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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá technologií IMS, což je standard definující architekturu 

pro poskytování multimediálních služeb. V teoretické části je uveden obecný popis 

technologie, architektura a stručný popis prvků, používané protokoly. Praktická část je 

věnována prostředí Open IMS Core a testování sítě navržené podle získaných teoretických 

znalostí. Jedná se především o popis a rozbor registračního procesu, přenosu hlasu, to 

znamená hovoru mezi dvěma uživateli, přenosu textu a videohovoru. Na základě získaných 

znalostí byla vytvořena laboratorní úloha. 
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Abstract 

This thesis is about the IMS technology, which is a standard defining the architecture 

for providing multimedia services. The theoretical part is a general description of the 

technology, architecture, a brief description of segments and used protocols. The practical part 

is a description of the environment of Open IMS Core and testing network designed according 

to theoretical knowledge. This is essentially a description and analysis of the registration 

process, voice transmission(it means a call between two users), text relay and video. A 

laboratory task was created on the basis of obtained knowledge. 
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ÚVOD 

Cílem mé práce je prostudovat a popsat standard IMS a na základě získaných poznatků 

navrhnout a otestovat síť v prostředí Open IMS Core. 

Teoretickou částí se zabývají úvodní tři kapitoly, kdy v první je uveden všeobecný 

popis technologie IMS. Ve druhé kapitole jsou blíže popsány jednotlivé prvky architektury 

IMS, především vysvětlena jejich funkce. Prvky HSS a CSCF jsou popsány podrobněji, 

protože v architektuře IMS hrají klíčovou roli. Ve třetí kapitole je uveden přehled 

používaných protokolů se stručným popisem. Blíže jsou opět vysvětleny dva nejdůležitější 

protokoly SIP a Diameter. 

Praktické části jsou věnovány zbývající kapitoly. Čtvrtá kapitola, ve které je popsána 

instalace prostředí Open IMS Core a problémy spojené s touto instalací. V páté kapitole jsou 

popsány dva způsoby přidání uživatelských dat do databáze. V šesté kapitole je popsán 

registrační proces a je uveden obsah jednotlivých zpráv. Blíže jsou popsány důležité 

parametry, které se v těchto zprávách zasílají. Sedmá kapitola se zabývá analýzou 

komunikace mezi dvěma klienty. Je zde uveden zjednodušený diagram přenosu zpráv, a také 

obsah důležitých zpráv. Detailně je popsána klíčová zpráva INVITE a obsah zprávy protokolu 

SDP. Přenos textové zprávy je zde popsán velmi krátce. V osmé, poslední kapitole, je 

uvedena jednoduchá laboratorní úloha, která byla navržena na základě získaných znalostí, a 

měla by sloužit k tomu, aby se student seznámil se základy technologie IMS.  
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1. IMS – IP Multimedia Subsystem 

Cílem 3G (Third Generation) sítí, mezi které IMS patří, je sjednotit dva nejúspěšnější 

modely současnosti – Internet a buňkové systémy (každý model totiž pracuje na jiném 

principu). Toto sjednocení by uživatelům, především mobilních telefonů, umožňovalo 

využívat internetové služby (e-mail, videokonference či sledování filmů) téměř kdekoliv. 

IMS je mezinárodně uznávaný standard poprvé představen organizací 3GPP (The 3rd 

Generation Partnership Project) v prvním čtvrtletí roku 2002 ve verzi Release 5. V pozdějších 

verzích (Release 6 – současný Release 8) se blíže specifikovaly vlastnosti IMS. Mezi 

nejdůležitější úpravy patří: 

 přizpůsobení se službám, které jsou definovány organizací OMA (Open Mobile Alliance), 

a také službě PoC (Push-to-Talk over Cellular), 

 snížení zpoždění a z toho plynoucí výhody pro aplikace pracující v reálném čase  

 například VoIP (Voice over Internet Protocol). 

Standard IMS má několik cílů, především sjednocení přenosu dat a multimédií, 

například hlasu a videa, do paketů, protože současné systémy pro přenos hlasu pracují na 

principu přepínání okruhů. Dále pak zvýšení bezpečnosti a zlepšení kontroly spojení, 

poskytnutí možnosti operátorům vytvořit účty se službami dle přání uživatele či jednoduchou 

a cenově výhodnou rozšiřitelnost. 

Mezi hlavní výhody, díky nimž je IMS preferované řešení pro mobilní sítě, patří: 

 QoS (Quality of Service) – garance parametrů přenosu, 

 účtování – operátor může klientovi poskytnout několik modelů účtování za služby, 

například za počet přenesených dat, za dobu trvání spojení a podobně. 

 snadná implementace – operátor může implementovat technologii IMS s využitím 

stávajících technologií, 

 mnohonásobný přístup – do sítě se lze připojit více než jednou přístupovou technologií, 

například GSM, WCDMA, CDMA2000, WLAN. 
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2. Architektura IMS 

 Obrázek 1 zobrazuje architekturu definovanou organizací 3GPP. Je nutné si uvědomit, 

že zde nejsou zobrazena všechna rozhraní, ale pouze ta nejdůležitější. Zároveň je třeba 

upozornit na prvky HSS (Home Subscriber Server) a CSCF, které je možno označit za 

klíčové. V následujících podkapitolách budou jednotlivé prvky popsány blíže. 
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Obrázek 1: Architektura IMS 

2.1. HSS a SLF 

Databáze HSS je centrální úložiště pro data spojená s uživatelem. Jedná se vlastně o 

vývojový stupeň HLR (Home Location Register), který je uzlem v architektuře GSM. Data 

nacházející se v HSS obsahují, mimo jiné, informace o umístění, bezpečnostní informace – 

autentizaci i autorizaci, S-CSCF (Serving CSCF) a služby, které jsou uživateli přiděleny. Tyto 
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informace jsou nutné pro vytvoření spojení. V případě, že je více uživatelů, než dokáže 

databáze HSS zvládnout, je možné, aby síť obsahovala více databází HSS. Nicméně, data 

uživatele jsou vždy umístěna v jedné databázi HSS. Je třeba zmínit, že síť s jednou databází 

HSS nevyžaduje SLF (Subscription Location Function), v opačném případě je třeba SLF 

použít. SLF funguje jako jednoduchá databáze, která mapuje adresy uživatele k HSS.[1] 

2.2. CSCF (Call Session Control Function) 

SIP server CSCF (Call/Session Control Function) je možno považovat za ústřední prvek 

architektury IMS. Podle funkce, kterou představují, lze CSCF rozdělit na tři části: 

 P-CSCF (Proxy CSCF), 

 I-CSCF (Interrogating CSCF), 

 S-CSCF (Serving CSCF). 

V následujících podkapitolách bude každá část blíže popsána.[5] 

2.2.1. P-CSCF (Proxy CSCF) 

P-CSCF je první bod kontaktu mezi IMS terminálem a IMS sítí. Z pohledu SIP 

komunikace se P-CSCF chová jako příchozí/odchozí SIP proxy server. To znamená, že 

všechny žádosti, které jsou IMS terminálem vyžadovány nebo pro něj určeny musí projít 

skrze P-CSCF, který tyto žádosti směruje buď směrem k terminálu, nebo k síti. Během 

registrace je server P-CSCF přiřazen IMS terminálu a toto se nemění po celou dobu trvání 

registračního procesu. P-CSCF obsahuje několik funkcí, převážně bezpečnostního charakteru. 

Jakmile P-CSCF ověří uživatele, přiřadí mu uživatelskou identitu pro ostatní uzly (ty už 

uživatele neověřují, spoléhají na P-CSCF). Mezi funkce P-CSCF patří: 

 potvrzování správnosti tvaru SIP žádosti, 

 komprese a dekomprese SIP zpráv, 

 může obsahovat PDF (Policy Decision Function) – ovládání QoS skrz vrstvu médií, 

 generuje informace nutné k účtování za služby. 

Je třeba zmínit, že P-SCSF se může nacházet buď v domácí, nebo v hostitelské síti. Obrázek 2 

znázorňuje umístění P-CSCF v domácí sítí. Obrázek 3 pak umístění P-CSCF v sítí hostitelské. 
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Obrázek 2: Umístěni P-CSCF v domácí síti 

 

 

Obrázek 3: Umístění P-CSCF v hostitelské síti 

 

2.2.2. I-CSCF (Interrogating CSCF) 

Na rozdíl od serveru P-CSCF, který slouží jako brána vnější síti a přístupový bod do 

IMS, server I-CSCF se chová jako brána mezi dvěma IMS sítěmi. Server I-CSCF poskytuje 

několik funkcí, mezi něž například patří: 

 skrývání topologie sítě (I-CSCF může kódovat citlivé části SIP zprávy), tato 

funkce je známa jako THIG (Topology Hiding Inter-network Gateway), 

 pomáhá ochránit HSS a S-CSCF před neautorizovaným přístupem, 

 skrze SLF zjistit, který S-CSCF je přiřazen uživateli, a také, která databáze HSS 

má uložena data uživatele, 

 přiřazuje S-CSCF. [1] [7] [4] 
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2.2.3. S-CSCF (Serving CSCF) 

Server S-CSCF slouží jako jádro IMS sítě. Kontroluje všechny aspekty služeb 

odběratele, udržuje stav spojení. Každá SIP zpráva musí projít přes něj. V závislosti na tom 

pak může S-CSCF rozhodnout, přes které aplikační servery SIP zprávu poslat na cílovou 

adresu. Stejně jako I-SCSF používá S-CSCF pro připojení k HSS protokol Diameter. Důvody 

pro připojování k HSS jsou následující: 

 stahování autentizací dat uživatelů pokoušejících se připojit k IMS, 

 stahování uživatelského profilu, který obsahuje profil služeb sloužící jako 

spoušť pro směrování skrz aplikační servery, 

 k informování HSS o tom, že se jedná o S-CSCF přiřazený uživateli během 

registrace. 

