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ANOTACE 

 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem UMTS sítě, UMTS architekturou a především 

pak zajištěním kvality služeb v UMTS síti. Obzvláště se zaměřuje na popis mechanizmů 

pro řízení provozu v UMTS sítích.  

V praktické části se dále věnuje nastavení UMTS sítě s QoS a následnou simulaci 

provozu v této síti. Tato simulace byla prováděna v programu OPNET Modeler v.14.5. 

Následovala změna nastavení některých parametrů QoS a nová hromadná simulace, 

celkem tří nastavení. Výsledky simulací byly porovnány, čímž byla ověřena závislost 

provozu v UMTS na nastavení parametrů QoS.   

 

 

Klíčová slova:  UMTS, QoS, Opnet, nastavení, simulace  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is describing UMTS network, architecture and especially maintaining Quality of 

Services in this network. Specifically is focused on operation control management in 

UMTS network.  

Practical part contains description of settings for UMTS network with QoS and following 

operational simulation. This simulation was performed in OPNET Modeler v.14.5. Others 

simulations were performed with different settings of QoS. Results of three simulations 

were compared and by that operational dependence on QoS settings was verified. 
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ÚVOD 

 

     Systém UMTS bývá označován jako systém třetí generace (3G). První generací je 

analogový systém NMT, který se dnes již takřka nepoužívá. Druhou generaci je pak dnes 

všeobecně dostupný systém GSM. Mezi druhou a třetí generaci můžeme zařadit  ještě 

několik mezistupňů. Kategorie 2,5G je  systém GSM doplněný o technologii GPRS, která 

řeší paketový přenos dat a nakonec systém 2,75G, který je tvořen předchozím modelem a 

zahrnuje navíc  technologii EDGE, která zvyšuje přenosovou rychlost změnou modulace 

na rádiovém rozhraní. Obecně lze tedy říci, že mobilní sítě třetí generace jsou 

implementovány do mobilních sítí druhé generace. Pod sítě 3G můžeme vlastně zahrnout 

všechny digitální mobilní sítě umožňující rychlé datové přenosy, čímž chápeme podporu 

přenosových rychlostí minimálně 384 Kb/s směrem k uživateli. UMTS je evropskou 

variantou systémů 3G.  Je to tedy 3G systém standardu mobilních telefonů, který jako 

nástupce systému GSM používá pro mnohonásobný přístup W-CDMA, který může být 

dále kombinován s TDMA nebo FDMA. UMTS systém je standardizován organizací 

3GPP. Je tedy evropským standardem, a jako takový splňuje požadavky ITU IMT-2000 na 

mobilní buňkové sítě třetí generace [10].  

     Jeden z konceptů využití mobilních sítí 3G je založen na myšlence úplného pokrytí 

území systémem GSM/GPRS a malé oblasti systémem UMTS (alespoň prozatím). Pro 

telefonní služby se tedy alespoň v blízké budoucnosti bude stále využívat systém GSM. 

Nicméně je tato síť vhodná pro místa jako jsou centra velkých metropolí, kde je síť GSM 

plně zatížena a pomocí převzetí hovoru (handover) z GSM do sítě UMTS je toto použití 

velmi výhodné [10]. 

     Pro uživatele samotné má systém UMTS vedle GSM/GPRS několik vylepšení. Jedno 

z nejzásadnějších je podpora několika současně aktivních služeb. Uživatel může např. 

provádět hovor a současně stahovat e-maily. Vlastnosti spojeni na rádiovém rozhraní 

možno dohodnout a optimalizovat v závislosti na konkrétní službě [10]. V současnosti není 

možné přesně předpokládat charakter a ráz budoucích služeb, nebylo by proto racionální 

optimalizovat UMTS jen na určitou třídu služeb. Právě proto jsou UMTS specifikace 

obecnějšího rázu, jež umožňují podporovat služby stávající a nebudou v budoucnu činit 

potíže při implementaci služeb nových.  

     Musím se zmínit o technologii CDMA. Jedná se o přístupovou metodu kódového 

dělení. V UMTS je použita její, již zmíněná varianta W-CDMA, širokopásmová přístupová 

metoda. V CDMA není definováno žádné časové dělení a všichni uživatelé mohou 



 8 

používat celé médium a po celou dobu. CDMA je tedy širokopásmový komunikační 

systém, uvnitř kterého mohou uživatelé přistupovat do stejného frekvenčního pásma. 

Segment přiřazené frekvence tohoto nosiče je větší než ten, který je použitý v FDMA a 

TDMA, díky právě této skutečnosti je umožněna vyšší rychlost přenosu dat. K odlišení 

uživatelů používajících simultánně jedno frekvenční pásmo, se používá uživateli přidělený 

binární kód [4]. 
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1 ARCHITEKTURA UMTS 

 
     UMTS je koncipováno jako rozšíření GSM sítě, shodně s tím tedy vypadá i struktura 

sítě. 

     Základ sítě je tvořen ATM páteřní sítí - CN, která je složena ze součástí jako síť GSM, 

ale obsahuje poněkud jiný hardware. Také názvosloví některých částí je odlišné. Páteřní 

síti CN odpovídá síťový spojovací subsystém NSS z GSM. Z funkčního hlediska se CN  

dělí na doménu paketově spojovaných služeb a okruhově spojovaných služeb. CN tedy 

zajišťuje spojování hovorů a přepínání paketů. Podoba sítě s GSM je zvláště patrná v 

části se spojováním okruhů. Na Obr. 1.1 je páteřní síť CN zobrazena v nejvyšší úrovni [4]. 

     Jak je z Obr.1.1 dále patrno,  na nižší úrovni směrem k uživatelům se nachází radiová 

přístupová síť UTRAN. UMTS pozemní rádiové rozhraní se opět skládá z několika 

součástí, jako jsou vysílač či radiový kontrolér. V tomto případě se jedná o obdobu BSS z 

GSM. 

 

Obr.1.1 Zjednodušená struktura systému UMTS  [4] 

 

     Poslední část ať již zjednodušené struktury UMTS tvoří uživatelské terminály UE, 

pomocí kterých přistupují k UMTS síti samotní uživatelé. Jedná se o mobilní telefony, 

notebooky, MDA atd. Počet typů různých terminálů roste s postupným rozšiřováním a 

vylepšováním služeb.  
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     Mezi výše uvedenými entitami jsou definovány základní rozhraní Iu (mezi CN a 

UTRAN) a Uu (mezi UTRAN a UE). Rozhraní Iu umožňuje součinnost zařízení různých 

výrobců. UE komunikuje s rádiovou přístupovou sítí přes rozhraní Uu. [8] 

    UMTS síť by měla být funkční v každém typu rádiového prostředí, jako jsou oblasti 

aglomerací či venkova, stejně tak v budovách i mimo ně. K zajištění maximálního a 

efektivního pokrytí signálem potřebné úrovně je využíváno hierarchické členění buněk 

HCS. Toto hierarchické členění obsahuje makrobuňky, mikrobuňky a pikobuňky. 

Rozsáhlou oblast a to i rychle se pohybující účastníky pokrývá makrobuňka s typickým 

poloměrem desítek kilometrů. Mikrobuňka slouží k pokrytí venkovního prostředí tam, kde 

kapacita makrobuněk nepostačuje. Její typický poloměr je maximálně do jednoho 

kilometru. Pikobuňka pokrývá především vnitřní prostory budov, kde bývají velké 

požadavky na přenosovou rychlost. Typický poloměr pikobuňky je menší než padesát 

metrů. [4] 

     Díky HCS je pokryto rozsáhlé území a současně je poskytována dostatečná kapacita 

v místech, kde se vyskytuje vyšší koncentrace uživatelů. HCS umožňuje sdílení zatížení 

mezi jednotlivými hierarchickými hladinami viz Obr.1.2. Každá hierarchická hladina má 

přidělen určitý kmitočet nebo skupinu kmitočtů. 

 

 

 
 

Obr.1.2 Jednoduchý p říklad bu ňkové struktury sít ě [5] 
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1.1 CN – JÁDRO SÍTĚ 

     Jádro sítě či páteřní síť obstarává propojení účastníků, směrování paketů, udržuje 

aktuální důležité uživatelské informace jako je poloha, účtování atd. Obdobou CN v síti 

GSM je NSS. Dále zprostředkovává napojení externích sítí. Páteřní síť je rozdělena na 

několik domén. Jedná se o doménu PS s přepojováním paketů, doménu CS s 

přepojováním okruhů a  IMS doménu, kterou můžeme považovat za univerzální 

přístupové schéma k UMTS.[4] 

     Doména PS se skládá ze síťových entit pro podporu GPRS, jsou to SGSN a GGSN. 

Doména PS páteřní sítě pracuje na IP protokolu. GGSN je pro externí IP sítě v podstatě 

běžný IP směrovač, tvoří tedy rozhraní mezi GPRS sítí a externími sítěmi. Pracuje na 

standardu IP nebo X.25. Proto by měl být v síti operátora jako ochrana před nežádoucím 

vniknutím z externích sítí aktivní firewall. Pak musí být funkční také služba doménových 

jmen DNS a přidělování IP adres jednotlivým zařízením. Takovou funkci plní GGSN nebo 

server DHCP. Úkolem SGSN je směrování paketů k uživateli, ověřování totožnosti, 

šifrování a  tarifikace.  

     Doména CS obsahuje telefonní ústředny GMSC a MSC. GMSC a MSC mohou být 

s jistými úpravami přebrány z GSM sítí. MSC bývá v síti několik. Pro UMTS FDD vedou k 

MSC datové spoje od RNC. Protože UMTS TDD podporuje jen datové přenosy, v tomto 

případě k MSC nic nepovede. Minimálně jedno z MSC v síti tvoří GMSC. GMSC je tedy 

MSC, které zajišťuje komunikaci s ostatními sítěmi. MSC zahrnuje dva další prvky GSM 

sítě a to DTI, obstarávající datové služby na bázi přepojování okruhů a VLR. MSC je dále 

napojeno na SMSC zajišťující službu krátkých textových zpráv. [2]   

     Jádro sítě zahrnuje také spoustu velmi důležitých databází. HLR je jedna z nich, je to 

databáze všech účastníků sítě. Obsahuje také data o všech IMSI, což jsou unikátní 

identifikační čísla jednotlivých USIM. V HLR jsou dále informace o přidělených telefonních 

číslech k IMSI, nastavených službách pro dané účastníky apod. Další databáze je 

umístěná přímo v nitru MSC. Jedná se o již zmíněnou VLR, která obsahuje kopírované 

záznamy z HLR o všech UE, které jsou v daný moment v  provozu v lokalitě obsluhované 

příslušnou MSC. Toto slouží k  rychlejšímu  spojování hovorů či SMS, než kdyby všechny 

požadavky na příslušnou službu procházeli přes HLR. AuC je další databází, která je 

napojena na HLR. AuC slouží k ověřování totožnosti přihlašovaných účastníků sítě. Velice 

důležitým prvkem je také brána BGW. BGW je též propojena s HLR a obstarává účtování 

všech služeb využívaných v sítí. Architektura CN je vyobrazena na Obr.1.3.   
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     Další součástí jádra sítě může být již zmíněná doména IMS. Jedná se o server 

propojený s UMTS a případně GPRS sítí a zajišťuje nejrůznější služby poskytované přes 

