj scenárom, kedy by prevádzkovateľ
prvkov IMS jadra chcel svoju stávajúcu sieť rozšíriť o novšie a hardwarovo výkon-
nejšie prvky.

Podobne ako v prípade prvej prípadovej štúdie, viď kap. 5.2.1, aj v tomto prípade
budú vyhodnotené závislosti medzi súčtom počtu správ, ktoré sú schopné spraco-
vať S-CSCF prvky a parametrami: priemerná doba odozvy jednotlivých S-CSCF
serverov, priemerné vyťaženie serverov jednotlivých S-CSCF uzlov, priemerné doba
čakania správ na spracovanie vo frontách jednotlivých S-CSCF serverov a priemerné
dĺžka front jednotlivých S-CSCF prvkov pre oba algoritmi porovnávané už v pred-
chádzajúcej časti práce.

V tejto časti práce budú zobrazené iba grafické priebehy pre jednu rýchlosť ge-
nerovania správ na Gm rozhranie s rôznymi rýchlosťami obsluhy signalizácie (viď
obr. 5.11–5.18). Obdobne ako pre prípadovú štúdiu č.1 tak aj pre tento scenár sú

Obr. 5.11: Priemerná doba odozvy pre round-robin algoritmus – scenár č.2.
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Obr. 5.12: Priemerná doba odozvy pre navrhnutý algoritmus – scenár č.2.

Obr. 5.13: Priemerná hodnota vyťaženia serverov pre round-robin algoritmus –
scenár č.2.

vyhodnotené oneskorenia prihlásenia užívateľa do IMS siete (viď obr. 5.19 a 5.20)
podľa RFC 6076 [107]. Zvyšné grafické priebehy je možné nájsť opäť v prílohe C.

Systém pre round-robin algoritmus je, na rozdiel od prechádzajúceho scenára,
v prípadoch najslabšej výkonnosti S-CSCF serverov nestabilný (najmä pre pomer

73



Obr. 5.14: Priemerná hodnota vyťaženia serverov pre navrhnutý algoritmus – scenár
č.2.

Obr. 5.15: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre round-robin
algoritmus – scenár č.2.

signalizačná záťaž - výkon S-CSCF serverov rovný 0.1 a vyšší ). Rovnaké chovanie
vykazuje pri simuláciách aj navrhovaný algoritmus. Zhoršenie chovania rozlože-
nia signalizačnej záťaže pre simulácie s round-robin algoritmom nie je vidieť len
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Obr. 5.16: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre navrhnutý
algoritmus – scenár č.2.

Obr. 5.17: Priemerná dĺžka front pre round-robin algoritmus – scenár č.2.

na celkovej stabilite systému, ale podľa očakávania, aj na efektívnosti vyťaženia
jednotlivých obslužných serverov (5.13 a obr. C.10). Teoretický predpoklad zhorše-
nia rozloženia vyťaženosti serverov jednotlivých S-CSCF prvkov bol založený na prin-
cípe chovania round-robin algoritmu a podmienky prípadovej štúdie (5.4). V prípade
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Obr. 5.18: Priemerná dĺžka front pre navrhnutý algoritmus – scenár č.2.

navrhnutého algoritmu (viď kap. 4.3) je priebeh vyťaženia medzi jednotlivé S-CSCF
prvky rovnomernejší (viď obr. 5.14 a obr. C.14).

Grafické priebehy sledovaného oneskorenia pre prihlásenie užívateľov do jadra
IMS siete sú znázornené na obr. 5.19 pre round-robin algoritmus a na obr. 5.20
pre navrhnutý algoritmus. Rovnako ako v prípade prvej prípadovej štúdie, navrho-
vaný algoritmus je efektívnejší, z pohľadu oneskorenia vzniknutého počas prihlaso-
vania IMS užívateľa, než round-robin algoritmus pre nízku (10 𝑠𝑝𝑟á𝑣/č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢)
signalizačnú záťaž. V prípade tohoto testovacieho scenára, pri ktorom sa zme-
nilo rozloženie výkonu medzi jednotlivé S-CSCF prvky (viď (5.4)), je navrhovaný
algoritmus efektívnejší aj v prípade stredne vysokej (20 𝑠𝑝𝑟á𝑣/č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢) signa-
lizačnej záťaže generovanej na Gm rozhranie. Pre tieto simulácie v oblasti sta-
bilného systému je navrhnutý algoritmus v priemere lepší o 2.28%. V prípade
navrhnutého algoritmu sa jedná o oneskorenia 115 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘, 126 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘

