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Instalace a konfigurace IP Multimedia Subsystem 

CÍL ÚLOHY:  

Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenta s IP Multimedia Subsystem (IMS), s principem 

fungování, instalací a základní konfigurací. Student se dále naučí nainstalovat aplikační server spolu s 

mediálním serverem a simulovat síť WAN pomoci emulovacího nástroje WANem.  

POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ:  

Počítač s virtualizačním nástrojem Virtual Box; 3x virtualizovaný operační systém Ubuntu; 

virtualizovaný operační systém Debian; virtualizovaný operační systém Windows 7; emulační nástroj 

WANem. 

ZAPOJENÍ PRACOVIŠTĚ:  

 

Název 
uzlu: 

Subsystém 
IMS 

Aplikační 
server 

Mediální 
server 

Klient pro 
Linux 

Klient pro 
Windows 

Emulátor 
WAN 

IP 
adresa: 

192.168.1.5 192.168.1.6 192.168.1.7 192.168.1.10 192.168.1.11 192.168.1.15 
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Operační systémy v této laboratorní úloze jsou virtualizovány pomoci programu VirtualBox od 

společnosti Oracle. Jako síťové rozhraní používají eth0, které je v programu VirtualBox nastaveno na 

Síťový most. Proto se virtuální počítače tváří jakoby byly připojeny přímo do sítě, stejně jako 

kterýkoliv jiný počítač v laboratoři. Skrze toto rozhraní mohou tedy komunikovat mezi sebou 

a přistupovat k Internetu stejně jako ostatní počítače.  Virtualizované stroje obsahují základní 

instalace vybraných operačních systémů a během provádění pokynů v laboratorní úloze bude 

vytvořeno spojení tak jak je vidět na obrázku. 

Přihlašovací údaje k operačním systémům jsou:  

 student/student (pokud vyučující nezvolí jinak). 

ÚKOLY:  

1. Seznámení se sse subsystémem IMS a fungováním jednotlivých protokolů/entit. 

2. Instalace a konfigurace IP Multimedia Subsystem. 

3. Instalace a konfigurace mediálního serveru. 

4. Instalace a konfigurace aplikačního serveru. 

5. Spuštění a konfigurace emulátoru WAN sítě. 

6. Instalace a konfigurace IMS klientů. 

7. Otestování provozu a vyzkoušení chybových stavů. 

TEORETICKÝ ÚVOD  

IP Multimedia Subsystem (IMS) je globální systém, který poskytuje přístupově nezávislé služby, jenž 

jsou založeny na připojení skrze Internet Protocol (IP). Dovoluje různé druhy multimediálních služeb 

koncovým uživatelům bez rozlišení z jakého zařízení nebo systémů se připojují koncoví uživatelé. 

 

Obrázek 1 -  IMS v konvergovaných sítích. 
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Entity systému 

IP Multimedia Subsystem lze rozdělit do 6 hlavních kategorií, kde každá entita následně vykonává 

rozdílnou činnost. Jedná se o: 

 skupinu entit pro řízení a směrování (CSCF) 

 databáze (HSS, SLF) 

 služby (aplikační server, MRFC, MRFP) 

 prvky propojující rozličné sítě (BGCF, MGCF, IMS-MGW, SGW) 

 doprovodné funkce (PCFR, SEG, IBCF, TrGW, LRF) 

 funkce zpoplatnění (online/offline) 

 

 

Obrázek 2 - Koncept IMS sítě - rozvržení entit. 

 

Call Session Control Functions (CSCF) 

Skupina entit označována jako CSCF slouží ke zpracování SIP signalizačních zpráv v IMS. Jsou 

rozděleny na 4 typy: Proxy-CSCF (P-CSCF), Interrogating-CSCF (I-CSCF), Serving-CSCF (S-CSCF) 

a Emergency-CSCF (E-CSCF). 

Každá z těchto entit má své vlastní úkoly a funkce. Avšak první trojice má několik společných 

vlastností a to, že fungují pro registraci, sestavení spojení a směrování v SIP protokolu. Dále jsou 

všechny tři entity schopny zasílat data ohledně zpoplatnění. P-CSCF a S-CSCF mají pak dále společné 
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to, že dokáží ukončit spojení na základě chování uživatele. Tedy když S-CSCF zaznamená informace 

o položení hovoru nebo P-CSCF dostane informaci, že přenašeč dat byl ztracen. Obě entity jsou pak 

dále schopny kontrolovat obsah SIP žádostí a odpovědí a také informací v SDP (zda-li jsou dodrženy 

stanovené kodeky a typy přenášených médií, které byly mezi uživateli stanoveny). 