IP protokol. Do budoucna by měla nahradit obě dosavadní domény CS a PS. IMS je 

definována od UMTS Release 4 a to pro 3G sítě i pro fixní telefonní sítě. IMS spojuje 

přenos hlasu i dat na paketovou bázi, stávající způsob přenosu dat ponechává původní a 

přenos hlasu převádí v podstatě na VoIP platformu SIP protokolu. Současně s tím je 

zavedena kvalita řízení přenosu a priorizace  VoIP na bázi QoS. Tím by značně ulehčilo 

3G a zjednodušila by se práce s daty. Veškerý provoz v IMS doméně je paketový, takže 

se přenáší pomocí SGSN a GGSN. Je zařazen nový prvek HSS, který zajišťuje přístupové 

řízení. Spojuje funkce HLR a AuC, obsahuje tedy uživatelské údaje a nastavení. [8] 

 

  
 

Obr.1.3 Architektura jádra sít ě CN [1] 
 
 

1.2 UTRAN – UMTS POZEMNÍ RÁDIOVÁ PŘÍSTUPOVÁ SÍŤ 

     Přístupová síť UTRAN umožňuje uživatelům přístup ke službám páteřní sítě CN a to 

prostřednictvím rádiového rozhraní Uu. UTRAN především zprostředkovává rádiový 

přenos, řídí a přiděluje rádiové prostředky. V UTRAN jsou definovány dvě základní síťové 

jednotky. První z nich je obdoba BTS v GSM, totiž základnová stanice systému UMTS 

Node B zajišťující rádiovou komunikaci s UE. Node B zahrnuje rádiové přijímače, vysílače 

a anténní systém pokrývající buňku či více buněk. Primárními funkcemi jednotky Node B 

jsou modulace a demodulace, vysílání a příjem, kódování fyzických kanálů, mikro 

diverzita, ochrana proti chybám a řízení vysílacího výkonu. V druhém případě se jedná 

také o obdobu prvku z GSM a to BSC, v UMTS je potom řídicí jednotka rádiové sítě RNC. 

Síť UTRAN se skládá z jednoho nebo více subsystémů rádiových sítí RNS, které se pak 
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skládají z RNC a Node B. Přičemž RNC je řídícím prvkem subsystému. RNC se stará o 

rádiové prostředky a jejich správu pro určité území rozdělené na buňky.  RNC kontroluje 

provoz Node B. Přiděluje rádiové prostředky a sleduje pohyb účastníka. RNC dále 

přiděluje rádiové kanály, kontroluje přístup, provádí šifrování, řídí handover, řídí vysílací 

výkon, zajišťuje makro diverzitu, dále pak také zajišťuje segmentaci a zpětné slučování a 

bezchybný přenos dat. [2] 

     RNC komunikující během spojení s CN funguje jako SRNC. SRNC zodpovídá za 

komunikaci a přenos dat směrem k CN. Při případném přemístění účastníka do oblasti 

dalšího RNC, pracuje tento RNC jako DRNC. DRNC zajišťuje rádiové prostředky ve chvíli, 

kdy spojení UE a UTRAN potřebuje využít buňky spadající pod toto RNC. DRNC tedy 

pracuje jako podpora SRNC. Je možné, že DRNC s přímým spojením s CN převezme 

úlohu SRNC.  Architekturu UTRAN zachycuje Obr. 1.4. 

 

Obr.1.4 Struktura p řístupové sít ě UTRAN [8] 
 
 

1.3 UE – UŽIVATELSKÝ TERMINÁL 

     Za UE lze obecně pokládat jakýkoliv terminál schopný přistupovat k UMTS síti. Ve 

většině případů se jedná samozřejmě o mobilní telefon MS. UE v oblasti UMTS tvoří 

samostatnou část systému, nepatří tudíž do UTRAN. Samotný UE se dá logicky rozdělit 

na dvě části viz Obr.1.5. První z nich je část nazývaná ME, která zajišťuje navázání 

radiového spojení přes rádiové rozhraní. Druhou část známe již z GSM sítí, jedná se o 

SIM kartu.  V UMTS se označuje jako USIM. 
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Obr.1.5 Schéma uživatelského terminálu [8] 
 
 

USIM   je   jedinečným identifikátorem uživatele, je nosičem autorizačních a šifrovacích 

klíčů a dalších informací vyžadovaných UE. USIM však neobsahuje telefonní číslo ale 

IMSI, což v praxi umožňuje po ztrátě USIM dostat od operátora novou s původním 

telefonním číslem apod. [1] 

 

1.4 ROZHRÁNÍ PRO PROPOJENÍ ČÁSTÍ SÍTĚ 

 

     Jednotlivé segmenty UMTS sítě jsou propojeny rozhraními viz Obr. 1.6. Rozhraní mezi 

UE a  UTRAN nazýváme Uu a rozhraní mezi UTRAN a CN nese název Iu. UE obsahuje 

také jedno rozhraní, je to Cu mezi USIM a ME. V samotné přístupové síti UTRAN jsou 

definovány další dvě rozhraní. Jsou to Iub mezi RNC a Node B a Iur mezi dvěma RNC.  

 

 

Obr.1.6 Nejd ůležit ější rozhraní UMTS [1] 
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     Již zmíněné rozhraní Iu se dále dělí v závislosti na typu domény se kterou je UTRAN 

propojen. Pokud se jedná o doménu PS s přepojováním paketů, hovoříme o rozhraní 

IuPS, které propojuje RNC s SGSN. V druhém případě jde o rozhraní IuCS propojující 

RNC a MSC, tvoří tedy napojení na doménu CS s přepojováním okruhů. Co se týče jádra 

sítě CN, je zde definováno taky několik důležitých rozhraní. Rozhraní Gn propojuje 

jednotlivé uzly GSN, tedy GGSN a SGSN. Gr tvoří rozhraní mezi SGSN a HLR, Gc mezi 

GGSN a HLR a konečně Gs mezi SGSN a MSC, případně GMSC. Rozhraní Gi zajišťuje 

možnost připojení na externí sítě pracujících na protokolech IP nebo X.25. [8] 
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2 ŘÍZENÍ V UMTS 

 

2.1 ŘÍZENÍ VÝKONU V UMTS 

 

    Velice podstatnou funkcí v systému UMTS je řízení vysílacího výkonu UE a Node B. 

Řízení výkonu je velice významné, již kvůli případnému vzájemnému rušení jednotlivých 

UE. Vysílací výkon je regulován při vysílání UE i při vysílání Node B. Pro řízení výkonu 

jsou využívány dva základní principy - zpětná uzavřená smyčka a zpětná otevřená 

smyčka. 

     UE pracující s CDMA fungují na stejné frekvenci, tudíž se mohou mezi sebou rušit. 

V případě, že by UE vyskytující se blíže k Node B vysílala stejným vysílacím výkonem 

jako UE vzdálenější, signál vzdálenějšího UE by byl silně rušen. Tento efekt, tzv. near-far 

problem, je vyřešen řízením vysílacího výkonu jednotlivých UE. Snížení spotřeby energie 

UE a zvýšení kapacity sítě jsou další výhody které přináší řízení výkonu. Pro řízení výkonu 

pro uplink se používají tři techniky. Jedná se o Uplink Closed Loop Power Control,  Outer 

Loop Power Control a Uplink Open Loop Power Control. [5] 

     Princip Uplink Closed Loop Power Control spočívá v porovnávání SIR s cílovou 

hodnotou SIRtarget. V praxi to funguje tak, že Node B měří SIR přijímaného signálu od UE a 

porovnává jej s cílovou hodnotou SIRtarget. Po porovnání jsou k UE vysílány pokyny ke 

snížení nebo zvýšení vysílacího výkonu.  

     Při metodě Outer Loop Power Control stanovuje RNC jednotlivým Node B konečnou 

hodnotu SIRtarget. Tato hodnota je určována RNC v závislosti na požadované QoS. 

     Metoda, kdy Node B vysílá pilotní signál k UE a ten svůj vysílací výkon podle úrovně 

daného signálu nastaví, se označuje Uplink Open Loop Power Control. 

     Pro řízení výkonu při downlinku se používá jediná metoda Downlink Closed Loop 

Power Control, která funguje stejně jako předcházející metoda uplinku , ale opačným 

směrem. [4] 
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2.2 HANDOVER 

     Handover je možnost přechodu UE během probíhajícího spojení z jedné buňky do jiné. 

Je tedy umožněn volný pohyb uživatelů. Intra-frequency handover je handover mezi 

buňkami pracující na stejné rádiové frekvenci. Naopak handover mezi buňkami používající 

různé frekvence se nazývá Inter-frequency handover. V systému UMTS se objevuje 

několik typů handoveru, je to hard, soft a softer handover.   

     V průběhu hard handoveru se mění frekvence, tedy vysílací a přijímací kanál. Takže je 

v určitém čase možné spojení jenom s jednou základnovou stanicí. Hard handover musí 

být použit vždy jen pro Inter-frequency handover. [5] 

     Soft handover probíhá mezi dvěma Node B s tím, že během handoveru je navázáno 

spojení UE s oběma Node B, čímž je zajištěna eliminace výpadků. UE neustále hledá 

další Node B a sleduje výkon přijímaného signálu. Zjištěné informace UE odesílá zpět, 

načež RNC tyto informace vyhodnotí a vyšle k UE pokyny k přidání či odebrání některých 

Node B ze své aktivní sady, která zahrnuje všechny okolní Node B možné použít pro 

handover. Soft handover zajišťuje vyšší kvalitu signálu, ale více zatěžuje rádiový sektor 

systému, což je zřejmé již z toho, že UE komunikuje s více Node B.  

     Zvláštním případem soft handoveru je softer handover, který probíhá v rámci buněk 

spadajících pod jediný Node B viz Obr.2.1. 

 

 
 

Obr.2.1 Grafické znázorn ění rozdílu mezi softer a soft handover [4] 
 

     V kombinovaných sítích UMTS a GSM existuje ještě tzv. mezisystémový handover, ke 

kterému dochází mezi Node B a BTS. Předpokladem funkčnosti je kompatibilita UE 

s UMTS i GSM. Takový handover je realizován v každém případě jako hard handover. [4] 
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2.3 PROTOKOLY 

 
     V UMTS zajišťuje spoustu operací mezi jednotlivými segmenty sítě skupina protokolů. 

O vlastnostech různých přenosů a spojení rozhodují do značné míry použité protokoly. 