S-CSCF provádí také směrování SIP zpráv. Dojde-li k situaci, že uživatel vytočí 

telefonní číslo namísto URI (Uniform Resource Identifier), je proveden překlad dle standardu 

E.I64 Number Translation. Neméně důležitou službou, kterou server S-CSCF poskytuje je 

uplatňování pravidel provozu. To znamená, že uživateli bude například znemožněno vytvořit 

určitý typ spojení.  

S-CSCF si ukládá následující údaje o uživateli a síti: 

 HSS adresu, 

 profil uživatele, 

 adresu P-CSCF, 

 public user identity, 

 private public identity, 

 IP adresu zařízení. [1] [7] 

2.3. AS ( Application server) 

Aplikační server je SIP prvek, který obsahuje spustitelné služby. V závislosti na 

aktuálních službách může AS fungovat v jednom ze tří režimů: 

 SIP AS, 

 SIP B2BUA (Back-to-Back User Agent), 

 SIP UA (User agent). 
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Obrázek 4 ukazuje jejich zapojení k HSS a S-CSCF a použité rozhraní. 

2.3.1. SIP AS 

Jedná se o aplikační server, na kterém jsou umístěny a vykonávány služby IMS 

založené na protokolu SIP. 

2.3.2. OSA-SCS 

Tento uzel se na jedné straně chová jako aplikační server, a na straně druhé jako 

rozhraní mezi OSA aplikačním serverem, a OSA rozhraním. 

2.3.3. IM-SSF 

Jedná se o specializovaný aplikační server umožňující používat služby CAMEL, které 

byly vyvinuty pro sítě GSM v rámci technologie IMS. [1] 

 

Obrázek 4: 3 režimy fungování AS 
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2.4. BGCF (Breakout Gateway Control Function) 

Je SIP server, jehož funkcí je směrování na základě telefonního čísla. BGCF se používá 

pouze v případě, že se IMS terminál pokouší vytvořit spojení s terminálem v okruhově 

spínané síti, například PSTN nebo PLMN. Hlavní funkcí BGCF je: 

 vybrat vhodnou síť, ve které se vyskytuje spojení se sítí s přepínáním okruhů, 

 vybrat vhodnou PSTN/CS bránu v případě, že se spojení nachází ve stejné síti, jako 

BGCF. [1] 

2.5. MRF (Media Resource Function ) 

MRF slouží jako zdroj prostředků v domácí síti. Poskytuje možnost převodu mezi 

kodeky, získání statistik, provádění analýzy přenosu a jiné. MRF se dále dělí na: 

 MRFC (Media Resource Function Controller) – uzel signalizační vrstvy, jedná se o 

SIP prostředník, který poskytuje SIP rozhraní směrem k SCSCF, 

 MRFP (Media Resource Function Processor) – uzel vrstvy medií obsahující funkce 

spojené s médii, jako například přehrávání a mixování.[1] 

2.6. PSTN/CS brána 

PSTN (Public Switched Telephone Network) brána poskytuje rozhraní směrem 

k okruhově spínaným sítím, čímž umožňuje IMS terminálům vytvářet a přijímat telefonní 

hovory do a z PSTN sítě (či jiné okruhově spínané sítě). Obrázek 5 ukazuje prvky PSTN/CS 

brány.[1] 
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Obrázek 5: PSTN/CS brána 

2.6.1. SGW (Signaling Gateway) 

Poskytuje rozhraní pro signalizační vrstvu okruhově spínané sítě a provádí konverzi 

protokolů nižší vrstvy.[1] 

2.6.2. MGCF (Media Gateway Control Function) 

Je centrálním uzlem PSTN/CS brány. Implementuje prvek, který je odpovědný za 

konverzi protokolů a mapování SIP, jenž je protokolem kontroly spojení na straně IMS, 

k protokolům ISUP a BICC, které jsou protokoly na kontrolu spojení na straně okruhově 

spínaných sítí. MGCF komunikuje s MGW pomocí H.248.[1] 

2.6.3. MGW (Media Gateway) 

Poskytuje rozhraní pro vrstvu médií pro okruhově spínané sítě. Na jedné straně, MGW 

posílá a přijímá IMS média skrze RTP. Na straně druhé používá jeden či více PCM slotů pro 

připojení k okruhově spínané síti. MGW poskytuje převádění kódu v případě, že IMS 

terminál nepodporuje kodek používaný na straně okruhově spínané sítě.[1] 
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3. Přehled protokolů v IMS 

Při vývoji standardu IMS využila organizace 3GPP stávajících protokolů, které byly 

vytvořeny především organizací IETF (Internet Engeneering Task Force), čímž se snížily 

náklady na vývoj a také čas k tomu potřebný. 

Klíčovou roli v telefonním systému hraje protokol kontroly spojení. Při definování 

standardu IMS bylo na výběr ze tří protokolů fungujících na principu IP – BICC (Bearer 

Independent Call Control), H.323 a SIP. Protokol SIP byl nakonec vybrán mimo jiné 

z důvodu snadného vytváření nových služeb. 

Neméně důležitým je AAA (Authentication, Authorization, Accounting) protokol. Pro 

tuto funkci byl vybrán protokol Diameter. 

3.1. SIP (Session Initiation Protocol) 

SIP je aplikační protokol založený na modelu TCP/IP. Protokol je nezávislý na nižší, 

transportní vrstvě. Jedná se o textově orientovaný protokol, který vychází z protokolů HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

SIP je signalizačním protokolem především používaným ke kontrole multimediálních 

spojení, jako například přenos hlasu a videa skrze IP. Pomocí SIP lze vytvářet, upravovat a 

ukončovat unicast i multicast spojení obsahující jeden či více datových toků. Úpravou spojení 

se rozumí změna portů či adres, pozvání dalšího uživatele ke stávajícímu konferenčnímu 

hovoru či přidávání nebo odstraňování multimediálních toků.  

3.1.1. SIP síťové prvky 

SIP UA (User Agent) koncovým bodem sloužící k přijímání a vytváření SIP zpráv. SIP 

UA se může chovat dvojím způsobem: 

 SIP UAC (User Agent Client) – posílá SIP žádosti, 

 SIP UAS (User Agent Server) – přijímá SIP žádosti a vrací SIP odpovědi. 

Každý prvek v SIP síti je identifikován URI (Uniform Resource Identifier), který má 

obecnou syntaxi ve tvaru sip:username:password@host:port. 

sip:username:password@host:port
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I přesto, že dva koncové body spolu mohou komunikovat bez použití přechodného 

prvku a z tohoto důvodu je tento protokol definován jako peer-to-peer, definuje SIP i 

serverové prvky a to: 

 proxy server – primární funkcí tohoto serveru je provádět směrování SIP zpráv, lze ale 

použít i pro aplikaci bezpečnostní politiky, 

 registrar – server, který přijímá a zpracovává REGISTER žádosti, 

 redirect server – dovoluje proxy serveru směrovat INVITE zprávy do externích 

domén. 

3.1.2. Typy SIP zprávy 

Jsou dva typy SIP zpráv – žádosti, nacházející se v hlavičce a odpovědi, vyskytující se 

v první řádce SIP zprávy. Odpovědi jsou definovány číselným rozsahem od 100 do 699, jak 

ukazuje Tabulka 2. Typ žádosti určuje metoda. Nejdůležitější metody uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1: Typ a význam metody 

Název metody Význam 

ACK potvrzení přenosu 

BYE ukončení spojení 

INVITE vytvoření spojení 

REGISTER registrace účastníka 

 

   Tabulka 2: Rozsah a význam odpovědi 

Číselný rozsah Význam 

100-199 Dočasná nebo také informační 

200-299 Úspěch 

300-399 Přesměrování nebo také přeadresování 

400-499 Chyba na straně klienta 

500-599 Chyba na straně serveru 

600-699 Globální selhání 
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Obrázek 6 ukazuje jednoduchý přenos přes proxy server, při kterém server po obdržení 

žádosti okamžitě odesílá odpověď.[2] [1] 

 

Obrázek 6: Jednoduchý přenos (ukončení spojení) 

3.2. Diameter 

Jedná se o nástupce protokolu RADIUS. Ve standardu IMS představuje AAA protokol.  