P-CSCF 

Proxy Call Session Control Function slouží, jak už název napovídá, jako takový proxy bod, který 

přeposílá obdržené požadavky. Jedná se o bod, který v IMS uživatel kontaktuje jako první. Do P-CSCF 

je tedy zasílána veškerá SIP signalizace od uživatele a opačně. P-CSCF má 4 hlavní úkoly: 

 komprese/dekomprese protokolu SIP - Protože protokol SIP je textově založeným 

protokolem, obsahuje velké množství hlaviček, parametrů, rozšíření a bezpečnostních 

informací. Kvůli tomu tak 3GPP ustanovilo, že kvůli zrychlení musí být mezi koncovým 

zařízením a P-CSCF podporována komprese tohoto protokolu. Koncové zařízení si tedy může 

vyžádat komprimované zprávy a P-CSCF tak musí být schopné tyto zprávy komprimovat 

či opačně zase dekomprimovat. 

 integrita SIP signalizace a zabezpečení pomoci IPSec - P-CSCF je zodpovědná za zajištění 

bezpečnosti, udržení integrity a zajištění soukromí pro SIP signalizaci. Proto je během první 

registraci mezi koncovým zařízením a P-CSCF vyjednáno zabezpečení skrze IPSec SA. 

 zpracování poplatků (komunikace s PCRF) - P-CSCF dokáže zasílat informace do PCRF 

v případě, kdy si operátor sítě žádá uplatnění určité komunikační politiky nebo účtování 

poplatků. PCRF pak dokáže tyto informace zasílat dále a to na přístupové brány (například 

GGSN). Díky P-CSCF a PCRF je pak IMS schopné získávat informace o poplatcích z jiných sítí 

a nebo naopak je do jiných sítí zasílat. Díky tomu je tak možné sjednotit poplatky pro 

uživatele, kteří nejsou v domácí síti. 

 detekce nouzových volání - Entita P-CSCF má za úkol detekovat jakékoliv nouzové volání. Ta 

přijme a přepošle entitě P-CSCF nebo odmítne a to buď na základě politiky operátora 

(nedovoluje nouzová volání přes domácí P-CSCF při roamingu) a nebo na základě možností 

sítě, kdy se jedná o starší verzi sítě nepodporující IMS funkce. 

I-CSCF 

Interrogating Call Session Control Function je kontaktním neboli dotazovacím bodem v síti operátora 

a to pro všechny připojení určená uživatelům dané sítě. Jeho IP adresa bývá obvykle uveřejněna 

v doméně DNS a tak jej lze využít jako kontaktní bod pro SIP pakety určené dané doméně. I-CSCF 

zastává 4 hlavní funkce: 

• získání následující entity - Ze serveru HSS (Home Subscriber Server) získá informaci, zda má 

komunikace dále pokračovat k S-CSCF nebo aplikačnímu serveru. 

• výběr správného S-CSCF - Na základě informací zaslaných od HSS zvolí správné S-CSCF, které 

bude následně komunikovat s uživatelem. Toto přiřazení nastává při registraci uživatele v síti 

a nebo v případě kdy uživatel není registrován, ale jde o službu spojenou s neregistrovaným 

stavem (hlasová schránka). 

• směrování SIP žádostí a odpovědí - I-CSCF má za úkol dále směrovat SIP žádost a odpovědi 

k a od přiřazeného S-CSCF nebo aplikačního serveru.  
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• ukrytí topologie sítě - Cizí IMS sítě nevidí síť kontaktovaného IMS, čímž je utajena její 

konfigurace, kapacita a celková topologie. 

S-CSCF 

Serving Call Session Control Function je tzv. obsluhující kontaktní bod celého IMS. Je to centrální uzel 

pro uživatele a je umístěn vždy v domácí IMS síti daného uživatele. Na základě nastavení 

od operátora zvládá různé operace, kdy mezi hlavní patří: 

• zpracování registrace uživatele - Pokud uživatel zašle požadavek na registraci do IMS, tak je 

tento požadavek přesměrován k S-CSCF. Ten následně stáhne autorizační data z HSS serveru 

a na základě získaných dat dále vyzve koncové zařízení (uživatele) k zadání dat pro ověření. 

Pokud proběhne ověření v pořádku, pokračuje dále v dohlížení nad registrací. Po dokončení 

registrace pak může uživatel využívat služeb IMS. 

• vytváření propojení uživatel-to-S-CSCF - Uživatelské profily jsou trvale uloženy do databáze 

HSS server od S-CSCF. Zadává do nich informace o tom, ke kterému S-CSCF mají být 

požadavky od uživatele směrovány (tyto informace získává I-CSCF). Dále jsou tam obsaženy 

informace o politice pro S-CSCF (tedy zda může uživatel využívat jenom audio nebo i video 

komponenty apod.). 

• směrovací operace - S-CSCF je zodpovědné za klíčové směrování, protože získává všechny 

počáteční a konečná spojení od koncového zařízení. Rozhoduje zda je nutné kontaktovat 

aplikační server, kdy může například získat další informace o směrování. Komunikaci 

ke koncovému zařízení pak zasílá přes P-CSCF, které je zodpovědné za komunikaci mezi IMS 

a koncovým zařízením. 

• zasílání informací do OCS - S-CSCF dále může zasílat informace spojené s účtem do online 

platebního systému za účelem účtování uživatele (podpora pro před-placené účty apod.). 