Dominantní roli v PS doméně hraje samozřejmě IP protokol. Další podstatné jsou UDP a 

TCP. V případě bezdrátového spojení je díky krátkodobé ztrátě signálu, nebo tzv. faldingu 

zajištění spolehlivého přenosu paketů na spojité bázi problematické, a proto je 

upřednostňován UDP. Nad protokoly UDP/IP v PS doméně v CN pracuje GTP, který 

funguje i na Iu rozhraní. [8] 

 

     Nejvýznamnější funkce protokolů v UMTS jsou CM, MM a RRM (Communication 

Management, Mobility Management a Radio Resource Management). Protokoly řazené do 

CM tedy řízení komunikace zprostředkovávají připojení UE. Protokoly spadající do MM – 

řízení mobility řeší procesy týkající se bezpečnosti a mobility  uživatelů. RRM tedy řízení 

rádiových prostředků jak už název napovídá obstarává řízení výkonu rádiových spojení, 

zatížení systému a handover. [1] 

 

     V protokolové architektuře UMTS nalezneme řadu protokolů známých již 

z předcházejících technologií. Jsou to SCCP, MTP, TCAP a MAP (Signaling Connection 

Control Part, Message Transfer Part, Transaction Capability Application Part a Mobile 

Application Part). Tyto již dříve využívané protokoly byly samozřejmě doplněny o zcela 

nové jako je např. RANAP. 
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3 QOS 

     QoS obecně je jednoduše řečeno soubor technik, které řídí zpoždění, fázové chvění, 

ztrátovost paketů a šířku pásma pro toky v síti. Mobilní operátoři jsou nuceni zajišťovat  

pro uživatele určitou kvalitu služeb. Do UMTS musely být tedy implementovány elementy 

toto obstarávající. Zajistit se musí např. průběh hovoru bez jakýchkoliv nežádoucích 

přerušení. V buňce je tedy nutné vždy určité procento kanálů volné, aby nedošlo 

k ukončení hovoru při handoveru z důvodu nedostatku kanálů. Také dochází k jevu 

zvanému únik signálu, který vzniká kvůli šíření signálu různými cestami. Proto je nutné 

definovat interval, během kterého spojení zůstane zachováno.  

 

3.1 QOS V MOBILNICH SÍTÍCH 

     GSM bylo navrženo v první řadě pro poskytování spojování okruhů a datové obslužné 

programy, jako jsou např. krátké textové zprávy SMS. Až k jádru sítě byla QoS závislá v 

první řadě na kvalitě pevné sítě s přepojováním okruhů. Úkol BSS byl přidělovat kanály 

pro rádiový přenos s přepojováním okruhů a zachovávat hovory při pohybu uživatelů mezi 

buňkami [9] . V rámci generovaných přenosů zůstávaly datové služby na okraji, řešení 

QoS bylo při tom představováno poměrným snížením kvality hlasu. Kmitočtové plánování, 

přenosový zdroj a rádiové dimenzování byly klíčové problémy v poskytování vhodného 

rádiového pokrytí a kapacity přenosu. Další vývojové trendy, jako AMR hlasový kodek a 

TFO,  byly zaměřeny na zlepšení QoS pro přepojování okruhů. Technologie GPRS byla 

pak schopna nabízet end-to-end bezdrátové paketové datové služby v GSM sítích. 

Navzdory úsilím o standardizaci QoS, která by pak omezila potřeby aplikací a účastnické 

odlišnosti, jsou GPRS systémy chápány jako"nejlepší řešení". Zajištění QoS všech úrovní 

může být poskytováno pod kontrolou CN. 3G sítě značně zlepšily tuto situaci pro všechny 

typy služeb, včetně hlasu, dat i multimédií a QoS se stává jedním ze základních konceptů 

3GPP pro sítě třetí generace.  

3.2 NEZBYTNOST QOS V UMTS 

     2G sítě byly vyvíjeny v době, kdy v Evropě 75% provozu činily hlasové služby. Proto 

bylo optimalizováno uchovávání hlasové stejnorodosti a nabízení telefonních služeb, 

včetně řady služeb Intelligent Network [9]. Vývoj Internetu vedl k dramatickému růstu v 

datovém provozu, stalo se nezbytným vybudovat mobilní síť schopnou transportu obou, 

jak internetu tak hlasových služeb. Hlavními důvody pro tuto integraci jsou minimalizovat 

operační a servisní náklady mobilní sítě, optimalizovat šířku pásma, podporovat nové 
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multimediální aplikace a využít zlepšené kódy a komprimační algoritmy. 3G sítě byly 

navržené k tomu, aby fungovaly s aplikacemi na bázi přepojování paketů i okruhů. 

Důležitým rysem UMTS je, že data vygenerované nezávislými zdroji můžou být efektivně 

multiplexovány na stejném přenosovém médiu. UMTS podporuje přenosy s velmi různou 

šířkou pásma a s různými požadavky na QoS. Přenos vygenerovaný datovými 

přenosovými službami i přístup na Internet je v podstatě náhodný a nepředvídatelný. 

Ačkoli přenos dat je citlivý na ztráty, není obvykle již tak citlivý na end-to-end zpoždění 

nebo kolísání velikosti zpoždění paketů tzv. jitter. Na druhé straně hlas (obecněji realtime 

aplikace) vyžadují přísné hranice přenosového zpoždění, ale může zvládat rozumnou 

ztrátu dat. Například end-to-end zpoždění pro hlas se pohybuje v hodnotách do 150 - 

200ms i s potlačením odezvy. Významnou výzvu pro UMTS znamenal přenos různých 

typů aplikací na stejném prostředku při zajištění QoS. Pak také splňovat potřeby uživatele, 

který se zajímá o úrovně použití end-to-end QoS, základem je efektivní využívání 

přenosového zdroje [1]. Tento požadavek platí nejen pro rádiové spektrum, ale také pro 

pozemní přenosové prostředky, a zvláště přístupovou část, která musí poskytnout 

efektivní přenosovou službu při minimalizování investic a provozních nákladů. Je velmi 

důležité dosáhnout statistického multiplexování. Především přenosové spoje a rádiové 

rozhraní musí být pro QoS zatížitelné jak je to jen možné. Proto je důležité identifikovat 

mechanismy, které optimalizují zatížení. 

 

     Pro řešení těchto požadavků, 3GPP definoval čtyři QoS třídy: konverzační, kontinuální, 

interaktivní a na pozadí. UMTS QoS architektura definovaná 3GPP se spoléhá na nosné 

služby BS charakterizované QoS atributy viz Obr.3.1.  

 

 
Obr.3.1 QoS architektura v UMTS [8] 
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      Pro UTRAN to znamená zajišťovat RAB služby mezi UE a CN. RAB je závislý na dvou 

dalších typech nosných služeb, které poskytuje UTRAN na jeho externích rozhraních: 

 

• Rádiová nosná služba RB, mezi UE a UTRAN. 

• Iu nosná služba IuB, na Iu rozhraních mezi UTRAN a CN 

 

     CN poskytne hlavní síťovou nosnou službu mezi UTRAN a externími pevnými sítěmi, 

jako třeba veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) nebo Internet. Každá nosná služba je 

definovaná svými QoS atributy [1]. Tabulka 3.1 zobrazuje atributy nosné služby v UMTS, s 

nutností pro každou QoS třídu. UMTS aplikace jsou závislé na rozmístění pokročilých end- 

to-end QoS mechanismů: 

 

• Na straně rádia mechanizmy power control a radio admission control podporují QoS 

profily (soubor atributů UMTS nosných služeb). 

• Ve vrstvách sítě je účinná integrace realizovaná na všech vrstvách, včetně vrstvy 2 a 3, i 

v každém bodě multiplexování, to je v každém UMTS uzlu a páteřní infrastruktuře. 

Asynchronní přenos v dnešních paketových sítích ztrácí časovou strukturu toku a uvádí 

náhodné zpoždění a časovaná střídání. V routrech je nutná velká vyrovnávací paměť pro 

vyvarování se přetížení při přechodu mezi úrovněmi. Nicméně použití velkých 

vyrovnávacích pamětí v UMTS uzlech může představovat nepřijatelné zpoždění pro real-

time aplikace. To zajišťuje více komplexní systém než první generace routrů s jejich 

jedinou možností fronty - FIFO a nečitelným multiplexováním.  

• QoS mechanismy, jako kontrola, jsou potřebné v aplikacích různých úrovní. 

 
 

Tabulka 3.1 Atributy nosné služby QoS v UMTS [1]  
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3.3 TŘÍDY QOS 

     Cílem je snaha o určitou záruku vůči uživateli. O záruku, že služba vybraná uživatelem 

bude splňovat určité specifikované parametry. Podle požadavků na rychlost, zpoždění atd. 

zkrátka podle nároků jsou služby rozděleny do čtyř odlišných tříd QoS: konverzační třída, 

kontinuální třída, interaktivní třída a třída služeb na pozadí [1]. 

 

     V HLR jsou uloženy tzv. profily QoS, což jsou množiny atributů vymezené pro každou 
QoS třídu. Profily QoS nesou informace o přenosovém zpoždění, přenosové rychlosti, 
typu přenosu, BER, VBR, CBR atd.     
 

     Přenosem v konverzační třídě je garantováno kolísání časových odstupů mezi 

příchozími a odchozími pakety. V této třídě jsou realizována nízká a přísně řízená 

zpoždění. Také je přípustná určitá chybovost. Konverzační třída je využívána především 

pro hlasovou, multimediální komunikaci. Do konverzační třídy spadají služby realizovány 

přepojováním okruhů. 

 

     Kontinuální třída bývá označována i jako streaming třída, nebo třída proudová. I zde je 

definováno kolísání časových odstupů. Na časové zpoždění již nejsou kladeny takové 

nároky jako v konverzační třídě. Hodnota zpoždění zde činí 250ms a garantovaná rychlost 

může dosahovat stejných hodnot jako u třídy konverzační. V této třídě se provozuje tzv. 

streaming, což je technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi 

zdrojem a koncovým uživatelem např. webové vysílání či hry. I v této třídě je znovu 

tolerována určitá chybovost. Třeba u videa záleží především na plynulosti a potom až na 

kvalitě každého pixelu. Kontinuální třída zastřešuje služby realizované přepojováním 

okruhů i paketů. Často využívána při asynchronním přenosu [1]. 

 

     Do interaktivní třídy spadají služby u nichž zadání požadavku i odezva musí být 

garantovány po celou dobu trvání a celý obsah musí být přenesen správně. Zpoždění 

v této třídě může dosahovat hodnot až 10s. Rychlost výměny dat závisí na nárocích 

použité aplikace. Aplikacemi choulostivými na zpoždění je vyžadována rychlá interakce, 

ostatní však pracují s proměnným zpožděním. V interaktivní třídě není tolerována 

chybovost. Jsou zde soustředěny služby zajišťované přepojováním paketů. 

 

     Třída služeb na pozadí může být nazývána i jako třída pro zbylé služby. Je používána 

v případě, že cílový uživatel službu respektive data neočekává. Cílový uživatel je 

v pohotovostním režimu, je tedy připraven přijímat data, přičemž jsou časové prodlevy 
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tolerovány, zpoždění může být větší než 10s. Naopak tolerance k chybám v této třídě není 

žádná, uživatelé očekávají absolutně bezchybnou komunikaci. Stejně jako u interaktivní 

třídy spadají i sem služby zprostředkovávané přepojováním paketů. Patří sem služby jako 

SMS, e-mail, stahování dat atd.  

 

3.4 QOS V CN 

      

     V UMTS sítích jsou co se týče správy přenosů tři základní stupně zpracování [1]: 

 

• Kapacitní plánování a dimenzování sítě určí čísla a uspořádání MSC, SGSN, GGSN atd. 

a stejně tak je určena požadovaná šířka pásma UMTS rozhraní. Tento proces velkou 

měrou závisí na přenosové propustnosti operátora, schválených úrovní služeb a topologii 

sítě. Dopadem jsou změny v síťové infrastruktuře, ke kterým dochází obvykle denně nebo 

měsíčně. 