Oproti protokolu RADIUS má několik výhod: 

 používá spolehlivý protokol transportní vrstvy ( TCP nebo SCTP), 

 může použít zabezpečení na transportní nebo síťové vrstvě (IPsec nebo TLS), 

 má větší adresní prostor pro AVP (Attribute Value Pairs ) a delší identifikátory, 

 oznamuje chyby, 

 má lepší podporu služby roaming. 

Obrázek 7 ukazuje formát paketu protokolu Diameter. [3] [9] 

 

Obrázek 7: Formát paketu 
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Pole verze je defaultně nastavena na hodnotu 1. Pole délka zprávy obsahuje hodnotu 

délky Diameter zprávy včetně hlavičky. Pole příznak příkazu obsahuje osm bitů ve tvaru 

RPETrrrr. Je-li parametr R (Request) nastaven na hodnotu 1, jedná se o žádost, je-li R 

nastaven na 0, jedná se o odpověď. Je-li parametr P (Proxiable) nastaven na hodnotu 1, může 

být zpráva přesměrována, má-li P hodnotu 0, je zpráva zpracována lokálně. Bity r musí být 

nastaveny na 0 a jsou rezervovány pro budoucí použití. 

Kód příkazu obsahuje tři oktety, které jsou přiřazeny dvojici příkazů žádost/odpověď. 

Pole aplikační ID obsahuje čtyři oktety, které určují, pro jakou aplikaci je zpráva určena.[3] 

[9] 

3.3. H.248/MEGACO 

Oba názvy značí stejný protokol. Rozdíl je pouze v tom, že H.248 je produktem 

organizace ITU-T a MEGACO je produktem organizace IETF. Tento protokol se v IMS 

používá při komunikaci MGW s MGCF, a také pro poskytování VoIP služeb mezi IP a 

okruhově spínanými sítěmi. [1] 

3.4. ISUP (ISDN User Part) 

Tento protokol je součástí systému SS7 (Signaling Systém 7) a v okruhově spínaných 

sítích slouží pro sestavení telefonního spojení. V IMS se s tímto protokolem pracuje v prvku 

SGW. Existuje několik variant protokolu ISUP, kdy hlavní specifikace je představena 

organizací ITU-T, nicméně ostatní organizace mají své vlastní specifikace. Většinou se jedná 

o národní organizace a jejich specifikace slouží pro pokrytí požadavků dané země.[8] 

3.5. SDP (Session Description Protocol) 

Protokol SDP se používá k popisu spojení, které má být vytvořeno. Obsahuje dostatek 

informací, aby byl uživatel schopen přidat k probíhajícímu spojení. Je-li použit pro 

multimediální spojení, obsahuje IP adresu a port zařízení, kam mají být data poslány, a také 

kodeky potřebné pro kódování/dekódování přenosu. SDP používá textové kódování.[8] 
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3.6. RTP (Real-time Transport Protocol) 

Používá se pro doručování multimediálních služeb probíhajících v reálném čase, 

například pro VoIP telefonii, video konference, šíření obrazu a dat po internetu. RTP je 

závislý na protokolech nižší vrstvy (UDP,TCP). Používá se společně s jinými protokoly, jako 

například H.323, který má podobný účel jako SIP, a RTCP. RTP spojení je vytvořeno pro 

každý datový tok a obsahuje především IP adresu s dvojicí portů pro RTP a RTCP. 

Standardně se využívají porty určené pro UDP v rozsahu 1024-65535, kdy RTP má číslo 

portu dané a RTCP má pak vždy číslo portu o jedničku vyšší.[8] 

3.7. RTCP (RTP Control Protocol) 

Poskytuje řídící informace pro RTP datový tok. Nenese žádná data. Používá se také pro 

řízení kvality přenosu. RTCP definuje pět druhů zpráv: 

 zprávu odesilatele, 

 zprávu příjemce, 

 zprávu popisující zdroj, 

 bye zprávu 

 aplikací specifikovanou zprávu.[8] 

  



20 

 

4. Prostředí Open IMS Core 

Je profesionální prostředí pro testování IMS sítí. Mimo jiné obsahuje databázi HSS, 

která je v tomto prostředí pojmenována FHoSS, dle institutu FOKUS v Berlíně, servery CSCF 

a dva předdefinované uživatele – alice a bob. Všechna nastavení jsou pro IP adresu 127.0.0.1 

a doménu open-ims.test. 

4.1. Instalace 

Instalace probíhala pod operačním systémem linux Ubuntu 9.04. Na internetové stránce 

www.openimscore.org věnující se vývojovému prostředí Open IMS Core si uživatel může 

vybrat ze dvou způsobů instalace prostředí: 

 pod operačním systémem linux dle návodu,  

 stažením a spuštěním přednastaveného prostředí. 

Nemá-li uživatel dostatečně výkonný hardware pro spuštění simulačního prostředí, je 

výhodnější zvolit první možnost, jak tomu bylo v mém případě. Instalujete-li prostředí Open 

IMS Core poprvé, můžete vynechat první krok v instalačním návodu zabývající se zkráceným 

postupem instalace a přejít rovnou ke kroku druhému, ve kterém je uveden soubor 

softwarových požadavků, který je třeba mít splněn před započetím instalace. Tyto požadavky 

jsou: 

 přibližně 100 MByte volného místa na disku, 

 sadu kompilátorů GCC (GNU Compiler Collection) verze3 nebo 4,  

 nástroje make, ant, bison, flex,  

 JDK (Java Development Kit) verze 1.5 a vyšší, 

 databázový systém MySQL či jiný, se kterým umí uživatel pracovat, 

 jádro linuxu verze 2.6 a utilitu ipsec-tools pro využití kódování IPsec, 

 knihovny libxml2 verze větší než 2,6, libmysql, 

 nainstalovaný a spuštěný DNS server (nejčastěji bind), 

 internetový prohlížeč. 

http://www.openimscore.org/
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Chce-li uživatel využívat zabezpečení TLC komunikace, je doporučeno nainstalovat utilitu 

openssl. Je třeba uvést, že výše uvedené programy musí být nainstalovány a spuštěny před 

započetím instalace. 

Po splnění výše uvedených před-instalačních příprav je možno stáhnout zdrojové kódy 

SIP serverů CSCF a databáze FHoSS. Toto provedeme následovně. Je třeba mít 

nainstalovanou utilitu SubVersion a být přihlášen jako root. Nejprve se vytvoří adresář, kde 

bude prostředí instalováno, pomocí příkazu mkdir /opt/OpenIMSCore a příkazem      

cd /opt/OpenIMSCore se do tohoto adresáře přesuneme. 

Zde se vytvoří adresář ser_ims a do něj se stáhnou zdrojové kódy před-

konfigurovaných CSCF serverů. Dále je třeba vytvořit adresář FHoSS a do něj stáhnout 

zdrojové kódy této databáze. Výše zmíněné se provede pomocí následujících příkazů: 

mkdir ser_ims 

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

ser_ims 

 

mkdir FHoSS 

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

FHoSS 

 

Je třeba zdůraznit, že přeje-li si uživatel jinou než výše uvedenou cestu, bude muset 

měnit konfigurační soubory.[6] 

 

4.2. Kompilace zdrojových kódů 

Pomocí příkazu cd /opt/OpenIMSCore/ser_ims se přesuneme do adresáře ser_ims a 

příkazem make install-libs all spustíme kompilaci zdrojových kódů. Dojde-li během 

kompilace k chybě, nebyl splněn některý ze softwarových požadavků. 

Před kompilací zdrojových kódů z adresáře FHoSS je třeba se ujistit, že je používána 

správná verze JDK. Toto se provede pomocí příkazu java –version a výsledek by měl 

vypadat následovně: 

# java –version 

java version „1.5.0_07“ 

Java™ 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_07-b03) 

Java HotSpot™ Client VM (build 1.5.0_07-b03, mixed mode) 

 

http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openimscore/ser_ims/trunk
http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openimscore/FHoSS/trunk
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Je-li vše dle požadavků, přejde se do adresáře FHoSS cd /opt/OpenIMSCore/ser_ims a 

provede se kompilace ant compile a následně ant deploy.  

4.3. Konfigurace prostředí 

Nejprve je třeba změnit přednastavené parametry, což nám ulehčí configurator.sh, 

který se nachází v adresáři ser_ims/cfg. Dále je nutné nastavit DNS server. 

4.3.1. Nastavení DNS serveru 

Je nutné být přihlášen jako root. Nejprve se nakonfiguruje soubor named.conf, který se 

většinou nachází v /etc , případně /etc/named či /etc/bind. Do tohoto adresáře také 

zkopírujeme ukázkový konfigurační soubor open-ims.dnszone nacházející se v adresáři 

ser_ims/cfg. Ten upravíme dle potřeby. Restartujeme DNS server. Je třeba zkontrolovat, 

zda vše funguje správně. K tomu slouží příkaz dig @127.0.0.1 pcscf.open-ims.test. Je 

nutné si uvědomit, že služby jako DHCP automaticky přepíší námi provedenou konfiguraci. 