E-CSCF 

Entita Emergency Call Session Control Function má jediný úkol, a to zpracovávat nouzová volání 

a požadavky. Jedná se tedy o hovory směrované na policii, hasiče a záchrannou službu. E-CSCF vybírá 

nouzové centrum známé také jako PSAP (Public Safety Answering Point). Obvykle pro výběr 

vhodného PSAP slouží lokace volajícího (funkce Location Retrieval Function) a následně pak druh 

nouzové záležitosti (zda-li volá záchrannou službu, policii či hasiče). 

Databáze 

V IMS architektuře existují dvě hlavní databáze a to Home Subscriber Server (HSS) a Subscription 

Locator Function (SLF).  

HSS je hlavním uložištěm dat pro všechny uživatele sítě. Obsahuje data spojená se službami v síti, 

uživatelské identity (veřejná a privátní), přístupové parametry (zda je dovolen roaming, přiřazení        

S-CSCF apod.), registrační informace. Privátní identita uživatele je přidělena domácí sítí, je unikátní 

a slouží k registraci a autorizaci. Naopak veřejná identita uživatele je známá ostatním uživatelům 

a mohou ji použít k zaslání požadavku o komunikaci s daným uživatelem. Je také možné, aby jeden 

uživatel měl více veřejných identit, kdy každou z nich použije v jiném zařízení. Kromě toho pak HSS 

obsahuje Home Location Register (HLR) a Authentication Center (AUC), oboje jak pro paketově tak 

kruhově spínané sítě. 
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HLR poskytuje své funkce entitám v paketově spínaných sítích jako je SGSN a GGSN a tím tak 

zpřístupňuje uživatelům možnost využít služeb v paketově spínaných sítích. Dále pak také poskytuje 

své funkce entitám kruhově spínaným sítí jako je MSC. To dovoluje uživatelům využívat služeb těchto 

sítí a také poskytování roamingu pro GSM a UMTS sítě. 

AUC pak uchovává tajný klíč pro každého uživatele v síti. Ten slouží k vytvoření dynamicky 

proměnných bezpečnostních dat. Tato data se využívají při autentizaci za pomoci International 

Mobile Subscriber Identity (IMSI). Dále se využívají pro zajištění integrity a šifrování radiové 

komunikace mezi uživatelem sítě.  

V síti může existovat více než jeden HSS server a tak se využívá služeb SLF. Pokud tomu tedy tak je, 

potom se entity I-CSCF, S-CSCF či AS nejdříve dotazují entity SLF a ta rozhodne, který HSS obsahuje 

data pro daného uživatele. 

SIGNALIZACE V IMS 

Protokol SIP 

V datových sítích využívajících IP přenosy se velmi často pro signalizaci a řízení používá protokol 

Session Initiation Protocol (SIP). V roce 1996 se začal využívat pro distribuci multimediálního obsahu 

v podobě přenosu konferencí apod. Později se pak začal používat jako signalizační protokol pro VoIP. 

Jeho konkurentem byl protokol H.323, který však oproti prokolu SIP je mnohem složitější. Takže díky 

své jednoduchosti a také díky možnosti přenosu zpráv skrze body s NAT začal být SIP preferovanější. 

Jedná se o textově orientovaný protokol fungující na aplikační vrstvě OSI/ISO modelu. Umožňuje 

sestavení, modifikaci a také ukončení spojení mezi dvěma a více účastníky v sítích používajících 

Internet Protocol. Mezi jeho další nesporné výhody patří možnost jeho použití jak na spojově 

orientovaném protokolu TCP, tak i ne spojově orientovaném protokolu UDP. SIP má dále pak 

stanovené dva výchozí porty pro zabezpečenou komunikaci pomoci TLS na portu 5061 a pak 

nezabezpečnou komunikaci na portu 5060. Jednotlivé žádosti, které protokol SIP zasílá jsou 

v textové podobě. Existuje šest základních a osm rozšiřujících metod/žádostí: 

• Základní metody: 

– REGISTER 

– INVITE 

– ACK 

– CANCEL 

– BYE 

– OPTIONS 

• Rozšiřující metody: 

– MESSAGE 

– NOTIFY 

– SUBSCRIBE 

– UPDATE 

– PUBLISH 

– INFO 

– PRACK 

– REFER 
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Odpovědi na výše vypsané žádosti jsou pak v podobě trojciferných čísel patřících do rozsahu od 100 

až do 699. Kdy první číslo určuje jednu ze šesti tříd do které odpověď patří. Zbylé číslice pak více 

specifikují význam odpovědi. Takže například odpovědi ze třídy 1xx patří mezi dočasné, avšak 

odpovědi ze třídy 2xx patří mezi konečné odpovědi. Pro identifikování koncových uživatelů, 

aplikačních serverů a další, se využívá SIP URI (Uniform Resource Indetificator). Jedná se o SIP adresu, 

které má podobný tvar jako e-mailové nebo webové adresy. Celé adresa tak vypadá a obsahuje 

následující:  

sip:uživatel:heslo@host:port;parametry-uri?hlavičky 

SIP URI se skládá ze dvou částí: první část před znakem @, druhý část za tímto znakem. První části se 

přezdívá jako lokální a je v ní identifikován uživatel v rámci určité domény, kde je zaregistrován. Tato 

identifikace může být jak v podobě jména tak i v podobě telefonního čísla, kdy ale místo předpony 

sip: se použije předpona tel:. Druhá část pak udává doménu či IP adresu hostitele, kde je provedena 

registrace uživatele. Je zde také možné přidání nepovinných parametrů, mezi které patří i číslo portu, 

které se udává pokud je použit jiný, než výchozí port protokolu SIP. Samotné SIP zprávy mají tři části: 

záhlaví, hlavičky, samotnou zprávu. Obsah 

záhlaví se liší podle typu zasílané SIP zprávy (žádost/odpověď): 

• Záhlaví SIP zprávy v případě žádosti - skládá se ze tří částí, kterými je metoda, URI adresa 

a nakonec verze protokolu SIP. 

