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     Об`єкт дослідження – підсистема передавання мультимедійних повідомлень 
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     Предмет дослідження – характеристики сигнального трафіку. 

     Мета роботи – розробка моделі сигнального трафіку, оцінка величини сигналь-

ного навантаження між функціональними вузлами підсистеми IMS, середнього часу 

встановлення з'єднання. 

     Методи дослідження – методи теорії інформації, методи дифузійної апрокси-

мації, методи оптимального управління. 

 

     Проведено дослідження найбільш розповсюджених на сьогоднішній день му-

льтимедійних послуг, що надаються користувачам мережі, категорії мультиме-

дійного трафіку, моделі опису трафіку, послуги, які доцільно впроваджувати на 

платформі IMS. Визначені принципи ідентифікації користувачів і послуг, елемен-

ти, які включає модель сигнального трафіку. 

     Виконані попередні оцінки найважливіших характеристик сигнального трафіку - ве-

личини сигнального навантаження між функціональними вузлами підсистеми IMS та 

середнього часу встановлення з'єднання.  

     Проведено розрахунок транспортного ресурсу, необхідного для забезпечення 

сигнального обміну з функцією S-CSCF, розрахунок транспортного ресурсу, не-

обхідного для забезпечення сигнального обміну з функцією I-CSCF.  

     Проведені розрахунки визначають, що сигнальний трафік IMS створює відчут-

не навантаження на ІР-мережу і повинен враховуватися при розрахунках мереж 



наступного покоління або мереж мобільного зв’язку. Розроблений метод може 

використовуватися для розрахунку необхідної ширини смуги пропускання при 

резервуванні ресурсів, що необхідне для забезпечення необхідної якості обслуго-

вування. 
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ВСТУП 

      

     Актуальність теми: IP Multimedia Subsystem - це ключова ступінь в еволюції 

операторів на шляху створення мережі зв'язку нового покоління, що реалізує 

принцип доступності всього спектру послуг, як для мобільних абонентів, так і для 

абонентів фіксованої мережі доступу. Платформа IMS є економічним рішенням, 

яке дозволяє з мінімальними витратами впровадити широкий спектр нових послуг 

для абонентів, у тому числі з урахуванням їх індивідуальних потреб. Економіч-

ність рішення основана на універсальності компонентів, використанні стандарт-

них інтерфейсів та можливості інтеграції в існуючу мережу оператора. 

Платформа IMS - це найважливіший елемент мережі зв'язку, що забезпечує на-

дання нових послуг, їх роумінг, мобільність абонента і ряд інших перспективних 

можливостей. Тому тема роботи є актуальною. 

     Мета і завдання дослідження: розробка моделі сигнального трафіку, оцінка 

величини сигнального навантаження між функціональними вузлами підсистеми IMS, 

середнього часу встановлення з'єднання. У роботі передбачено проаналізувати основні 

послуги, які доцільно реалізувати на платформі IMS, визначити функціональні 

можливості платформи IMS.   

     Об`єкт дослідження: підсистема передавання мультимедійних повідомлень 

IMS. 

     Предмет дослідження: характеристики сигнального трафіку. 

     Методи дослідження: методи теорії інформації, методи дифузійної апрокси-

мації, методи оптимального управління. 

     Джерела дослідження: http://niits.ru/public/books/softswitch/ - книга провідних  

спеціалістів у сфері інфокомунікацій про різні аспекти впровадження технологій 

Softswitch та IMS; http://www.3gpp.org  - сайт 3GPP; 

https://web.archive.org/web/20081030112056/http://www.3gpp.org/specs/numbering.

htm - 3GPP специфікації; http://www.tech-invite.com/ SIP/IMS - технічний портал; 

http://www.rennes.enst-bretagne.fr/~gbertran/files/IMS_an_overview.pdf - короткий 

огляд архітектури IMS;  

http://niits.ru/public/books/softswitch/
http://www.3gpp.org/
http://www.tech-invite.com/
http://www.rennes.enst-bretagne.fr/~gbertran/files/IMS_an_overview.pdf


https://web.archive.org/web/20130609022649/http://imsforum.org/ - IMS форум; 

http://www.sipknowledge.com/IMS_Specs.htm - повний список специфікацій 3GPP 

IMS; архівні матеріали TSG SA Work Areas under discussion at SA#85; Technical 

Specification Groups (TSG) in 3GPP. 

     Наукова новизна одержаних результатів: вперше запропоновано структуру 

мережевої платформи IP Multimedia Subsystem з вбудованою моделлю для коор-

динування управління обслуговуванням викликів, сигналізації і функцій, які за-

безпечують встановлення з’єднання через одну або декілька мереж. Розроблена 

модель сигнального трафіку підсистеми передавання мультимедійних повідом-

лень IMS.   

     Практичне значення одержаних результатів: розроблений метод може вико-

ристовуватися для розрахунку необхідної ширини смуги пропускання при 

резервуванні ресурсів, що необхідне для забезпечення необхідної якості обслуго-

вування. 

     Апробація результатів магістерської роботи: IX Науково-технічна конфере-

нція «Сучасні інфокомунікаційні технології», грудень 2019 р. 

     Публікації: Нікітенко О.Р. Концепція розвитку підсистеми передавання муль-

тимедійних повідомлень IMS / О.Р. Нікітенко, О.М. Ткаленко // Телекомунікацій-

ні та інформаційні технології. – 2019. - №4. – С.4-12. 

     Нікітенко О.Р. Ідентифікація  користувачів  та  послуг на базі платформи IMS 

/ О.Р. Нікітенко // IX Науково-технічна конференція «Сучасні інфокомунікаційні 

технології». Київ, 5 грудня 2019 р.  
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         1 ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

ПЕРЕДАВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ IMS 

 

     1.1 Аналіз сигнальної інформації в ІР-мережах  

 

     Телефонні системи комутації, які працювали на основі часового розподілу 

каналів, з’єднувалися між собою за допомогою потоків Е1. Потоків Е1 може бути 

декілька. Дані системи працюють, використовуючи сигналізацію SS №7. SS №7 

використовують в основному оператори зв’язку. Якщо ж ми розглядаємо рівень 

прив’язки клієнтів до операторів зв’язку, для цього використовується сигналізація 

DSS1. Для корпоративних мереж була розроблена сигналізація QSIG (варіант 

DSS1). Різниця між ними полягає в тому, що QSIG надає більше можливостей в 

плані сервісу. Основними сервісами, які надає телефонна система комутації для 

операторів телефонії є додаткові види обслуговування (ДВО). QSIG надає ДВО. В 

TDM клієнти можуть підключатися як аналоговими лініями так і цифровими. 

     Існують наступні цифрові інтерфейси доступу: PRI=30B+D+H; BRI=2B+D. Е1 

– стандарт для Європи. Т1 – стандарт для Північної Америки. Американці пішли 

по своєму шляху, вони розробили свої стандарти і частково свої протоколи. Канал 

Н не пишуть, тому що це службова інформація. Канал Н переносить у собі чисто 

службову інформацію від точки А до точки Б. По В-каналу передається голос, D-

канал служить для сигналізації. Основна відмінність роботи TDM полягає в тому, 

що сигналізація працює по тим каналам, по яким передається голос. Якщо один 

абонент телефонує іншому абоненту, то по шляху проходження сигналізації 

пішов і голос. Коли почали розробляти стек протоколів ТСР/ІР, тобто почали 

більше цікавитися мережними технологіями, почали використовувати більше 

протокол ІР – для передавання голосу, відео, даних. Відповідно, коли нам 

потрібно було передавати дані, ми використовували одну мережу, для телебачен-

ня ми використовували іншу мережу і виходило, що по будівлі проходило багато 

кабелів. Завдяки тому, що ми перейшли на ІР, можна максимум використовуючи 

два кабелі, передавати по ним голос, відео та дані. 



     Коли телефонія перейшла на VoIP (ІР-телефонія), з’явилося поняття SIP-

телефонія. SIP-телефонія має на увазі протоколи сигналізації (ІР-телефонія осно-

вана на протоколах, які закладені у програмному забезпеченні ІР-АТС з визначе-

ними правилами роботи з визначеним видом інформації). 

     Одним із перших протоколів, який з’явився, є Н.323, який наслідує SS №7 і є 

відкритим протоколом. Цей протокол був розроблений для того, щоб SS №7 мож-

на було передавати від системи TDM до системи ІР. У своїх повідомленнях Н.323 

наслідує SS №7 з використанням таких же повідомлень, тобто однакової 

сигналізації, однакового представлення номеру, з дотриманням усіх форматів. 

Спочатку Н.323 був транковим для ІР. Далі, в результаті роботи багатьох груп був 

розроблений протокол SIP, який стає більш орієнтованим на абонентів. У по-

дальшому і протокол Н.323 теж був адаптованим для абонентів. 

     Якщо мережа невелика, ми налаштовуємо peer-to-peer (точка-точка) і все 

працює. Але, якщо в мережі багато абонентів, то для цього винайшли такий 

пристрій, як гейткіпер (Gatekeeper). Gatekeeper – це пристрій, який служить тільки 

для обробки сигналізації (щоб одному пристрою (терміналу) сказати, де знахо-

диться інший пристрій). Телефони реєструються на гейткіпері і коли один або-

нент хотів зателефонувати іншому, за допомогою стандартизованих повідомлень 

протоколу Н.323 один телефон дізнавався про ІР-адресу іншого. Коли абонент А 

хотів зателефонувати абоненту Б, він звертався до гейткіперу. Гейткіпер по своїй 

таблиці, де номер телефону відповідав ІР-адресі, повідомляв, що абонент Б знахо-

диться по такій-то ІР-адресі і вже два телефони у подальшому обмінювалися 

повідомленнями сигналізації.  Сигналізація і проходження голосу у мережах TDM 

та ІР різні. Голосовий трафік повинен проходити від точки до точки, тобто від 

терміналу до терміналу. 

     Швидкість В-каналу становить 64 кбіт/с. Для того, щоб із цією швидкістю пе-

редати голос по протоколу ІР через ІР-мережу, його потрібно закодувати, тобто 

перетворити (теорема Котельникова): ріжемо, кодуємо по піковим значенням і 

перетворюємо в ІР-пакети. На іншому боці ми його збираємо завдяки кодекам 

(G.729, G.711, G.723, G.726, ILBC (кодек, який розробив Skype. Цей кодек знахо-



диться у відкритому доступі)). Є також кодек GSM, який спеціально розроблений 

для GSM-мереж. Тобто, на передавальному боці ми наш голос перетворюємо в ІР-

пакети, передаємо на прийом і на прийомі цим же кодеком назад збираємо. Якщо 

частина інформації втрачається, то завдяки кодеку на стороні отримувача вона 

відновлюється. Якщо передавання пакету здійснюється більше 30 мс, то ми 

почуємо переривання в мові, якщо менше 30 мс, то на прийомному боці наш ко-

дек «домалює» і ми не почуємо, що є перешкоди (що десь пакет втратився). Коде-

ки – це стандарти кодування голосових даних. Вони встановлені у функціоналі ІР-

АТС і навіть у телефоні, так як кодек повинен перетворювати.     

     Фізичний рівень зрозумілий. На другому рівні діє ARP – для перетворення 

МАС-адреси в ІР-адресу. Далі використовується Ethernet. Далі ІР, ТСР і UDP. 

     ТСР гарантує доставку даних. Поки передавач не отримає підтвердження, що 

перший пакет відправлений, другий пакет не передається. Протокол ТСР 

використовує в основному такі додатки, які передають дані, наприклад, фільми, 

тобто інформацію, яка повинна бути гарантовано доставлена. Недоліком протоко-

лу ТСР є те, що він не гарантує часу і швидкості доставки даних (із-за пропускної 

спроможності мережі). Якщо ж ми говоримо про критичний трафік (голос та 

відео), тут важливий фактор саме швидкої доставки пакетів. Для цього більше 

підходить протокол UDP. 

     Якщо ми розглядаємо протокол сигналізації Н.323: термінал А звертається до 

гейткіпера серії ІР-АТС або до Softswitch, який говорить йому, де знаходиться 

другий термінал (по якій ІР-адресі) і далі вже сам голос передається від терміналу 

до терміналу. Даний трафік називається RTP-стрім (тому що використовується 

RTP-протокол). 

 

     1.2 Аналіз концепції Softswitch 

 

     Для того, щоб забезпечити грамотний і якісний перехід від TDM до ІР, було 

створене обладнання Softswitch.  Важливим стимулом ринкового успіху Softswitch 

є його здатність перетворювати різні протоколи сигналізації як мереж одного ти-



пу, наприклад, при з’єднанні мереж Н.323 і SIP, так і різнотипних мереж, наприк-

лад, при з’єднанні мереж з комутацією каналів (протоколи стеку SS №7) та ІР-

мереж (протоколи SIP, MGCP, MEGACO/H.248, H.323). Ця здатність Softswitch 

зберігається при організації сумісної роботи транспортних шлюзів різних 

постачальників. Застосування Softswitch дозволяє подолати проблеми взаємодії 

між собою транспортних шлюзів з різними системами сигналізації. Softswitch є 

носієм інтелектуальних можливостей мережі, який координує управління обслу-

говуванням викликів, сигналізацію і функції, які забезпечують встановлення 

з’єднання через одну або декілька мереж. У першу чергу, Softswitch управляє об-

слуговуванням викликів, тобто встановленням і руйнуванням з’єднань, виконую-

чи функції Call Agent.  

     В число функцій управління обслуговуванням виклику Call Agent входять 

розпізнавання і обробка цифр номеру для визначення пункту призначення викли-

ку; а також розпізнавання моменту відповіді викликаємої сторони, моменту, коли 

один з абонентів кладе трубку, і реєстрація цих дій для нарахування платні. 

     Синонімом Softswitch є термін контролер транспортного шлюзу MGC, який 

управляє транспортними шлюзами і шлюзами доступу по протоколу Н.248. 

Softswitch координує обмін сигнальними повідомленнями між мережами, тобто 

підтримує функції Signaling Gateway (SG). Softswitch координує дії, які забезпе-

чують з’єднання з логічними об’єктами в різних мережах і перетворює 

інформацію у повідомленнях для того, щоб вони стали зрозумілими на обох сто-

ронах різних мереж. Основні типи сигналізації, які використовує Softswitch 

представлені на рис.1.1: сигналізація для управління з’єднаннями; сигналізація 

для взаємодії різних Softswitch між собою; сигналізація управління транспортни-

ми шлюзами.  

     Основними протоколами сигналізації управління з’єднаннями є SIP-T, SS №7, 

Н.323. Основними протоколами сигналізації управління транспортними шлюзами 

є MGCP, Megaco/H.248. Основними протоколами сигналізації взаємодії між кому-

таторами Softswitch є SIP-T, ВІСС. 



     Функції Softswitch: управління з’єднаннями на нижньому рівні транспортних 

(медіа) шлюзів; взаємодія Softswitch і серверів додатків на верхньому рівні.   

 

 

 

 

 

 

      

Рисунок 1.1 - Основні типи сигналізації, які використовує Softswitch 

      

     Нижній рівень розглядається як транспортна площина, в якій фізично 

передається як мовний трафік, так і трафік даних. Така рівнева структура 

забезпечує гнучкість вибору апаратного забезпечення (різних транспортних 

шлюзів). Верхній рівень сходить за своєю ідеологією до вузла управління послу-

гами SCP (Service Control Point) класичної Інтелектуальної мережі і дозволяє че-

рез прикладні програмні інтерфейси створювати нові додатки.  

     В архітектурі Softswitch передбачено чотири функціональні площини (рис.1.2): 

транспортна; управління обслуговуванням виклику і сигналізації; послуг та 

додатків; експлуатаційного управління [1]. 

     Транспортна площина (Transport Plane) відповідає за транспортування 

повідомлень по мережі зв’язку. Цими повідомленнями можуть бути повідомлення 

сигналізації, маршрутизації для організації тракту передавання інформації або 

безпосередньо мова та дані користувачів. Розміщений під цією площиною 

фізичний рівень перенесення цих повідомлень може базуватися на будь-якій 

технології, яка відповідає вимогам до пропускної спроможності для перенесення 

трафіку цього типу. Транспортна площина забезпечує також доступ до мережі ІР-

телефонії сигнальної інформації і/або інформації користувачів, що надходить з 

боку інших мереж або терміналів. 

Види сигналізації 

Сигналізація для 

управління з’єднаннями 
Сигналізація для 
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Сигналізація управління транс-

портними шлюзами 

SIP-T, SS №7, 

Н.323 

SIP-T, ВІСС MGCP, 

Megaco/H.248 



 

Рисунок 1.2 – Функціональні площини еталонної архітектури Softswitch  

     Пристроями та функціями транспортної площини управляють функції площини 

управління обслуговуванням виклику та сигналізації. Сама транспортна площина 

ділиться на три домени: домен транспортування по протоколу ІР; домен взаємодії; 

домен доступу.    

     Домен транспортування по протоколу ІР (IP Transport Domain) підтримує 

магістральну мережу і маршрутизацію для транспортування пакетів через мережу 

ІР-телефонії. До цього домену відносяться такі пристрої, як комутатори, мар-

шрутизатори, а також засоби забезпечення якості обслуговування QoS (Quality of 

Service). 

     Домен взаємодії (Interworking Domain) включає в себе пристрої перетворення 

сигнальної інформації або інформації користувачів, яка надходить з боку 

зовнішніх мереж, у вигляд, придатний для передавання по мережі ІР-телефонії, а 

також зворотнє перетворення. В цей домен входять такі пристрої, як шлюзи 

сигналізації (Signaling Gateways), які забезпечують перетворення сигнальної 

інформації між різними транспортними рівнями, транспортні шлюзи або медіа- 

шлюзи (Media Gateways), які виконують функції перетворення інформації 

користувачів між різними транспортними мережами і/або різними типами 



мультимедійних даних, і шлюзи взаємодії (Interworking Gateways), що забезпечу-

ють взаємодію різних протоколів сигналізації на одному транспортному рівні.   