 

• Vždy při navazování hovoru CAC rozhodne, zdali může být nový hovor přijatý při garanci 

QoS. CAC vypočítá a přidělí ekvivalentní šířku pásma po dobu hovoru, která je obvykle v 

řádu minut pro hlasový hovor nebo hodin pro internetovou relaci.  

 

• Omezovací (policing), upravovací (scheduling) a protizahlcovací mechanismy se 

vykonávají vždy, když je paket poslán či přijat. Policing a mechanismy akceptace 

vyrovnávací paměti jsou algoritmy, které rozhodují, kdy přicházející paket může být přijat. 

Sheduling algoritmy rozhodují, kdy a které pakety se mají poslat nejprve. 

 

     QoS podporované CN umožňují její schopnost rozlišit předplacené služby. Tato 

vlastnost zajišťuje principem end-to-end, že přidělené nezbytné zdroje poskytnou 

adekvátní předplacenou službu při zachované dostupnosti pro ostatní účastníky 

(předplatitele) a při garantované QoS. Obr. 3.2. znázorňuje end-to-end QoS přístup pro 

CN: 

 

• Na aplikační vrstvě CAC žádá multiplexování v každém bodě. Izolace přenosů mezi 

uživateli se realizuje v GGSN a SGSN prostřednictvím WFQ a zvýšením ochrany proti 

zahlcení (WFBA). Policing probíhá také v GGSN. 

•  Na 3. vrstvě  se používá klasické IP rozlišovací služby. 

• Na 2. vrstvě se používá MPLS na Gn a Gi rozhraních, ATM je užíváno na Iu rozhraní. 

•  QoS je zajišťováno také sítí a service managment platform. 
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    QoS mechanismy specifické pro UMTS jsou poskytované CN nosnou službou. Páteřní 

nosné služby se opírají o existující QoS mechanismy nabízené IP DiffServ a MPLS/ATM 

architekturou. 

 

 
 

   Obr.3.2 QoS p řístup [6] 
 
 

3.4.1 Call Admission Control 

 
     Call admission control je vykonán v každém zapojeném multiplexovacím bodě (MSC, 

SGSN, GGSN, Border Getway, Media Getway, atd). CAC odpovídá dvěma dotazy. Může 

uzel akceptovat nový hovor? Bude uzel schopen zajistit QoS požadavky nového hovoru 

při zachování probíhajících hovorů? UMTS CAC je implementované použitím 

jednoduchého a flexibilního konceptu ekvivalentní šířky pásem. Filozofií je hledání 

síťových zdrojů požadovaných pro poskytnutí požadované QoS a určení zda jsou tyto 
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zdroje dostupné. V případě, že  jsou dostupné nezbytné zdroje, jsou rezervovány. V 

opačném případě, kdy zdroje nejsou dosažitelné, mechanismy sníží požadavky na QoS. 

Například uživateli může být poskytnuta menší garantovaná přenosová rychlost nebo nižší 

priorita přenosu. Navíc při garanci QoS na všech úrovních (nejen na aplikační úrovni) CAC 

bere v úvahu dosažitelné zdroje v IP transportní vrstvě (třeba přidělování šířky pásma pro 

každou DiffServ třídu). [6] 

 

3.4.2 QoS odlišnosti v UE 

 
     Několik mechanismů k izolovanému přenosu  je k dispozici z každého UE: rozdílné 

řazení do front a WFBA uvnitř SGSN a GGSN, policing a managment přenosového toku 

uvnitř GGSN. 

 

3.4.3 Řazení do front 

 
     Mechanismy plánování, jako WFQ nebo WRR, jsou využívané pro řešení sporných 

přístupů ke zdroji. Tyto techniky garantují přidělení minimální šířky pásma pro každý PDP 

kontext, přičemž PDP kontext je vazba mezi UE a bránou GGSN na úrovni protokolu PDP 

a vytváření takové vazby je nazýváno aktivace PDP kontextu [2]. Mechanismy řazení do 

front také poskytují funkci "implicitní policing", kdy  šířka pásma je přidělována v poměru k 

prioritě. Implicitní policing zvyšuje rovnoměrným způsobem přidělenou šířku pásma, 

jakmile je nějakou akcí některý síťový prvek přetížen. Implicitní policing v případě 

nedostatku zdrojů musí pro podporu závazku QoS omezit režim uživatele na režim podle 

dohody, aby uživatel nechtěně či svévolně porušující pravidla negativně neovlivňoval QoS 

dalším uživatelům. 

 

3.4.4 Přidělování vyrovnávací pam ěti 

 
     WFBA je užívaný pro vyřazování paketů v inteligentních a proaktivních cestách. To je 

zvláště užitečné u např. TCP jako rychlá a efektivní reakce na přetížení. Základní principy 

jsou následující. Vyrovnávací paměť je rozdělena mezi aktivní UE. Zlomek vyrovnávací 

paměti přidělené UE závisí na atributech nosné služby. Rezervování vyrovnávací paměti 

PDP je v závislosti na její obsazení možné. Nový paket je přijatý pouze pokud UE 

nezabírá příliš mnoho vyrovnávací paměti [1]. 
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3.4.5 GSN policing 

 
     GGSN je zásadní prvek v UMTS síti,  přijímá přicházející přenos a kontroluje, jestli se 

dowlink uživatelský datový přenos přizpůsobí QoS atributům odpovídající UMTS nosné 

služby. GGSN zahrnuje přenosové podmínky, které udávají přizpůsobení přenosu. Další 

funkcí GGSN je filtrace přicházejících přenosů podle šablon datového toku TFT. TFT se 

používají pro rozlišování mezi různými uživatelskými pakety směřující do stejné PDP 

adresy, která má různé požadavky na QoS identifikovanými různými PDP kontexty. [2] 

 

3.4.6 Použití DifServ ve 3. vrstv ě 

 
     Rozdílnost v QoS je nezbytná k zajištění vhodného ovládání přenosu uvnitř sítě. V 

UMTS jsou IETF DiffServ používány ve 3. vrstvě, tedy IP transportní vrstvě. V podstatě, IP 

DiffServ oktet obsahuje pro identifikaci DSCP a vybraný jednotlivý PHB, který definuje 

politiku a prioritu aplikovanou na paket. DSCP je nastaveno v IP hlavičce každého paketu. 

Hlavní výhody DiffServ jsou [6]: 

 

• DiffServ nepotřebuje zvláštní signalizaci na IP úrovni. Všechny nezbytné QoS informace 

jsou již obsažené v UMTS zvláštních signalizačních zprávách (Radio Access Network 

Application Part, GPRS Tunneling Protocol Control Plane,atd) vyměňované uvnitř PLMN.  

• Síťové přidělování zdrojů je prováděno za celkový tok (DiffServ třída). Celá komplexnost 

je lokalizovaná v okrajových směrovačích. 

•  DiffServ je velkou měrou rozmístěno v IP CN. 

 

3.4.7 Dohoda o úrovni poskytovaných služeb 

 
     Dohoda o úrovni poskytovaných služeb angl. zkratkou SLA přesně určuje rozsah a 

kvalitu sužeb, kterých může uživatel využívat. UMTS PLMN síť je DiffServ doména. Každá 

paketová datová síť může být DiffServ doménou. PHB politika je uvnitř DiffServ domény 

jednotná. Uvnitř UMTS  PLMN každého operátora existuje jediná PHB politika. Pro garanci 

end-to-end QoS i skrz externí sítě jsou SLA potřebné mezi UMTS sítí a každou externí 

sítí. SLA mohou být zavedeny mezi UMTS a každým operátorem paketové datové sítě. 

Pro splnění SLA jsou nástroje správy kótovány číslem, typem a šířkou pásma rozhrání. 

Nástroje pro sledování dohlížejí na používání síťových zdrojů uvnitř každého uzlu a pro 

každé z rozhraní [1]. 
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3.5 QOS V UTRAN 

 
     Rádiová nosná služby (RAB) dynamicky podporuje jednu nebo několik aplikací pro 

daného mobilního uživatele např. řeč a prohlížení webu. UTRAN je připojený k oběma 

doménám CN ( PS, CS) skrz příslušné rozhrání Iu-CS a Iu- PS. Toto může ovládat jedna 

či více RAB jak za doménu tak za uživatele ve stejnou dobu, přitom každá RAB má svoje 

vlastní QoS  požadavky. Aby se UTRAN mohl podílet na zajišťování end-to-end QoS pro 

uživatele, každá RAB je charakterizována QoS atributy, které jsou odvozené z 

charakteristických rysů aplikací. Tyto charakteristiky jsou překládané do RAB QoS atributů 

prostřednictvím CN. Když je RAB v CN stanovena, UTRAN z CN získá jednoduše RAB 

QoS atributy. Úlohou UTRAN je pak zavést a udržovat RAB s požadovanou QoS úrovní. 

RAB je vždy stanovená v požadavku CN, který zachovává vlastnosti RAB během její 

životnosti. UTRAN zajistí danou QoS úroveň, jakmile obdrží modifikační žádost z CN. 

Tento požadavek je potřebný zvláště pro mobilní terminály, které se často potýkají s 

kolísajícími rádiovými podmínkami při pohybu mezi buňkami. Základním principem 

širokopásmového kódového dělení mnohonásobného přístupu (WCDMA), v kterém 

všichni uživatelé sdílejí stejné zdroje ve frekvenčních a časových oblastech, je udržovat 

nízkou úroveň rádiové interference prostřednictvím systému [6]. Za tímto účelem, power 

control udržuje přenosový výkon každého uživatele ve vhodných mezích: ne příliš vysoko 

za účelem dodržení přenosové kapacity buňky, a ne příliš nízko, neboť je potřeba zajistit 

vyvarování se nadměrným přenosovým chybám, které by snížily celkovou přenosovou 

rychlost. QoS monitoring hlídá, aby QoS požadavky byly provedeny podle priorit. Důležité 

přitom je vyrovnávání přenosového toku a vyvarování se přetížení. Vyšší priorita Real-

Time přenosu může poté způsobit vyšší zpoždění Non-Real-Time služby s nízkou 

prioritou. RAC, přidělování a managment rádiových zdrojů a řízení zatížení rádiového 

spojení jsou klíčové funkce pro obsluhu QoS uvnitř UTRAN. V prvním uveřejnění UMTS 

standardů  3GPP je ATM jediná přípustná technologie, zatímco IP byla vizí do budoucna. 