• Záhlaví SIP zprávy v případě odpovědi - skládá se ze tří částí, kdy jako první je tentokrát 

verze protokolu SIP, následně třída a pak z textu odpovědi, který bývá v podobě krátkého 

doplňující textu ohledně vyslané odpovědi. 

Po záhlaví následují hlavičky, kde je možné příjemce informovat o obsahu těla zprávy. Mezi 

nepovinné hlavičky patří Content-Type, kde je možné specifikovat, že zpráva ponese informace 

o relaci ve formě protokol SDP (Session Description Protocol) skrze hodnotu application/sdp. Nebo 

další nepovinná hlavička je Content-Length, ve které je možné zadat velikost těla zprávy v jednotkách 

bitů. Existuje také několik povinných hlaviček: 

• To: (komu je zpráva určena) 

• From: (od koho zpráva pochází) 

• Call-ID (identifikátor relace, který se generuje na straně klienta) 

• CSeq (sekvenční číslo žádosti spolu s názvem SIP metody) 

• Via (informace o cestě, kudy SIP zpráva prošla) 

• Max-Forwards (nastavení maximálního počtu přeskoků, standardně je 70) 

• Contact (seznam adres, kde je volající dostupný) 

Jako poslední součástí SIP zpráv je tělo zprávy, které může obsahovat jakoukoliv textovou informaci. 

Běžně se používá vložení zprávy ve formátu protokolu SDP, případně vyslání žádosti typu MESSAGE 

a do těla zprávy je pak vložen obsah zasílané zprávy. 

Protokol SDP slouží k popisu multimediálního spojení a přenáší se uvnitř těla SIP zpráv. Při popisování 

spojení je nutné, aby si účastníci vyměnili své možnosti, formát média a adresu či případně i port pro 

komunikaci. Příkladem může být běžný hovor, kde se musí přenést informace o podpoře kodeků pro 
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kódování a dekódování hlasu. Zprávy SDP se skládají ze tří částí, kterými je popis spojení, času 

a média. 

Protokol DIAMETER 

Protokol DIAMETER je protokolem typu Triple-A, tedy AAA (Authentication, Authorization and 

Accounting). Je využíván u řady různých přístupových technologií. Je tvořen základním protokolem, 

který pak ale může být rozšířen pro poskytování AAA služeb novým přístupovým technologiím. 

Protokol DIAMETER dokáže pracovat jak lokálně tak v rámci roamingu. Vychází ze staršího protokolu 

a zároveň jej i nahrazuje - protokol RADIUS. 

DIAMETER se dělá na dvě samostatné části DBP (Diameter Base Protokol) a DA (Diameter 

Application). Protokol slouží k přenosu požadavků nebo oznámení a podobně jako v protokolu SIP 

jsou využívány kódy pro stanovení účelu zprávy. Zprávy obsahují: 

• hlavičku - verze protokolu, ID aplikace, počet atributů a další 

• atributy - volitelný počet atributů, které nesou potřebná data 

 

Další protokoly použité pro komunikaci 

Přestože IP Multimedia Subsystem využívá hlavně protokoly SIP a DIAMETER pro vnitřní komunikaci, 

je třeba upozornit i na další protokoly, které mohou být v celém systému použity pro komunikaci 

a přenos multimedií. Mezi ně patří hlavně protokol RTP (Real-time Transport Protocol), RTCP (RTP 

Control Protocol) a RTSP (Real Time Streaming Protocol), které jsou použity u řešení aplikačního 

serveru. 

RTP je protokol využívaný pro přenos hudby a videa v sítích využívajících IP protokol, tedy přes 

Internet nebo lokální síť. Data jsou přenášena od serveru ke klientovi v reálném čase. I když je RTP 

schopné pracovat i přes protokol TCP, kvůli použití v reálném čase je většinou použit protokol UDP. 

Využívá také několik pod-protokolů, kterými jsou: 

• RTCP (RTP Control Protocol) - tento protokol má za účel sledovat a kontrolovat tok dat 

pomoci funkce QoS (Quality of Service). Dále pak pomáhá při synchronizaci dat. 

• SDP (Session Description Protocol) - doplňkový protokol, přenášející informace o médiu 

(např. popis videa). 

• SIP (Session Initiatin Protocol) - doplňkový protokol, spravující signalizaci mezi klientem 

a serverem. 

Pokud je vytvořeno RTP spojení mezi klientem a serverem, je kromě IP adresy použit také port. 