     Домен доступу призначений для організації доступу до мережі ІР-телефонії 

різних ІР-несумістних терміналів. Він складається із шлюзів Access Gateways для 

підключення установчих систем комутації, аналогових кабельних модемів, ліній 

xDSL, транспортних шлюзів для мобільної мережі радіодоступу стандарту 

GSM/3G, а також пристроїв інтегрованого абонентського доступу IAD (Integrated 

Access Devices) та інших пристроїв доступу. Стосовно ІР-терміналів, наприклад, 

SIP-телефонів, то вони безпосередньо підключаються до домену транспортування 

по протоколу ІР без участі Access Gateways.   

     Площина управління обслуговуванням виклику та сигналізації (Call Control 

& Signaling Plane) управляє основними елементами мережі ІР-телефонії і, в пер-

шу чергу, тими, які належать транспортній площині. У цій площині ведеться 

управління обслуговуванням виклику на основі сигнальних повідомлень, які над-

ходять з транспортної площини, встановлюються і порушуються з’єднання, які 

використовуються для передавання інформації користувачів по мережі. Площина 

управління обслуговуванням виклику та сигналізації включає до свого складу такі 

пристрої як: контролер медіашлюзів MGC (Media Gateway Controller); сервер 

управління обслуговуванням виклику Call Agent; приватник Gatekeeper; LDAP-

сервер. 

      Площина послуг і додатків (Service & Application Plane) реалізує управління 

послугами і/або додатками у мережі ІР-телефонії, їх логіку та виконання. 

Пристрої у цій площині містять логіку послуг і управляють цими послугами шля-

хом взаємодії із пристроями, які знаходяться у площині управління обслуговуван-

ням виклику та сигналізації. Площина послуг та додатків складається з наступних 

пристроїв: сервери додатків Application Servers; сервери додаткових послуг 

Feature Servers. Площина послуг i додатків може також управляти 

спеціалізованими компонентами передавання інформації користувачів, наприк-

лад, медіасерверами, які виконують функції конференцзв’язку, IVR і т.д. 



     На площині експлуатаційного управління (Management Plane) 

підтримуються функції активізації абонентів і послуг, техобслуговування, білінгу 

та інші функції експлуатаційного управління мережею. Площина 

експлуатаційного управління може взаємодіяти з деякими або з усіма іншими 

трьома площинами або по стандартному протоколу (наприклад, по протоколу 

SNMP), або по внутрішнім протоколам та інтерфейсам АРІ. 

     Softswitch є двох класів: 4-ого і 5-ого. 5-ий клас більше призначений для робо-

ти з кінцевими терміналами. 4-ий клас працює, як транзит. Softswitch підтримує 

всі основні відкриті протоколи. Крім того, протоколи сигналізації в ІР-телефонії є 

абонентські і є шлюзові (або транкові – для управління шлюзами). Для роботи з 

кінцевими пристроями використовуються відкриті протоколи Н.323 і SIP. Щоб 

нам з’єднатися з нашою TDM-мережею, ставиться шлюз. З одного боку у нас 

Ethernet або ІР, з іншого боку – Е1. Для полегшення роботи адміністратора та 

автоматизації процесів створили протоколи управління цими шлюзами. Це прото-

коли MGCP. Шлюз – це пристрій (граничний пристрій), який знаходиться на 

границі мереж. Завдання шлюзу – передати голос та сигналізацію з однієї мережі 

в іншу. Шлюз трансформує (в якості прикладу) SIP у SS №7, DSS1, QSIG. Після 

того, як абонент зняв трубку – займається В-канал. Для підключення шлюзів та-

кож можна використовувати як протокол SIP, так і протокол Н.323. Крім того, 

протоколи SIP і Н.323 можуть працювати як peer-to peer. Шлюзові протоколи: 

MGCP, Н.248, MEGACO.  

     Отже, якщо є два шлюзи між якими ІР, то ці два шлюзи можна налаштувати за 

допомогою протоколу SIP. Тобто вони будуть працювати як peer-to peer як за до-

помогою сигналізації SIP, так і за допомогою сигналізації Н.323. У даному випад-

ку протокол MGCP працювати не буде, тому що для протоколу MGCP потрібний 

Softswitch або ІР-АТС. Також протоколи SIP і Н.323 можуть використовуватися в 

режимі Registration. Даний режим використовується для підключення кінцевих 

терміналів. Тобто наш ТА, який знаходиться у будь-якій точці країни, може 

зареєструватися, використовуючи SIP або Н.323, на Softswitch-чі. Компанія Cisco 

розробила свій власний протокол, який називається SCCP. Отже, основними про-



токолами є: MGCP, H.248/MEGACO, SIP, H.323, SCCP. SIP-протокол – це Web-

орієнтований протокол, який постійно піддається модернізації. За допомогою 

Softswitch ми об’єднуємо різні мережі. Softswitch підтримують у різних компаніях 

від 5 тисяч до 50 тисяч абонентів. При цьому кількість одночасних розмов 

перевищує мільйон.  

     Softswitch – це пристрій, який обробляє дзвінки (пристрій тільки для обробки 

дзвінків). Все корисне навантаження проходить повз нього (або через гейткіпер 

або через комутатори). Якщо у нас є своя ІР-мережа, то корисне навантаження 

проходить від кінцевого терміналу до кінцевого терміналу. Якщо у TDM-мережі 

все навантаження проходить через комутаційну станцію, то в ІР-мережі все на-

вантаження проходить, минаючи комутаційний пристрій. Крім того, Softswitch 

повинен знати, де знаходиться абонент. Його елемент HLR (база даних) визначає 

місцезнаходження абонента. Крім того, у цій мережі є ще елемент VVS, який 

визначає наш роумінг. 

     В Україні можна нарахувати до 10 софтсвічів. «Укртелеком» отримав три 

софтсвіча 5-го класу компанії Iskratel. Дані софтсвічі обслуговували телефонію 

при проведенні EURO-2012, їх поставили в «Укртелекомі», де вони й залишилися. 

Є такий провайдер, як Datagroup. У них до 2007 року стояв софтсвіч 5-го классу 

французької компанії Tomson. У 2007 році вони змінили його на Iskratel Si-3000. 

«Київстар» поставили 2 софтсвіча. Один у 2009 році в Києві. Другий у 2013 році в 

Харкові, теж компанії Iskratel. 

     На сьогоднішній день у нас є мережа мобільного зв’язку, супутникового 

зв’язку, є широкосмуговий доступ, мережа зростає, потрібно у кожному місті по-

ставити Softswitch, але він з навантаженням буде не справлятися. Кількість 

абонентів зростає. Тому, група 3GPP розробила архітектуру IMS (IP Multimedia 

Subsystem - систему передавання мультимедійної інформації на основі протоколу 

ІР), в якій замість софтсвіча пропонуються наступні основні елементи: 

- модуль, який використовується для підключення кінцевих терміналів; 

- модуль, який використовується в якості шлюзу для інших мереж; 

- модуль для контролю та управління сеансами зв’язку.  



     1.3 Концепція розвитку підсистеми передавання мультимедійних 

повідомлень IMS  

  

До появи IMS сервери послуг, що працюють для абонентів у мережах 

мобільного зв'язку, були автономними і самодостатніми. Кожний із серверів по-

слуг вирішував весь комплекс задач забезпечення логіки і працездатності 

основної послуги, авторизацію користувачів, зберігання абонентських даних, 

організацію білінгу і т.д. Із зростанням кількості послуг та, відповідно, кількості 

серверів зростає і кількість однакових функцій, які доводиться дублювати у кож-

ному з вузлів послуг. Крім того, якщо надання кожної з послуг не надто вже й 

складне, безсумнівні труднощі представляє інтеграція декількох сервісів або 

створення сервісів, в яких комбінуються різні медіа-середовища: голос, текст, 

відео, графіка. Саме тому і виникла ідея уніфікувати платформу побудови послуг 

на базі IP протоколу [1].  

IMS є міжнародно-визнаним стандартом, специфікованим у 3GPP/3GPP2 і 

ETSI/TISPAN, обговорюваним в рамках ITU. IMS визначена стандартами, як но-

вий сегмент базової мережі та мережі надання послуг, який робить можливим 

конвергенцію даних, голосу і мережних технологій через IP інфраструктуру. 

Архітектура системи IMS, стандарти якої є базовими для більшості виробників, 

дозволяє створити однорідне середовище для самого широкого спектру нових 

мультимедійних послуг. Передумовами виникнення концепції IMS є масове впро-

вадження комп’ютерної техніки, швидкий розвиток мережі Інтернет, стандартів 

мобільного зв'язку, широкосмугового зв'язку, розвиток супутникового зв'язку. 

Провівши аналіз абонентської і операторської мереж мобільного зв'язку, 

визначаємо, що з точки зору абонента повинна бути можливість користуватися 

найширшим спектром послуг, спілкуванням, розвагами та іграми, діловими до-

датками, інформаційними послугами з будь-якими можливими комбінаціями го-

лосу, відео, графіки, Web-ресурсів. Старт був заданий впровадженням GPRS, 

MMS, додатковими SMS послугами, LBS послугами (основаними на місці розта-

шування), і тепер абоненти чекають продовження. При цьому послуги та програ-



ми повинні бути цікавими, зручними, дружніми і недорогими. Слід відзначити 

той факт, що все більше і більше абонентів роблять вибір на користь більш дос-

коналих мобільних телефонів з підтримкою найсучасніших технологічних нови-

нок. 

З точки зору оператора визначено, що галузь інформаційних технологій на 

сьогодні знаходиться у процесі переходу до All-IP систем, що обумовлено фунда-

ментальною необхідністю: зменшувати витрати, створювати нові послуги, які 

приносять додатковий прибуток і впроваджувати нові бізнес-моделі у практику 

операторської діяльності. Більшість додаткових послуг, що приносять прибуток 

операторам стільникового зв'язку - це послуги на базі протоколу IP: WAP-доступ, 

MMS, завантаження мелодій/картинок/ігор через GPRS [2]. Перевагами All-IP ме-

реж є універсальність і гнучкість середовища створення нових послуг, інтеграція 

технологій і послуг, а також зменшення витрат. Компанії виробники 

телекомунікаційного обладнання добре розуміють потреби і складнощі операторів 

мереж зв'язку і саме тому пропонують ефективне рішення IMS (IP Multimedia 

subsystems). 

IMS визначає не тільки нову архітектуру, але й можливість взаємодії мереж і 

роумінг, функції тарифікації, безпеки і контролю. Більш того, цей стандарт добре 

інтегрується з існуючими мережами і бере новітні напрацювання від IT-індустрії. 

Завдяки цьому IMS представляється на теперішній час найкращим підходом 

конвергенції мереж зв'язку. Перш за все, це відноситься до конвергенції 

мобільного та проводового зв'язку. Одна й та ж сама IMS-платформа з її 

універсальною архітектурою може бути використана для пропозицій і послуг у 

мережах різних типів (рис.1.3). 

Мультимедійні потоки даних передаються по мережам з метою надання 

віддалених інтерактивних послуг. Найбільш розповсюдженими на сьогоднішній 

день мультимедійними послугами, що надаються користувачам мережі, є: 

відеотелефонія, високошвидкісне передавання мультимедійних даних, IP-

телефонія, цифрове телевізійне мовлення, мобільний відеозв'язок і цифрове відео 

за запитом. В залежності від виду сервісу виділяють дві основні категорії 



мультимедійного трафіку: трафік реального часу, що надає мультимедійні послу-

ги для передавання інформації між користувачами у реальному масштабі часу; 

трафік звичайних даних, який утворюється традиційними розподіленими послу-

гами сучасної телекомунікаційної мережі, таких, як електронна пошта, переда-

вання файлів, віртуальний термінал, віддалений доступ до баз даних. 

 

Рисунок 1.3 - Елементи IP Multimedia Subsystem 

 

В якості прикладів послуг, що генерують трафік реального часу, виступають: 

IP-телефонія - даний сервіс здійснює передавання голосового трафіку між двома 

абонентами мережі, в якій, в якості мережного використовується Internet 

Protocol; високоякісний звук - сервіс, який здійснює передавання та мовлення 

високоякісного звуку, наприклад, музики, концертів і т.д.; відеотелефонія - да-

ний сервіс здійснює передавання людської мови разом з його зображенням неви-

сокої якості між двома абонентами; відеоконференція – сервіс, який здійснює 

передавання голосового і відеотрафіку між групою абонентів, причому звукові 

та відеосигнали передаються по мережі незалежно один від одного (по різним 

транспортним з’єднанням), їх синхронізація на прийомі забезпечується відповід-

ним протоколом транспортного рівня; дистанційне медичне обслуговування - 

даний сервіс забезпечує проведення дистанційного медичного дослідження, діа-



гностики та консультації хворих; відеомоніторінг - даний сервіс здійснює відео-

спостереження приміщень, застосовується для охорони територій різного приз-

начення, оперативної сигналізації про різні позаштатні ситуації; мовлення радіо і 

телевізійних програм - даний сервіс здійснює мовлення звичайних радіо- і теле-

візійних каналів по цифровій телекомунікаційній мережі; цифрове телебачення - 

здійснює мовлення високоякісного цифрового телебачення (художніх фільмів, 

музичних відеокліпів, спортивних трансляцій) за запитом клієнтів [3]. 

Є множина моделей опису трафіку у різних інфокомунікаційних мережах [4]. 

У загальному випадку мультимедійний трафік деякої послуги представляється у 

вигляді випадкового процесу.  

Нехай миттєве значення трафіку - є число блоків інформації, які генерує від-

повідний сервіс за одиницю часу. Тоді, у найбільш загальному випадку випадко-

вий процес B(t) пропонується описати сімейством функції розподілу FВ(t) (х), де 

 

                                          FВ(t)(х) = Вер {B(t) Фх}.                                            (1.1) 

 

Для параметризації мультимедійного трафіку використаємо ряд характерис-

тик, які описують інтегральні параметри випадкового процесу B(t), приклад реа-

лізації якого приведений на рис.1.4. 

До характеристик трафіку, який генерується різними мультимедійними послу-

гами, віднесемо наступні: значення трафіку (миттєве, максимальне, пікове, сере-

днє і мінімальне); коефіцієнт пульсації трафіку; середню тривалість пікового 

трафіку; середню тривалість сеансу зв'язку; формати елементів трафіку; макси-

мальний, середній, мінімальний розміри пакету; інтенсивність трафіку запитів. 

Максимальна кількість блоків інформації, яку відповідний сервіс генерує за 

одиницю часу, визначається як: 

 

                                                       ’v=maxB(t).                                                    (1.2) 

 



 

 

Рисунок 1.4 - Основні параметри мультимедійного трафіку 

 

Пікове значення трафіку - трафік відповідного сервісу, який перевищує вста-

новлений для нього піковий поріг v`. Середнє значення трафіку v - cередня кіль-

кість блоків інформації, яку відповідний сервіс генерує за одиницю часу: 

 

                                                      
  

   

    
         
    

 
                                         (1.3) 

 

де T
(S)

- тривалість сеансу зв’язку. 

Мінімальне значення трафіку v - мінімальна кількість блоків інформації, яку 

відповідний сервіс генерує за одиницю часу: 

 

                                                           v=minB(t).                                               (1.4) 

 

Коефіцієнт пакетності трафіку K визначається, як відношення між максималь-

ним і середнім трафіком відповідного сервісу. Коефіцієнт пакетності обчислю-

ється за формулою: 

 

                                                                  K=’v/v.                                                     (1.5) 



 

Середня тривалість піка Ŧ
(Р)

 - середня тривалість інтервалу часу, протягом 

якого відповідний сервіс генерує піковий трафік, обчислюється за формулою: 

 

                                                                         
 

    
   

   
      

                                    (1.6) 

                                            

де N
(P) 

– кількість піків протягом сеансу зв’язку; Ti
(P) 

– тривалість і-піку проце-

су B(t), і=1, N
(P)

, а тривалість і-піку визначається за виразом: 

 

                                                             Ti
(P)

= ti
(B)

- ti
(S) 

,                                               (1.7)     

                      

де  ti
(B)

і ti
(S) 

– моменти початку і закінчення і-піку, які визначаються за виразами:
 
  

 

                                                    ti
(S) 

=min t, ti
(B) 

= min t,                                       (1.8) 

 

де ti
(B)

, ti
(S) 

=0.  

     Перераховані вище параметри використовуються для опису графіка 

відповідного сервісу протягом одного сеансу зв'язку з абонентом сервісу. 

     Інтенсивність запитів λ на отримання обслуговування абонентами мережі у 

відповідного сервісу визначається як середня кількість запитів, які надійшли на 

обслуговування за одиницю часу. Середня тривалість сеансу зв’язку Ŧ
S 

– середня 

тривалість інтервалу часу, протягом якого відповідний сервіс обслуговує запит, 

який надійшов.  

Різні оператори як стільникового, так і проводового зв'язку, в залежності від 

профілю їх бізнесу та інших умов, вибирають різні шляхи розвитку.  



В результаті проведеного аналізу, необхідно зазначити, що при всьому 

різноманітті цілей і завдань, що стоять перед кожним з перерахованих операторів, 

всі вони у своїх стратегіях розвитку орієнтуються на конвергенцію і на 

архітектуру IMS, як інструмент такої конвергенції і впровадження послуг на базі 

All-IP інфраструктури (табл.1.1). 

     IMS - це платформа впровадження послуг на базі ІР. Послуги на базі IMS ви-

никають щодня і безперервно вдосконалюються. Ключовим фактором стимулю-

вання попиту на додаткові послуги є простота використання і якість з'єднання. 