QoS musela být tedy uvažována i v transportní vrstvě. [1] 

 

3.5.1 Radio Admission Control 

 
     RAC funkce uděluje nebo zamítá přidělení přístupu k rádiovým prostředkům. To 

nastává vždy, když rádiový zdroj v buňce musí být sdílený ještě jedním uživatelem či ještě 

jednou RAB a nebo při handoveru. Jakmile je ustanovena RAB, RNC mapuje RAB QoS 

atributy na charakteristiku rádiové nosné služby a pak vyvolá funkci RAC. Charakteristiky 

požadované rádiové nosné služby jsou definované provozní třídou, požadavky na 
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přenosovou rychlost, požadavky na zpoždění, parametry přenosových priorit, atd. Např. 

parametr přenosových priorit allocation / retention dovolí hovor s nízkou prioritou 

"předběhnout" za účelem uspokojit požadavky s vyšší prioritou. RAC kontroluje zda nově 

zaváděná RAB zvýší interferenci mimo přijatelnou úroveň, což by znemožnilo zachovat 

přijatelnou rádiovou kvalitu pro všechny spojené hovory. Zatížení přenosu je chápáno jako 

akceptovaní nové RAB, která by neměla redukovat výkonnost a QoS pro další uživatele 

pod přijatelné hranice. Požadavky nevyhovující těmto kritériím UTRAN zamítá, nebo 

čekají frontě s tím, že je vyhodnocováno, zda-li je možné je uspokojit. Z uživatelského 

hlediska, by asi bylo přijatelnější, kdyby byl hovor odmítnut ve fázi navazování hovoru, než 

předčasné ukončení hovoru z důvodu nemožnosti handoveru. Takže by pro handover 

měla být vždy rezervována určitá kapacita. Handover i sestavování spojení mohou být 

obsluhováni s různými prioritami [6]. 

 

3.5.2 Přidělování a řízení rádiových prost ředků 

 
     Channelization a scrambling jsou operace požadované ve fyzická vrstvě za účelem 

oddělit různé přenosové zdroje, které sdílejí stejné frekvence. Alokace kódů je do určité 

míry s QoS provázána. Na vyžádání RAC funkce přidělování rádiových prostředků přidělí 

channelization kódy a scrambling kódy. Channelization kódy jsou přidělované podle 

přenosové rychlosti a provádějí rozšíření spektra. Vyšší přenosové rychlosti odpovídá 

nižší rozprostírací faktor (SF). Kódy bývají uspořádany do tzv. kódového stromu. Když je 

daný kód přidělený k uživateli, kódy z výších ani nižších SF na stejné větvi nemohou být 

přiděleny dalším uživatelům, jinak by přijímající strany nemohly řádně dekódovat 

odpovídající signály. Takovéto řízení  kódového stromu má zvláštní význam, zejména pro 

služby aplikované na vysokých přenosových rychlostech (nízký SF). Minimalizuje se tak 

riziko kódových nedostatků. Standardy definují několik typů přenosových kanálů, funkce 

přidělování a řízení rádiových prostředků vybírá vhodné typy dle požadovaných QoS 

atributů [1]. 

 

3.6 SESTAVENÍ SPOJENÍ SE STANOVENÝMI QOS PARAMETRY 

     QoS v UMTS je řízena jednotlivě pro každou relaci. Session Description Protocol 

popisuje tok multimediálních dat. SDP je prakticky jen formát navržený pro popis relace. 

SDP popis obsahuje informace, z nichž je z pohledu QoS zásadní profil podporovaných 

médií. Z těchto údajů síť získává celkem korektní informace o požadavcích aplikace na 

síťové zdroje [2]. 
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     Vybudování spojení se specifikovanými parametry probíhá ve dvou fázích. V první se 

aktivuje primární PDP kontext, UE přes něj naváže spojení s druhou stranou a  vyjedná s 

ní parametry spojení viz Obr 3.3. Ve druhé fázi se na základě sjednaných parametrů 

vytvoří sekundární PDP kontext, který je určen pro přenos dat. 

 
1) PDP kontext je aktivován zasláním žádosti z UE do uzlu SGSN. Žádost zahrnuje 

parametry jako adresu GGSN, kterým chce být UE připojen do externí sítě. Aktivací 

PDP kontextu UE říká síti, jaké parametry požaduje pro spojení s GGSN.  

2) Po přijetí žádosti SGSN prověří, zda-li je daný UE oprávněn přistupovat k žádanému 

GGSN a také správnost ostatních parametrů.  

3) Potom SGSN přeposílá žádost GGSN, který také příslušné parametry prověří. 

Zejména se kontroluje dostupnost požadovaných síťových zdrojů a parametry 

požadovaného spojení. 

4) GGSN na základě specifikovaných parametrů spojení a aktuálního stavu dostupných 

síťových zdrojů rozhodne, jaké sítové zdroje pro spojení bude garantovat a 

zarezervuje je. GGSN dále určí, jak se namapují požadované parametry QoS do 

mechanismů pro zajištění QoS v externí síti. 

5) Definované parametry pak GGSN posílá nazpět SGSN.  

6) SGSN prověří schopnost rezervace síťových zdrojů definovaných GGSN. V případě, 

že je to možné, také je zarezervuje. V opačném případě, požadované parametry 

přizpůsobí a GGSN informuje o provedených úpravách. 

7) SGSN vybuduje podle schválených parametru nosnou službu přes UTRAN, o čemž 

pak informuje UE. 

8) Současně s aktivací PDP kontextu probíhá prostřednictvím IMS registrace UE. UE 

obdrží vstupní data pro proces ověření a potom proběhne ověřování. Úspěšný 

proces registrace je od IMS UE potvrzen.                                

9) UE posílá IMS žádost o sestavení spojení. IMS je ve spolupráci s HSS ověřeno, jestli 

UE má oprávnění pro využití požadovaných prostředků. V případě, že jsou 

oprávnění uživatele v pořádku, je žádost o sestavení spojení poslána volanému 

uživateli. 

10) Cílový uživatel odpovídá zprávou SDP, ve které jsou obsaženy schopnosti volaného 

UE. 

11) IMS na základě SDP zprávy určí požadované síťové prostředky. O autorizaci těchto 

síťových prostředků rozhodne blok PDF obsažený v IMS. UE je poté informováno o 

autorizaci, kterou následně potvrdí a tím je volaný informován o úspěšné autorizaci 

síťových prostředků.       
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Obr.3.3 Aktivace PDP kontextu [2]  

 

 

12) UE vyvolá aktivaci sekundárního PDP kontextu. Požadavek na aktivaci PDP 

kontextu zahrnuje i autorizaci, na základě které GGSN žádá PDF, aby autorizoval 

sjednané sítové zdroje. O tom potom PDF zpět informuje GGSN.  

13) Obdobně probíhá autorizace síťových prostředků pro volaného. 

14) Oba uživatelé si potvrdí navzájem rezervaci požadovaných zdrojů. 

15) Vyzvánění u volaného a kontrolní signál u volajícího. 

16) Volaný přijímá žádost o spojení vysláním zprávy OK volajícímu. OK jde přes IMS, 

kde se inicializuje potvrzení rezervovaných síťových prostředků a je povoleno použít 

bránu pro danou relaci. 

17) Rezervaci zdrojů potvrzuje PDF, o čemž je informován GGSN.  

18) Obdobně probíhá signalizace pro volaného. [2] 
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4 SIMULACE SÍTĚ UMTS V PROGRAMU OPNET 

MODELER 

4.1 OPNET MODELER 

 
     Firmou Opnet Technologies Inc. byl vyvinut software Opnet Modeler pro návrhy, 

simulace a analýzy nejrůznějších síťových technologií. Tento a jemu podobné programy, 

prostřednictvím kterých je možno modelovat a simulovat události vně různých sítí, jsou 

v dnešní době velice užitečné, protože vybudování sítě bez spolehlivé předběžné 

informace o její potřebné funkčnosti je značně nákladné. Program Opnet Modeler 

umožňuje právě provádět návrhy i velmi rozsáhlých sítí, nastavení jejich různých 

parametrů, následně uskutečňovat simulace provozu a tyto simulace analyzovat. U těchto 

simulací je samozřejmě možné nastavit libovolnou délku trvání, která se od reálné doby 

značně liší. Reálná doba simulace se odvíjí především od výkonu použitého hardware a 

samozřejmě od složitosti simulačního modelu. Nespornou výhodou je u programu Opnet 

Modeler jeho grafické prostředí, díky kterému je práce v něm uživatelsky přívětivá. Opnet 

Modeler nabízí po uskutečněné simulaci z naměřených hodnot spoustu statistik, které je 

možno jak prohlížet přímo v Opnetu, tak exportovat pro další zpracování do formátů jako 

jsou HTML či XML. Opnet Modeler dále skýtá možnost výsledky simulace uložit do 

tabulkového editoru. 

 

4.2 VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROJEKTU A TOPOLOGIE SÍT Ě  

 
     Pro vytvoření projektu byl použit Opnet Modeler 14.5. dostupný v laboratořích fakulty. 

Po spuštění programu byl zvolen File → New → Project . Do řádku Project Name  

v otevřeném okně jsem doplnil název projektu stejně tak název scénáře do řádku 

Scenario . Use Startup Wizard when creating new scenarios se zatrhne. V následujícím 

dialogovém okně jsem pro vytvoření nového scénáře zvolil Create Empty Scenario . 

V dalším dialogovém okně zvolím World  a Use metric maps se nechá opět zatrženo. Dále 

se otevře okno se dvěma podokny z levého seznamu map Available  se vybere možnost 

Europe  a tlačítkem >> je přesunuta do pravého okna Selected  (backround first). 

V pravém okně se pak označí World  a tlačítkem << se přesune do okna Available . Další 

dialogové okno Select Technologies  nabízí možnost výběru technologie ze sloupce 

Include,  klikem se označí UMTS a pokračuje se tlačítkem Next . Zobrazí se poslední 

dialog Review , ve kterém jsou shrnuty dosavadní volby, jež se potvrdí tlačítkem Finish .   
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     Po vytvoření nového projektu se otevřou dvě okna. V jednom Project: UMTS 

Scenario: UMTS  se zobrazí mapa světa, na které si zvolím kde svůj projekt budu 

realizovat. V mém případě jsem tlačítkem zoom+  zvolil území v České republice. Druhé 

okno Object Palette: (UMTS)  nabízí k výběru jednotlivé segmenty sítě. Jako první je 

vložen do mapy objekt subnet . Z nabídky Object Palette: (UMTS)  viz Obr. 4.1 byly 

vybrány tyto prvky: 

- umts_ggsn_slip8, 

- umts_sgsn_ethernet_atm9_slip, 

- umts_rnc_ethernet_atm_slip, 

- 3* umts_wkstn. 

 

     V seznamu nabídky Object Palette: (UMTS)  po změně výběru  na UMTS_advanced  

se z nabízených objektů zvolí: 

- 3* umts_node_b_3sector_adv 

 

     Po další změně možnosti v seznamu na ethernet_advanced  se vybere: 

- 2* ethernet_server_adv a nazvu je HTTP_server a FTP_server 

 

     Poté se nalezne další skupina v seznamu internet_toolbox  a zvolí se prvky: 

- Application_Config, 

- Profile_Config, 

- ethernet4_slip8_gtwy, 

- ethernet16_switch 

 

     Dále se zvolí utilities a vybere se prvek: 

- QoS Atribute Config 

 

     Následuje poslední změna v seznamu nabídky Object Palette  a to 

IP_Station_Models  a výběr položky ze seznamu: 

- ethernet_ip_station 

 

     Vybrané objekty se dále propojí kabeláží. Na spojení Node_B  s RNC a RNC s SGSN 

se vybere z Object Palette: (UMTS)  obousměrnou linku ATM_adv . K propojení  SGSN 

s GGSN a GGSN s Routerem  je volena linka PPP_DS3. Jako poslední linka se využije 

10BaseT , kterou se propojí Switch  s HTTP_server , Switch  s FTP_server  a Switch  

s Router . Na Obr. 4.2 je zachycena nabídka kabeláže. 
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Obr.4.1 Nabídka Object patlete / UMTS / Node Models  

 

 
Obr.4.2 Nabídka kabeláže v Object patlete / UMTS / Link Models  
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     Dále se v položce Topology  → Open Annotation Palette  zvolí kruhová buňka a vloží 

se do mapy. Tímto způsobem do modelu vložím 9 buněk. Každá buňka se vyplní jinou 

barvou (po kliku pravého tlačítka myši na kružnici, je volena možnost  Edit Attributes  → 

fill-fill ), dále se vyplní k položkám width a height hodnota 0,0097 (zjištěno 

experimentálně)  a jednotlivé buňky se pro přehlednost pojmenují. Kompletní mapa sítě 

potom vypadá jako na následujícím Obr. 4.3. 