Zároveň je vytvořeno spojení pro RTCP, které využívá následující port po RTP pro komunikaci. RTP 

server zachytává audio nebo video a poté kóduje data do příslušných for mátů (tzv. payload). 

Kódovaná data jsou zabalena do rámců s potřebnou časovou známkou a sekvenčním číslem. Data 

jsou přeposlána po síti ke klientovi. Tam jsou ná sledně rozkódována a pomoci sekvenčního čísla jsou 

uspořádána. Klientská aplikace může být použita, aby načetla určitou část dat, než začne přehrávat 

multimediální soubor. Tím si zajistí plynulejší přehrávání na pomalejších sítích. 
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Obrázek 3 - Komunikace protokoly RTP/RTCP/RTSP. 

 

Protokol RTSP je rozšířením protokolu RTP, ale využívá výhradně TCP protokol pro svoji 

komunikaci. Umožňuje totiž modifikovat stav spojení mezi klientem a serverem, a to tak, 

že multimediální soubor přehraje, pozastaví, zastaví a podobně. Zatímco RTP je založen hlavně 

na multicastu, RTSP funguje na unicastu. Pro srov nání lze říci, že RTSP je podobný přehrávání videím 

na YouTube a RTP je podobný Internetovým rádiím. 

APLIKAČNÍ SERVER 

Aby bylo možné otestovat fungování uživatelských účtů a funkcí nejenom na hovorech přes vnitřní 

funkce, je potřeba k IMS systému přidat také aplikační server (AS). Při virtualizaci IMS skrze Open IMS 

Core není výběr AS příliš velký, ale je možné sestavit z několika další systémů funkční IPTV server, 

který bude přehrávat videa na požádání (Video on Demand). 

IPTV server je dostupný pouze pro zaregistrované uživatele v síti IMS (v tomto případě účty Alice, Bob 

a Petr). Požadavek na video je možné odeslat přímo na mediální server, který zaštiťuje aplikace 

Darwin Streaming Server. Ta patří sice mezi starší, ale podporuje kodeky moderní kodeky jako je 

H.264 a umožňuje bezproblémové spojení s aplikačním serverem. Aplikační server je v provedení od 

UCT (University of Cape Town) a to proto, že je se systému Open IMS Core kompatibilní a byl navržen 

přímo pro něj. Celý systém má název UCT Advanced IPTV a jeho poslední verze je stará přibližně 3 

roky, protože vývoj byl ukončen. Pro studijní a testovací účely je ale plně dostačující. 
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Obrázek 4 - Zapojení AS a MS do IMS. 

Mediální server je s aplikačním serverem propojen jednoduchými syntaxemi zapsanými ve speciálním 

XML1 souboru. Tento soubor je zadán jako parametr při spuštění mediálního serveru a je z něj 

vytvořena speciální hash tabulka obsahující název kanálu a RTSP adresu. 

Aplikační server je pak nakonfigurován v IMS systému, konkrétně v databázi HSS serveru. Jako první 

je přidán aplikační server, tedy jeho adresa a formát zpráv pro komunikaci (Trigger Point). Následně 

jsou pak vytvořeny inicializační filtry s prioritou. 

Jako poslední je na řadě vytvoření profilu služby, který spojí jednotlivé části dohromady. Na obr. 4 je 

vidět zapojení celého systému spolu s aplikačním a mediálním serverem. Celá komunikace a přenos 

multimediální souboru ke klientovi je založena na několika základních krocích: 

1. Uživatel se skrze klientský software přihlásí a registruje v IMS. 

2. Zvolí si vybraný IPTV kanál a klient zašle SIP požadavek (INVITE) na tento kanál do aplikačního 

serveru. 

3. Aplikační server zkontroluje svoji hash tabulku, ve které má uložené všechny dostupné kanály 

a odešle klientovy RTSP adresu, která je součástí odpovědi 200 OK. 

4. Klient se následně spojí přímo s multimediálním serverem a započne RTSP spojení a příjem 

multimediálních dat přes adresu, kterou získal od aplikačního serveru.  
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PRAKTICKÁ ČÁST - REALIZACE 

ÚKOL Č. 2 - INSTALACE A KONFIGURACE IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM 

Při instalaci a konfiguraci subsystému IMS je potřeba do systému doinstalovat určité balíky a také 

Javu ve verzi 6.26-3. Dále pak také funkci DNS serveru a MySQL databázi. Pracovní postup: 

• Spusťte virtualizovaný stroj nazvaný IMS a přihlaste se do systému Ubuntu pomoci výše 

uvedených přihlašovacích údajů. 

• Spusťte terminál a zadávejte všechny příkazy s právy administrátora (příkaz sudo). 

• Před instalací samotného IMS je potřeba doinstalovat dodatečné funkce a balíky. 

Zadejte tedy do terminálu příkaz: 

sudo apt-get install ant bind bison flex  libcurl4openssldev libmysqlclient15-dev libxml2-

dev mysql-server subversion webmin 

• Pomoci tohoto příkazu se nainstaluje správce zdrojových kódů balíků, DNS 

server, MSQL databáze (heslo při instalaci lze zvolit vlastní) a také grafický 

správce DNS záznamů. 