Абоненти цінують простоту використання і готові платити за зрозумілу і доступ-

ну послугу. Вони цінують послуги з єдиним інтерфейсом і можливістю доступу 

до них з різноманітних терміналів. Визначимо основні послуги, які доцільно 

впровадити на мережах операторів (табл.1.2). 

Push-to-talk over Cellular (PoC) - послуга, яка використовує архітектуру IMS. 

PoC - це послуга, яка працює у напівдуплексному режимі, коли абонент може ви-

ходити в ефір шляхом простого натискання кнопки або вибору іконки. Основна 

перевага цієї послуги - можливість «групового виклику», тобто спілкування за 

принципом «один до багатьох». Послуга адресована, в першу чергу, 

підприємствам, сім'ям, групам друзів або невеликим співтовариствам. 

  

Таблиця 1.1 - Концепція розвитку IMS різними операторами в залежності від 

профілю їх бізнесу 

Оператор Перспектива розви-

тку 

Мета 

Оператори мережі ру-

хомого зв'язку (опера-

тори Азії і Східної Єв-

ропи) 

 

Додаткові послуги 

Диференціація на ринку,   підви-

щення цінності бренду 

 

Оператори мережі ру-

хомого зв'язку (опера-

тори США, Західної 

Європи, Японії, Кореї: 

Cingular, Sprint, FT/ 

Orange, TIM, CM, FET, 

Chunghwa) 

 

 

 

Інфраструктура 

Створення єдиної конвергентної 

архітектури мережі, як наслідок зме-

ншення експлуатаційних витрат, ро-

зширення номенклатури послуг у 

сторону мультимедіа 



Оператори фіксованої 

мережі (оператори За-

хідної Європи: 

Telefonica-Spain, KPN, 

Fastweb, FT (IP-

Centrex)) 

 

 

Послуги 

 
Мінімізація відтоку телефонного 

трафіку в інші мережі, запуск нових 

послуг мультимедіа 

Оператори фіксованої 

мережі (оператори BT, 

FT, Telstra, Telecom 

Egypt, Telia Sonera, 

Telecom Malaysia, KPN) 

 

 

Інфраструктура 

 

Створення конвергентної 

архітектури мережі на базі 

IP 

 

Послуга Weshare - найбільш наочний приклад конвергенції послуг, в яких 

комбінуються різні медіа-середовища: голос, відео і графіка. Weshare на основі 

IMS дозволяє абонентам мобільній мережі обмінюватися зображеннями або відео-

фрагментами безпосередньо під час розмови без припинення з'єднання. Цей сервіс 

робить спілкування абонентів більш ефективним, цікавим і наочним, забезпечую-

чи голосовому з’єднанню візуальну підтримку. Так бізнесмен може відправити 

своєму співрозмовнику панорамну фотографію будівлі під час обговорення кон-

тракту на його оренду. Використання Weshare цінне для операторів тим, що при-

зведе до збільшення ARPU за рахунок надання більш широких можливостей 

комунікацій групам абонентів.      

Таблиця 1.2 - Основні послуги, які доцільно реалізувати на платформі IMS 

 

 

 

 

IP Multimedia Subsystem 

Push-to-talk over Cellular (PoC) 

Weshare 

IM (Instant Messaging), Chat 

File Transfer 

Shared URL 

Whiteboard 

Programs and games 

IP Voice and Multimedia 



IP Centrex 

Конверговане телебачення Converged TV 

 

IM (Instant Messaging) і додаток Chat. File Transfer Instant messaging (обмін 

повідомленнями) і Chat (чат) - широко розповсюджені послуги в Інтернет. Дода-

ток Instant messaging або Chat встановлює сеанс між двома та більше абонентами 

мережі мобільного зв’язку. Вони домовляються про початок сеансу, обмінюються 

повідомленнями під час нього в режимі on-line, а потім завершують сеанс. Так са-

мо, як і в разі PoC, при використанні платформи IMS можливо організувати обмін 

повідомленнями між мобільним телефоном і комп'ютером, підключеним до IP-

мережі, за умови встановлення на комп'ютері програмного забезпечення, що 

підтримує функції Instant Messaging або Chat. Функціонально багатий додаток 

Instant Messaging і Chat, що базується на IMS, дозволить операторам надавати 

мобільним користувачам послуги, аналогічні існуючим популярним Інтернет-

додаткам. 

File Transfer - послуга з передавання файлів з одного пристрою на інший. Файл 

може бути переданий або отриманий як з комп'ютера, так і з мобільного телефо-

ну. Файл може передаватися одному або декільком абонентам. Дана послуга ши-

роко розповсюджена у мережі Інтернет. Але користувачі стають все більш 

мобільними, і їм важливо мати можливість відправлення і прийому інформації з 

будь-якого місця і у будь-який час. IMS дозволяє організувати послугу так, що 

користувач буде отримувати послугу незалежно від того, з якого терміналу 

(смартфону, КПК, ПК) він здійснює роботу з додатком. Найбільший інтерес дана 

послуга може представляти для бізнес-абонентів, для яких обмін інформацією в 

електронному вигляді листа, договорів, рахунків, звітів, графіки має велике зна-

чення, особливо, якщо це можна робити з мобільного телефону. Файли можуть 

відправлятися або прийматися з ПК або смартфону. 

Shared URL (weshare URL). Дана послуга дозволяє абоненту відправляти поси-

лання на Інтернет-сторінку, яка переглядається (використовуючи «drag and drop» 

на ПК або діалогове вікно) одному або декільком абонентам, як поза сеансом, так 



і під час нього (instant messaging). Посилання може бути відправлене з комента-

рями. Отримане посилання надходить в форматі «highlighted», тобто отримувач 

може відразу її вибрати з вікна повідомлень для перегляду. 

Whiteboard – додаток, який є графічним багатокористувацьким інструментом в 

режимі annotation/mark-up. Учасники сеансу можуть у реальному часі сумісно ре-

дагувати документи, використовуючи інструменти редагування, а також створю-

вати бібліотеку інструментів редагування і малювання. Все, що робиться одним 

учасником сеансу, бачать on-line всі інші. Також можливо імпортувати готові 

сторінки або GIF, JPEG, AutoCAD DXF файли, що дозволяє користувачеві редагу-

вати або переглядати їх з іншими учасниками разом у режимі реального часу. 

Whiteboard дуже корисний як інструмент для спільного створення/редагування 

документів на теперішній час рекомендується використовувати у бізнес-

середовищі, для розваг та спілкування серед молоді.  

Платформа IMS включає набір розважальних програм та ігор: Poker, Tank 

Attack, Submarine War, Checkers, Chess, Quadra Line. Ігрові сеанси можуть 

відбуватися одночасно з іншими медіа-сесіями (PoC, text chat, video). Основним 

критерієм при відборі ігор є можливість їх реалізації за допомогою IMS-

технологій, таких як PoC і messaging. В основному використовуються ігри, що 

вимагають обмеженої ширини смуги для того, щоб вони не заважали роботі інших 

IMS додатків. Користувачеві не важливо, яка технологія використовується для 

реалізації тієї чи іншої гри, важливо лише, у що грати і з ким. 

IP Voice and Multimedia. Цей додаток реалізує послуги з передавання голосу або 

даних на базі IMS, тобто через IP. Завдяки використанню в якості транспорту IP-

середовища є можливість зробити послуги з передавання голосу надзвичайно 

гнучкими і доповнити їх новими функціями. Цей додаток має 3 види послуг - 

personal, messaging і multimedia. У рамках персонального пакету абонент матиме 

доступ до традиційних послуг фіксованих мереж з передавання голосу: call 

forwarding, call waiting. Крім цього, у користувача буде персональний web-портал, 

через який буде здійснюватися управління даними послугами. Беручи до уваги, 

що IMS є універсальною платформою для IP-додатків, послуги для кінцевих 



користувачів будуть доступні на IP-телефонах, КПК або смартфонах (звичайно в 

адаптованому під можливості терміналу вигляді).  

У messaging-пакет включені такі послуги, як скринька голосової пошти, 

індикація повідомлення, що очікується. Абонент може також вибрати режим над-

силання голосових повідомлень у скриньку. За допомогою мультимедіа-пакету 

користувач отримає доступ до послуг IP-мультимедіа, таким як відеотелефонія, 

«присутність» (Presence) та Instant Messaging. Цей додаток дозволить використо-

вувати додаткові послуги і голосовий зв'язок одночасно, а також багату 

функціональність VoIP на базі SIP. При цьому, маючи рішення на базі IMS із за-

гальними основними елементами і стандартними інтерфейсами, оператор отримує 

конвергенцію послуг і можливість знизити показники CAPEX/ OPEX. 

IP Centrex з мобільним доступом. Одним з найбільш актуальних і прибуткових 

сегментів для IP-послуг є ринок бізнес-користувачів. Система IMS пропонує 

рішення IP Centrex з великою функціональністю, націлене як на великі 

підприємства, так і на малий і середній бізнес. IP Centrex - це аналог офісних 

АТС, але аналог набагато найдосконаліший і функціонально багатий, який 

об'єднує доступ до набору послуг як з мережі проводового зв'язку, так і з мережі 

мобільного зв'язку. IP Centrex має повний набір персональних і групових послуг, 

мультимедійну підтримку таку як відео-зв'язок, конференції, спільну роботу над 

документом в режимі реального часі, «присутність», instant messaging і підтримку 

віддалених абонентів. Дана послуга дозволить використовувати мобільний теле-

фон як продовження внутрішньокорпоративної мережі (PBX). Це відкриє 

можливість для компаній забезпечити свого співробітника одним телефоном, од-

ним загальним номером і однією поштовою скринькою на всі випадки життя, що 

дозволить економити як на обладнанні, так і на різних підписках для працівників. 

Конверговане телебачення Converged TV - це концепція, яка дозволить кори-

стувачам виводити контент, додатки, а також послуги комунікацій P2P на екран 

телевізору/монітору, під’єднаний через фіксовану або мобільну мережу. За допо-

могою повномасштабної системи Converged TV оператор отримає можливість 

створити багато різноманітних послуг. При цьому не можна недооцінювати 



важливість горизонтальної архітектури [5], що дозволить зробити загальними 

максимальну кількість функцій незалежно від способу доступу до послуги. Для 

постачальників контенту/агрегаторів, які використовують як мобільні так і 

фіксовані IPTV канали, також відкриваються перспективи додаткового бізнесу і 

прибутку. Прихильність послуги буде зростати, коли одні й ті ж самі можливості 

можна буде отримати незалежно від терміналу або способу доступу. Зменшення 

витрат на кодування, шифрування і розповсюдження призведе до суттєвої 

економії в цілому. 

Таким чином, на теперішній IMS займає одне з ключових місць в концепції 

NGN (Next Generation Networks) і в мережах мобільного зв'язку наступних 

поколінь. Розгортаючи мережу на економічно ефективній архітектурі IMS, будь-

який оператор створить платформу для майбутнього зростання, що дозволить от-

римувати прибуток з першого дня. Одна і та ж IMS-платформа з її універсальною 

архітектурою може бути використана для додатків і послуг у різних типах мереж. 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОЦІНКА СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ 

IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM 

 

2.1 Характеристика підсистеми IMS 

Концепція IP Multimedia Subsystem (IMS) описує нову мережеву архітектуру, 

основним елементом якої є пакетна транспортна мережа, що підтримує всі техно-

логії доступу і забезпечує реалізацію великої кількості інфокомунікаційних пос-

луг. Її авторство належить міжнародному партнерству Third Generation Partnership 

Project (3GPP), що об'єднало European Telecommunications Standartization Institute 

(ETSI) і декілька національних організацій стандартизації. 

Історично до появи IMS призвів розвиток двох технологій: еволюція 

інтелектуальних платформ та розвиток технології Softswitch. 

Концепція IMS виникла в результаті еволюції базової мережі стільникового 

рухомого зв'язку третього покоління UMTS, коли до мережі на базі технології 

Softswitch була додана область управління мультимедійними сеансами на базі 

протоколу SIP. Надалі ця концепція була взята за основу Комітетом ETSI-TISPAN 

для використання на мережах з різними технологіями доступу.  

Концепції Softswitch та IMS мають багато спільного: Softswitch та IMS 

діляться на рівні (площини), надання всіх послуг здійснюється на базі IP-мережі, 

існує розподіл функцій управління викликом і комутації. Але в концепції IMS 

з'являється нова функція - сервер даних користувачів HSS. Дані, що зберігаються 

в HSS, використовуються для реєстрації користувача в IMS, аутентифікації кори-

стувача, взаємодії з функціями обліку вартості, визначення профілів та параметрів 

послуг для даного користувача. Концепція IMS може розглядатися як можливе 

рішення для побудови мереж наступного покоління і як основа для конвергенції 

мобільних та стаціонарних мереж на платформі IP. 

 



Функціональні можливості IMS 

     Мультимедійні IP-сеанси. IMS надає широкий спектр мультимедійних по-

слуг, але основна послуга IMS - двосторонній аудіо/відео зв'язок. Для цього 

архітектура IMS повинна підтримувати сеанси мультимедійного зв'язку в IP-

мережах та забезпечувати доступ до послуги користувачам, що знаходяться як у 

домашній, так і в гостьовій мережі. Також користувачі IMS повинні мати 

можливість комбінувати різні IMS сервіси під час одного мультимедійного сеан-

су. 

     Якість обслуговування. Підтримка якості обслуговування QoS є фундамен-

тальною вимогою до IMS. При організації сеансу обладнання користувача 

сповіщає IMS про свої можливості та свої вимоги до QoS. Протокол SIP, який є 

основним протоколом, дозволяє врахувати такі параметри, як тип і напрямок пе-

редавання даних, бітова швидкість, розмір пакетів, необхідна ширина смуги про-

пускання. IMS дозволяє управляти якістю зв'язку для різних користувачів, і таким 

чином диференціювати користувачів та послуги. 

     Взаємодія з іншими мережами. Функція підтримки взаємодії з мережею 

Інтернет забезпечує користувачам IMS встановлення мультимедійних сеансів 

зв'язку з різними службами глобальної мережі.  

     Інваріантність доступу. Інваріантність доступу до IMS, що отримала назву 

IP connectivity access, передбачає застосування будь-якої технології доступу, яка 

може забезпечити транспортування IP-трафіку між обладнанням користувачів та 

об'єктами IMS. Таким чином, функціональні можливості IMS інваріантні щодо 

різних технологій доступу. 

     Створення послуг та управління послугами. У IMS застосований новий 

підхід до надання послуг, який дозволяє оператору впроваджувати послуги, 

створені сторонніми розробниками або навіть самим оператором, а не виробника-

ми телекомунікаційного обладнання. Це дозволяє інтегрувати різні послуги і 

надає широкі можливості персоналізації та збільшення кількості послуг. 



     До впровадження IMS в мережах використовувалися так звані «вертикальні 

сервісні платформи» (рис.2.1), які успішно справляються з наданням невеликої 

кількості ключових послуг. 

      Підхід IMS передбачає горизонтальну архітектуру (рис.2.1), в якій ресурси для 

надання послуг є загальними для всіх реалізованих на мережі по-

слуг. Горизонтальна архітектура організації додатків надає нові можливості при 

створенні послуг: інтеграція мультимедійних додатків реального і нереального 

часу; взаємодія різних видів послуг; підтримка декількох додатків в одному 

сеансі. 

 

Рисунок 2.1 - Вертикальна і горизонтальна сервісна архітектура 

 

Роумінг. З точки зору користувача дуже важливо отримувати доступ до 

сервісів незалежно від географічного розташування. Функція роумінгу надає 

можливість користувачу використовувати різні сервіси навіть у тому випадку, 

якщо користувач знаходиться поза зоною покриття домашньої мережі. 



Безпека. Функції забезпечення безпеки необхідні кожній телекомунікаційній 

системі. IMS здійснює аутентифікацію користувачів перед початком надання по-

слуги, надає користувачеві можливість запросити забезпечення конфіденційності 

інформації. 

        Нарахування оплати. IMS дозволяє оператору або провайдеру послуг гнуч-

ко призначати тарифи для мультимедійних сеансів. IMS зберігає можливість на-

раховувати плату за сеанс найбільш простим способом - в залежності від 

тривалості сеансу або від обсягу трафіку, але може також використовувати більш 

складні схеми, що враховують послуги, що надаються QoS і т.д. IMS підтримує 

нарахування плати в режимах online та offline. 

        Концепція IMS є результатом робіт трьох міжнародних організацій по 

стандартизації - 3GPP, 3GPP2 і ETSI. Партнерство 3GPP було створене з 

ініціативи інституту ETSI з метою розробки технічних специфікацій і стандартів 

для мобільних мереж зв'язку 3-го покоління (мереж UMTS), що є наступним ета-

пом розвитку мереж GSM/GPRS. 

Партнерство 3GPP2 з'явилося з ініціативи ETSI і Міжнародного союзу 

електрозв'язку (МСЕ) для розробки стандартів мереж 3G (мережі CDMA-2000) в 

рамках проекту IMT-2000, створеного під егідою МСЕ. Воно було утворене прак-

тично тими ж організаціями, що й у випадку 3GPP. Основним внеском організації 

3GPP2 у розвиток стандартів для мобільних мереж 3G стало поширення концепції 

IMS на мережі CDMA 2000 (IP-транспорт, SIP-сигналізація), описане у 

специфікації під загальною назвою MultiMedia Domain (MMD). 

 

 

 

 

2.2 Ідентифікація користувачів і послуг 



 

У будь-якій мережі зв'язку необхідна ідентифікація користувачів або призна-

чених для користувача терміналів, а також послуг, що надаються. 

Основним ідентифікатором, що присвоюється користувачу провайдером по-

слуг (оператором домашньої мережі), є ідентифікатор Private User Identity (PrUI), 

що має формат NAI (Network Access Identifier), визначений в RFC 2486. PrUI 

виглядає наступним чином: username@operator.com. 