4.3.2. Nastavení MySQL 

Příkazy:  

mysql –u root –p –h localhost < ser_ims/cfg/icscf.sql, 

mysql –u root –p –h localhost < FHoSS/scripts/hss_db.sql,   

mysql –u root –p –h localhost < FHoSS/scripts/userdata.sql, 

se nastaví databáze pro uživatelská data, HSS a ICSCF. Následně se provede ověření, zda jsou 

databáze přístupné.[6] 

4.4. Konfigurace IMS Core 

V tomto bodě by mělo být provedeno nastavení a spuštěn DNS a MySQL. Pomocí 

příkazu cd /opt/OpenIMSCore přejdeme do tohoto adresáře a do něj zkopírujeme 

konfigurační soubory serverů CSCF pomocí příkazů: 

cp ser_ims/cfg/*.cfg .  

cp ser_ims/cfg/*.xml .  

cp ser_ims/cfg/*.sh .  

V adresáři FHoSS/deploy/ jsou dostupné konfigurační soubory, na které by se měl 

uživatel podívat, než bude pokračovat dále.[6] 
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4.5. Spuštění komponent 

Pro spuštění serverů CSCF je nutné otevřít soubory pcscf.sh, icscf.sh, scscf.sh. 

Tyto komponenty by měly být spuštěny souběžně. Následně se pomocí souboru startup.sh 

spustí komponenta FHoSS. Poté se zadá adresa webového rozhraní http://localhost:8080/. 

V okně konzole I/SCSCF se ověří, zda probíhá komunikace pomocí protokolu Diameter.[6] 

4.6. Nastavení uživatelů 

Standardně obsahuje databáze FHoSS dva před-definované uživatele: 

 alice@open-ims.test, 

 bob@open-ims.test. 

Při testování sítě se může využít těchto dvou uživatelů, případně se vytvoří uživatelé 

noví. U nového uživatele musí být nadefinováno především: 

 uživatelský účet, 

 veřejná identita, 

 privátní identita. 

Vytvořit uživatele lze dvěma způsoby. Pomocí webového rozhraní dostupného z adresy 

http://localhost:8080/ při zadání uživatelského jména hssAdmin a hesla hss, nebo pomocí 

konfiguračního souboru, což je uživatelsky méně příjemné. Výsledek bude u obou postupů 

totožný.[6] 

4.7. Testování 

Jedná se o poslední krok. Předpokládá se, že vše je nainstalováno a spuštěno, protože 

registrace používá všechny komponenty, proto je třeba otestovat, zda všechny fungují 

správně. Pro testování se použije program Wireshark, kterým se bude monitorovat SIP provoz 

na portech 4060, 5060 a 6060. Monitorování Diameter provozu bude probíhat na portech 

3868, 3869 a 3870.[6] 

http://localhost:8080/
mailto:alice@open-ims.test
mailto:bob@open-ims.test
http://localhost:8080/
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4.8. Komplikace při instalaci 

Během instalace se vyskytlo několik chyb. Mezi ty méně závažné patří nesplnění 

požadované softwarové přípravy, což má za následek selhání kompilace zdrojových kódů. Při 

spouštění souboru startup.sh nastala chyba špatného nastavení cesty k souborům java, 

proto bylo nutné tento skript upravit.  

Výše zmíněný návod zabývající se nastavováním DNS serveru neobsahuje zmínku o 

nastavení souboru /etc/hosts a resolv.conf. Špatné nastavení těchto souborů mělo za 

následek, že se servery PS-CSCF a I-CSCF nemohly připojit k databázi HSS.  

 

Obrázek 8: Chyba připojení serveru I-CSCF k databázi HSS 

Obsah souboru hosts byl nahrazen následujícími řádky: 

127.0.0.1 localhost  

127.0.1.1 pavel-laptop  

127.0.0.1 open-ims.test mobicents.open-ims.test ue.open-ims.test 

presence.open-ims.test icscf.open-ims.test scscf.open-ims.test pcscf.open- 

ims.test hss.open-ims.test 
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Je třeba nahradit 127.0.0.1 a open-ims.test vlastní IP adresou a doménou, chce-li 

uživatel pracovat na svém počítači. 

Dále je nutné upravit soubor resolv.conf. Tento soubor je automaticky přepisován 

službou DHCP. Po úpravě by měl tento soubor obsahovat: 

search open-ims.test  

domain open-ims.test  

nameserver  127.0.0.1 

Obrázek 9 zachycuje, jak vypadala komunikace serveru I-CSCF s databází HSS po 

provedení těchto změn. 

 

Obrázek 9: Komunikace serveru I-CSCF s databází HSS 
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5. Vytvoření nového uživatele 

Nového uživatele lze v prostředí Open IMS Core vytvořit dvěma způsoby. Buď pomocí 

konfiguračního souboru, nebo webového rozhraní. Oběma postupy se docílí stejných 

výsledků. Vytvořit se musí především uživatelský účet, privátní a soukromá identita. 

5.1. Vytvoření uživatele pomocí webového 

rozhraní 

Webové rozhraní je přístupné z adresy http://localhost:8080/. Přihlašovací údaje jsou: 

uživatelské jméno hssAdmin a heslo hss. Po přihlášení se zobrazí okno s hlavní nabídkou. 

Zde se vybere záložka user identities. Na levé straně okna se zobrazí nabídka. Obrázek 10 

zobrazuje možnosti nabídky. 

 

Obrázek 10: Hlavní nabídka - Uživatelské identity 

Nejdříve se vytvoří účet uživatele. Na výběr jsou dvě možnosti. Buď se vytvoří nový 

účet, nebo se podle parametrů vyhledají existující účty, které je možno upravit dle potřeby. 

Parametry pro vyhledávání jsou: 

 ID uživatele,  

 jméno uživatele 

 preferovaný S-CSCF. 

http://localhost:8080/
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5.1.1. Vytvoření uživatelského účtu 

Po kliknutí na možnost Create v části IMS Subscription se zobrazí obrazovka 

s nastavením uživatelského účtu. Obrázek 11 ukazuje základní parametry, které lze nastavit. 

 

Obrázek 11: Uživatelský účet – parametry 

Povinným údajem je jméno uživatele. ID je nastaveno automaticky. Doporučuje se 

vybrat i sadu vlastností a preferovaný S-CSCF server. Nastaví se tedy předdefinované 

parametry cap_set1 a scscf1. Následně se nastavení uloží kliknutím na tlačítko Save.  

5.1.2. Vytvoření privátní identity 

Pro vytvoření uživatelské identity je nutný návrat do hlavního menu user identities. Zde 

se z nabídky, na levé straně obrazovky, vybere možnost Create v části Private Identity. Ze 

zobrazené nabídky, kterou ukazuje Obrázek 12, je třeba vyplnit položku Identity, která musí 

být ve tvaru jméno@doména, a Secret Key. Dále je třeba z nabídky vybrat autorizační 

schéma. Zde bylo vybráno schéma Digest-AKAv1 definované organizací 3GPP. Toto schéma 

se vybere jako výchozí nastavení v položce default. Pole AMF (Authentication Management 

Field), SQN (Sequence Number) a OP (Operator ID) jsou již vyplněna a není nutné je měnit. 

Nastavení se opět uloží pomocí tlačítka Save.  

Vytvořenou privátní identitu si lze zobrazit pomocí vyhledávání podle parametrů čísla 

ID nebo Identity. Chceme-li si zobrazit všechny vytvořené soukromé identity, nechají se 

všechna pole při vyhledávání volná. 
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Obrázek 12: Privátní identita - parametry 

5.1.3. Vytvoření veřejné identity 

Opět je třeba se vrátit do úvodního menu a zde pak vybrat možnost Create v části Public 

Identity. Obrázek 13 ukazuje obrazovku s nastavením. 

 

Obrázek 13: Soukromá identita – nastavení 
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V této nabídce se opět nastaví povinné prvky. Položka identity musí být nastavena ve 

tvaru sip:jméno@doména. Položka Service Profile se nastaví na default_sp, typ veřejné 

identity se ponechá na nastavení Public_User_Identity. Možnost Can register se ponechá na 

počátečním nastavení, to znamená zaškrtnutá. Poslední položkou je User Status, který nás 

informuje, zda byl uživatel registrován. 

5.2. Vytvoření uživatele pomocí skriptu 

Pro uživatele preferující možnost práce v konzolovém okně je v prostředí Open IMS 

Core možnost vytvoření nového uživatele pomocí konfiguračního souboru. 

Pomocí příkazu cd /opt/OpenIMSCore přejdeme do adresáře, v němž se nachází 

konfigurační soubor, kterým pomocí příkazu ./add-imscore-user_newdb.sh –u pavel –a 

uživatele vytvoříme. 

Tento skript má několik volitelných parametrů: 

 u – uživatelské jméno, 

 t – telefonní URI, například tel:+1234567890, 

 r – realm, výchozí nastavení na open-ims.test, 

 i – soukromá identita, 

 b – veřejná identita, 

 p – heslo, 

 a – automatické použití vytvořeného skriptu (add), 

 d – automatické použití vytvořeného skriptu (delete). 