• Jako další je potřeba doinstalovat podporu pro jazyk JAVA ve verzi 6.26-3. 

Z adresy [6] stáhněte následující balíky (s příponou .deb): 

o sun-java6-bin 6.26-3 

o sun-java6-jre 6.26-3 

o sun-java6-jdk 6.26-3 

o sun-java6-source 6.26-3 

o sun-java6-fonts 6.26-3 

o sun-java6-plugin 6.26-3 

o sun-java6-javadb 6.26-3 

• Tyto balíky následně nainstalujte v pořadí, jak jsou vypsány výše a to příkazem: 

dpkg -i název balíku 

• Nyní je potřeba vytvořit adresáře pro subsystém IMS a to provedením 

následujících příkazů, které upraví i potřebná práva: 

sudo mkdir /opt/OpenIMSCore/ 

sudo chown -R student /opt/OpenIMSCore/ 

cd /opt/OpenIMSCore 

mkdir ser_ims 

mkdir FHoSS 

• Následně se do těchto adresářů stáhne Open IMS Core, tedy subsystém IMS, 

v nejnovější verzi: 

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

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

• Dalším krokem je sestavení databáze MySQL pro IMS prvky: 

mysql -uroot -p < ser_ims/cfg/icscf.sql 

mysql -uroot -p < FHoSS/scripts/hss_db.sql 

mysql -uroot -p < FHoSS/scripts/userdata.sql 
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• Nyní již zbývá jen celý systém zkompilovat. V adresáři 

/opt/OpenIMSCore/ser_ims zadejte příkaz: 

sudo make install-libs all 

• V adresáři /opt/OpenIMSCore/FHoSS pak příkazy: 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun 

ant compile deploy 

• Následně je potřeba nastavit DNS na klientovi. Otevřete tedy soubor 

/etc/dhcp/dhclient.conf a odkomentujte řádek prepend domain_name_servers 

127.0.0.1; 

• Jako další editujte soubor /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf 

a zakomentujte řádek dns=dnsmasq. Následně pak restartujte síťového 

manažera příkazem: 

sudo restart network-manager 

• Dále je potřeba nastavit samotný DNS server. To se provede skrze webové 

rozhraní, takže přejděte na adresu https://localhost:10000. Účet pro přihlášení 

je stejný jako ten do OS Ubuntu. Pod záložkou Servers/BIND DNS Server v sekci 

Existing DNS Zones je třeba vytvořit novou zónu (Create master zone), s kterou 

pak bude celý systém IMS komunikovat. Do této nové zóny je potřeba přidat 

obsah souboru open-ims.dnszone, který je k nalezení v adresáři se soubory pro 

IMS (/opt/OpenIMSCore/ser_ims/cfg/). Po překopírování je nutné provést 

úpravy ve změně IP adresy na IP DNS serveru (zjistíte příkazem ifconfig). 

• Posledním krokem v konfiguraci DNS je restartování programu Bind, čímž 

vejdou v platnost provedené změny: 

sudo /etc/init.d/bind9 restart 

• Před spuštěním systému je potřeba konfigurační soubory nakopírovat do složky 

OpenIMSCore: 

cp /opt/OpenIMSCore/ser_ims/cfg/* /opt/OpenIMSCore/ 

• Nyní je možné spustit IMS subsystém. Jednotlivé entity je potřeba spouštět v 

určitém pořadí a každou entitu spustit v novém terminálu (zkratka 

CTRL+SHIFT+T). Z adresáře /opt/OpenIMSCore/ spusťte následující entity (každá 

v jiném terminálu): 

./pcscf.sh 

./icscf.sh 

./scscf.sh 

• Následně přejděte do adresáře FHoSS/deploy/ a spusťte v novém terminálu HSS 

server: 

./startup.sh 
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ÚKOL Č. 3 - INSTALACE A KONFIGURACE MEDIÁLNÍHO SERVERU 

Mediální server je realizován pomoci programu Darwin Streaming Server, který je však nutné 

pro používání zkompilovat a aplikovat patche. 

• Spusťte virtualizovaný stroj nazvaný MS a přihlaste se do systému Debian 

pomoci výše uvedených přihlašovacích údajů. 

• Spusťte terminál a zadávejte všechny příkazy s právy administrátora (příkaz 

sudo). 