         Для абонентів UMTS PrUI зберігається у логічному модулі ідентифікації  

мобільних абонентів IMS ISIM (IP Multimedia Services Identity Module), а також  в 

HSS, і використовується для аутентифікації та реєстрації користувача в IMS. PrUI 

не може бути змінений у терміналі користувача, він дійсний на весь час підписки 

користувача на послуги IMS, не використовується для маршрутизації повідомлень 

SIP. Після реєстрації і аутентифікації користувача PrUI повинен зберігатися так 

само в S-CSCF. 

3GPP Release 5 наказував кожному користувачеві мати один PrUI, але в 

Release 6 цього обмеження немає, і тепер користувач може мати декілька PrUI. 

Кожному ідентифікатору PrUI оператор ставить у відповідність щонайменше 

один ідентифікатор PuUI у форматі SIP URI (RFC 3261) і не більше, ніж один у 

форматі tel URL (RFC 3966). В IMS ідентифікатор PuUI використовується для 

маршрутизації сигнальних SIP-повідомлень і в якості контактної інформації для 

інших користувачів. 

         Формат PuUI: 

 sip: maksim@operator.com 

 sip: +3_096_740_5182@operator.com; user = phone 

Користувачеві зазвичай потрібно два різних PuUI - один для мережі переда-

вання даних, інший для телефонної мережі загального користування. 

Інша причина мати декілька PuUI - можливість використовувати різні номери 

для різних контактів або послуг. Ідентифікаційна карта IMS-терміналу ISIM 



зберігає один PrUI і, як мінімум, один PuUI. Перед початком встановлення або в 

ході сесії PuUI повинен бути зареєстрований в процесі реєстрації. 

         Повна структура взаємозв'язку декількох PrUI і PuUI зберігається у профілі 

користувача HSS (рис.2.2). Призначений для користувача профіль зазвичай 

складається з інформації необхідної для підписки на послуги IMS, такої як 

ідентифікатор PrUI. Підписка на послуги IMS містить один або декілька профілів 

обслуговування Service Profile (набір послуг і відповідних даних користува-

ча). Кожному ідентифікатору PuUI оператор ставить у відповідність тільки один 

профіль обслуговування Service Profile. 

       UICC (Universal Integrated Circuit Card) - термін, що означає змінну ідентифі-

каційну карту, що має стандартизований інтерфейс з терміналом. Карта UICC мо-

же містити кілька логічних додатків, таких як SIM (GSM), USIM (UMTS) та ISIM 

– найбільш важливий додаток, оскільки служить для ідентифікації, авторизації та 

конфігурації терміналу при роботі в IMS-мережі. 

 

Рисунок 2.2 - Ідентифікація IMS користувачів 

 

       2.3 Аналіз характеристик сигнального трафіку на основі IMS   

 

Сигнальний трафік – це обмін інформацією між елементами мережі (мереж), 

в процесі якого вони обмінюються інформацією про дзвінок та абонентів. За до-

помогою сигнального трафіку здійснюється процедура пошуку викликаємого 

абонента та з’єднання з комутатором, який його обслуговує. Сигнальний трафік у 

мультисервісній мережі, яка побудована на базі підсистеми IMS, генерується протоколом 



SІР при встановленні, управлінні та роз’єднанні сеансів зв'язку, а також протоколом 

Diametег при виконанні процедур авторизації, аутентифікації та обліку. До теперішнього 

часу питання оцінки обсягу сигнального навантаження і часу встановлення з'єднання в 

підсистемі IMS залишається мало дослідженим. Базуючись на вихідних даних, які 

отримані фахівцями Вгіlich Те1есоm [2] і на методи, розроблені у [3,4], зроблені 

попередні оцінки найважливіших характеристик сигнального трафіку - величини сиг-

нального навантаження між функціональними вузлами підсистеми IMS та середнього 

часу встановлення з'єднання.  

IMS (IP Multimedia Subsystem) є рішенням, яке використовується при побу-

дові мультисервісних мереж, в яких послуги реалізуються на основі протоколу 

ініціювання сеансів зв'язку SIP (Session Initiation Protocol) [6]. Спочатку концепція 

IMS розроблялася консорціумом 3GPP (3rd Generation Partnership Project) для ме-

реж мобільного зв'язку третього покоління 3G, але пізніше вона була запропоно-

вана в якості основи і для мереж фіксованого зв'язку наступного покоління (NGN, 

Next Generation Network). У роботі розглядаються функціональні елементи IMS, 

що застосовуються як у мобільних, так і у мережах фіксованого зв’язку. 

Аналогічно тому, як для мереж PSTN, GSM і ІМЗ - система SS 7 є основним 

стеком протоколів сигналізації, для підсистеми IMS таким протоколом є SIP, який 

використовується для встановлення, управління та роз’єднання сеансів зв'язку. 

Для процедур авторизації, аутентифікації та обліку в IMS використовується також 

протокол Diameter. 

Надамо коротку характеристику підсистеми IMS в обсязі, який достатній для 

подальшого викладення результатів. На рис.2.3 показаний набір функціональних 

об'єктів IMS, які взаємодіють при наданні послуг абонентам [4,5,6]. Передбача-

ється, що абонент А здійснює виклик абонента В, причому обидва абонента зна-

ходяться у своїх домашніх мережах (Home Network). Згідно стандарту мережа 

абонента А в такому разі називається Origination Network, а мережа абонента В - 

Terminating Network. 

Основними функціональними елементами IMS є модуль, який реалізує функ-

цію управління сеансами зв'язку CSCF (Call Session Control Function) і сервер до-



машніх абонентів HSS (Home Subscriber Server), що фактично є базою даних ко-

ристувачів. 

   До складу модулю CSCF включені три функції - функція обслуговування     

(S-CSCF, Serving CSCF), функція запиту (Interrogating CSCF, I-CSCF) і функція 

проксі-серверу (P-CSCF, Proxy CSCF). Функція S-CSCF призначена для реєстрації 

абонентів у базі даних HSS, а також здійснює контроль і управління сеансами 

зв'язку. Функція I-CSCF реалізує доступ у домашню мережу і, в разі необхідності, 

може виконувати функції мережевого екрану, приховуючи внутрішню топологію 

мережі. Функція P-CSCF забезпечує першу точку контакту для терміналу IMS, а 

також може виконувати шифрування і стиснення повідомлень.  

Звернемо увагу на те, що визначені вище об'єкти є функціональними, тобто для 

підсистеми IMS визначена лише функціональна архітектура, а фізична реалізація 

даних функцій залежить від рішення визначеного виробника.  

Важливо, що в загальному випадку при управлінні сеансами зв'язку функціона-

льні вузли IMS (далі, для стислості - вузли IMS) обмінюються сигнальними пові-

домленнями і створюють сигнальний трафік, який повинен обслуговуватися з за-

даними параметрами якості, які можуть визначатися вимогами стандартів, а також 

угодами про рівень обслуговування (SLA, Service Level Agreement).  

Вузли CSCF обмінюються між собою повідомленнями протоколу SIР, а для 

звернення до серверу HSS використовується протокол Diameter. Термінали або-

нентів (UE, User Equipment) з'єднуються за допомогою вузлів P-CSCF тих мереж, 

в яких вони на даний момент знаходяться і через ці функції взаємодіють з іншими 

вузлами IMS, що знаходяться в їх домашніх мережах При реєстрації абонента в 

деякій мережі, функція P-CSCF цієї мережі визначає домашню мережу абонента і 

відповідну функцію S-CSCF, в якій він обслуговується. 



 

Рисунок 2.3 - Функціональні об'єкти IMS 

 

Введемо тепер визначення основних характеристик сигнального трафіку, що є 

предметом дослідження в даній роботі. Під сигнальним навантаженням а(х, у) бу-

демо розуміти навантаження, що створюється повідомленнями протоколів SIP і 

Diameter між вузлами х і у підсистеми IMS. Наприклад, на рис.2.3 показана вели-

чина а(S-CSCF1 , S-CSCF2) сигнального навантаження між вузлами S-CSCF1  і S-

CSCF2. Величина а навантаження визначається як а = Т, де  - інтенсивність по-

току повідомлень, Т - середній час передавання повідомлення. 

Час встановлення з'єднання є найважливішим параметром якості обслуговуван-

ня і визначається з моменту, коли термінальне обладнання виклика-ючого абоне-

нта передало всю інформацію, яка необхідна для встановлення з'єднання, до мо-

менту, коли це обладнання отримало сигнал про стан термінального обладнання 

викликаємого абонента. На рис.2.4 зображений фрагмент діаграми однієї з проце-

дур, на якій показана випадкова величина (ВВ) IMS часу встановлення з'єднання в 

підсистемі IMS [4]. У розглянутій процедурі час встановлення з'єднання визнача-

ється, починаючи з моменту передавання терміналом абонента А до вузла P-CSCF 

повідомлення INVITE до моменту прийняття терміналом абонента А повідомлен-

ня 180 Ringing, відправленого терміналом абонента В. 



Покажемо на прикладі фрагменту процедури встановлення з’єднання, що за-

значено заштрихованими областями на рис.2.4, як визначається ВВ IMS. На 

рис.2.5 детально показані складові частини ВВ IMS, причому затримка, яка відпо-

відає тій частині процедури, яка не приведена на рис.2.5, позначена як СВ.  

З рис.2.5 витікає, що формула для розрахунку ВВ має наступний вигляд: 

 

        IMS=   IР +   P-CSCF + IР+S-CSCF  +IР +  +  IР +S-CSCF  +IР +P-CSCF +IР ,   (2.1) 

 

     де P-CSCF та
 
 S-CSCF  — часи обробки повідомлень у вузлах P-CSCF і S-CSCF 

відповідно, IР - затримка при передаванні повідомлень по IP-мережі. Складові ВВ 

і визначаються аналогічно і не включені в формулу (2.1) для стислості викладен-

ня. Зауважимо, що складові ВВ IMS у формулі (2.1) для спрощення запису не за-

безпечені індексами, що відображають їх належність того чи іншого сегменту ме-

режі. 

У підсистемі IMS стандартом визначений набір сигнальних процедур для рі-

зних варіантів встановлення з'єднання. На підставі результатів, представлених у 

[2] показано, що статистично на час встановлення з'єднання суттєвий вплив нада-

ють вісім основних процедур, діаграми яких не наводяться, а розрахунок ВВ IMS 

для кожної процедури проводиться за формулою, що  аналогічна формулі (2.1). 

Таким чином, ми визначили основні поняття, які необхідні для постановки 

задачі дослідження, яка полягає в: 

- розробці моделі сигнального трафіку підсистеми IMS, що створена повідом-

леннями процедур протоколів SIP і Diameter; 

- оцінці значення величини сигнального навантаження а(х, у) між вузлами х і у 

підсистеми IMS; 

- оцінці середнього значення IMS часу встановлення з'єднання. 

 

2.4 Визначення елементів моделі сигнального трафіку підсистеми IMS 



Визначаємо елементи, які включає модель сигнального трафіку: набір сиг-

нальних процедур; значення об’єму сигнальної інформації, що передається та 

генерується  сигнальними процедурами; співвідношення у відсотках процедур у 

загальному обсязі трафіку, що породжується викликами абонентів; стану викликів 

та їх співвідношення у відсотках.  

У табл.2.1, 2.2 наведені результати побудови моделі сигнального трафіку 

підсистеми IMS. При побудові моделі у розрахунок бралися процедури, що 

описані у версії 5 (Release 5) стандартів 3G консорціуму 3GPP [4] (встановлення 

з'єднання, реєстрація, перереєстрація, скасування реєстрації), а також процедури, 

що реалізують нові послуги, що описані у версії 6 (Release 6) [5] (підписка на 

інформацію присутності та повідомлення про статус присутності). 

У табл.2.1 наводяться дані по відсотковому співвідношенню процедур у за-

гальному обсязі трафіку, а також інформація про обсяги сигнальної інформації. 

Розрахунки частин проводилися на основі даних про структуру сигнального 

трафіку підсистеми IMS мережі оператора British Telecom [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Процедура встановлення з’єднання  в IMS 
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Рисунок 2.5 - Фрагмент процедури встановлення з’єднання 
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     Таблиця 2.1 - Співвідношення у відсотках процедур у загальному обсязі трафі-

ку 

№ 

Опис процедури 

Частка у 

загаль-

ному 

трафіку 

Середня дов-

жина 

повідомле-

ння (байт) 

Середнє 

число 

повідом-

лень 

Середній об-

сяг 

сигнальної 

інформації 

(байт) 

1 Встановлення з'єднання, кори-

стувач зареєстрований 
0,087 750 42 31500 

2 Встановлення з'єднання, кори-

стувач не зареєстрований 
0.01 750 44 33000 

3 Реєстрація 0,006 753 16 12048 

4 Перереєстрація 0,051 855 6 5130 

5 Скасування реєстрації, що іні-

ціюється мережею 
0,001 798.33 6 4790 

6 Скасування реєстрації, що  

ініціюється користувачем 
0.006 832 8 6656 

7 Підписка на інформацію 

присутності 
0,003 891 14 12474 

8 Повідомлення про зміну 

інформації присутності 
0,836 816 4 3264 

 

Кожна процедура з табл.2.1 з визначеною ймовірністю може знаходитися в 

деякому стані. Для процедур встановлення з'єднання (1 і 2) відповідно до [8] ви-

значені стани, перераховані в табл.2.2, а для всіх інших процедур визначено єди-

ний стан - успішне виконання з ймовірністю 1. 

Розрахунок довжини повідомлень протоколу SIP оснований на статистичних 

даних [8], у той час як довжини повідомлень Diameter обчислені приблизно, вихо-

дячи з кількості пар AVP (Attribute Value Pair) у кожному повідомленні і серед-

ньої довжини поля AVP. При розрахунках також враховуються довжини заголов-

ків протоколів нижніх рівнів, які додаються до повідомлень SIP при передаванні 

по IP-мережі. Відзначимо, що довжини повідомлень розраховувалися без ураху-

вання їх стиснення. Дані про довжину сигнальних повідомлень представлені у 

табл.2.3. 

Побудована модель трафіку містить всі дані, які необхідні для оцінки сигна-

льного навантаження, що створюється повідомленнями відповідних протоколів 



між вузлами підсистеми IMS.  

Для розрахунку середнього часу встановлення з'єднання, де в якості вихідних 

даних також використовується модель сигнального трафіку, була побудована ма-

тематична модель у вигляді відкритої неоднорідної мережі масового обслугову-

вання [9].  

     Таблиця 2.2 – Стан процедур встановлення з’єднань 

№ Стан процедури (1) або (2) Ймовірність стану 

1  Успішне з'єднання 0,65 

2  Абонент не відповідає 0.18 

3 Абонент зайнятий/відмова 0.17 

 

     Таблиця 2.3 - Дані про довжину сигнальних повідомлень 

Повідомлення SIP 
Довжина 

(байт) 

Повідом-лення 

SIP 

Довжина 

(байт) 

Повідом-лення 

Diameter 

Довжина 

(байт) 

INVITE 976 АСК 676 UAR 618 

100 Trying 496 BYE 556 UAA 728 

183 Session Progress 956 REGISTER 856 SAR 728 

PRACK 496 
401 

Unauthorized 
726 SAA 798 

200 OK 1036 SUBSCRIBE 946 LIR 548 

UPDATE 496 NOTIFY 596 LIA 728 

180 Ringing 496 486 Busy 496 MAR 728 

 MAA 798 

 

 

       2.5 Оцінка величини сигнального навантаження 

 



Для розрахунку сигнального навантаження для пари (i; j), де i і j - вузли IMS, 

які обмінюються сигнальними повідомленнями, необхідно визначити середній 

обсяг сигнальної інформації, що передається від i до j (K(i, j)) і від j до i (K(j, i)). 

Для розрахунку цих величин для кожного стану кожної процедури визначається 

загальний обсяг передаваємої сигнальної інформації на цій ділянці в обох напря-

мках, а потім середній обсяг сигнальної інформації з урахуванням наведених час-

ткою викликів і ймовірностей станів. Тоді, сигнальне навантаження обчислюється 

за формулою: 

 

                                                      
      

 
                                  (2.2) 

 

     де  (i, j) — результуюча інтенсивність виконання сигнальних процедур, а                

V- швидкість передавання даних. 

На рис. 2.6 представлений результат обчислень сигнального навантаження 

між вузлами підсистеми IMS для випадку швидкості передавання 2 Мбіт/с. Видно, 

що найбільш завантаженими при такій архітектурі мережі є ланки мережі між P-

CSCF та S-CSCF. Розрахунки проводились при сумарній інтенсивності виконання 

всіх процедур, що відповідає 15 викл./сек., при цьому без обмеження спільності, 

передбачається, що кількість викликів у напрямку від P-CSCF1 до P-CSCF2 і у 

зворотньому напрямку збігаються. 

Наведений приклад показує, що сигнальні процедури здійснюють істотний 

вплив на обсяг трафіка в IMS. Так, наприклад, навантаження близько 0,1 Ерл (між 

P-CSCF та S-CSCF) є досить значним, враховуючи, що розглядається канал з ши-

риною смуги пропускання 2 Мбіт/с. Для порівняння, таке навантаження відпові-

дає навантаженню шістнадцяти стандартних ланок SS 7 (64 кбіт/с) e нормальних 

умовах функціонування мережі (тобто при навантаженні на ланку 0,2 Ерл).  