V konzolovém okně lze také ověřit, zda byl vytvořený uživatel uložen do databáze. 

Tento postup platí pro oba způsoby vytváření uživatele. 

Pomocí příkazu mysql –u root –p, se po zadání hesla dostaneme do menu mysql. 

Zde se pomocí příkazu show databases; zobrazí používané databáze. Vybere se databáze 

hss_db, která obsahuje uživatelská data. To se provede příkazem use hss_db;. Následně se 

příkazem SELECT * from imsu vyberou všechna data, která tato položka obsahuje. Zobrazit 

by se měly všechny uživatelské účty, které se v databázi nacházejí. Tento případ zobrazuje 

Obrázek 14. 

sip:jméno@doména
tel:+1234567890
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Obrázek 14: Obsah databáze hss_db 

Za účelem testování navržené sítě a vytvořeného uživatelského účtu byli nainstalování 

dva klienti – UCT IMS Client a myMONSTER TCS. Po stažení balíčku se zdrojovým 

souborem byli pomocí balíčkovacího systému oba klienti nainstalováni. V následující kapitole 

budou popsány možnosti klientů, práce s nimi, a také analýza probíhající komunikace. 
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6. Analýza navržené sítě – registrační proces 

V této kapitole budou blíže popsány specifika obou klientů, především možnosti jejich 

nastavení, klíčové vlastnosti pro komunikaci. Následně bude analyzována registrace klienta 

do sítě.  

6.1. UCT IMS Client 

Tento klient byl navržen pro práci s testovacím prostředím Open IMS Core. 

Nainstalováním dodatečných balíčků lze zprovoznit funkci IPTv. UCT klient podporuje mimo 

jiné přenos textových zpráv, audio a videohovoru. Při přenosu videohovoru se vyskytl 

problém se správným zobrazením obrazu z kamery v okně klienta. Obrázek 15 ukazuje, jak 

vypadá hlavní obrazovka UCT IMS klienta. 

 

Obrázek 15: Úvodní obrazovka UCT klienta 

V hlavním menu lze pomocí záložky Options vybrat několik možností. Mimo jiné zde 

nalezneme zjednodušené volání uživateli Alice nebo Bob, dále pak zjednodušená registrace, 

opět pro dva přednastavené uživatele. Důležitými položkami z nabídky Options je volba 

Deregister, která odhlásí uživatele ze sítě. Nejvýznamnější možností záložky Options je volba 
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Preferences, kde lze v záložce Profile nastavit, jaké služby je možné vykonat (audio, video 

hovor, nastavení statusu, zasílání textových zpráv). V záložce IMS lze editovat vytvořený 

účet. Záložka Media nabízí nastavení parametrů přenosu. 

Úvodní obrazovka lze rozdělit na 4 pomyslné části: 

 URI – v této části se zadává veřejná identita účtu, s nímž má proběhnout audio 

komunikace. Tlačítka Call or Answer a Hangup or Refuse slouží k vyvolání, respektive 

k ukončení hovoru, 

 Messages – v tomto okně je zobrazován průběh (SIP zprávy) registrace do sítě a posléze 

probíhající komunikace, 

 Display – zde je zobrazeno info o vybrané akci, 

 lišta záložek – zde lze, mimo jiné, nastavit status (Presence), začít textovou komunikaci 

(Instant Messaging), nastavit možnosti IPTv, 

 Local a Remote – v těchto oknech se zobrazuje obraz při videohovoru. 

Ve spodní části úvodního okna se zobrazuje, jestli byl uživatel zaregistrován do sítě 

či nikoliv. 

6.2. myMONSTER TCS 

Tento klient je také určen pro prostředí Open IMS Core. Oproti UCT klientovi má 

jednodušší úvodní obrazovku, kde je výběr účtu a možnosti s ním spojené (editace, vymazání 

stávajícího účtu, vytvoření nového účtu, přihlášení se k vybranému účtu). Po přihlášení je 

v hlavním menu možnost vytvoření listu a skupin kontaktů. Pravým kliknutím na položku 

v tomto seznamu se zobrazí možnosti komunikace s kontaktem – textová zpráva, hovor, 

videohovor. Důležitou položkou hlavního menu je záložka Tools, kde se nachází možnost 

nastavení parametrů přenosu. Možnosti nastavení jsou bohatší než u UCT klienta, především, 

se to týká nastavení audia, videa a uživatelského účtu. Obrázek 16 ukazuje možnosti nastavení 

parametrů přenosu. 

V nastavení IMS je třeba změnit číslo PCSCF portu z defaultní hodnoty 5060 na 4060. 

Zůstane-li defaultní hodnota, bude se při přihlašování k účtu objevovat chybové hlášení. 
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Obrázek 16: Nastavení parametrů přenosu 

K zachytávání komunikace byl vybrán program Wireshark, především z důvodu 

předchozí práce s tímto programem ve školní laboratoři. 

6.3. Registrace uživatele do sítě 

Použití UCT IMS klienta značně zjednodušuje vyhledávání SIP zpráv v programu 

Wireshark, protože se v části Messages zobrazují názvy metod a odpovědí.  

 
Obrázek 17: Diagram přenosu 
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Před samotným registračním procesem musí klient zjistit informace o SIP serverech, 

konkrétně P-CSCF. Toto se provede výměnou DHCP zpráv. Klient posílá žádost o informace 

DHCP serveru, který posílá požadované informace zpět klientovi (především seznam 

doménovým jmen potencionálních P-CSCF serverů). Pomocí DNS se následně přiřadí IP 

adresa doménovému jménu. 

Obrázek 17 zobrazuje diagram přenosu zpráv při registraci uživatele do IMS sítě. Klient 

posílá REGISTER zprávu serveru P-CSCF, který tuto zprávu přeposílá serveru I-CSCF. 

Jelikož I-CSCF nemá informace, jestli je uživateli přiřazen server S-CSCF, posílá 

prostřednictvím protokolu Diameter žádost UAR (User Authorization Request) databázi HSS, 

která odpovídá pomocí UAA (User Authorization Answer). Jakmile I-CSCF zjistí adresy 

dříve přiřazených S-CSCF, přeposílá tomuto serveru REGISTER zprávu. V případě, že se 

jedná o první registraci uživatele do sítě a ještě mu předtím nebyl přiřazen S-CSCF server, je 

v UAA zprávě poslán seznam vlastností S-CSCF serveru a I-CSCF podle nich rozhoduje, 

který S-CSCF server uživateli přiřadí. Po obdržení REGISTER zprávy server S-CSCF posílá 

MAR žádost do databáze HSS. Je to z důvodu ověření uživatele, a také kvůli uložení 

informací o přidělení SIP URI S-SCSF danému uživateli. Databáze HSS odpovídá MAA 

zprávou. Server S-CSCF ověří uživatele a generuje zprávu 401-Unauthorized, která je 

přeposlána přes I-CSCF a P-CSCF zpět ke klientovi. Jakmile klient obdrží tuto zprávu, 

generuje novou REGISTER zprávu (jiným názvem credentials). S touto zprávou je zacházeno 

stejně jako s první REGISTER zprávou, to znamená, že je přeposlána serveru P-CSCF, odtud 

je zpráva přeposlána I-CSCF (který může, ale nemusí být stejný jako v prvním případě). 

Server I-CSCF si opět vyžádá informace o přiřazeném S-CSCF. V tomto případě databáze 

HSS posílá nazpět dříve uloženou SIP URI přiřazeného S-CSCF serveru, kterému je 

přeposlána REGISTER zpráva. Tato zpráva je porovnána s autentizačními vektory, které 

server S-CSCF získal v první MAA zprávě. Je-li ověření úspěšné, posílá S-CSCF SAR 

zprávu, ve které informuje databázi HSS, že uživatel je registrovaný do sítě. Server S-CSCF 

obdrží SAA zprávu, v níž je uživatelský profil. V tomto profilu je seznam všech veřejných 

identit, které jsou přiřazeny registrované privátní identitě. Profil také obsahuje filtr, na základě 

jeho kritérií se rozhoduje, kdy budou směrovány SIP zprávy odpovídajícímu aplikačnímu 

serveru. Server S-CSCF poté posílá 200 OK zprávu, která značí, že žádost REGISTER byla 

úspěšná. Zpráva 200 OK je opět přeposílána přes I-CSCF a P-CSCF zpět k uživateli. Tímto je 

registrační proces kompletní, uživatel je registrován do sítě a ve webovém rozhraní je tato 

skutečnost indikována změnou barvy pole User Status v sekci veřejné identity na zelenou 



35 

 

barvu. V UCT klientovi se toto projeví změnou Not Registered na Registered ve spodní části 

okna klienta. V následujících podkapitolách bude uveden obsah jednotlivých zpráv 

registračního procesu a bude upozorněno na některé důležité údaje. 

6.3.1. REGISTER zpráva 

Na Obrázek 18 je uveden obsah a hlavička REGISTER zprávy. Tuto zprávu posílá 

klient serveru P-CSCF.  