a 158 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘 a pre round-robin algoritmus sa jedná o nasledujúce hodnoty
oneskorení 116 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘, 132 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘 a 150 č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑖𝑒𝑘 pre rýchlosť
generovania požiadaviek na Gm rozhranie: 10, 20 𝑎 30 𝑠𝑝𝑟á𝑣/č𝑎𝑠.𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢.
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Obr. 5.19: Priemerná hodnota oneskorenia pre prihlásenie užívateľov pre round-
robin algoritmus – scenár č.2.

Obr. 5.20: Priemerná hodnota oneskorenia pre prihlásenie užívateľov pre navrhnutý
algoritmus – scenár č.2.
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6 ZÁVER
Aktuálny trend v mobilných komunikáciách sa uberá postupných nasadzovaním
LTE technológie ako zástupcu čisto dátovej siete a následnou možnosťou využívania
telekomunikačných služieb ako sú napr. VoLTE (Voice over LTE). Súčasťou archi-
tektúry VoLTE služby je aj jadro IMS siete, ktoré z pohľadu operátorov umožňuje
nasadenie nových služieb bez nutnosti radikálnych zmien vo svojich už existujúcich
sietiach.

V prípade rozširovania počtu prvkov v sieti, napríklad z dôvodu ich signaliza-
čného preťaženia, je nutné aby mal operátor možnosť poznať chovanie jednotlivých
prvkov mobilnej siete pod obvyklím signalizačným zaťažením, definovaným prostred-
níctvom intenzity zátaže a signalizačným modelom záťaže. K určeniu chovania celej
siete, poprípadne jej častí alebo samostatne prvkov, je možné využiť matematický
aparát (napr. teória hromadnej obsluhy), po prípadne výkonnostné merania v expe-
rimentálnych, teda laboratórných podmienkach. Oba tieto spôsoby vedú k možnos-
tiam efektívneho dimenzovania mobilnej siete, alebo jej častí.

Predložená práca mala za cieľ sa zaoberať práve možnosťou vytvorenia modelu
jadra IMS architektúry prostredníctvom, ktorého budú porovnávané metódy sig-
nalizačného vyvažovania medzi dostupnými S-CSCF servermi počas prihlasovacej
procedúry užívateľa, a teda aj možnosť odhadu oneskorenia spôsobeného prvkami
IMS jadra, ktoré by mohlo byť použité aj pri dimenzovaní prvkov IMS siete.

V rámci navrhnutého modelu boli vytvorené dva testovacie scenáre a niekoľko
priebežne publikovaných metód pre rovnomerné rozloženie signalizačnej záťaže. Na-
vrhnutý algoritmus bol definovaný a následne porovnávaný s algoritmom round-robin
pre množinu simulácií definovaných prostredníctvom rôznej intenzity signalizačnej
záťaže generovanej na Gm rozhranie a rôznej celkovej kapacite dostupných serverov.

Výsledky prezentované v práci ukazujú, že navrhnutý algoritmus je v určitých
situáciach efektívnejší, t.j. vykazoval menšie oneskorenie počas prihlasovania uží-
vateľa do IMS siete, ako dobre známy round-robin algoritmus.

Výhodou návrhu prezentovaného v práci je rovnomernejšie rozloženie signali-
začnej záťaže medzi dostupné S-CSCF prvky v prípade rôzneho výkonnostného
typu obslužných CSCF serverov. Takéto výkonnostné rozdiely medzi jednotlivými
prvkami siete môžu nastať napríklad počas postupnej výmeny starších, menej výkon-
ných prvkov za novšie a hardwarovo výkonnejšie. Nevýhodou prezentovaného algo-
ritmu je jeho citlivosť na signalizačný model záťaže a prejavovanie väčšej citlivosti
na stabilitu systému než pri implementovaní jednoduchšieho round-robin algoritmu.
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A VÝKONNOSTNÉ MERANIA

Tab. A.1: Podmienky výkonnostného merania, [A5,A 9–A11].