Проведені розрахунки підтверджують, що сигнальний трафік IMS створює 

відчутне навантаження на ІР-мережу і повинен враховуватися при розрахунках 

мереж наступного покоління або мереж мобільного зв’язку. Розроблений метод 

може використовуватися для розрахунку необхідної ширини смуги пропускання 



при резервуванні ресурсів, що необхідне для забезпечення необхідної якості об-

слуговування. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Сигнальне навантаження між вузлами IMS 

 

 

Рисунок 2.7 - Середній час встановлення з'єднання в IMS 
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2.6 Оцінка середнього часу встановлення з'єднання 

 

Отже, час встановлення з'єднання згідно з (2.1) складається з часу передаван-

ня повідомлень по мережі і часу обробки повідомлень на вузлах. В припущенні, 

що всі вузли функціонують незалежно, і незалежно передаються повідомлення по 

мережі, можна оцінити середній час встановлення з'єднання по формулі: 

 

             МIMS=MP-CSCF + MS-CSCF + M   + MS-CSCF +MP-CSCF + 3RTT             (2.3) 

 

У наших розрахунках для простоти ми припускаємо, що час передавання по 

мережі постійний, і не залежить від маршрутизації повідомлень, тобто               

МІР = ½ RТT. Таким чином, для обчислення МIMS необхідно обчислити величи-

ни середнього часу обробки на вузлах. 

В [1] була розроблена модель процедури встановлення з’єднання по протоко-

лу SIP у вигляді відкритої мережі масового обслуговування (СеМО) з заявками 

різноманітних класів, яка дозволяла оцінити часи серіалізації повідомлень. Для 

розрахунку середнього часу встановлення з'єднання в IMS цей метод був модифі-

кований, при цьому враховувалися затримки у вузлах мережі, які викликані заван-

таженням у зв'язку з обробкою повідомлень процедур всіх типів (табл.2.1). При 

побудові СеМО було зроблено припущення, що вірогідність помилки або втрати 

повідомлення дорівнює нулю, тобто всі повідомлення завжди передаються і обро-

бляються успішно, не передаються повторно. Вважалося, що поток викликів кож-

ної процедури є пуассоновским, час обробки з урахуванням їх серіалізації не за-

лежить від типу повідомлення, а всі процедури завершуються успішно. Вузли 

СеМО моделюють функціональні вузли IMS, заявкам же відповідають процедури 

різних типів, що виконуються у підсистемі. Виклики від абонентів надходять на 

вузли P-CSCF1, і P-CSCF2, і, таким чином, на СеМО надходять 16 потоків заявок 

(8 типів процедур у двох напрямках). Кожна заявка, крім розташування на певно-

му вузлі, характеризується відношенням до деякого класу, який використовується 

для маршрутизації заявок по СеМО відповідно до процедур, які моделюються. 



Наприклад, заявка класу 1 на вузлі 1 відповідає процедурі встановлення з’єднання 

(користувач зареєстрований), в якій на даний момент обробляється повідомлення 

INVITE на вузлі Р-СSСF1.  

Отримана модель дозволяє оцінити величини середнього часу обробки на ву-

злах як середній час перебування заявок у вузлах СеМО. Припускаючи, що на ко-

жний вузол СеМО надходить пуассонівський потік заявок, для обчислення серед-

нього часу перебування необхідно знати інтенсивність потоку заявок, який надхо-

дить на кожний вузол. Такі інтенсивності можуть бути отримані із системи рів-

нянь рівноваги, але зазначимо, що для нашого випадку (без повторного переда-

вання повідомлень) рішення тривіальне і інтенсивність потоку в j-вузлі                і-

процедури дорівнює ij=nij j  , де nij - кількість повідомлень, які обробляються  j -

вузлом на одну і-процедуру,  j - інтенсивність j-потоку заявок, що надходять на 

СеМО. Тоді, інтенсивність потоку у вузлі     
 
   ,. Тепер, вважаючи, що вуз-

ли функціонують незалежно один від одного, можна розрахувати середній час ви-

конання кожної процедури сумовуванням середнього часу перебування кожного 

повідомлення цієї процедури на вузлах, через які проходять повідомлення, а та-

кож, додавши сумарний час передавання повідомлень, пов'язаних з передаванням 

по ІР-мережі. Нижче наводяться чисельні результати, які отримані за допомогою 

описаного вище методу, де передбачається, що час передавання повідомлень по 

мережі дорівнює 10 мс. 

Розглянемо два випадки - для експоненціального і детермінованого розподілу 

часу обслуговування у вузлах СеМО. Середній час обробки повідомлення перед-

бачимо однаковим (20 мс) для всіх функціональних вузлів (без врахування очіку-

вання обробки) і, без обмеження спільності, будемо вважати, що інтенсивності 

потоків викликів, що надходять на Р-СSСР1 та Р-СSСР2, однакові . Графіки зале-

жності середнього часу встановлення з'єднання від сумарної інтенсивності надхо-

дження викликів всіх процедур представлені на рис.2.7. 

З графіку на рис.2.7 видно, що середній час встановлення з'єднання менший 

при детермінованому розподілі часу обслуговування повідомлень, оскільки в 

цьому випадку час очікування у черзі на обслуговування на функціональних вуз-



лах у два рази менший у порівнянні з експоненціальним розподілом. В області 

реальних значень навантажень (0,3-0,5 Ерл) середній час встановлення з'єднання 

знаходиться в діапазоні 1-1,5 секунд. Враховуючи, що розглядалися затримки 

тільки для протоколів SIP і Diameter, затримки у встановленні з'єднання вийшли 

помітними - нагадаємо, що для телефонії ITU-T визначає вимоги до затримок при 

встановленні з'єднання (до 3 сек на місцеві і до 5 сек на міжміські виклики). Та-

ким чином, внесок підсистеми IMS у затримки при передаванні повідомлень є 

значущим і повинен враховуватися при плануванні мереж наступного покоління. 

 

2.7 Оцінка ефективності мереж IP Multimedia Subsystem при передаванні 

мультимедійного трафіку 

 

На теперішній час в області телекомунікацій в міру збільшення кількості му-

льтимедійних послуг і обсягу переданого корисного і службового трафіків потрі-

бне створення ефективних мультисервісних мереж зв'язку наступного покоління 

на базі мультимедійної платформи IMS, що забезпечують необхідну якість пос-

луг, які надаються абонентам. 

Проведені дослідження показали [1,2], що однією з найбільш важливих задач 

мультисервісних мереж IMS з використанням SIP-серверів є підтримка якості об-

слуговування мультимедійних трафіків, в першу чергу мінімізація часових харак-

теристик затримок доступу до послуг. Слід зазначити, що поки що це питання 

вивчене недостатньо добре і залишається мало дослідженим [3,4]. 

Ефективність використання підсистеми мультимедійного зв'язку IMS у 

значній мірі залежить від пропускної спроможності мереж IMS з використанням 

SIP-серверів та мережного обладнання системи управління сеансами CSCF. Для 

гарантованого обслуговування таких навантажень необхідні максимальна пропу-

скна спроможність мережі IMS, мінімальні середні затримки в системі IMS, 

підвищені коефіцієнти ефективного використання ресурсів SIP-серверів і т.д. 



З урахуванням вищевикладеного, виникає важливе питання - оцінка якості 

обслуговування мультимедійного трафіку мультимедійного зв'язку IMS, яка зале-

жить як від алгоритму доступу до послуг, так і від ефективності функціонування 

мультисервісних мереж IMS з використанням серверу домашніх абонентів HSS. 

У роботі розглядається рішення вище сформульованого завдання - 

дослідження і оцінка ефективності мультисервісних мереж NGN/IMS при 

передаванні мультімедійних трафіків. 

Для точного опису мультимедійного трафіку, що проходить між ланками 

мережі IMS та її мережними елементами системи управління сеансами CSCF, 

потрібний аналіз статистичних характеристик трафіку і вибір адекватної ММ 

самоподібного випадкового процесу. Аналіз концепції IMS [1,5,6] показав, що по-

дальше розширення номенклатури мультимедійних послуг, які затребувані кори-

стувачами, призвело до появи пакету послуг - Triple Play Service, що представляє 

потрійний пакет, який включає голосові послуги, доступ до мережі Інтернет і пе-

регляд телевізійних програм, які вимагають багатошвидкісних систем обслугову-

вання і широкого діапазону швидкості передавання - від 2 до 2500 Мбіт /с. 

У рамках дослідження структурно-функціональна схема моделі мережі IMS, 

яка побудована на основі системно-технічного аналізу мультимедійних послуг, 

представлена на рис.2.8 і складається з буферного накопичувача (БН) доступу, 

вузла комутації з використанням IP/MPLS та підсистеми IMS. Підсистема 

мультимедійного зв'язку IMS як і архітектура Softswitch, яка представляє собою 

набір функцій, з'єднаних стандартними інтерфейсами. Система IMS включає в се-

бе  Proxy, Interrogating і Serving CSCF, які використовують протоколи встанов-

лення сесій SIP і Diameter IMS. 
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Рисунок 2.8 -  Структурно-функціональна схема моделі мережі IMS, що 

досліджується 



 

 

       У схемі сервер HSS є базою даних користувачів і забезпечує доступ до персо-

нальних даних абонентів, пов'язаних з мультимедійними послугами. Сервери AS 

взаємодіють з функцією S-CSCF по протоколу SIP та обслуговують SІP-сеанси. 

На основі досліджень [3,5] встановлено, що трафіки системи, які передають-

ся, і протоколи мереж NGN/IMS володіють особливою структурою. Виявлено в 

[9], що мультимедійні трафіки NGN/IMS мають властивості самоподібності з 

коефіцієнтом Херста, Н, що знаходиться в діапазоні 0,5 ≤ Н <1 і дорівнює Н=1 - 

0,5, 0 < <1 [10]. 

З метою вирішення даної задачі і враховуючи важливість взаємодії системи і 

протоколів NGN, пропонується математична модель (ММ) мереж NGN/IMS з 

урахуванням властивостей самоподібності трафіку при надаванні мультимедійних 

послуг. 

Опис математичної моделі і аналіз показників мереж NGN/IMS 

Останнім часом проведені аналізи показують [3, 4, 6], що характер переданих 

службових і корисних трафіків у мультисервісних мережах NGN/IMS 

відрізняється від пуассонівського, а процес обслуговування від експоненціального 

закону розподілу. Тоді необхідно звернутися до результатів теорії дифузійної 

апроксимації, що надаєт у розпорядження розробника наближені, але досить 

прості з обчислювальної точки зору формули [8]. 

Враховуючи останнє припущення і алгоритми роботи функціональної 

архітектури підсистеми передавання мультимедійних повідомлень, розглянутих 

мереж NGN/IMS у загальному випадку представляє собою систему масового об-

слуговування (СМО) типу fBGI/G/Ns/Nбн з деякими припущеннями при 

підвищеній завантаженості ρi ≤ 1, i = (   ).       



Припустимо, що надходження потоків трафіку на обслуговування є 

непуассонівським з інтенсивністю i,     , розподіл тривалості обслуговування 

- довільне, що обслуговують SIP-серверів Ns мають загальний буферний накопи-

чувач (БН) з необмеженою ємністю Nбн ≤ ∞ (де п - загальна кількість типів потоку 

графіку). 

ММ, що розглядається у вигляді СМО загального типу fBGI / G / Ns / Nбн з 

чергами, враховує показники ефективності мереж NGN/IMS, властивості 

самоподібності мультимедійних трафіків і особливості наближених методів 

дифузійної апроксимації. 

На основі методів дифузійної апроксимації і властивостей самоподібності 

переданих трафіків в даній СМО, завантаження підсистеми передавання 

мультимедійних повідомлень визначається за допомогою наступного виразу: 

 

                                       
   
                                           (2.4) 

 

де f (H) - функція, що враховує властивість самоподібності пакетів, що над-

ходять, трафіку протоколу мереж NGN/IMS;   
       - середнє значення тривалості 

обслуговування потоків пакетів i-го трафіку; Vi - швидкість передавання потоку 

пакетів i-го трафіку. 

З метою зручного розрахунку, вираз (1) можна представляти у наступній 

редакції, вводячи інтенсивності навантаження підсистеми передавання 

мультимедійних повідомлень для потоку пакетів і-го трафіку: 

 

                                                          
                                 (2.5) 

 



Слід зазначити, що ідея і особливості методу дифузної апроксимації, що опи-

саний в [4,5] полягає в тому, що розподіл довжини черги Р (п  0) у системі 

fBGI/G/Ns/Nбн з чергами при критичному завантаженні, що дорівнює (Н), 

апроксимується розподілом наступного виду: 

 

                       
       

                           
    

  
       
       

                (2.6) 

 

        У (2.6) р(СA, СB) є завантаженням СМО типу fBGI/G/Ns/Nбн, що враховують 

квадратичні коефіцієнти варіацій розподілу   
  інтервалів між мультимедійними 

повідомленнями, що надходять, і розподілу довжин мультимедійних повідомлень 

  
  і виражається наступним чином: 

 

                                         
         

       
    

                                              (2.7)                      

 

Відповідно, для пуассонівського вхідного потоку пакетів трафіку   
   , а 

для геометричного розподілу довжин повідомлень дорівнює: 

 

   
    

                         
      ,                                  (2.8) 

де рC - ймовірність того, що середнє значення Lcз.п не дорівнює одиниці даних 

пакету для геометричного розподілу довжини мультимедійних повідомлень;   

      
  - дисперсія для геометричного розподілу довжини мультімедійного 

повідомлення. 

Оцінка часу передачі мультимедійних трафіків 



У даній системі IMS припускаємо, що всі мережні елементи завантажені од-

наково і коефіцієнт завантаження одного SIР-серверу з урахуванням властивості 

самоподібності пакетів i-го трафіку рi(Н), що надходять, у багатоканальній 

системі визначається наступним виразом: 

 

                               
       

     
        

   
                                          (2.8) 

 

де Lі.сз.п - середнє значення довжини передаваємого мультимедійного 

повідомлення i-го трафіку. 

Враховуючи (2),...,(7) і результати, що отримані за допомогою методу 

дифузійної апроксимації можна визначити ймовірносно-часові характеристики 

мереж NGN/IМS [7,8]. На основі запропонованої ММ у вигляді СМО загального 

типу fBGI/G/Ns /Nбн, з чергами, середня довжина черги виражається наступним 

чином: 

                      
  
    

 

       
 

                                          
                       ,                       (2.9) 

 

       де G(  Ns) - є множником і визначає ймовірність того, що потоки пакетів тра-

фіку, прийшовши у підсистему мультимедійної зв'язку IМS, застануть всі SIР-

сервери зайнятими і стануть в чергу і будуть визначатися як С-формула Ерланга 

[4]. 

З наближеної формули Крамера і Лангенбах-Бельца [5], середнє значення ча-

су очікування i-го потоку пакету трафіку в черзі визначається наступним виразом: 

                               
  

           
        

  
    

 

 
       ,                    (2.10) 



 

де ts - середній час обслуговування потоків пакетів трафіку протоколу мереж 

NGN/IМS. 

На рис.2.9 приведена залежність середнього часу очікування в черзі в мережі 

NGN/IМS від кількості SIР серверів і швидкості передавання мультимедійного 

трафіку.   

 

Рисунок 2.9 - Залежність середнього часу очікування в черзі у мережі 

NGN/IMS від кількості SIP-серверів 

Аналіз сімейства графічної залежності Е[Тi.чо (H)] = F (pi, NS, Vi.k , Н) показує, 

що збільшення обмеженої кількості SIP-серверів у мережі NGN/IMS з викори-

станням серверів домашніх абонентів HSS Ns 20,...,25, що відповідають вимогам 

відмовостійкості системи IMS, сприяють мінімізації середнього часу очікування в 

черзі при заданій швидкості Vi  (2, ..., 155) Мбіт/с і коефіцієнта Херста Нi = 

0,75,..., 0,85. 



Таким чином, на основі ММ, отримані вирази (7),..., (9) є однією з основних 

характеристик ефективності мережі NGN/IMS і показників QoS, які базуються на 

архітектурі IMS. 

Проведені дослідження показали, що оцінки і аналіз показників платформи 

мультимедійної зв'язку IMS як середньої довжини черги СМО так і середнього 

часу затримки передавання трафіку у функції завантаження - є дуже важливими 

при вивченні ефективності мультисервісних мереж NGN/IMS з урахуванням вла-

стивостей самоподібності службового і корисного трафіку. 

У результаті дослідження запропоновано ММ у вигляді СМО загального ти-

пу fBGI/G/N/NБH з чергами і отримані аналітичні вирази, які дозволяють оцінити 

показники ефективності IMS з урахуванням властивостей самоподібності 

мультимедійного трафіку, що забезпечує гарантовану якість послуг QoS, що рег-

ламентуються рекомендаціями ITU-T. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

3 РОЗРАХУНОК ОБЛАДНАННЯ МЕРЕЖІ IMS 

 

     3.1  Розробка моделі сигнального трафіку підсистеми передавання муль-

тимедійних повідомлень IMS 

 



     На рис.3.1 представлена мережева та сервісна архітектура IP Multimedia Sub-

system.  

 

Рисунок 3.1 - Мережева та сервісна архітектура IP Multimedia Subsystem 

 

     Визначаємо функціональні елементи IP Multimedia Subsystem: 

     S-CSCF (Serving-Call Session Control Function) – центральний вузол платформи 

IMS – обробляє всі SIP-повідомлення, якими обмінюються кінцеві пристрої, 

управляє сесіями користувача, взаємодіє з системою обліку даних, управляє ресу-

рсами мережі. S-CSCF – контролер. S-CSCF працює з елементом HSS (свого роду 

хелеєр). Для того, щоб з’єднати HSS з P-CSCF, був розроблений протокол Diame-

ter (спочатку використовувався протокол Radius, який перестав справлятися з ці-

єю задачею, потім розробили протокол Radius2, який і є тепер протоколом Diame-

ter); 



    P-CSCF (Proxy-Call Session Control Function) – для підключення кінцевих 

терміналів. P-CSCF працює тільки із кінцевими пристроями (клієнти і кінцеві 

пристрої);  

     І-CSCF (Interrogating-Call Session Control Function) – використовується в якості 

шлюзу для інших мереж (провайдер 1, провайдер 2).  

     HSS зберігає інформацію не тільки про місце знаходження абонентів, але й 

інформацію про те, якими сервісами абоненти можуть користуватися. 