 
Obrázek 18: REGISTER 

V této zprávě jsou přenášeny čtyři důležité údaje.  

 Registration-URI – což je SIP URI identifikující doménu, do níž jsou adresovány 

zprávy REGISTER. Tento údaj se přenáší v Request-URI  

 Public User Identity – se v REGISTER zprávě přenáší v parametru To:. Veřejná 

identita se používá jako kontaktní údaj při komunikaci mezi uživateli, 

 Private User Identity – slouží pro autentizací účely, přenáší se v parametru 

Authorization: username, 

 Contact Adress  – udává IP adresu, na které je uživatel dostupný, přenáší se 

v parametru Contact. 

Server P-CSCF přidá do zprávy, kterou posílá serveru I-CSCF, několik údajů, jak 

ukazuje obsah zprávy na Obrázek 19. 

Červené tečky ve výpisu obsahu zprávy REGISTER upozorňují na změny oproti 

předchozí zprávě. Nejenom, že došlo ke změně hlavičky, byl také přidán parametr Path, který 

udává SIP URI serveru P-CSCF. Tím se zajistí, že všechny zprávy budou procházet přes daný 

P-CSCF server. Parametr P-Visited-Network-ID udává takzvanou visited network a indikuje, 

že mezi domovskou a visited sítí existuje roamingová dohoda. P-Charging-Vector se 

používá pro práci s účtováním za služby. Zde obsahuje hodnotu icid (IMS Charging 

identifier), který mohou ostatní SIP servery použít pro vytvoření účtovacích záznamů. 
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Parametr icid-generated slouží pro identifikaci serveru, který generoval icid. Parametr ioi 

identifikuje síť odpovědnou za účtovací záznamy. 

 
Obrázek 19: REGISTER zpráva z P-CSCF do I-CSCF 

Po získání záznamů z databáze HSS přiřadí I-CSCF uživateli server S-CSCF, kterému 

přeposílá REGISTER zprávu. Ke změně v této zprávě dochází pouze v hlavičce zprávy, jak 

ukazuje Obrázek 20. 

 
Obrázek 20: REGISTER zpráva z I-CSCF do S-CSCF 

6.3.2. Diameter zprávy UAR, UAA, MAR, MAA 

Jakmile I-CSCF obdrží REGISTER zprávu, posílá UAR (User Authorization Request) 

databázi HSS. Jak ukazuje obrázek 21, tato zpráva obsahuje v AVP (blíže popsáno v 

kapitole 3.2), mimo jiné, veřejnou identitu, privátní identitu – zde přenášeno v User-Name, 

zdroj žádosti, doménu, ze které žádost pochází. 

 

Obrázek 21: Diameter zpráva UAR 

Databáze ověří uživatelské údaje a posílá SIP URI S-CSCF, případně sadu vlastností, 

podle kterých o přiřazení rozhodne server I-CSCF. Obrázek 22 ukazuje obsah AVP zprávy 

UAA.  
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Obrázek 22: Diameter zpráva UAA 

Jakmile je uživateli přiřazen server S-CSCF, posílá tento server databázi HSS zprávu 

MAR, ve které posílá své SIP URI kvůli uložení do databáze, a také, aby získal data potřebná 

pro ověření uživatele. Obrázek 23 ukazuje, jak vypadá obsah AVP zprávy MAR, obrázek 24 

pak, jak vypadá obsah AVP zprávy MAA. 

 

Obrázek 23: Diameter zpráva MAR 

 

Obrázek 24: Diameter zpráva MAA 

6.3.3. Zpráva 401-Unauthorized, zpráva REGISTER, zpráva OK 

Údaje získané ve zprávě MAA slouží k ověření uživatele serverem S-CSCF. Jelikož 

uživatel nebyl autorizován, generuje server S-CSCF zprávu 401-Unauthorized a přeposílá ji 

přes servery I-CSCF a P-CSCF ke klientovi. V této zprávě se přenáší parametry ck  a ik, což 

jsou klíče, které server P-CSCF používá pro šifrování a dešifrování, a také pro ověřování 
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příchozích a odchozích zpráv od a k uživateli. Obrázek 25 ukazuje obsah zprávy 401-

Unathorized. 

 

Obrázek 25: Zpráva 401-Unauthorized 

Jelikož se hlavička zprávy mění stejně jako u zprávy REGISTER, je zde uvedena pouze 

zpráva posílaná ze serveru S-CSCF k serveru I-CSCF. 

Jakmile klient obdrží zprávu 401-Unauthorized, z paměťového prostoru či média 

(například karta UICC) načte parametry pro ověření a generuje zprávu REGISTER. V této 

zprávě je přenášena očekávaná odpověď na výzvu ve zprávě 401-Unauthorized a přes servery 

P-CSCF a I-CSCF se přeposílá k serveru S-CSCF. Stejně jako v prvním případě se posílají 

zprávy UAR a UAA. Účel zprávy zůstává oproti předchozí nezměněn, nicméně zpráva UAA 

obsahuje SIP URI S-CSCF serveru. Toto URI bylo uloženo do databáze při obdržení zprávy 

MAR. 

 S touto zprávou je zacházeno stejně jako v případě první zprávy REGISTER, proto na 

obrázku 26 nebude uvedena hlavička zprávy, ale pouze důležité údaje, které jsou obsaženy ve 

zprávě samotné. 

 

Obrázek 26: Zpráva REGISTER z I-CSCF do S-CSCF 

Kromě používaného kódovacího algoritmu (AKAv1-MD5) se posílá nonce, což je 

náhodné číslo, které je unikátní pro každý registrační proces, a především pak odpověď na 

žádost ve zprávě 401-Unauthorized. Server S-CSCF porovnává tyto údaje s těmi, které 

obdržel ve zprávě MAA. V případě, že je ověření úspěšné, posílá server S-CSCF databázi 

HSS zprávu SAR, ve které databázi informuje, že uživatel byl úspěšně zaregistrován do sítě. 
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Databáze HSS následně odpovídá zprávou SAA, ve které posílá uživatelský profil. Obsah 

zprávy SAR ukazuje obrázek 27, jak vypadá zpráva SAA je zobrazeno na obrázku 28. 

 
Obrázek 27: Diameter zpráva SAR 

 
Obrázek 28: Diameter zpráva SAA 

Jakmile obdrží server S-CSCF zprávu SAA, generuje zprávu 200 OK, která indikuje 

úspěch REGISTR žádosti. Zpráva 200 OK je opět přes servery I-CSCF a P-CSCF posílána ke 

klientovi, a obsahuje, mimo jiné, parametr Service-Route, kde se nachází URI S-CSCF a 

parametr P-Associated-URI, kde je seznam veřejných identit uživatele.  
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7. Analýza navržené sítě – komunikace 

V této kapitole bude analyzován proces komunikace, to znamená hovoru, textové 

zprávy a videohovoru. 

7.1. Hovor a videohovor 

Pro uskutečnění hovoru bylo nutné registrovat dva uživatele do sítě (registrační proces 

je blíže popsán v kapitole 6). Na Obrázek 29 je ukázán zjednodušený diagram přenosu audia a 

videa.  

 

Obrázek 29: Zjednodušený diagram přenosu zvuku a videa 

Jeden z uživatelů inicializuje přenos, v tomto případě uživatel Pavel, a odesílá zprávu 

INVITE serveru P-CSCF, který zprávu posílá serveru S-CSCF. Oba servery se nachází 

v domovské (originating) síti. V praxi by z domovského serveru S-CSCF byla zpráva posílána 

I-CSCF serveru, který by byl v cílové (terminating) síti. Jelikož v tomto případě je obsluhující 

server S-CSCF stejný pro oba uživatele, nemusí se zpráva INVITE přes I-CSCF posílat a je 

tedy ze serveru S-CSCF nacházejícím se v domovské síti poslána serveru S-CSCF v cílové 

síti. Odsud je přeposlána serveru P-CSCF, a poté cílovému uživateli. Zpráva 100 Trying 
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oznamuje uzlu, že následující uzel přijal zprávu INVITE. Jakmile zpráva INVITE dorazí 

k cílovému uživateli, je volajícímu nazpět odeslána zpráva 180 Ringing, která upozorňuje 

uživatele na událost. Jakmile volaný uživatel přijme hovor, je volajícímu odeslána zpráva 200 

OK. Jak ji volající příjme, odesílá volanému zprávu ACK, kterou potvrzuje přijetí 200 OK 

zprávy.  

7.1.1. Zpráva INVITE 

Obrázek 30 ukazuje obsah zprávy INVITE, kterou posílá uživatel inicializující přenos 

serveru P-CSCF ve své domovské síti.  

 

Obrázek 30: Zpráva INVITE 
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Nejprve bude blíže popsána hlavička zprávy INVITE. Parametr Via udává, na které 

adrese a portu bude uživatel přijímat zprávy, mimo jiné i odpověď na zprávu INIVITE. 

Obsahuje také transportní protokol, který se používá k transportu SIP zpráv. Parametr Route 

obsahuje SIP URI serveru S-CSCF. Tento údaj byl získán během registračního procesu. 