• Nejdříve je potřeba nainstalovat potřebné balíky k instalaci DSS: 

sudo apt-get install build-essential wget unzip 

• DSS vyžaduje vlastního uživatele, takže je potřeba vytvořit nový uživatelský účet 

bez domovského adresáře (jméno a heslo qtss) a také uživatelskou skupinu: 

sudo addgroup --system qtss  

sudo adduser --system --no-create-home --ingroup qtss qtss 

• Kromě uživatelského účtu je vhodné vytvořit i adresář pro stažení a kompilaci 

DSS: 

mkdir /usr/local/src/DSS 

 cd /usr/local/src/DSS 

• Nyní je nutné stáhnout a rozbalit soubory DSS, to provedete následujícími 

příkazy: 

wget http://dss.macosforge.org/downloads/DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source.tar  

tar xvf DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source.tar 

• Na DSS je potřeba aplikovat opravné aktualizace, které stáhnete a následně 

aplikujete následujícími příkazy: 

wget http://public.itmatrix.eu/Darwin_Streamer_6.0.3/Darwin_6.0.3_patches.zip 

unzip Darwin_6.0.3_patches.zip  

patch -p0 < Patches/dss-6.0.3.patch  

patch -p0 < Patches/dss-hh-20080728-1.patch 

• Nyní je potřeba DSS zkompilovat souborem .Buildit, který je umístěný v adresáři 

s DSS: 

cd DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source  

./Buildit 

• Teď již stačí DSS nainstalovat následujícím příkazem. Při instalaci budete vyzváni 

k zadání administrátorských údajů: 

./Install 

• Jakmile skončí instalace, je možné skrze webové rozhraní na adrese 

http://localhost:1220 (jméno a heslo pro přístup bylo vytvořeno při instalaci 

DSS) editovat parametry DSS. Například změnit adresář pro multimediální 

soubory anebo povolení přístupu k multimediálním souborům skrze HTTP (port 

80). Povolení portu 80 je poslední krok v tomto úkolu. 
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ÚKOL Č. 4 - INSTALACE A KONFIGURACE APLIKAČNÍHO SERVERU 

V tomto úkolu využijete znalosti nabyté z předchozích úloh, jako jsou příkazy pro instalaci 

balíků nebo editace textových souborů. 

• Spusťte virtualizovaný stroj nazvaný AS a přihlaste se do systému Ubuntu 

pomoci výše uvedených přihlašovacích údajů. 

• Spusťte terminál a zadávejte všechny příkazy s právy administrátora (příkaz 

sudo). 

• Před samotnou instalací aplikačního serveru je potřeba doinstalovat několik 

balíků (pomoci znalostí získaných z předchozího úkolu je nainstalujte): 

- libosip (verze 2.2.3) 

- libeXosip (verze 2.2.3) 

- libosip-dev 

- libexosip-dev 

• Z odkazu [7] stáhněte soubor uctiptv_advanced1.0.0.deb (znalostí získaných 

z předchozího úkolu jej nainstalujte). 

• Nyní následuje konfigurace HSS serveru tak, aby předával žádosti aplikačnímu 

serveru. Přejděte tedy nyní zpět do virtuálního stroje IMS a zadejte webovou 

adresu: https://localhost:8080  (pokud nebude tato adresa funkční, zadejte 

místo localhost Vámi zjištěnou IP adresu počítače). Přihlaste se pomocí 

následujících údajů: 

- jméno/heslo: hssAdmin/hss 

• Pomoci webového rozhraní vytvořte nový aplikační server (Services/Application 

Servers - Create), spouštěcí podmínku (Trigger Point), filtrovací kritéria (iFC 

a Sh-iFC) a profil služby (Service Profile). Údaje vyplňte stejně, jako je uvedeno 

na obrázcích níže: 

• APPLICATION SERVER:  

 



15 
 

 

 TRIGGER POINT: 

 
 INITIAL FILTER CRITERIA: 

 
 SHARED IFC SETS: 
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 SERVICE PROFILE: 

 

 Posledním krokem před spuštěním AS je konfigurace vytvoření XML souboru 

s klíčovými identifikátory kanálů, které jsou předávány IMS subsystému 

a následně klientovi. Díky tomu tak klient při požadavku na IPTV kanál získá RTSP 

adresu s multimediálním souborem. 

 UCT IPTV Advance automaticky generuje výchozí soubor XML. Přejděte tedy do 

adresáře /usr/share/uctiptv_advanced a zeditujte soubor key_value_file. Vložte 

do tohoto souboru následující obsah (opět upravte IP adresu na adresu 

mediálního serveru): 

<key-value_pairs> 

 <key-value_pair> 

  <key>channel1</key> 

  <value>rtsp://192.168.1.12:80/sample_h264_1mbit.mp4</value> 

 </key-value_pair> 

 <key-value_pair> 

  <key>channel2</key> 

  <value>rtsp://192.168.1.12:80/sample_300kbits.mp4</value> 

 </key-value_pair> 

</key-value_pairs> 

 Nyní je již možné aplikační server spustit. V terminálu přejděte do adresáře s XML 

souborem a zadejte následující příkaz, kterým AS spustíte: 

uctiptv_as key_value_file 
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ÚKOL Č. 5 - SPUŠTĚNÍ A KONFIGURACE EMULÁTORU WAN SÍTĚ 

Tento úkol je bez jakékoliv instalace, protože WANem je hotový a upravený operační systém. 

Stačí tedy nastavit vybrané parametry a testovat změny v IMS při různých problémech sítě. 

• Spusťte virtualizovaný stroj nazvaný WANem a počkejte, než se nastartuje. 

• Přejděte do sekce Advance, kde můžete měnit pokročilé parametry sítě. 

• Zadejte například ztrátu packetů na 20%, zpoždění na 150 ms a jitter na 50 ms. 