     Крім того, елементами даної мережі є сервера. Без рівня Application (AS) IMS-

платформа не має сенсу, тому що платформа IMS розроблялася для множинного 

доступу – щоб підключені абоненти отримували сервіси, контенти і т.д. 

     Сам S-CSCF працює тільки з абонентами. Але перед тим, як з’єднати одного 

абонента з іншим, він запитує у І-CSCF чи можна цьому абоненту надати цей 

дзвінок. Тобто даний елемент не відповідає за сигналізацію (сигналізація не про-

ходить через нього). Він виступає, як ланка узгодження з базою даних. Наприк-

лад, у нас є база даних. Також у нас є мільйон абонентів. І ось уявляємо: дзвонить 

700 абонентів. Пристрій повинен: по-перше, обробити сигналізацію (це як 

мінімум 10 запитів); по-друге, визначити, де знаходиться абонент (перший та дру-

гий); по-третє, визначити, чи дозволено даному абоненту виконати цей дзвінок; 

по-четверте, визначити, яким кодеком повинні працювати дані абоненти (яким 

кодеком стискати голос. RTP-транк); по-п’яте, якщо це відеодзвінок, потрібно ви-

значити чи доступна швидкість, тобто чи зможе абонент, який знаходиться у 

GSM-мережі, «потягнути» відео-дзвінок.          

     Для цього й розподілили архітектуру софтсвіча на 4 елементи: HSS, S-CSCF, P-

CSCF, І-CSCF. 

     HSS – база даних, у якій є все, тобто тут зберігається повністю вся інформація 

про абонента: яким пристроєм він користується, де він знаходиться (в якій 

системі), які права в абонента, скільки в нього грошей на рахунку і т.д. Тут вся 

база абонентів повністю, якими пристроями ми можемо користуватися, в який 



час. Наприклад, у робочий час у нас стаціонарний номер, між 18
00 

та 20
00 

у нас 

мобільний телефон (тобто нас можна відслідковувати по GSM-му, CDMA і т.д.). 

Вся ця інформація зберігається в HSS. 

     S-CSCF приймає запити від проксі-серверів, розподіляє інформацію, 

звертається у базу даних і говорить, що цей дзвінок потрібно відправити сюди, а 

цей дзвінок потрібно відправити туди, якщо хтось хоче подивитися фільм в 

youtube – може звернутися сюди і т.д. Тобто дана підсистема спрощу «життя» 

проксі-серверам, а вже самі проксі-сервери обробляють сигналізацію, тобто коли 

абонент А телефонує абоненту Б: ініціалізується дзвінок по протоколу SIP. 

Проксі-сервер звертається до серверу S-CSCF і запитує: чи може абонент А зате-

лефонувати абоненту Б і де знаходиться абонент Б. S-CSCF, якщо у нього немає 

інформації, звертається у базу даних, якщо у нього є інформація, він говорить:  

куди направляти повідомлення протоколу SIР. Далі, коли абонент підняв трубку, 

встановлюється RTP-з’єднання. RTP-з’єднання може надходити у проксі-сервери. 

     Через проксі-сервера проходить сигналізація. Сигналізація без дозволу S-CSCF 

не проходить, тому що, якщо у нас у базі даних прописано, що абонент А не має 

права телефонувати абоненту А1, то дзвінок не пройде. 

     Досліджуючи сервіси універсальної архітектури IMS (звичайна телефонія, 

конференції, передавання повідомлень, переміщення по зоні покриття ) не тільки 

в межах великих міст, але й у всіх сегментах мереж, було визначено, що виклики, 

які створюються в мережі PSTN, потрапляють через обладнання шлюзів у мережу 

IMS, а саме до Softswitch, що виконує роль MGCF. Від Softswitch інформація над-

ходить на I-CSCF, P-CSCF і S-CSCF, де починається процес обслуговування ви-

клику. В залежності від виду інформації, що передається, і послуги, що потребу-

ється для обслуговування виклику може бути задіяний MRF і/або сервер додатків 

(AS).    

     Структура мережевої платформи IP Multimedia Subsystem з вбудованою модел-

лю для координування управління обслуговуванням викликів, сигналізації і фун-



кцій, які забезпечують встановлення з’єднання через одну або декілька мереж 

представлена на рис.3.2.   

      

Рисунок 3.2 - Структура мережевої платформи IP Multimedia Subsystem 

 

     На рис.3.2 відмічені тільки ті логічні зв'язки між елементами, які мають зна-

чення і/або враховуються при розрахунках. На лініях вказаний протокол, за допо-

могою якого здійснюється взаємодія між функціональними об'єктами.      Основ-

ним завданням функціонального елементу MGCF/Softswitch є управління транс-

портними шлюзами на межі з мережею PSTN.      

     3.2 Розрахунок транспортного ресурсу, необхідного для забезпечення сиг-

нального обміну з функцією S-CSCF 

 

     Визначаємо транспортний ресурс функції S-CSCF, який необхідний для обслу-

говування викликів, враховуючи тільки обмін повідомленнями SIP. Потрапляючи 

в мережу IMS, виклики в кінцевому результаті обслуговуються S-CSCF. Цей ме-



режний елемент представляє собою SIP-сервер, що управляє сеансом зв'язку. Для 

виконання своїх функцій він отримує від інших мережних елементів всю інфор-

мацію про встановлене з’єднання і необхідну послугу (рис.3.2).   

     Функції IMS можуть мати різну фізичну декомпозицію, тобто вони можуть бу-

ти реалізовані як у вигляді єдиного блоку, який володіє усіма можливостями, так і 

представляти собою набір пристроїв, кожний з яких відповідає за реалізацію ви-

значеної функції. Незалежно від фізичної реалізації, інтерфейси залишаються ста-

ндартними. Тому, розрахувавши окремо кожну з функцій, можна оцінити необ-

хідну продуктивність сервера як при окремій її реалізації, так і у випадку реаліза-

ції разом з іншими елементами.  

     Виклики з мережі PSTN через обладнання шлюзів надходять на Softswitch, 

який в архітектурі IMS виконує функції MGCF. Softswitch по протоколу SIP звер-

тається до  I-CSCF, яка в свою чергу, в ході встановлення з'єднання обмінюється 

повідомленнями SIP з S-CSCF. Через I-CSCF Softswitch передає S-CSCF адресну 

інформацію, інформацію про місцезнаходження користувача, якого викликають, а 

також інформацію про послугу, яку запитує викликаємий абонент. Отримавши цю 

інформацію і обробивши її, S-CSCF починає процес обслуговування виклику. В 

залежності від потрібної послуги S-CSCF може звернутися до медіа-серверу 

(MRF) або до серверів додатків (AS). Таким чином, S-CSCF веде сигнальний об-

мін з MGCF, I-CSCF, MRF, AS. В ході надання мовних послуг існує також SIP-

з'єднання з P-CSCF, але ми його не враховуємо в процесі розрахунку транспорт-

ного ресурсу, так як його вплив незначний.  

     Середня кількість SIP повідомлень при обслуговуванні одного виклику між: SS 

і S-CSCF  Nsip1, MRF і S-CSCF  Nsip2, AS і S-CSCF  Nsip3, I-CSCF і S-CSCF  

Nsip4. Середня довжина повідомлення SIP в байтах - Lsip. X% - відсоток викликів 

при обслуговуванні яких потрібно звернення до серверу MRF. Y%. відсоток ви-

кликів при обслуговуванні яких потрібно звернення до серверів додатків AS.         

Vss-s-cscf - транспортний ресурс між MGCF і S-CSCF, який потрібний для обміну по-

відомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів. Vas-s-cscf  - транс-



портний ресурс між серверами додатків (AS) і S-CSCF, який потрібний для обміну 

повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів. Vmrf-s-cscf - тра-

нспортний ресурс між MRF і S-CSCF, який потрібний для обміну повідомленнями 

по протоколу SIP під час обслуговування викликів. Vi-cscf-s-cscf - транспортний ре-

сурс між I-CSCF і S-CSCF, який потрібний  для обміну повідомленнями по прото-

колу SIP під час обслуговування викликів. Vs-cscf - загальний транспортний ресурс 

S-CSCF, який потрібний для обміну повідомленнями по протоколу SIP під час об-

слуговування викликів.  

     Тоді, загальний необхідний транспортний ресурс буде дорівнює сумарному 

транспортному ресурсу взаємодії функції S-CSCF з іншими елементами IMS архі-

тектури: 

             Vs-cscf  = Vi-cscf- s-cscf  + Vmrf-s-cscf  + Vas-s-cscf  + Vss-s-cscf,                             (3.1)                                                            

де  

                             Vss-s-cscf  = ksig (Lsip  Nsip1  Psx )/ 450,                                     (3.2)                                                                              

                         Vas-s-cscf  =  ksig (Lsip  Nsip2  Psx  X%) / 450,                               (3.3)                                                                      

                           Vmrf-s-cscf  = ksig (Lsip  Nsip3  Psx  Y%) / 450,                                 (3.4)   

                                                                                                                                                                                          

Vi-cscf-s-cscf =  ksig (Lsip  Nsip4  Psx / 450.                                  (3.5) 

 

     3.3 Розрахунок транспортного ресурсу, необхідного для забезпечення сиг-

нального обміну з функцією I-CSCF  

 

     Так само, як і S-CSCF, функціональний елемент I-CSCF бере участь у з'єднан-

нях, які зачіпають взаємодію різнорідних мереж. Крім функцій SIP-проксі, він 



взаємодіє з HSS і SLF, отримує від них інформацію про місцезнаходження корис-

тувача і про обслуговуючий його S-CSCF.  

     Будемо проводити розрахунок транспортного ресурсу, необхідного для взає-

модії I-CSCF з іншими елементами мережі. I-CSCF взаємодіє з S-CSCF, з 

Softswitch (MGCF), а також з P-CSCF і HSS.   

     Визначаємо транспортний ресурс на I-CSCF для забезпечення сигнального об-

міну по SIP, необхідного для обслуговування викликів. I-CSCF пов'язаний SIP-

з'єднанням тільки з Softswitch (MGCF) та S-CSCF. Кількість SIP-повідомлень при 

обслуговуванні одного виклику між: I-CSCF та S-CSCF  Nsip4, SSW та I-CSCF - 

Nsip5. Середня довжина повідомлення SIP в байтах - Lsip. Vi-cscf  загальний транс-

портний ресурс I-CSCF, який потрібний для обміну повідомленнями по протоколу 

SIP під час обслуговування викликів. Vss-i-cscf  - транспортний ресурс між SoftSwitch 

та I-CSCF, який потрібний для обміну повідомленнями по протоколу SIP під час 

обслуговування викликів.  

     Загальний транспортний ресурс:  

 

                                     Vi-cscf  = Vss-i-cscf  + Vi-cscf-s-cscf.                                   (3.6)         

                                                                                    

     Значення Vi-cscf-s-cscf  обчислюється за формулою: 

 

                                    Vss-i-cscf  = ksig (Lsip  Nsip5  Psx).                                (3.7)      

                                                                                     

     3.4 Розрахунок шлюзу доступу 

                                       Таблиця 3.1 - Вихідні дані 



Величина Значення 

Npstn  200 абонентів 

NISDN 400 абонентів 

NSH  90 абонентів 

I  8 LAN 

Ni_lan 50 абонентів 

M 3 УВАТС 

Nm _pbx 95 абонентів 

J 2 мережі доступу 

N j _V5 80 абонентів 

LMEGACO 150 байт 

NMEGACO 10 повідомлень 

Lv 5ua 145 байт 

Nv 5ua 10 повідомлень 

Liua  140 байт 

Niua  10 повідомлень 

Lsh  150 байт 

N'sh  10 повідомлень 

Продовження таблиці 3.1 – Вихі-

дні дані  

Lmgcp  155 байт 



Nmgcp  10 повідомлень   

 

      Визначимо навантаження, що надходить від різних абонентів на шлюз досту-

пу. 

     Загальне навантаження від абонентів PSTN:  

YPSTN = yPSTN  NPSTN = 0,1  200 = 20 (Ерл). 

     Загальне навантаження від абонентів ISDN:  

YISDN = yISDN  NISDN = 0,2  400 = 80 (Ерл). 

     Навантаження обладнання доступу j інтерфейсу V5:  

Yj_v5  = yj_v5  Nj_v5 = 0,8  80 = 64 (Ерл). 

     Загальне навантаження, що надходить на шлюз доступу, який забезпечує підк-

лючення обладнання доступу через інтерфейс V5:  
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Yv5 = 2  64 = 128 (Ерл). 

     Навантаження від УВАТС k:  

Ym _ pbx  = yk _ pbx   Nk _ pbx = 0,8  95 = 76 (Ерл). 

     Загальне навантаження, що надходить на транкінговий шлюз, до якого підклю-

чене обладнання УВАТС:  

Ypbx = 3  76 = 228 (Ерл). 

     Якщо шлюз реалізує функції резидентного шлюзу доступу, шлюзу доступу і 

транкінгового шлюзу підключення УВАТС, то загальне навантаження, що надхо-

дить на шлюз:  



YGW = YPSTN +  YISDN + Yv5 + Ypbx = 20 + 80 + 228 + 128 = 456 (Ерл).  

     Для нашого прикладу виберемо обладнання Grandstream у якого з технічних 

специфікацій максимальна кількість портів POTS = 200, портів ISDN = 160, портів 

для підключення V5 = 5, кількість портів для підключення PBX = 3.  

     Виходячи з кількості портів різних типів, необхідно поставити 3 шлюзи. Схема 

розподілу підключення абонентів приведена на рис.3.3.  

 

Рисунок 3.3 - Розподіл підключення абонентів 

     Для кожного з мережних елементів складемо наступну таблицю, в якій прово-

диться порівняння максимальних значень параметрів підключення, які передбаче-

ні для цього обладнання, і тієї реальної кількості підключених абонентів, яку ми 

повинні розрахувати.  

Для шлюзу GW1 

Кількість портів 
Дані для обладнання фір-

ми  

Кількість підключених 

портів 



Grandstream 

Кількість портів для 

POTS 

200 0 

Кількість портів ISDN 160 160 

Кількість портів PRI 3 0 

Кількість портів V5 5 2 

Для шлюзу GW2 

Кількість портів 

Дані для обладнання фір-

ми  

Grandstream 

Кількість підключених 

портів 

Кількість портів для 

POTS 

200 0 

Кількість портів ISDN 160 160 

Кількість портів PRI 3 3 

Кількість портів V5 5 0 

Для шлюзу GW3 

Кількість портів 

Дані для обладнання фір-

ми  

Grandstream 

Кількість підключених 

портів 

Кількість портів для 

POTS 

200 200 

Кількість портів ISDN 160 80 

Кількість портів PRI 3 0 

Кількість портів V5 5 0 

 



     В якості комутатору доступу виберемо обладнання Grandstream. Складемо для 

нього аналогічну таблицю. 

Параметр 

Дані для облад-

нання фірми  

Grandstream 

Що підключено 

(згідно завдан-

ня) 

Підключено 

портів (згі-

дно завдан-

ня) 

Всього за-

йнято портів 

Кількість 

портів 
300 

MG 3 

101 
Абоненти 

SIP/H.323 
90 

LAN 8 

      

     При такому розподілі підключення абонентів по шлюзам з’являється можли-

вість купувати менше різнотипних плат у кожний окремий шлюз, що призводить 

до зменшення вартості проекту.  

     Для розглянутого варіанту задане наступне співвідношення у відсотках вико-

ристання різних кодеків:  

  30% викликів - кодек G.711,  

  30% викликів - кодек G.723 I/r,  

  20% викликів - кодек G.723 h/r,  

  20% викликів - кодек G.729 А.  

     Швидкості, з якими буде передаватися інформація для користувача за умови 

використання кодеків різних типів:  

     Для кодеку G.711:  

Vtranc_cod  = 134/80  64 = 107,2 (кбіт/с). 

     Для кодеку G.723.1 I/r:  



Vtranc_cod  = 74/20  6,4 = 23,68 (кбіт/с) 

     Для кодеку G.723.1 h/r:  

Vtranc_cod = 78/24  5,3 = 17,225 (кбіт/с) 

     Для кодеку G.729:    

Vtranc_cod = 64/10  8 = 51,2 (кбіт/с) 

     Розрахуємо, яке навантаження надходить на кожний шлюз. У даному прикладі 

детально приведемо детальний розрахунок тільки для одного шлюзу. Розрахунки 

для інших шлюзів будуть ідентичні.  

     1-й шлюз:  

YGW_1  = YISDN + Yv5 = yISDN  NISDN  + yv5  Nv5 = 20 + 128 = 148 Ерл. 

     При цьому дане навантаження обробляється різними кодеками, їх співвідно-

шення у відсотках було приведене вище.  

     Для кодеку G. 711:  

YGW _1  =  148  0,3 = 44,4 Ерл. 

     Для кодеку G. 723.1 I/r:  

YGW _1 = 148    0,3 = 44,4 Ерл. 

     Для кодеку G. 723.1 h/r:  

YGW _1 =148   0,2 = 29,6 Ерл. 

     Для кодеку G. 729:  

YGW _1 = 148  0,2 = 29,6 Ерл. 

     Розглянемо СМО із втратами.  



     Користуючись калькулятором Ерланга, визначимо кількість з'єднань, які необ-

хідні для обслуговування навантаження, що обробляється кодеком визначеного 

типу (x), з умовою, що ρ (ймовірність втрати викликів) = 0,25:  

     Для кодеку G. 711: Х = 56;  

     Для кодеку G. 723.1 I/r: Х = 56;  

     Для кодеку G. 723.1 h/r: Х = 80;  

     Для кодеку G. 729: Х = 80.  

     Таким чином, транспортний поток на виході кодеку G. 711:  

VC (G_711) = 56  107,2 = 6003,2 (кбіт/с). 