 

 
Obr.4.3 Vytvo řená mapa sít ě 

 
 

4.3 NASTAVENÍ PARAMETRŮ SEGMENTŮ SÍTĚ 

 

4.3.1 Nastavení Node B 

 
     Pravým tlačítkem se klikne na objekt Node B_1 , otevře se okno Edit Attributes  (toto 

menu se dá stejným způsobem vyvolat u všech dalších objektů projektu), kde byly 

nastaveny následující atributy:  

- UMTS Cell ID , kde se jednotlivým buňkám přiřazují identifikační čísla. V případě 

Node B_1 : 0, 1, 2  (Cell 0 = 0, Cell 1 = 1 a Cell 2 = 2). Při nastavování Node B_2  

se zvolí 3, 4 a 5 a nakonec u Node B_3  se označí buňky 6, 7 a 8,  
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- UMTS Cell Pathloss Parameters 

a) Shadow Fading Standard Deviation , kde se navolí hodnota odchylky 

sigma, v mém případě hodnota 0,5.  

b) Numer of Floors  se nechá nepoužitá, využívá se v případě, že má Pathloos 

Model  nastaven atribut Indoor Office  pro nastavení počtu podlaží. 

c) Pathloos Model  navolí se možnost Vehicular Environment . Tento atribut 

slouží k určování výkonu přijímaného signálu.  

 

     U nastavení Node B_2  a Node B_3  se potom postupuje zcela stejným způsobem. 

Okno nastavení Node B_2  je zachyceno na Obr. 4.4. 

 

 

 

 

Obr.4.4 Okno nastavení Node B_2  
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4.3.2 Nastavení RNC 

 
     Hodnoty RNC byly nastaveny pro povolení soft a softer handoveru, aby se dal model 

využít případně i pro měření těchto procesů. Po rozkliknutí Edit Attributes  → UMTS RNC 

Parameters  → Handover Parameters  se zvolí u položky Soft Handover  možnost 

Supported  a u položky Aktive Set Size  hodnotu 2. Dále se nastaví Edit Attributes  → 

UMTS RNC Parameters  → Data Channel Config (Per QoS) → Background → UL 

TrChnl Info → Transmission Time Interval (ms) na hodnotu  20.  TTI je doba, za kterou 

se přenesou data transportním kanálem z MAC vrstvy na fyzickou vrstvu. TTI má přímý 

vliv na zpoždění, v Release 5 byl zkrácen z 10ms na 2ms. Z důvodu úspory energie 

terminálu na okraji buňky se ale stále používá TTI 10ms. Hodnota 20ms byla zvolena 

z experimentálních důvodů.  

 

4.3.3 Nastavení Application Config  

 
   Klikem na objekt Aplikace , se opět vyvolá Edit Attributes  → Application Definition  a 

v položce Numer of Rows  nastavím hodnotu na 3 (VoIP, FTP a HTTP). 

 

Nastavení FTP aplikace 

 

     Myší se klikne na row 0 , načež se zobrazí podřazené položky, kam se do řádku Name 

zadá FTP_application . Poté je kliknuto na položku FTP_application  a dalším klikem se 

rozbalí menu předdefinovaných aplikací Description . Vybere se Ftp . Zvolí se Edit , kde 

se dají nastavit parametry pro aplikaci FTP: 

- Command Mix (Get / Total) , zde se zadá hodnota 50%, která vyjadřuje poměr pro 

Upload a Download v procentech, 

- Inter – Request Time (seconds)  vybere se možnost exponential (10) , která 

udává časový interval v sekundách mezi vyslanými žádostmi směřovanými na Ftp 

server,  

- File size (bytes) , zadá se constant (500000) , tato hodnota určuje průměrnou 

velikost přenášeného souboru v bytech, 

- Symbolic Server Name , pro jednoduchost bylo zvoleno symbolické jméno serveru 

FTP Server , 

- Type of Service , tímto parametrem je určeno řízení QoS, určující prioritu aplikace. 

Nastaví se Best Effort (0).  
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- RSVP Parameters , tento parametr nebude využíván, jedná se o rezervaci šířky 

pásma. Nechá se tedy předvyplněný None . 

 

Nastavení FTP aplikace je vyobrazeno na následujícím Obr. 4.5. 

 

 
Obr.4.5 Okno nastavení FTP aplikace  

 

Nastavení HTTP aplikace 

 

     Postup je velice podobný, jako v případě nastavení FTP aplikace. Tedy klikem myší na 

row 1 , po rozbalení seznamu se doplní do řádku Name  HTTP_application . Pak se na 

položku HTTP_application  klikne a rozbalí se tak menu předdefinovaných aplikací 

Description  a vybere se Http . Zvolí se Edit  , kde se nastaví parametry pro aplikaci HTTP: 

- HTTP Specification  → HTTP Version , jako podporovaná verze protokolu http se 

zvolí HTTP 1.1, 

- Max Connection , zadá se hodnota 2, která určuje maximální počet připojení na 

HTTP Server, 
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- Max Idle Period (seconds) , vybere se možnost constant (10) , která udává 

maximální časový interval v sekundách mezi vyslanými žádostmi směřovanými na 

Http server, 

- Numer of Pipelined Requests , zvolí se variantu All Inlined Obejct in a Page . 

Tento parametr stanovuje maximální počet žádostí ukládaných do vyrovnávací 

paměti jednou aplikací, 

- Request Size (bytes) , nastaví se constant (100000) , kriterium vymezuje velikost 

jednoho požadovaného objektu,  

- Page Interarrival Time (seconds) , vybere se možnost exponential (20) . Jedná 

se o časový interval mezi staženými stránkami, 

- Page Properties , zde se vyplní dva řádky: 

a) 1. řádek:   

– Object Size (bytes/object) , specifikace velikosti objektů. 

Nastaví se uniform_int: Minimum outcome 2000000  a 

Maximum outcome 10000000 , 

– Number of Objects (objects/page)  vyjadřuje množství objektů 

na  stránku. Vybere se možnost constant  (1) , 

– Location , navolí se jméno serveru HTTP Server , kde je objekt 

umístěn, 

b) 2. řádek:   

– Object Size (bytes/object) , nastaví se uniform_int: Minimum 

outcome Large Image  a Maximum outcome Large Image , 

– Number of Objects (objects/page) , vybere se možnost 

constant(7) , 

– Location , je navoleno jméno serveru HTTP Server . 

- Server Selection  → Initial Repeat Probability ,  vybere se alternativa Browse , 

jedná se o parametr udávající pravděpodobnost stahování ze serveru, 

- Pages per Server  udává počet stažených stránek na jeden server. Zde se zvolí 

možnost exponencial (20) , 

- Type of Service , nastaví se Standard (2) , 

- RSVP Parameters , opět se nevyužije a nechá se tedy předvyplněný None . 

 

 

Nastavení VoIP aplikace 

 

     I tento postup nastavení je velice podobný oběma předcházejícím. Klikem myší 

tentokrát na row 2 , po rozbalení seznamu se doplní do řádku Name VoIP_Application . 
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Po kliku na položku VoIP_application  a rozbalení menu Description  se vybere Voice . 

Zvolí se Edit  a pro tuto aplikaci se nastaví následující parametry: 

- Silence Lenght (seconds) , zvolí se výchozí nastavení default . Jedná se o 

parametr vyjadřující délku prodlevy mezi příchozím a odchozím hovorem, 

- Talk Spurt Lenght , opět se volí výchozí nastavení default . Tento parametr 

vymezuje prodlevu mezi řečí a tichem, 

- Symbolic Destination Name , zde se vybere možnost Voice Destination , jde o 

symbolické jméno cílového klienta, 

- Encoder Scheme , použije se kodér GSM FR, 

- Voice Frames per Packet , vyplní se hodnota 1. Udává počet hlasových rámců na 

paket, 

- Type of Service  se nastaví na možnost Interactive Voice (6) , 

- RSVP Parameters , jako v předchozích případech není využito a nechá se tedy 

předvyplněné None, 

- Trafic Mix (%),  vybere se možnost All Discrete . Je to vyjádření poměru provozu 

hlavního a na pozadí,   

- Signaling  je ponecháno přednastavené None. Určuje způsob sestavení a zrušení 

hovoru, 

- Compression Delay (seconds) , nastavil jsem hodnotu 0,02. Jde o zpoždění 

z důvodu komprese, 

- Decompression Delay (seconds) , nastaví se stejná hodnota jako 

v předcházejícím bodě 0,02. V tomto případě se jedná o zpoždění z důvodu 

dekomprese. 

 

4.3.4 Nastavení Profile Config 

 
     Klikne se na objekt Profily  a opět se klikne na možnost Edit Attributes . Dalším klikem 

na Profile Configuration  a v pravé části řádku Numer of Rows  se zvolí hodnota 3. Tím 

se vytvoří tři profily, které se budou dále konfigurovat. 

  

Nastavení FTP profilu 

 

     Klikne se na první nově vytvořený řádek s vepsaným textem: Enter Profile Name . 

Jako první je doplněno jméno hned do prvního řádku Profile Name . Začne se třeba 

FTP_profil em a také se tak může nazvat.  Dále se rozklikne položka Applcations  a hned 

v dalším řádku se změní hodnota Numer of Rows  na 1. Vytvoří se tak další menu, které 
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se rozbalí a do řádku Name se vybere FTP_application .  U parametru Start Time Offset 

(seconds)  se změní hodnota na constant (5) . Dále se změní parametry Operation Mode  

na alternativu Simultaneous  a Start Time (second)  opět na constant (5) . Nastavení je 

patrné z Obr. 4.6, který zachycuje nastavené parametry FTP profilu a pojmenovávání 

profilu dalšího. 