Druh pod-
mienky

Parameter/uzol Poznámka

HW configurácia P-CSCF, I-CSCF, S-
CSCF, HSS, DNS, AS,
MSS

4x Intel Core i5-2400S CPU @2.50 GHz
s 6144k L3 cache, 8 GB RAM (DIMM
1333 MHz), 82574L Intel Gigabit Net-
work Connection.

SW configurácia
(SUT)

Všetky uzly OS GNU/Linux (Debian distribúcia
AMD64 architektúra, kernel v3.2)

CSCF SIP Express Router (OpenIMS pro-
jekt)

HSS FHoSS (OpenIMS projekt)
AS UCT Indirection AS (UCT projekt)
MSS Darwin Streaming Server (v6.0.3)
DNS bind9

SW configurácia
(TS)

Generátor ixia IxLoad [110]

Zloženie mera-
ného scenára

Prihlasovanie a
odhlasovanie uží-
vateľov

4/4 a 3/3 SIP správ (z pohľadu UE-1,
poslaných/prijatých), viď obr. 3.2

VoD signalizácia 3/4 SIP správ (z pohľadu UE-1,
poslaných/prijatých), viď obr. B.1

VoIP signalizácia 6/8 SIP správ (z pohľadu UE-1,
poslaných/prijatých), viď obr. B.2

Signalizácia prenosu
súborov

3/4 SIP správ (z pohľadu UE-1,
poslaných/prijatých), B.3

Základné
parametre
scenára

Veľkosť meraného
kroku

25 𝑐𝑝𝑠

Dľžka merania (pod
požadovanou záťažou)

10 𝑚𝑖𝑛

Pokračovanie na daľšej strane.
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Tab. A.1 – pokračovanie z predchádzajúcej strany.

Druh pod-
mienky

Parameter/uzol Poznámka

Rozloženie signali-
zácie (pomer jedno-
tlivých služieb na
celkovú záťaž)

rovnaké
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B SIMULOVANÁ SIGNALIZÁCIA SLUŽIEB
V tejto časti práce sa nachádzajú diagramy signalizácií, ktoré boli simulované prostred-
níctvom Matlab modelu ako aj pri výkonnostnej analýze, ktorej základný rozbor bol
diskutovaný v kap. 4.1. Prihlasovanie a odhlasovanie užívateľov v rámci IMS siete
bolo identické so signalizáciou znázornenou už na obr. 3.2. V tab. B.1 je znázor-
nené delenie SIP odpovedí, ako aj stručné vysvetlenie významu v práci použitých
SIP kódov.

INVITE

IMSUE-1

INVITE

AS/MSS

SIP 100

SIP 100

SIP 101 SIP 101

SIP 200 SIP 200

ACK ACK

Prihlásenie 

užívateľa do siete

Odhlásenie 

užívateľa do siete

Nadviazanie 

VoD relácie

BYE BYE
SIP 200SIP 200

Ukončenie relácie

RTSP OPTIONS
RTSP OK

RTSP DESCRIBE
RTSP OK

RTSP SETUP
RTSP OK

RTSP SETUP
RTSP OK

RTSP PLAY
RTSP OK

RTSP TEARDOWN
RTSP OK

Obr. B.1: Zjednodušená signalizácia pre zrealizovanie VoD služby v IMS test-bede,
[A5–A11,A 14].

Tab. B.1: Číselné kódy SIP signalizácie [24].

Správa Poznámka
SIP 1xy Kódy pre informačné správy
SIP 100 Správa SIP Trying
SIP 101 Správa SIP Dialog Establishment
SIP 180 Správa SIP Ringing

Pokračovanie na daľšej strane.
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Tab. B.1 – pokračovanie z predchádzajúcej strany.

Správa Poznámka
SIP 183 Správa SIP Session in Progress
SIP 2xy Kódy pre informáciu úspechu požadovanej žiadosti
SIP 200 Správa SIP OK
SIP 3xy Kódy informujúce presmorovanie žiadosti
SIP 4xy Kódy informujúce chybu spôsobenú na strane klienta
SIP 401 Správa SIP Unauthorized
SIP 480 Správa SIP Temporarily Unavailable
SIP 5xy Kódy informujúce chybu spôsobenú na strane serveru
SIP 6xy Kódy informujúce o globálnej chybe
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INVITE

IMSUE-1

INVITE

UE-2

SIP 100

SIP 100

SIP 183 SIP 183

PRACK PRACK

SIP 200SIP 200
UPDATE UPDATE

SIP 200SIP 200
SIP 180 SIP 180

PRACK PRACK
SIP 200SIP 200

SIP 200 SIP 200

ACK ACK

Prihlásenie 

užívateľa do siete

Odhlásenie 

užívateľa do siete

Nadviazanie 

VoIP relácie

BYE BYE
SIP 200SIP 200

Ukončenie relácie

Obr. B.2: Zjednodušená signalizácia pre zrealizovanie VoIP služby v IMS test-bede,
[A5–A7,A 10,A 11,A 14].