Parametry From a To identifikují uživatele inicializujícího přenos a cílového uživatele. 

Parametr Allow udává seznam metod, které jsou podporovány. P-Preferred Identity udává, 

která veřejná identita byla při přenosu použita. Toto je specifikováno z důvodu, že k jedné 

soukromé identitě může být přiřazeno více soukromých identit. Parametr Require: 

Preconditions udává, že je nejprve zapotřebí poslat zprávu INVITE nebo 180 Ringing, aby si 

obě komunikující strany sdělily, jaké prostředky ke komunikaci mají. Sec-agree 

v parametrech Require a Proxy-Require značí použití Security Agreement mechanismu u 

jednotlivých prvků sítě. Na výběr je několik mechanismů – například HTTP Digest, TLS a 

jiné.  

Obsahem zprávy SDP protokolu je specifikace parametrů přenosu. Zde je patrný rozdíl, 

přenáší-li se audio, video či kombinace – videohovor. V následujícím textu budou blíže 

popsány jednotlivé parametry SDP zprávy.  

Povinnými parametry jsou (v), udává verzi protokolu SDP, (o) udává původce zprávy. 

V tomto případě je uvedeno IN - značí typ sítě Internet, IP4 - udává typ adresy, nakonec je 

adresa samotná. Parametr (s) značí název spojení. Parametr (c) udává popis spojení a v tomto 

případě obsahuje stejné informace jako parametr (o). Parametr (t) obsahuje stop a start time. 

Start time udává, po jaké době se spojení stane aktivní, stop time udává, po jaké době se 

spojení ukončí. Jsou-li tyto parametry nastaveny na 0, tak je spojení označováno jako 

permanentní. K ukončení spojení dojde pouze manuálně jedním z uživatelů.[10] 

Parametr (m) slouží ke specifikaci přenosu multimédií. V tomto případě první parametr 

(m) slouží k popisu audia a obsahuje následující: 

 typ média – audio, 

 port, na který bude audio přenášeno – 35056, 

 transportní protokol – RTP/AVP – audio a video je přenášeno přes UDP, 

 číslo specifikující formát média – 3,0, 101 se váží k parametru (a). 

Parametr (b) udává šířku pásma, které bude spojením využíváno. AS v tomto případě 

udává Application-Specific Maximum. Tento parametr udává maximální šířku pásma, kterou 

lze pro přenos využít. Číselná hodnota udává šířku pásma v kbit/s.[10] 



43 

 

První dva parametry (a) udávají použité kodeky, jejich název a taktovací kmitočet. 

Parametr rtpmap: 101 telephone-event/8000 a na něj navazující parametr fmtp se používá 

kvůli kompatibilitě se sítěmi PSTN. Parametry curr (současný stav) a des (požadovaný stav) 

obsahují požadavky na prostředky sítě potřebné pro přenos. Qos zde představuje kvalitu 

služeb, sendrecv značí, že prostředky pro přenos jsou rezervovány pro oba směry. [10] 

Druhý parametr (m) uvozuje část popisující parametry videa. Popis jednotlivých 

atributů (a) je podobný jako v případě audia.  

7.1.2. Zpráva 180 Ringing 

Tato zpráva slouží k odeslání informací o tom, jestli cílový uživatel akceptoval žádost o 

sestavení spojení, a také informuje, jestli druhá strana podporuje kodeky potřebné k sestavení 

spojení. Hlavička zprávy obsahuje, mimo jiné, i parametry Record Route, ve kterých jsou 

uvedeny adresy uzlů, přes které by měl uživatel poslat odpověď na zprávu INVITE. Tyto 

adresy byly uloženy během posílání první zprávy INVITE.  

7.2. Textová zpráva 

Posílání zpráv neboli Instant Messaging lze v IMS uskutečnit buď jako samostatnou 

zprávu nebo v rámci probíhajícího spojení. Diagram přenosu je ukázán na obrázku 31. 

 
Obrázek 31: Diagram přenosu zprávy 

Hlavička zprávy MESSAGE je podobná jako hlavička kterékoliv SIP zprávy, která byla 

zmíněna dříve. Obsahuje mimo jiné parametr Via, kde je uvedeno, přes které uzly je zpráva 

posílána. Text zprávy se přenáší v těle zprávy.   
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8. Laboratorní úloha   

Na základě získaných vědomostí byla vytvořena laboratorní úloha. Cílem této úlohy je 

seznámit studenta se základy architektury IMS a prostředím Open IMS Core. 

8.1. Zadání 

1. Seznamte se s prostředím Open IMS Core – podívejte se na konfigurační soubory. 

2. Spusťte jednotlivé prvky sítě. 

3. Pomocí webového rozhraní vytvořte nového uživatele. 

4. Do sítě se přihlaste s vytvořeným uživatelem a proveďte komunikaci (hovor, textové 

zprávy) s jedním z předdefinovaných uživatelů – Alice, Bob. Analyzujte provedenou 

komunikaci. 

8.2. Teoretický úvod 

IMS (IP Multimedia Subsystem) je mezinárodně uznávaný standard, který podporuje 

mnohonásobný přístup – GSM, WCDMA, CDMA2000, WLAN, a primárně slouží pro 

poskytování VoIP a multimediálních služeb uživatelům mobilních zařízení. Z horizontálního 

pohledu můžeme architekturu rozdělit na tři vrstvy: 

 přístupovou – patří zde technologie IP, PSTN, a jiné. Slouží pro přenos dat mezi 

kontrolní vrstvou a uživatelem, 

 kontrolní – obsahuje klíčové prvky – databázi HSS, servery CSCF, 

 servisní – v této vrstvě se nacházejí aplikační servery, které poskytují služby uživateli. 

Součástí architektury jsou také podpůrné systémy, mezi které patří například 

zabezpečení, zprostředkování účtovacích informací apod. Zjednodušený horizontální model je 

uveden na Obrázek 32. 

8.2.1. Kontrolní vrstva 

Slouží pro obsluhu spojení v IMS síti. Základním prvkem této vrstvy je skupina serverů 

CSCF, které lze podle funkce rozdělit na tři části: P-CSCF, který slouží jako příchozí/odchozí 

SIP server, to znamená, že všechny zprávy prochází přes tento server. Během registrace je 
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server P-CSCF přiřazen IMS terminálu a toto se nemění po celou dobu trvání registračního 

procesu. I-CSCF – slouží jako brána mezi dvěma IMS sítěmi. Server I-CSCF slouží, mimo 

jiné, k přiřazení serveru S-CSCF. uživateli. S-CSCF – přes tento server prochází každá SIP 

zpráva a podle těchto zpráv stahuje z databáze HSS uživatelské profily. Na základě profilu se 

pak rozhoduje, kterým aplikačním serverům budou směrovány SIP zprávy. Ke komunikaci 

mezi servery se používá protokol SIP. 

Databáze HSS slouží k uchovávání záznamů nutných k vytvoření spojení. Obsahuje, 

mimo jiné, adresu serveru S-CSCF, který byl přiřazen uživateli, autentizační a autorizační 

informace, data o uživatelském účtu. Ke komunikaci se servery CSCF a aplikačními servery 

se používá protokol Diameter. 

 
Obrázek 32: Zjednodušený horizontální model IMS [4] 

8.2.2. Protokolová sada 

V IMS se používá několik protokolů. Mezi nejdůležitější patří Diameter, SIP, SDP, 

RTP. SIP je aplikační protokol, nezávislý na nižší transportní vrstvě. Při jeho vývoji se 

vycházelo z protokolů HTTP a SMTP. Jsou dva typy SIP zpráv: metody, mezi které patří 

například INVITE, REGISTER, a odpovědi, které jsou definovány číselným rozsahem, zde 

patří například 200 OK, 401-Unauthorized. Diameter protokol slouží jako AAA 

(Authorization, Authenticaiton, Acounting) protokol, používá jej databáze HSS ke 

komunikaci se servery CSCF. Důležitou součástí těla Diameter protokolu jsou takzvané 

AVPs, což je metoda zapouzdření informací týkající se Diameter zprávy. SDP protokol se 
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používá ke specifikaci parametrů přenosu multimediálních zpráv. Zpráva protokolu SDP je 

obsažena v těle zprávy protokolu SIP a skládá se z řádků, na nichž je uvedeno typ=hodnota, 

kdy typ je vyjádřen pouze jedním písmenem. RTP protokol se používá pro doručování 

multimediálních služeb probíhajících v reálném čase, například pro VoIP služby, video- 

konference, šíření obrazu a dat po internetu. 

8.2.3. Open IMS Core 

Jedná se o Open Source prostředí, ve kterém se nachází konfigurační soubory 

především pro servery CSCF a databáze HSS. Přes webové rozhraní lze konfigurovat 

uživatelské účty, služby a nastavení sítě. Uživatelský účet lze vytvořit i v konzoli systému 

pomocí skriptu.  