 

 

 

Obr.4.6 Detailní nastavení FTP profilu  

 

 

Nastavení HTTP profilu  

 

     Nastaví se až na maličkosti zcela identicky jako FTP profil , samozřejmě jméno profilu 

bude HTTP_profil  a při výběru z možností se zvolí HTTP_application . U parametrů Start 

Time Offset (seconds)  a Operation Mode  se nastaví hodnoty shodně s FTP_profilem , 

jen u Start Time (second)  se navolí hodnota constant (10)  viz. Obr. 4.7. 
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Obr.4.7 Nastavení HTTP profilu  

 

 

Nastavení VoIP profilu 

 

     Nastavení bude opět velice podobné, profil se pojmenuje VoIP_profil  a při volbě 

aplikace se zvolí VoIP_aplication . Parametru Start Time Offset (seconds)  se přidělí 

hodnota constant (10) , Operation Mode  se nastaví shodně s předcházejícími profily a u 

Start Time (second)  se navolí constant (200) . Nasledující Obr. 4.8 ukazuje konečné 

nastavení všech profilů. 
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Obr.4.8 Okno nastavení profil ů 

 

 

4.3.5 Nastavení server ů  

Nastavení FTP serveru 

 

     Myší se klikne na objekt FTP, zvolí se možnost Edit Attributes , rozbalí se možnost 

Applications , klikne se do pravé části řádku Application : Supported Services  a vybere 

se možnost Edit . Otevře se  okno kam se klikne do pole s popisem Rows  v levé části dole 

a vybere se z nabízených číslic 1. V okně se objeví řádek s názvem None , klikne se do 

sloupce Name a vybere se již nadefinovaná možnost FTP_application . V druhém sloupci 

Description  je ponechána předvolba Supported . Další klik směřuje do pravé části řádku 

Application : Supported Profiles  zvolí se Edit a v podobném okně se navolí hodnota 

Rows  na 1, poté se opět objeví nový řádek a po kliku na něj se rozbalí několik 

nadefinovaných možností, zvolí se FTP_profil . Ostatní hodnoty zůstanou přednastaveny. 
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Nastavení HTTP serveru   

 

     Postup je zcela stejný jako při nastavení FTP serveru s tím rozdílem, že u nastavení 

položky Application  : Supported Services  se místo FTP_application  zvolí 

HTTP_application . Stejně tak u nastavení Application  : Supported Profiles  se zvolí 

možnost HTTP_profil .  

 
 

4.3.6 Nastavení UE 

Nastavení FTP a HTTP klienta  

 

     Po vyvolání Edit Attributes se jako první klient pojmenuje v prvním řádku Name, pak už 

se rozklikne položka Applicattion  → Applicattion: Supported Profiles  a u Number of 

Rows  se vybere z nabídky číslo 1. Vytvoří se nový řádek None , ten se rozklikne a v řádku 

Profile Name se opět s nabídky vybere již vytvořený FTP_profil . V případě HTTP klienta 

se postupuje obdobně, namísto FTP_profil u se zvolí HTTP_profil.  Konfigurační okno je 

zachyceno na Obr. 4.9. 

 

Nastavení VoIP klienta   

 
     Opět se vyvolá Edit Attributes  a klient se pojmenuje. Do položky Number of Rows , ke 

které se dostaneme po rozkřiknutí položky Applicattion  → Applicattion:Destination 

Preference , se doplní číslo 1. Tím vznikne nový řádek nazvaný All Applications  po jeho 

rozkřiknutí se klikne do pravé části řádku Application  a vybere se VoIP_application. Dále 

se rozbalí řádek Actual Name a do Number of Rows  se opět vyplní 1. Rozbalí se vzniklý 

řádek a po kliku do pravé části řádku Name se vybere QoS client .  

     Na řádku  Applicattion: Supported Services  se klikne do pravé části na None  a zvolí 

se Edit . Vpravo dole v nově otevřeném okně se změní hodnota Rows , z 0 na 1. Klikne se 

na nový řádek na None  a vybere se jediná nabízená možnost VoIP_aplication  druhý 

sloupec Description  se nechá předvyplněn Supported . Toto nastavení zachycuje Obr. 

4.10. 
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   Obr.4.9 Konfigura ční okno UE (HTTP)  

 

 

     Jako další se rozbalí poslední položka Edit Attributes tedy UMTS.  Dále se pak 

rozklikne UMTS Logical Signaling Channel Configuration  → Logical Signaling 

Channel Definitions  a v řádku Number of Rows  se doplní číslo 2.  

 

     Rozklikne se první nově vzniklý řádek Row 0 . Do řádku Name se pojmenuje a v pravé 

části řádku Mapped Signaling Procedures  se zvolí Edit . V pravo dole nově otevřeného 

okna se zadá hodnota 5 Rows  a do jednotlivých řádkům se vybere ze seznamu RB 

Setup, RB Release, RB Reconfig, Active Set Update a Physical Channel 

Reconfiguration . Do následujících řádků Priority  a Weight  přijde hodnota 2.   
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Obr.4.10 Konfigurace UE (VoIP)  
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     Pak přichází na řadu druhý vzniklý řádek Row 1 , opět se nějak pojmenuje a postupuje 

se dále jako v předchozím případě, u položky Rows  se zvolí ale hodnota 4. Do 

jednotlivých řádků se vyberou možnosti: Service, PDP Context Activation, PDP Context 

Modification  a Measurement Report . 

 

     Po rozkliknutí dalšího řádku UMTS PDCP Compresion  se v prvním řádku Status  

změní volba na Enable. 

 

     Další úprava se provede v dalším řádku UMTS QoS Profile Configuration → 

Conversational → Bit Rate Config → Maximum Bit Rate Uplink (kbps) , původní 

hodnota se změní na 200. stejná hodnota se nastaví i pro downlink. Tato bitová rychlost 

se nastaví i u další položky Streaming (UMTS QoS Profile Configuration → Streaming 

→ Bit Rate Config → Maximum Bit Rate Uplink (kbps) i Maximum Bit Rate Downlink 

(kbps)) . 

 

4.3.7 Nastavení sledovaných parametr ů 

 

     Následující konfigurací se zvolí parametry, které se budou během simulace sledovat a 

následně se z nich vytvoří grafy. 

 

     Pravým tlačítkem se klikne do volného prostoru a ze zobrazeného menu se vybere 

položka Choose Individual DES Statistic. Objeví se okno Chaose Result  se třemi 

hlavními položkami. Rozklikne se první z nich Global Statistics  a označí se položky Ftp, 

HTTP a Voice . Poté se rozbalí druhá položka Node Statistics a označí se položky Client 

Ftp, Client Http, Server Ftp, Server http, UMTS Cel l, UMTS UE RLC/MAC (PRE PHY 

CHNL), Voice Called Party a Voice Calling Party. 

 

4.4 SIMULACE 

      Vstupní okno pro zadání parametrů simulace se spouští tlačítkem . Okno se 

nazývá Configure \ Run DES. Do parametru Duration  (doba simulace) jsem zadal 

hodnotu 40 minute(s) , další parametr Value per statistic  (počet uložených hodnot 

z každé statistiky) byl nastaven na 1000. Parametr vyjadřující po kolika událostech se 

zaktualizuje křivka událostí Update interval  se nastaví na 500000. Ostatní hodnoty se 

nechají přednastaveny. Celé okno je znázorněno na Obr. 4.11. 
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   Obr.4.11 Nastavení parametr ů simulace 

 

     Simulace samotná se spustí tlačítkem Run . Spustí se 40-ti minutová simulace sítě, 

která v reálném čase trvá podstatně kratší dobu. Průběh simulace je zobrazován v okně, 

ve kterém je možno simulaci pozastavit, či úplně zastavit. Po dokončení simulace se 

v tomtéž okně vypíší základní informace o jejím průběhu viz Obr. 4.12. Pak je možné okno 

zavřít tlačítkem Close  a tlačítkem  vyvolat okno Results Browser , kde je již možné 

sledovat vybrané výsledky simulace jednotlivých sledovaných parametrů ve formě grafů. 

 

 
   Obr.4.12 Informace o pr ůběhu simulace 
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4.4.1 Změna QoS parametr ů v dalších scéná řích 

 
     Program OPNET umožňuje vytvořit několik scénářů (různých nastavení) pro již 

vytvořenou síť.  Vytvoří se tedy dva další scénáře, v nichž se upraví některé parametry, 

provede se simulace všech scénářů a potom je možné výsledky simulací zobrazit do 

společných grafů. Tlačítkem Scenarios → Duplicate scenario  se vytvoří nový scénář, 

který je identický s původním. V nově vzniklém scénáři se upraví následující parametry: 

    

     U všech tří použitých klientů se změní maximální bitová rychlost. Tedy u VoIP klienta 

se sníží maximální bitové rychlosti v konverzační a kontinuální třídě. Zvolí se Edit 

Attributes →  UMTS → UMTS QoS Profile Configuration , kde se nacházejí jednotlivé 

třídy. Dále se tedy vybere Conversational → Bit Rate Config . V řádcích Maximum Bit 

Rate Uplink  a Maximum Bit Rate Downlink  se sníží hodnota z původně nastavených 

200 na 64. Tímto nastavením zúžíme šířku přenosového pásma a bude sledován vliv šířky 

pásma na provozní hodnoty, jako je kupříkladu Jitter. Stejným způsobem se sníží bitová 

rychlost i pro kontinuální třídu (Streaming) . Nastavení těchto rychlostí je znázorněno na 

Obr. 4.13. 

 

     Podobným způsobem jako u hlasového klienta se sníží bitová rychlost u HTTP a FTP 

klientů pro interaktivní třídu (Interactive)  a třídu služeb na pozadí (Backround) . Původně 

byly pro obě tyto třídy u obou klientů nastaveny hodnoty maximálních rychlostí 64 kb/s. 

Hodnoty se zmenší na poloviční velikost tzn. 32 kb/s. 

 

     Podle už popsaného postupu se vytvoří další scénář (kopie původního) a tentokrát se 

změní nastavení kódového poměru pro uplink i downlink. To se upravuje v nastavení 

RNC. Klikne se tedy pravým tlačítkem myši na RNC, zvolí se Edit Attributes  → UMTS 

RNC Parameters  → Channel Congiguration  →  Data Channel Config.  Parametry 

sem spadající se opět nastavují pro každou QoS-třídu zvlášť. V každé třídě se nachází 

položky UL TrChnl Info  a DL TrChnl Info , ve kterých se provede změna hodnoty 

v položce Coding Rate z původní 1/3 na 1/2 viz.Obr.5.14. , jiné hodnoty v programu 

nejsou ke konvolučnímu kódování k dispozici. Tímto způsobem bude ovlivněno 

vybavování jednotlivých výstupních dat a zkoumán jeho vliv na QoS, tzn. parametry jako 

je zpoždění. 
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Obr.4.13 Snížení maximálních bitových rychlostí VoI P klienta  

pro konverza ční a kontinuální t řídu 
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Obr.4.14 Zm ěna hodnoty kódového pom ěru  

 

4.5 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SIMULACÍ 

 

     Po provedených úpravách jsou dva nově vytvořené scénáře uloženy a spustí se 

simulace všech tří scénářů. Po vyvolání okna Results Browser  lze již zobrazovat 

jednotlivé grafy dle simulace a sledovaného parametru. Zvolí se zobrazení vybraného 

sledovaného parametru všech tří scénářů do jednoho grafu. 

 

     Ze všech grafů jsem vybral pro srovnání sledovaných parametrů jednotlivých scénářů 

následující:  

• FTP – přenos Obr. 4.15 

• HTTP – přenos Obr.4.16 

• Jitter Obr.4.17 

• Paketové end-to-end zpoždění ve VoIP přenosu Obr. 4.18  
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FTP přenos 

 

     Výsledná simulace FTP přenosu je ovlivněna velikostí přenášených binárních dat, která 

byla nastavena na hodnotu 500kB a současným provozem HTTP a VoIP. V případě 

nastavení simulace, dle scénáře „Původní scénář“, tedy beze změny původní bitové 

rychlosti na UE a kódového poměru na RNC byla výše uvedená data přenesena 

v průběhu simulace za 500 sekund viz. Obr.4.15. Přenosová rychlost systému UMTS pro 

FTP přenos tedy vykazovala hodnotu 1 kB/s. Proto také tento test neměl trvání nastavené 

hodnoty 40 minut. Režim přenosu byl zvolen 50% a část tohoto přenosu tvořily řídící data 

systému, proto zde došlo k redukci přenosové rychlosti z 8kB/s na 1kB/s. V reálném 

prostředí musíme brát v úvahu i počet účastníků v dané buňce a nastavení systému 

provozovatele sítě.  