     Для інших кодеків розраховуємо потоки аналогічно:  

VC (G. 723.1 I/r) = 56   23,68 = 1326,08 (кбіт/с), 

VC (G. 723.1h/r) = 80   17,225 = 1378 (кбіт/с), 

VC (G. 729) =80   51,2 = 4096 (кбіт/с). 

     Тоді транспортний потік на виході першого шлюзу:  

VGW _1 = 6003,2  + 1326,08 + 1378+ 4096= 12803,28 (кбіт/с). 

     Нанесемо отримані результати на схему шлюзу (рис.3.4).   



 

Рисунок 3.4 - Результати розрахунку 

     Розрахуємо аналогічно для інших 2-х шлюзів і отримаємо:  

VGW_2  = 15147,2 (кбіт/с); 

VGW_3 = 6820,3 (кбіт/с). 

     Розрахуємо загальний транспортний потік в інтерфейсі підключення шлюзів до 

комутатора доступу:  

V = 12803,28 + 15147,2 + 6820,3 = 34770,78 (кбіт/с). 

     Перейдемо до розгляду СМО з очікуванням.  

     Визначимо λ для кожного виду кодеку:  

λ G.711 = 107,2 / 134 = 0,8; 

λ G. 723.1 I/r = 0,32; 

λ G. 723.1 h/r = 0,22; 

λ G.711 = 0,8. 



     Тепер можна розрахувати загальну інтенсивність надходження пакетів у канал:  

λ = 0,8 + 0,32 + 0,22 + 0,8 = 2,14. 

     Знаючи величину затримки та інтенсивність надходження заявок, визначимо 

інтенсивність обслуговування заявок у каналі:  

μ = 1/100 + 2,14 = 2,15. 

     Розрахувавши значення інтенсивності надходження та обслуговування заявок, 

визначимо навантаження каналу:  

ρ = 2,14 / 2,15 = 0,995. 

     Знаючи транспортний потік, який надходить у канал, і знаючи, що цей потік 

може максимально навантажувати канал на величину ρ, визначимо загальний не-

обхідний обсяг каналу τ:  

τ = 34770,78 / 0,995 = 34945 (кбіт/с). 

     Розрахуємо загальну кількість абонентів, підключених за допомогою мереж 

LAN, PBX та V5:  

NV 5 = J  Nj_V 5  = 2  80 = 160, 

NPBX = M  Nm_V 5 = 3 95 = 285, 

NLAN = I  Ni_LAN = 8  50 =  400. 

     У комутаторі доступу для обміну повідомленнями протоколу MEGACO, що 

використовується для управління шлюзом, повинен бути передбачений транспор-

тний ресурс, який визначається за формулою: 

VMEGACO = ksig [(PPSTN  NPSTN + PISDN  NISDN + PV5  NV5 + PPBX  NPBX)  LMEGACO  

NMEGACO] / 450 

VMEGACO = 5 ∙ 150 ∙ 10 (5 ∙ 200 + 10 ∙ 400 + 35 ∙ 160 + 35 ∙ 285) / 450 = 354347 

(біт/с).  



Для передавання сигнальної інформації з метою обслуговування викликів різ-

них типів потрібні наступні розміри смуги пропускання:  

VISDN = PISDN  NISDN  Liua  Niua) / 90 = 10  400  140  10/90 = 62222 (біт/с),  

Vv5 = (Pv5  Nv5  Lv5ua  Nv5ua) / 90 = 35  160  145  10/90 = 90222 (біт/с),  

VPBX = (PPBX  NPBX  Liua  Niua) / 90 = 35  285  140  10/90 = 155166 (біт/с),  

VSH = (PSH  NSH  LSH  N'SH) / 90 = 100 ∙ 10 ∙ 150 ∙ 10/90 = 16667 (біт/с),  

VLAN (PSH  NLAN  LSH  N'SH) / 90 = 150  10  420  10/90 = 66666 (біт/с).  

 

     3.5 Розрахунок обладнання розподіленого транзитного комутатору  

 

     Розрахуємо загальну інтенсивність потоку викликів від джерел усіх типів, що 

обробляються гнучким комутатором:  

PCALL = PPSTN NPSTN + PISDN  NISDN + PSH  NSH + PV5 NV 5 + PPBX  NPBX + PSH  NLAN,  

PCALL = 5  200 + 10  400 + 10  90 + 35  160 + 35  285 + 10  400 = 25475 (ви-

кл/ГНН).  

     Тепер визначимо нижню межу продуктивності гнучкого комутатору при об-

слуговуванні потоку викликів з інтенсивністю PCALL: 
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PSX = 1,25  5  200 + 1,75  10  400 + 2  35  160 + 1,75  35  285 + 1,9  10  

95 + 1,9  10  400 = 46311 (викл/ГНН). 

Розрахунок обладнання шлюзів 

kPSTN PPSTNNPSTN   PSX  = 



     Кількість транспортних шлюзів (L) задана, у даному варіанті L=1;  

     Розрахуємо загальне навантаження, що надходить на транспортний шлюз від 

АТС PSTN:  

Yl _ GW = Nl _ E1  30  yE1. (Ерл), 

Yl _GW = 5  30   0,8 = 120 (Ерл). 

     Розрахунок необхідного транспортного ресурсу для передавання навантаження 

користувача буде аналогічним тому розрахунку, який був приведений у розділі: 

проектування розподіленого абонентського концентратору, тоді  

 = 34945 (кбіт/с). 

     Розрахуємо транспортний ресурс, який необхідний для передавання повідом-

лень протоколу MEGACO:  

Vmegaco = ksig  Lmegaco  Nmegaco  Pmegaco/450 (біт/с), 

Vmegaco = 5  155  10  5000/450 = 8611 (біт/с). 

     Таким чином, загальний транспортний ресурс MGW дорівнює:  

VGW =  + VMEGACO (біт/с).  

VGW = 34945 + 8611 = 43556 (біт/с).  

Розрахунок обладнання гнучкого комутатора 

     Інтенсивність потоку викликів, що надходять на транспортний шлюз l, визна-

чається за формулою:  

P1_ gw  = N1_ Å1  30  Pch = 5  30  800 = 120000 (викл/ГНН). 

     Отже, інтенсивність потоку викликів, які надходять на гнучкий комутатор: 
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     У завданні для даного варіанту задана кількість шлюзів - L=1, отже, у цьому 

випадку значення Psx та Pl_gw будуть збігатися:  

Psx = 120000 = Pi _GW = 120000 (викл/ГНН). 

     Транспортний ресурс Softswitch, який необхідний для передавання повідом-

лень протоколу MxUA, становить:  

Vsx _ mxua = ksig  Lmxua  Nmxua  Psx / 450 = 5  155  10  120000/450 = 2066667 

(біт/с).  

 Аналогічно, транспортний ресурс гнучкого комутатора, який необхідний 

для передавання повідомлень протоколу MGCP, становить:  

Vsx_megaco = ksig  Lmegaco  Nmegaco  Psx /450 = 5  150  10  120000/450 = 2000000 

(біт/с). 

Сумарний мінімальний корисний транспортний ресурс Softswitch, який не-

обхідний для обслуговування викликів у структурі транзитного комутатору, ста-

новить:  

Vsx = ksig  Psig  (Lmxua  Nmxua + Lmegaco  Nmegaco) / 450 = 2066667 + 2000000 = 4066667 

(біт/с). 

Враховуючи середню довжину і кількість повідомлень протоколу MxUA, 

які необхідні для обслуговування одного виклику, можна обчислити транспорт-

ний ресурс для підключення сигнальних шлюзів до пакетної мережі (з приведен-

ням розмірностей):  

Vsig = ksig  Psig  Lmxua  Nmxua /450 = 5  18000  150  10/450 = 300000 (біт/с). 

 

 

 



     3.6 Розрахунок навантаження на S-CSCF  

 

                                 Таблиця 3.2 - Вихідні дані  

Параметр Значення 

Nsip1 10 повідомлень 

Nsip2 5 повідомлень 

Nsip3 5 повідомлень 

Nsip4 10 повідомлень 

Lsip 150 байт 

X% 10% 

Y% 30% 

Nsip5 10 повідомлень  

 

     Транспортний ресурс, який необхідний для організації взаємодії між S-CSCF та 

Softswitch: 

 Vss-s-csc f = ksig (Lsh  Nsip1  Psx) / 450 = 5  150  10  120000/450 =  2000000 

(біт/с). 

     Транспортний ресурс, який необхідний для організації взаємодії між S-CSCF і 

серверами додатків (AS):  

Vas-s-cscf = ksig (Lsh  Nsip2  Psx  X%)/450 = 5  150  5  120000  0,10/450 = 100000 

(біт/с). 

     Транспортний ресурс, який необхідний для організації взаємодії між S-CSCF та 

MRF:   



Vmrf-s-csc f  = ksig (Lsh  Nsip3  Psx  Y%) / 450 = 5  150  5  120000  0,3 / 450 = 

300000 (біт/с). 

     Транспортний ресурс, який необхідний для організації взаємодії між S-CSCF та 

I-CSCF:  

Vi-cscf-s-csc f  = ksig (Lsh  Nsip4  Psx)/450 = 5  150  10  120000/450 = 2000000 

(біт/с). 

     Тоді загальний транспортний ресурс:  

Vs-cscf = Vi-cscf-s-cscf  + Vmrf-s-cscf + Vas-s-cscf + Vss-s-cscf = 2000000 + 100000 

+300000+2000000= = 4400000 (біт/с). 

 

     3.7 Розрахунок навантаження на I-CSCF 

 

     Транспортний ресурс між Softswitch та I-CSCF, який потрібен для обміну пові-

домленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів:  

Vss-i-cscf  = ksig  (Lsh  Nsip5  Psx)/450 =  5  150  10  120000/450 = 2000000 

(біт/с). 

     Загальний транспортний ресурс:  

Vi-cscf  = Vss-i-cscf  + Vi-cscf-s-cscf  = 2000000 + 4400000 = 6400000 (біт/с). 

     Для встановлення, управління, модифікації  та завершення сеансів зв’язку з 

одним або більшою кількістю учасників використовується протокол SIP (Session 

Initiation Protocol) - протокол встановлення сенсів зв’язку. Цей протокол вперше 

був розроблений та специфікований організацією IETF, документ, який його опи-

сує, називається RFC 2543. У даній специфікації описувалися основи протоколу 

SIP, такі як базові параметри, ключові повідомлення, процедури. В подальшому 

він був допрацьований (прибрали неточності, неясності, деякі невикористані про-



цедури) і вийшов документ, який називається RFC 3261. Цей документ ми вважа-

ємо базовим у протоколі SIP, його легко знайти в Інтернеті, там описані парамет-

ри, таймери, основні повідомлення, процедури.   

Функції, які підтримуються протоколом SIP 

- Положення користувача (user location). Протокол SIP дозволяє виявити поло-

ження кінцевого користувача, щоб встановити сеанс зв’язку або передати запит 

SIP.  

-  Можливості користувача (user capabilities). Протокол SIP дозволяє з’ясовувати 

можливості середовища передавання і пристроїв, які приймають участь у сеансі. 

- Доступність користувача (user availability). Протокол SIP дозволяє з’ясувати го-

товність кінцевого користувача встановити зв’язок. 

- Встановлення сеансів (session setup). Протокол SIP дозволяє встановити параме-

три сеансу для сторін, які приймають участь у ньому. 

- Обробка сеансу (session handling). Протокол SIP дозволяє модифікувати, переда-

вати та завершувати активний сеанс.  

Мережні елементи протоколу SIP 

     Мережа SIP зазвичай містить наступні пристрої: 

- Агент користувача (User Agent - UA); 

- Клієнтський агент користувача (User Agent Client - UAC); 

- Серверний агент користувача (User Agent Server - UAS); 

- Проксі-сервер (Proxy); 

- Сервер переадресації (redirect server) – це агент UAS, який створює відпові-

ді SIP класу 300 на отримані запити, переадресовуючи агент UAC по альтернати-

вному набору універсальних ідентифікаторів ресурсу (Uniform Resource Identifier 

- URI); 



- Сервер реєстрації (registrar server). Агент UAS, який приймає запити SIP 

REGISTER та переносить інформацію із запиту в базу даних розташувань. 

     SIP працює по схемі клієнт-сервер: клієнт виконує запит визначеного типу 

сервісу, а сервер обробляє його запит і забезпечує надавання сервісу. Згідно про-

токолу SIP, система користувачів може не тільки формувати, але й приймати за-

пити. Це означає, що вона повинна бути обладнана й клієнтською (клієнт агента 

користувача – UAC) і серверною (сервер агента користувача – UAS) частинами. 

     Клієнтський агент користувача (User Agent Client - UAC) – логічна функція, 

яка ініціює запити SIP та приймає відповіді SIP. Прикладами роботи агента UAC є 

ініціалізація телефонного запиту SIP від імені користувача або перенаправлення 

запиту проксі-серверу від імені UAC. 

     Серверний агент користувача (User Agent Server - UAS) – логічна функція, 

яка приймає запити SIP і відправляє назад відповіді SIP. Телефон SIP, наприклад, 

приймає такі запити, як INVITE. 

     Обробка викликів здійснюється сервером SIP, який може працювати в режимі 

безпосереднього встановлення зв`язку або в режимі переадресації. В обох режи-

мах сервер приймає запити на визначення місцяположення потрібного користува-

ча, але якщо у першому режимі він сам доводить виклик до адресата, то у другому 

– повертає адресу кінцевого пункту запитуваному клієнту.  

     У протоколі SIP визначені два види сигнальних повідомлень - запит і відпо-

відь. Вони мають текстовий формат (кодування символів згідно RFC 2279) і базу-

ються на протоколі HTTP (синтаксис і семантика визначені у RFC 2068). У запиті 

вказуються процедури, що викликаються для виконання необхідних операцій, а у 

відповіді - результати їх виконання.  

     Запити SIP (SIP request) – це повідомлення, які передаються від клієнта сер-

веру, щоб він здійснив операцію SIP.   



     У документі RFC 3261 визначено шість наступних запитів SIP або методів, які 

дозволяють агенту UA та проксі-серверу знаходити користувачів, а також ініцію-

вати, модифікувати та завершати сеанси (визначено шість процедур): 

     - INVITE - запрошує користувача взяти участь у сеансі зв'язку (служить для 

встановлення нового з'єднання; може містити параметри для узгодження). Пові-

домлення INVITE можна також використовувати для зміни характеристик сеансу, 

який раніше встановлений. Позитивна відповідь на запит INVITE (відповідь 200 

ОК) означає готовність викликаємої сторони приймати участь у створюваному 

мультимедійному сеансі;  

     - BYE - завершує з'єднання між двома користувачами; 

     -OPTIONS - використовується для передавання інформації про характеристи-

ки, які підтримуються (це передавання може здійснюватися напряму між двома 

агентами користувачів або через сервер SIP); 

     - ACK - використовується для підтвердження отримання повідомлення або для 

позитивної відповіді на команду INVITE. Повідомлення АСК використовується 

тільки з запитами INVITE. Повідомлення АСК передається безпосередньо після 

відповіді 200 ОК. Проксі-сервери транзитних ділянок та агенти UAC надсилають 

повідомлення АСК у відповідь на інші фінальні відповіді; 

     - CANCEL - припиняє пошук користувача; 

     - REGISTER - передає інформацію про місцезнаходження користувача на сер-

вер SIP, який може транслювати її на сервер адрес (Location Server). 



 

Рисунок 3.5 – Архітектура мережі SIP 

      

     SIP використовує механізм SDP (Session Description Protocol) для опису харак-

теристик сеансу: ІР-адреси, номеру порта, кодеків (Рекомендації RFC 2327). 

     Сервер надсилає клієнту відповідь SIP для того, щоб сповістити його про стан 

запиту SIP, який надісланий клієнтом на сервер раніше. Агенти UAS та проксі-

сервери створюють відповіді SIP на запити SIP для того, щоб ініціалізувати агент 

UAC. Відповіді SIP пронумеровані від 100 до 699 та згруповані як 1хх, 2хх і т.д. 

до 6хх. За класифікацією вони розділені на попередні (provisional) та кінцеві (final) 

або фінальні. 

     Попередня відповідь означає, що сервер працює, але це некінцевий результат 

обробки запиту SIP. Відповіді SIP класу 1хх відносяться до попереднього стану. 

Завершення обробки та фінальний стан запиту SIP означає кінцеву відповідь. Усі 

відповіді класів 2хх, 3хх, 4хх, 5хх та 6хх є кінцевими. 

 Відповідь класу 2хх означає успішну обробку запиту SIP. 



 Відповідь класу 3хх означає, що запит SIP повинен бути переадресований 

для обробки на інший агент UAS; 

 Відповідь класу 4хх, 5хх або 6хх означає відмову в обробці запиту SIP.  

     Повідомлення-відповіді можуть містити шість типів можливих результатів: 

- запит у процесі виконання (1хх);  

- успішний запит (2хх); 

- переадресація (3хх); 

- невірний запит (4хх); 

- відмова сервера (5хх); 

- глобальна відмова (6хх). 

Адресація у протоколі SIP 

     Мета використання формату SIP URI – інтеграція SIP-послуг із існуючими 

службами Інтернет. 

     Призначений для ініціації сеансів протокол SIP забезпечує визначення адреси 

користувача і встановлення з'єднання з ним. Крім цього, він є основою для вико-

ристання інших протоколів, що реалізують функції захисту, аутентифікації, опису 

каналу мультимедійного зв'язку і т.д. Для білінгу, наприклад, може використову-

ватися протокол Radius. 