8.3. Postup měření 

8.3.1. Bod první 

V programu vmware otevřete připravený virtuální systém Ubuntu 9.10. Po načtení 

systému si otevřete konzoli a pomocí příkazu cd /opt/OpenIMSCore přejděte do složky 

s nainstalovaným prostředím. Zde si postupně otevřete a prohlédněte konfigurační soubory 

icscf.cfg, pcscf.cfg, scsf.cfg. Poté přejděte do složky FHoSS příkazem cd FHoSS/deploy a 

podívejte se na konfigurační soubory databáze HSS. 

8.3.2. Bod druhý 

Pro spuštění serverů CSCF a databáze HSS je třeba, aby byly připraveny 4 záložky 

v konzoli. V první záložce zadejte příkaz cd /opt/OpenIMSCore/FHoSS/deploy, následně 

vložte příkaz ./startup.sh, čímž se spustí databáze HSS. V případě, že dojde k chybovému 

hlášení, které bude indikovat chybnou cestu k adresáři s javou, vložte příkaz export 

JAVA_HOME=“/usr/lib/jvm/java-6-sun” a poté opět ./startup.sh. V dalších třech 

záložkách je třeba přejít pomocí příkazu cd /opt/OpenIMSCore do složky se skripty pro 

spuštění jednotlivých serverů CSCF. V první záložce vložte příkaz ./icscf.sh, přepněte se 

do druhé záložky, vložte příkaz ./pcscf.sh, v poslední záložce vložte příkaz ./scscf.sh. 

Tímto by měly být jednotlivé servery spuštěny. Ověřit si to lze v okně, ve kterém byla 

spuštěna databáze HSS, kde by nemělo být žádné chybové hlášení. Po dobu měření tyto 

konzolová okna nezavírejte! 
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8.3.3. Bod třetí 

Na adrese http://localhost:8080 se přihlaste na webové rozhraní pomocí uživatelského 

jména hssAdmin a hesla hss. Na hlavní obrazovce zvolte možnost User Identities. V levé části 

obrazovky poté vyberte v části IMS Subscription možnost Create. Zde je jediným povinným 

údajem položka Name. Volitelné položky Capabilities Set a Preferred S-CSCF nastavte na 

cap_set1 a scscf1. Zbývající pole nechte prázdná. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka Save.  

Vraťte se do menu User Identites a v sekci Private Identity zvolte opět možnost Create. 

Zde je několik povinných polí: Identity, musí být zadána ve tvaru jméno@doména (doména je 

v této úloze nastavena na open-ims.test), jméno zvolte stejné jako v předchozím případě, 

Secret Key lze nastavit libovolně. Ze sekce Authentication Schemes vyberte možnost Digest-

AKAv1 (3GPP). Roletku Default nastavte na Digest-AKAv1-MD5 (ověřování používající 

Authentication and Key Agreement. Pro použití tohoto schématu je třeba nadefinovat několik 

parametrů, mezi které patří například SQN, AMF, AUTN. Dále se používají parametry 

Confidentiality Key a Integrity Key). Zde je možné ponechat pole OP, AMF a SQN na 

stávajících hodnotách, to znamená samé 0. Zbývající pole ponechte prázdná a provedené 

nastavení uložte. 

Vraťte se do menu User Identities a v sekci Public User Identity vyberte možnost 

Create. Povinné pole Identity musí být zadáno ve tvaru sip:jméno@doména. Jméno zvolte 

stejné jako v předchozích případech, doména je opět open-ims.test. Service profile nastavte na 

default_sp, položku Charging-Info-Set ponechte, případně nastavte na default_charging_set. 

Poslední povinnou položku, IMPU Type, nastavte na Public_User_Identity.  

Pozn.: Soukromá identita (Private Identity) slouží výhradně k autorizačním účelům. 

Veřejná identita (Public User Identity) se používá jako kontaktní údaj a lze ji použít například 

na vizitce ve stejném významu, jako telefonní číslo. 

8.3.4. Bod čvrtý 

Otevřete si tři nové záložky v konzolovém okně. V prvním zadejte příkaz 

uctimsclient, v druhém přejděte do složky s klientem myMONSTER TCS. Zadávejte 

příkaz cd /opt/OpenIMSCore/MONS – v tomto bodě zmáčkněte klávesu Tab pro automatické 

doplnění příkazu. Toto je z důvodu, že název cílové složky s klientem se může měnit 

v závislosti na používané verzi. Klienta spustíte příkazem ./monster.sh, případně sh monster. 

Ještě se neregistrujte do sítě. V poslední záložce zadejte příkaz wireshark, rozhraní pro 

http://localhost:8080/
sip:jméno@doména
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zachytávání provozu nastavte na eth0. Před samotnou registrací pomocí klienta 

myMOSNTER TCS je nutné editovat účet, pod kterým se bude do sítě přihlašovat. Změňte 

tedy v části IMS Core Settings údaje pro vámi vytvořeného uživatele. Změňte číslo portu 

PCSCF portu na 4060, na kterém server defaultně naslouchá. Předejte se tím chybě při 

přihlašování. Provedené změny uložte. V tomto momentu pusťte zachytávání provozu 

v programu wireshark. Následně se přihlašte v klientovi myMONSTER TCS pod vámi 

vytvořeným uživatelem, v klientovi UCT IMS Client se přihlašte buď pod uživatelem Alice 

nebo Bob. Přihlašování je zde zjednodušeno v menu Options. Proto využijte této volby.  

Jakmile budou oba uživatelé registrování v síti, inicializujte hovor. V UCT IMS 

klientovi se v okně Messages zobrazují posílající se SIP zprávy, což značně usnadňuje 

pozdější vyhledávání těchto zpráv v programu wireshark. Po nějaké době hovor ukončete, 

zastavte zachytávání provozu v programu wireshark. Pro zobrazení protokolu Diameter je 

nutné nastavit rozsah portů, na kterých komunikace probíhala. Proto v programu wireshark 

vyberte v hlavním menu možnost Edit, zde pak Preferences. Rozbalte roletku Protocols, 

najděte Diameter a pole Diameter TCP Ports nastavte na 3867-3870. Analyzujte zachycený 

registrační proces, zaměřte se především na obsah zprávy REGISTER, 200 OK, 401-

Unauthorized a Diameter zpráv. Následně analyzujte zachycený hovor mezi dvěma uživateli. 

Zaměřte se především na obsah zpráv INVITE, kde se podívejte na přenášené parametry 

přenosu v protokolu SDP. Můžete si ověřit, jestli tyto hodnoty odpovídají nastaveným 

hodnotám v sekci Preferences-GStreamer u klienta myMONSTER.  

8.4. Kontrolní otázky 

1. Jaký protokol přenáší informace specifikující parametry přenosu multimediálních 

zpráv? Uveďte příklady těchto parametrů. 

2. Jaký tvar má veřejná a soukromá identita? K čemu slouží? 

3. Jaké typy Diameter zpráv se přenáší při registračním procesu uživatele do sítě? 

4. S využitím analýzy provozu uveďte příklady AVPs přenášených v Diameter zprávách. 

5. Jaké základní prvky obsahuje kontrolní vrstva a k čemu slouží? 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem a popisem standardu IMS. Nejprve jsem se 

zaměřil na obecné informace o standardu IMS. Následně jsem prostudoval funkci 

jednotlivých komponent, především serverů CSCF, databáze HSS a PSTN/CS brány, neboť 

tyto prvky jsou klíčové. Posledním bodem teoretické části bylo studium protokolů 

používaných ve standardu IMS. Jelikož protokoly SIP a Diameter vykonávají podstatnou část 

komunikace v systému IMS, zaměřil jsem se především na tyto protokoly a jejich popis 

obsahuje více informací, než u protokolů zbývajících. Protokol SIP zároveň představuje 

nejperspektivnější standard v oblasti signalizace multimediálních služeb. 

Praktická část se zabývá instalací testovacího prostředí IMS. Seznámil jsem se s tímto 

prostředím a konfigurací jednotlivých prvků (CSCF, HSS). Vytvořil jsem uživatelský účet – 

soukromou a veřejnou identitu. Za účelem testování uživatelského účtu a probíhající 

komunikace jsem nainstaloval dva různé klienty.  

K zachytávání komunikace v síti byl použit program Wireshark. Na základě získaných 

dat byl analyzován registrační proces uživatele do sítě. V odpovídající kapitole jsou uvedeny 

obsahy jednotlivých zpráv a popsány důležité parametry. 

V kapitole zabývající se analýzou komunikace jsou uvedeny diagramy přenosu a 

uvedeny obsahy nejdůležitějších zpráv. Především zpráva INVITE a zpráva protokolu SDP 

jsou popsány podrobně. 

Na základě získaných vědomostí byla navržena jednoduchá laboratorní úloha. Cílem 

této úlohy je seznámit studenta se základy technologie IMS.  

Použití klientů ukázalo, že jediná aplikace může poskytovat v současnosti nejžádanější 

služby – hlasová, textová i videokomunikace, IPTv. Široké možnosti nastavení uživatelského 

účtu, snadná implementace s využitím stávajících technologií řadí technologii IMS mezi 

směry, kterými se budou buňkové systémy v budoucnu ubírat.  
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