 

     Pokud byl změněn parametr bitové rychlosti UE dle scénáře „Bitová rychlost“ na 

poloviční hodnotu, byla ovlivněna výsledná kvalita QoS na tomto koncovém UE. Celkový 

časový přenos FTP dat zaznamenal nárůst 45%.  

 

     Poslední scénář pro přenos FTP dat zahrnoval změnu kódového poměru kodéru 

konvolučního kódování. Změnou  poměru 1/3 na poměr 1/2 dle scénáře „Kódový poměr“  

byla ovlivněno QoS vůči RNC a to jeho rychlostí kódování. Celková přenosová rychlost 

systému ovlivněna všemi provedenými změnami činila 0,8kB/s.  

 

     Na grafickém výstupu simulace viz. Obr 4.15. je znázorněna závislost konstantní bitové 

rychlosti timeslotu a doby trvání přenosu. Podle žádosti UE či RNC o restrikci provozu byly 

jednotlivé timesloty s nulovou hodnotou přenášených dat pro dodržení požadované 

rychlosti či kódování.  

 

HTTP přenos 

 

    Zde byly provedeny jednotlivé restrikce provozu podle stejného postupu ovlivnění QoS  

jako v případě FTP přenosu. Podle HTTP serveru, kde se provedlo nastavení jednotlivých 

maximálních velikostí objektů, lze viz. Obr 4.16. vysledovat následná závislost 

propustnosti sítě. V případě neomezení provozu při počátečním časovém úseku dovoloval 

systém načtení většího objemu těchto objektů a následně se v delším časovém úseku  

přenosová rychlost ustálila s ostatními. V tomto typu testu není zohledněno ukončení 
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HTTP přenosu. Celkovou přenosovou rychlost, neboli načtení celého obsahu HTTP by 

bylo možno zohlednit právě v závislosti na konečném časovém údaji. 
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Obr.4.15 FTP p řenos  
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Obr.4.16 HTTP p řenos  
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Jitter 

 

     Na obrázku viz. Obr.4.17 je znázorněn graf zachycující jiter ze stejného typu testu. 

Jitter původního scénáře dosahuje nejvyšších hodnot dosahujících 255ns. Po 

550s simulace se již konstantně drží na nulové hodnotě. Dochází zde k rychlému 

vyrovnání kolísání zpoždění. U scénáře s upravenými rychlostmi dosahuje jitter maxima 

kolem 70ns po asi 300s simulace.  Zcela zaniká po 1100s simulace. Nejnižší maximální 

hodnota jitteru byla zaznamenána při simulaci scénáře se změnou kódového poměru. 

Jitter v tomto případě dosahuje hodnoty 54 ns Více se již neprojevil stejně jako u 

předchozího scénáře po 1100s simulace. Na UE byl nastaven parametr WRR, proto při 

větším objemu příchozích dat docházelo k maximálním hodnotám jitteru při započetí 

spojení. 
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Obr.4.17 Jitter 
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End – to – End  zpoždění ve VoIP přenosu  

 

     U tohoto parametru se zohledňuje příspěvkové zpoždění každého prvku přenosové 

sítě. Značné zpoždění viz. Obr. 4.18 ve všech třech případech nastavení bylo ovlivněno 

FTP a HTTP  přenosy. Dle ITU-T G.114 doporučení by celková doba zpoždění neměla 

přesahovat 150 ms k dosažení vysoké kvality hlasového přenosu. V případě simulace se 

pohybovala hodnota zpoždění mezi 790ms a 850ms. Způsobeno nastavením priorit. 
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Obr.4.18 Paketové end-to-end zpožd ění při hlasovém p řenosu 
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ZÁVĚR 

    UMTS rozšiřuje možnosti GSM a GPRS ve všech aspektech, poskytuje širokou škálu 

multimediálních mobilních služeb, jejichž rychlosti přenosu dat mají vysoký potenciál. 

UMTS infrastruktura potřebuje vyhovět různým typům aplikací na stejném mediu. 

Požadavky se významně mění podle typu přenosu v rámci šířky pásma, zpoždění a ztráty 

rychlosti. Tyto trendy vyžadují používání účinných end-to-end QoS mechanismů.  

  

     Kompletní QoS řešení, ve kterém jsou aplikované různé QoS mechanismy na různých 

rozhraních dosahuje již velmi dobrých parametrů nejrůznějších služeb. QoS na Iub, Iur a 

Iu- CS rozhraních je aplikována v ATM úrovni. IP DiffServ nad ATM je implementovaný na 

Iu- PS rozhraní. V UMTS jádrové síti je QoS zaručená použitím IP DiffServ nad MPLS. 

Tato architektura ukazuje svou dobrou flexibilitu a možnosti rozšíření při přemisťování 

UTRANu z ATM na IP základ. 

 

     Ze simulace tří scénářů současného provozu FTP, HTTP a VoIP se změnou 

v nastavení maximální bitové rychlosti a kódového poměru vyplývá, že vybrané parametry, 

které byly měněny, mají zjevný vliv na výslednou kvalitu služeb. Tím tedy i na celkový 

provoz v UMTS síti. Zejména u VoIP přenosu, kdy požadujeme co nejmenší paketové 

zpoždění, bychom lepších výsledků dosáhli změnou QoS, kupříkladu zvýšením priority pro 

tyto data. Výsledky http či FTP přenosu v tomto případě testů vyhovují. Zde záleží na 

individuální dohodě  SLA, podle které se nastavují parametry QoS.  
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SEZNAM ZKRATEK  

3GPP The 3rd Generation Partnership Project 
AMR Adaptive MultiRate  
ATM Asynchronous Transfer Mode 
AuC Authentication Center 
BER Bit Error Ratio 
BGW Billing Gateway 
BS bearer services 
BSS   Base Station Subsystém 
CAC Call Admission Kontrol 
CBR Constant Nitráte 
CCIR International Consultative Committee on Radio Communications 
CCITT Commité Consultatif International de Télegraphique et Téléphonique 
CDMA Code Division Multiple Access 
CM Communication Management  
CN Core Network 
COPS Common Open Policy Service 
CS (doména) Circuit Switched Domain 
DECT Digital Enhanced Cordless Telephone 
DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol 
DiffServ Differentiated Services 
DNS Domain Name Systém 
DRNC Drift RNS  
DTI Data Transmission Interface 
EDGE Enhanced Data Rates for Global Evolution 
EUDCH Enhanced Uplink for Dedicated CHannels 
FDD Frequency Division Duplex 
FDMA Frequency Division Multiple Access 
FIFO First In, First Out  
FOMA Freedom Of Mobile multimedia Access 
FPLMTS Future Public Land Mobile Telecommunication System 
Gc Interface Between a GGSN and a HLR 
GGSN Gateway GPRS Support Node 
Gi Interface Between a GGSN and External IP Networks 
GMSC  Gateway Mobile Switching Center 
Gn Interface Between a SGSN and a GGSN 
GPRS General Packet Radio Service  
Gr Interface Between a SGSN and a HLR 
Gs Interface Between a SGSN and a VLR 
GSM Global System for Mobile communications 
GTP GPRS Tunnelling Protocol  
GUP Generic User Profile (GUP) 
HCS  Hierarchical Cell Structure 
HLR Home Location Register 
HSDPA High Speed Downlink Packet Access 
HSDPA/HSUPA  High Speed Download/Upload Packet Access 
HSS Home Subscriber Server 
HSSI High-Speed Serial Interface 
HSUPA High Speed Uplink Packet Access 
IETF Internet Engineering Task Force 
IMS  IP Multimedia Subsystém 
IMSI  International Mobile Subscriber Identity 
IMT-2000 International Mobile Telecommunications-2000 
IntServ Integrated Services 
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IP  Internet Protocol 
ISP Internet Service Provider  
ITU  International Telecommunication Union 
ITU-R ITU Radiocommunication sector 
ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector 
Iu Interconnection Point Between an RNC and a CN 
IuB Iu Bearer 
Iub Interface Between an RNC and a Node B 
IuCS Iu Circuit Switched Domain 
IuPS Iu Packet Switched Domain 
Iur Interface Between Two RNCs 
LTE Long Term Evolution 
MAP Mobile Application Part 
MAC Medium Access Kontrol 
MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) 
ME Mobile Equipment 
MM Mobility Management 
MPLS Multi Protocol Label Switching  
MS Mobile Station 
MSC   Mobile Switching Center 
MSS Mobile Satellite Services 
MTP Message Transfer Part 
NBAP Node B Application Part 
N-ISDN Narrowband Integrated Service Digital Network 
NMT Nordic Mobile Telephone 
Node B  Node Base 
NRT Non-Real-Time 
NSS Network and Switching Subsystém 
PCC Power Control Command 
PCS Personal Communications Service 
PDF Policy Decision Function 
PDN Packet Data Network 
PDP Packet Data Protocol  
PHB Per-Hop Behavior  
PHS Personal Handyphone Systém 
PLMN Public Land Mobile Network  
PS (doména) Packet Switched Domain 
PSTN Public Switched Telephone Network 
QoS Quality of Services 
RAB Radio Access Bearer 
RAC Radio Admission Kontrol 
RAN Radio Access Network 
RANAP Radio Access Network Applicatio Part 
RB Radio Bearer 
RNC Radio Network Controller 
RNS Radio Network Sub-systém 
RNSAP Radio Network Subsystém Application Part 
RRM Radio Resource Management  
RSVP Resource ReSerVation Protocol 
RT Real-Time 
SCCP Signaling Connection Control Part 
SDP Session Description Protocol  
SF Spreading Factor 
SGSN Serving GPRS Support Node 
SIR Signal to Interference Ratio 
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SLA Service Level Agreements 
SMSC SMS Center 
SRNC  Serving RNC 
SRNS Serving Radio Network Subsystém 
TCAP Transaction Capability Application Part 
TCP Transmission Control Protocol 
TDD Time Division Duplex 
TDMA Time Division Multiple Access 
TFO Tandem Free Operation  
TFT Traffic Flow Templates  
TTI Time Transmission Interval  
UDP User Datagram Protocol 
UE User Equipment 
UMTS Universal Mobile Telecommunications Systém 
USIM  UMTS Subscriber Identity Module 
UTRA UMTS Terrestrial Radio Access 
VBR Variable Nitráte 
VLR  Visiting Location Registr 
VoIP Voice over Internet Protocol 
W-CDMA Wideband Code Division Multiplex access 
WFBA Weighted Fair Buffer Allocation 
WFQ Weighted Fair Queuing  
WRED Weighted Random Early Discard  
WRR Weighted Round Robin 
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• bc_prace (práce v elektronické podobě) 
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