     Прикладом реалізації протоколу SIP может служити програмна платформа 

eConvergence Server Solutions фірми Dynamicsoft, яка включає наступні продукти: 

     - SIP Proxy Server - маршрутизатор між кінцевими точками, кожна з яких ви-

значена як UAC або UAS; на додаток до функцій забезпечення взаємодії між різ-

ними серверами платформи він надає послуги перенаправлення і реєстра-

ції/визначення місця розташування користувачів. Проксі-сервер – це проміжний 

об’єкт у мережі SIP, який відповідає за перенаправлення запитів SIP цільовому 



агенту UAS або іншому проксі-серверу від імені агента UAC. Але, в першу чергу, 

проксі сервер здійснює маршрутизацію в мережі SIP; 

     - SIP Location Server - забезпечує безпечну сигналізацію викликів, зберігає ін-

формацію про користувачів, яка необхідна сервіс-провайдерам для гнучкого 

управління доступом користувачів і маршрутизації викликів з метою надання 

найкращої якості послуги; 

     - SIP User Agent - управляє з'єднаннями між вихідною і вхідною сторонами, 

забезпечуючи підтримку необхідної якості послуг. Агент UA здатний виступати в 

ролі клієнта або сервера транзакцій SIP. Агент UA володіє фіксацією стану 

(stateful), тобто він здатний зберігати стан сеансу або діалогу; 

     - SIP Call Accounting Server - виконує функції збору і обробки інформації у ви-

гляді детальних звітів про транзакції TDR, які отримані від SIP Proxy Server, яка в 

подальшому може бути використана в системах білінгу і менеджменту користу-

вачів.  

     Протокол SIP є одноранговим, тобто його мережні можливості, такі як марш-

рутизація виклику та функції управління сеансами, розподілені між всіма вузлами 

(включаючи кінцеві точки та мережні сервери) мережі SIP. Це суттєво відрізня-

ється від традиційної моделі телефонної мережі, де телефони (або пристрої кінце-

вого користувача) повністю залежать від центрального комутатора – як при вста-

новленні виклику, так і при надаванні інших послуг. 

Взаємодія з іншими протоколами IETF 

     Сам по собі агент SIP не забезпечує всіх тих можливостей, які необхідні для 

встановлення інтерактивного мультимедійного сеансу. Замість цього протокол 

SIP, який є частиною середовища виконання стандартних протоколів, створює 

мультимедійну архітектуру. 

     Агенти SIP та додатки потребують й інших протоколів: 



- Для опису характеристик сеансу. Чи є сеанс звуковим або відео сеансом, які 

кодеки він використовує, що представляє собою мультимедійне джерело і яка ад-

реса отримувача. 

- Для обробки мультимедійних даних. Протоколи, які контролюють і переда-

ють звукові та відео пакети сеансу. 

- Для підтримки функцій аутентифікації, авторизації та обліку; резервування 

мережних ресурсів; вибору шлюзу та розподілу навантаження; перетворення ІР-

адрес в імена хостів; запобігання підслуховування, втручання або підробки пові-

домлень. 

     Сеанси, які встановлені з використанням протоколу SIP, зазвичай використо-

вують наступні протоколи IETF. 

 Система DNS. Встановлення сеансу SIP може вимагати використання сис-

теми доменних імен DNS (Domain Name System) для пошуку хоста або імені до-

мену серед маршрутизуємих ІР-адрес. Систему DNS можна також використовува-

ти для розподілу навантаження по декільком серверам у кластері, що ідентифіку-

ється по імені хоста. Сервер імен доменів (DNS) перетворює доменні імена у ІР-

адреси кінцевої точки. 

 Протокол опису сеансу зв’язку (Session Description Protocol - SDP). Запис 

SDP у тілі повідомлення SIP використовується для опису параметрів мультиме-

дійного сеансу. Ця інформація включає тип сеансу, наприклад, звук, відео або і те, 

і інше, а також деякі параметри, наприклад, кодеки та порти, які необхідні для 

встановлення мультимедійного потоку. Протокол SDP визначений у документі 

RFC 2327. 

 Протокол RTP. Визначений у документі RFC 1889 і відповідає за транспор-

тування даних (звукових або відео пакетів) у реальному масштабі часу до кінце-

вих точок, що приймають участь у сеансі. Протокол управління у реальному мас-

штабі часу RTCP (Real Time Control Protocol), визначений у документі RFC 1890, 

забезпечує якість обслуговування (QoS) при зворотному зв’язку з відправником. 

Документ RFC 3550 випущений для заміни документа RFC 1889.    



 Протокол RSVP. Протокол SIP може використовувати протокол RSVP для 

резервування мережних ресурсів, таких як смуга пропускання, ще до встановлен-

ня мультимедійного сеансу. Це гарантує, що мережні ресурси викликаємої сторо-

ни будуть вже приведені до готовності, коли надійде вхідний виклик.  

 Протокол TLS (Transport Layer Security) – протокол забезпечення безпеки на 

транспортному рівні. Протокол SIP рекомендує використання протоколу TLS, 

який визначений у документі RFC 2246, для забезпечення секретності та ціліснос-

ті сигнальної інформації SIP під час передавання по мережі. Протокол TLS дозво-

ляє клієнтським та серверним додаткам впізнавати один одного, проводити пере-

мови, застосовувати алгоритми шифрування та встановлювати криптографічні 

ключі перед передаванням сигнальної інформації по мережі. 

Процедура обміну повідомленнями протоколу SIP 

     Будь-який тип протоколу сигналізації видає одні і ті ж повідомлення. Коли, 

наприклад, ми робимо телефонний дзвінок, то відбуваються такі події як набір 

номеру, передавання номеру абоненту Б, у абонента Б дзвонить телефон, абонент 

Б зніме трубку, дасть відповідь. Ці всі фази – це фази обміну сигналізацією. 

     Протокол SIP теж переносить цю інформацію, просто повідомлення назива-

ються по іншому. 

     Вважається, що базовий Call Flow – це основа протоколу SIP, тобто базовий 

навик. Коли ми шукаємо несправність, то ми повинні знати, який вигляд має ба-

зовий Call Flow, який допоможе нам знайти цю несправність швидше. 

     Розглянемо сценарій прямого виклику між абонентами. Представимо модель 

сигнального трафіку підсистеми передавання мультимедійних повідомлень IMS 

(рис.3.6). 

     На першому етапі потрібно набрати номер абонента Б: пішло перше повідом-

лення з бажанням поговорити з абонентом Б. По протоколу SIP це означає, що ми 

запрошуємо користувача до сеансу зв’язку (INVITE - запрошення). У цьому пер-

шому запрошенні ми вказуємо, що ми хочемо, тобто всередині даного повідом-



лення переноситься ця інформація. Якщо ми встановлюємо голосовий виклик, то 

це аудіоопис сеансу зв’язку. Якщо це відео – то буде відеоопис. По факту ми вка-

зуємо, який кодек ми хочемо використовувати: INVITE (codec). Відповідно ми 

говоримо, яка в нас ІР-адреса, яка буде використовуватися для отримання голосу 

(трафіку) у зворотньому напрямку. І порт. Ці три параметри (IP, codec, port) опи-

суються у визначеному форматі, який називається SDP на А-боці (Session Descrip-

tion Protocol – протокол опису сеансу зв’язку). SDP – пропозиція встановлення 

сеансу зв’язку з такими характеристиками, наприклад: ІР – 192.168.0.1, port – 

16171, codec – G.711 аудіо. Тобто ми пропонуємо встановити аудіосесію.  

 

Рисунок 3.6 – Модель сигнального трафіку 

 

          Як тільки ми відправили перше повідомлення, у нас запускається таймер 

(Аt). Щоб зупинити таймер, з боку аб.Б надходить перша відповідь (інформацій-

на): 100 Trying – даю спробу. Головне, що у нас код відповіді цифровий (трьохз-



начний): 100. Повідомлення Trying необхідне для того, щоб зупинити таймер пе-

редавання. Якщо з’єднання на шляху проходить через багато станцій, то видаєть-

ся повідомлення Trying, щоб абонент зупинив свій таймер. 

     Далі, якщо абонент вільний, то в нього задзвонить телефон. Ми повинні пові-

домити абоненту А, що абонент Б вільний. Цей сигнал називається сигналом «по-

силки виклику». Для цього ми відправляємо повідомлення 180 Ringing –  відпо-

відь на повідомлення INVITE. При отриманні даної відповіді, телефон абонента А 

дає акустичний сигнал у трубку, який називається «контроль посилки виклику». 

     Якщо аб.Б не буде вільний (буде зайнятий іншою розмовою), то Ringing здійс-

нюватися не буде, а зразу буде відповідь зайнятості.  

     Тепер аб.Б бере трубку (ОК). Йде повідомлення також відповіді, відповідь на-

зивається 200 ОК. Цифра 2 – друга група відповіді, цифра 1 – перша група відпо-

віді. 2-га група відповіді – це успішні відповіді. Тобто наш INVITE здійснено ус-

пішно – ми запросили абонента на сеанс зв’язку. 

     Щоб встановити з’єднання між абонентами А і Б, ми повинні сказати з боку 

абонента Б, яка у нас ІР-адреса і порт, щоб розуміти, куди нам надсилати голос. 

Саме у відповіді 200 відображаються дані абонента Б: він повідомить свою ІР-

адресу, свій порт і вибраний кодек. Наприклад, ми запропонували абоненту Б 5 

кодеків і він обрав той, який йому підходить. 

     Якщо ми запропонуємо абоненту Б кодек, який він не підтримує, то на етапі 

100 Trying все закінчиться. Аб.Б не підтримує даний кодек. Але, якщо він все таки 

підтримує, то він має вибрати один із кодеків, тобто узгодити кодек і донести цю 

інформацію. Це буде SDPB. 

     На початку був SDPOFFER (ми запропонували опис сеансу), потім SDPANSWER (ми 

погодилися з кодеком та повідомили свої дані). 

     Тепер ми знаємо ІР-адресу з одного боку і ІР-адресу з іншого боку, можна 

здійснювати обмін голосовими даними (аудіоінформація). Якщо здійснюється ві-



дправлення даних у сторону абонента А, потрібно впевнитися, що аб.А отримав ці 

дані. Якщо аб.А дані не отримав, голосовий сеанс розпочатися не може. 

     Щоб впевнитися, що аб.А отримав відповідь, SIP використовує для цього запит 

“підтвердження” – воно проходить від сторони А до сторони Б: АСК – отримання 

підтвердження нашої відповіді. Після цього підтвердження (АСК) можна надси-

лати голосовий потік. А аб.А може почати передавати свій голос раніше.  

     Як правило, голос, відео (тобто будь-який трафік реального часу) передається 

по протоколу RTP. RTP - протокол передавання у реальному часі. Цей трафік не 

можна втрачати, він дуже чутливий до затримок. Якщо випаде 1 пакет, будуть пе-

решкоди у мові, мова може спотворитися. 

     Час передавання файлу менш критичний, тому що потрібно, щоб всі частини 

файлу передалися. Тобто для голосу або відео у нас йде реальний час RTP, 

обов’язково передавання здійснюється по транспортному протоколу UDP. 

     Під час обміну інформацією (розмови) і в будь-який момент будь-яка сторона 

може завершити виклик, покласти трубку. І не важливо, хто почав сесію. Будь-яка 

сторона може відправити запит на завершення. 

     Наприклад, Б-сторона завершує сеанс першою. Сторона Б повинна надіслати 

повідомлення: запит BYE. При отриманні запиту надається сигнал акустичний – 

відбій. Автоматично у сторону аб.Б направляється підтвердження 200 ОК, яке 

свідчить про отримання файлу і з двох сторін відбувається роз’єднання ресурсів: 

звільняються порти. Для даного сеансу цей порт (16171) не потрібний і його мо-

жемо використати для іншого сеансу. 

     Визначимо статистику: 

     - 7 повідомлень базового Call Flow: INVITE, Trying, Ringing, 200 OK, ACK, 

BYE, 200 OK. В середньому одне повідомлення SIP становить приблизно 1 Кбайт. 

Тобто трафік базового Call Flow приблизно становить 7 Кбайт. Це потрібно знати 

для того, щоб визначити, наприклад, скільки нам потрібно смуги пропускання; 



     - кількість запитів: INVITE, ACK, BYE - 3; 

     - у транзакції №1 на INVITE – 3 відповіді; 

     - транзакція №2 з одним запитом АСК без відповіді; 

     - транзакція №3, одна відповідь (BYE – запит, 200 ОК – відповідь). 

     Обмін SDP складається з трьох ключових параметрів: ІР-адреса, порт і кодек 

(або набір трьох кодеків), які описують сеанс зв’язку.         

     Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що: 

    SIP - це протокол, який розроблений для ІР-мережі; працює поверх ІР-

протоколу. SIP знаходиться на 7 рівні, але використовується на різних рівнях мо-

делі OSI. Протоколи транспортного рівня для передавання сигналів SIP: протокол 

SIP може працювати поверх будь-яких транспортних протоколів: UDP, TCP (ТСР 

вимагає більш довгий запит та аутентифікацію користувача), SCTP (Stream Con-

trol Transmission Protocol - протокол управління передаванням потоку). SIP може 

управляти будь-якими сеансами мультимедіа зв’язку (аудіо, відео, текст, дані). 

Протокол SIP інтегрується у стек існуючих протоколів Інтернету, розроблених 

IETF, легко взаємодіє з іншими протоколами сигналізації.      

     У протоколі SIP реалізована можливість мобільності абонентів та можливість 

реєстрації абонентів по ІР-адресі при переміщенні абонента. Користувачі можуть 

переміщатися без обмежень в межах мережі. Протокол SIP може 

використовуватиcя у будь-якій точці світу. 

 

 

     ВИСНОВКИ 

     Отже, що ми вирішили за допомогою IMS: ми можемо підключити набагато 

більше абонентів, ніж на софтсвіч, тому що у нас навантаження розподілене, тоб-



то за обробку дзвінків відповідають сервера. Введена функція контролера за 

проксі-серверами. S-CSCF виконує функцію контролера за проксі-серверами. 

Софтсвіч за трафік не відповідає. З’явилася масштабованість. Ми можемо забез-

печити (підключити) більше абонентів. З’явилася можливість забезпечувати 

більшу кількість доступу до сервісів, послуг, контенту. IMS – більш гнучка сис-

тема, тобто кожний вузол цієї архітектури – незалежний елемент. В IMS немає 

пропрієтарних протоколів. Тут використовуються відкриті протоколи незалежно 

від того, який пристрій і якої фірми ми купляємо (сьогодні Cisco дешевше – купи-

ли Cisco, завтра Alcatel дешевше – купили Alcatel і т.д.). Всі ці пристрої працюють 

по одним і тим самим протоколам, які є відкритими. Тобто немає прив’язки до 

вендора. Крім того, якщо ми використовуємо софтсвіч, то софтсвіч працює кон-

кретно у своїй мережі (якщо ми берем наземний сегмент, то софтсвіч працює на 

міській телефонії, якщо ми беремо мобільний зв’язок – працюємо у мобільній 

мережі). Об’єднати декілька мереж ми не можемо, тому що потужності софтсвіча 

не вистачить, щоб подолати таке навантаження. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що S-CSCF, P-CSCF, І-CSCF – це окремі софтсвічі. 

     На сьогоднішній день IMS – це наше майбутнє, тому що дана архітектура не 

дозволяє монополізувати ринок і має надзвичайно великі перспективи розвитку. 

IMS повинна розглядатися як новий домен, як платформа створення і доставки 

послуг нового покоління на базі SIP.  

     Протокол SIP добре розширяємий. Модернізується, прописуються нові пара-

метри у документі RFC і він дуже легко розширяється. Розширюваність протоко-

лу - можливість доповнення протоколу новими функціями при введенні нових по-

слуг та його адаптація до роботи з різними додатками. Протокол SIP добре 

масштабуємий. Абоненти не прив’язані до визначеного номеру. SIP прив’язаний 

більше до імені і домену. У SIP, оскільки використовується адресація з викори-

станням формату адреси електронної пошти user@host, то є можливість розширя-

ти нашу мережу (host може бути доменним і піддоменним, частина user  може бу-

ти не тільки з цифрами номеру, але й з іменем абонента). За рахунок цього у нас 

може бути необмежена абонентська база. Нам потрібно буде ставити тільки 



додаткові сервери для обробки викликів і наша мережа може обслуговувати весь 

світ, як і відбувається з електронною поштою.      

     SIP постійно модернізується, знаходить в актуальному стані і буде використо-

вуватися в майбутньому, тому що має можливість взаємодії як з ІРv4, так і з ІРv6.  

Сигнальний трафік IMS створює відчутне навантаження на ІР-мережу і повинен 

враховуватися при розрахунках мереж наступного покоління або мереж 

мобільного зв’язку. Розроблений метод може використовуватися для розрахунку 

необхідної ширини смуги пропускання при резервуванні ресурсів, що необхідне 

для забезпечення необхідної якості обслуговування. 

     Середній час встановлення з'єднання менший при детермінованому розподілі 

часу обслуговування повідомлень, оскільки в цьому випадку час очікування у че-

рзі на обслуговування на функціональних вузлах у два рази менший у порівнянні 

з експоненціальним розподілом. В області реальних значень навантажень (0,3-0,5 

Ерл) середній час встановлення з'єднання знаходиться в діапазоні 1-1,5 секунд. 

Враховуючи, що розглядалися затримки тільки для протоколів SIP і Diameter, за-

тримки у встановленні з'єднання вийшли помітними - нагадаємо, що для телефо-

нії ITU-T визначає вимоги до затримок при встановленні з'єднання (до 3 сек на 

місцеві і до 5 сек на міжміські виклики). Таким чином, внесок підсистеми IMS у 

затримки при передаванні повідомлень є значущим і повинен враховуватися при 

плануванні мереж наступного покоління. 

Розгортаючи мережу на економічно ефективній архітектурі IMS, будь-який 

оператор створить платформу для майбутнього зростання, що дозволить отриму-

вати прибуток з першого дня. Одна і та ж IMS-платформа з її універсальною 

архітектурою може бути використана для додатків і послуг у різних типах мереж. 
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