Vše potvrďte tlačítkem Apply settings. 

• Přes terminál si zjistěte a poznamejte IP adresu virtuálního stroje. 

ÚKOL Č. 6 - INSTALACE A KONFIGURACE IMS KLIENTŮ 

V této úloze nainstalujete dva různé IMS klienty. Jeden na operačním systému Ubuntu  a 

druhé v operačním systému Windows 7. Instalace na Linuxu opět vyžaduje určité balíky 

navíc a následnou kompilaci klienta.  

Klient pro Linux - UCT IMS Client 

• Spusťte virtualizovaný stroj nazvaný LK a přihlaste se do systému Ubuntu 

pomoci výše uvedených přihlašovacích údajů. 

• Spusťte terminál a zadávejte všechny příkazy s právy administrátora (příkaz 

sudo). 

• Pomoci zkušeností z předchozích úkolů nainstalujte následující balíky: 

- libosip2-3deb 

- libexosip2-dev 

- libgtk2.0-dev 

- libxml2-dev 

- libcurl4-openssl-dev 

- libgstreamer0.10-0 

- libgstreamer-plugins-base0.10-dev 

- gstreamer0.10-plugins-base 

- gstreamer0.10-plugins-good 

- gstreamer0.10-plugins-bad 

- gstreamer0.10-plugins-ugly 

- gstreamer0.10-ffmpeg 

- libavcodec-unstripped-51 

- libvlc-dev 

- vlc 

• Vytvořte adresář LinuxClient a stáhněte do něj nejnovější verzi UCT IMS Client, 

který naleznete na adrese [7]. 

• Přejděte do adresáře uctimsclient a zadejte příkaz: 

sudo make 
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• Nyní již stačí UCT IMS Clienta spustit pomoci příkazu: 

./uctimsclient 

• Po spuštění klienta není potřeba nic měnit nebo nastavovat, tento klient je 

nastaven na výchozí hodnoty Open IMS Core systému. 

• Pomoci tohoto klienta se přihlašujte na účet Bob. 

• Pro využití emulátoru sítě WAN je potřeba zadat příkaz zajišťující směrování 

všech paketů přes virtuální stroj WANem: 

sudo route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.20 dev eth0 

• V případě potřeby upravte IP adresu pro bránu (gw) na skutečnou IP adresu 

virtuálního stroje WANem. 

Klient pro Windows - myMONSTER-TCP 

• Nyní spusťte virtualizovaný stroj nazvaný WK a přihlaste se do systému Ubuntu 

pomoci výše uvedených přihlašovacích údajů. 

• Přejděte na odkaz [8] a stáhněte soubor s IMS klientem myMONSTER-TCS. 

• Po stažení souboru jej spusťte a proveďte klasickou instalaci klienta. 

• Stejně jako v případě postupu u klienta pro Linux, je potřeba nastavit směrování 

na virtuální stroj WANem. Zadejte zkratku cmd do pole Spustit (WIN+R). 

Následně pak do příkazového řádku zadejte příkaz: 

route ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.20 

• V případě potřeby upravte poslední IP adresu (adresa brány) na skutečnou IP 

adresu virtuálního stroje WANem. 

• Klienta myMONSTER-TCS spustíte z nabídky Start. V případě, že se klient 

nespustí, nainstalujte nejnovější verzi 32-bitové Javy [9]. 

• Po spuštění klikněte na tlačítko Edit, čímž se dostanete do úprav nastavení 

parametrů klienta. 

• Přejděte do záložky IMS Network a upravte parametry podle následujícího 

obrázku: 
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ÚKOL Č. 7 - OTESTOVÁNÍ PROVOZU A VYZKOUŠENÍ CHYBOVÝCH STAVŮ 

• Nyní si vyzkoušejte provoz v IMS. Vyzkoušejte si hovorové a textové služby mezi 

jednotlivými klienty. 

• Pomoci klienta pro Linux vyzkoušejte žádost odeslat žádost o multimediální 

soubor (například sip:channel1@iptv.open-ims.test). 

• Po odzkoušení různých funkcí subsystému IMS, nainstalujte do virtuálního stroje 

WK program Wireshark [10]. 

• Nyní vyzkoušejte pozměnit parametry sítě (špatná doména/IMPU/IMPI apod.) 

a v programu Wireshark zapněte zachytávání SIP paketů. Pozorujte, jaké 

chybové hlášení se přenášejí, a odpovězte na otázky. 

• Vyzkoušejte si také nainstalovat program Wireshark na virtuálním stroji LK 

a poslat chybnou žádost na AS. 

OTÁZKY:  

1. Kterou entitu kontaktuje IMS klient jako první? 

2. Pomoci, kterého protokolu se přenáší multimediální soubor z MS? 

3. Jaká chybová zpráva je přenášena při špatně zadaném hesle a při špatně zadaném IMPU? 

4. Jaké chybové zprávy odesílá AS do subsystému IMS a subsystém IMS klientovi, při podání 

špatné žádosti o kanál? 

5. Jak ovlivňuje spojení/hovory/žádosti ztráta paketů a kdy již nebylo možné se do sítě přihlásit? 
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