INVITE

IMSUE-1

INVITE

UE-2

SIP 100

SIP 100

SIP 180 SIP 180

SIP 200 SIP 200

ACK ACK

Prihlásenie 

užívateľa do siete

Odhlásenie 

užívateľa do siete

Nadviazanie 

MSRP relácie

BYE BYE
SIP 200SIP 200

Ukončenie relácie

Obr. B.3: Zjednodušená signalizácia pre zrealizovanie služby prenosu multimediál-
neho obsahu pomocou MSRP protokolu v IMS test-bede, [A5–A7,A 10,A 11,A 14].
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C DOPLŇUJÚCE VÝSLEDKY SIMULÁCIÍ

C.1 Prípadovová štúdia č.1

(a) Priemerná doba odozvy dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná doba odozvy dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.1: Priemerná doba odozvy pre round-robin algoritmus – scenár č.1.
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(a) Priemerná hodnota vyťaženia dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná hodnota vyťaženia dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.2: Priemerná hodnota vyťaženia serverov pre round-robin algoritmus –
scenár č.1.
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(a) Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.3: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre round-robin
algoritmus – scenár č.1.
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(a) Priemerná dĺžka front pre rýchlosť príchodu požiadaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná dĺžka front pre rýchlosť príchodu požiadaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.4: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre round-robin
algoritmus – scenár č.1.
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(a) Priemerná doba odozvy dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu požia-
daviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná doba odozvy dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu požia-
daviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.5: Priemerná doba odozvy pre navrhnutý algoritmus – scenár č.1.
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(a) Priemerná hodnota vyťaženia dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná hodnota vyťaženia dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.6: Priemerná hodnota vyťaženia serverov pre navrhnutý algoritmus – scenár
č.1.

111



(a) Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.7: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre navrhnutý
algoritmus – scenár č.1.

112



(a) Priemerná dĺžka front pre rýchlosť príchodu požiadaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná dĺžka front pre rýchlosť príchodu požiadaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.8: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre navrhnutý
algoritmus – scenár č.1.
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C.2 Prípadovová štúdia č.2

(a) Priemerná doba odozvy dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná doba odozvy dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.9: Priemerná doba odozvy pre round-robin algoritmus – scenár č.2.
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(a) Priemerná hodnota vyťaženia dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná hodnota vyťaženia dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.10: Priemerná hodnota vyťaženia serverov pre round-robin algoritmus –
scenár č.2.
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(a) Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.11: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre round-
robin algoritmus – scenár č.2.
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(a) Priemerná dĺžka front pre rýchlosť príchodu požiadaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná dĺžka front pre rýchlosť príchodu požiadaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.12: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre round-
robin algoritmus – scenár č.2.
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(a) Priemerná doba odozvy dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu požia-
daviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná doba odozvy dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu požia-
daviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.13: Priemerná doba odozvy pre navrhnutý algoritmus – scenár č.2.
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(a) Priemerná hodnota vyťaženia dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná hodnota vyťaženia dostupných S-CSCF uzlov pre rýchlosť príchodu poži-
adaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.14: Priemerná hodnota vyťaženia serverov pre navrhnutý algoritmus – scenár
č.2.
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(a) Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre rýchlosť príchodu
požiadaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.15: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre navrhnutý
algoritmus – scenár č.2.
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(a) Priemerná dĺžka front pre rýchlosť príchodu požiadaviek: 20 správ/jed.času

(b) Priemerná dĺžka front pre rýchlosť príchodu požiadaviek: 30 správ/jed.času

Obr. C.16: Priemerná doba čakania správ na spracovanie vo frontách pre navrhnutý
algoritmus – scenár č.2.
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