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У статті проведено аналіз функціонування ядра IMS при вирішенні задач сполучення транспортних і 

сигнальних потоків. Визначено перелік основних елементів, що беруть участь в процесі вирішення завдань 

управління. Запропоновано модель, що дозволяє розрахувати обсяг вхідного трафіку від різнорідних мереж і 

його величину після перетворення до стандартного вигляду відповідно до вимог архітектури IMS. Визначено 

вимоги до телекомунікаційної складової архітектури IMS. 

Романов А.И., Нестеренко Н.Н., Верес Л.А., Гордашник Е.С.  Модель и метод расчета пропускной 

способности IP-мультимедийной подсистемы (IMS). В статье проведен анализ функционирования ядра IMS 

при решении задач сопряжения транспортных и сигнальных потоков. Определен перечень основных 

элементов, участвующих в процессе решения задач управления. Предложена модель, позволяющая рассчитать 

объем входящего трафика от разнородных сетей и его величину после преобразования к стандартному виду в 

соответствии с требованиями архитектуры IMS. Определены требования к телекоммуникационной 

составляющей архитектуры IMS. 

O. Romanov, M. Nesterenko, L. Veres, E. Gordashik The model and method for calculating the throughput of 

an IP Multimedia Subsystem (IMS). The article analyzes the functioning of the IMS core in solving the problems of 

conjugation of transport and signal flows. A list of the main elements involved in the management process has been 

determined. A model is proposed that allows to calculate the volume of incoming traffic from heterogeneous networks 

and its value after conversion to a standard form in accordance with the requirements of the IMS architecture. The 

requirements for the telecommunications component of the IMS architecture are defined. 
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Вступ та постановка завдання 

Рішення проблем конвергенції мереж різних технологій, забезпечення їх сумісності на 

рівні управління, сигналізації і транспортних потоків пов’язано з приведенням мереж у 

відповідність до вимог архітектури IMS (IP Multimedia Subsystem) [1].  

IMS ‒ це концепція переходу до мереж all-IP для обслуговування мультимедійного 

трафіку. Принцип, на якому будується архітектура IMS, полягає в тому, щоб надання будь-

якої послуги не залежало від комунікаційного середовища. За винятком обмежень, що 

накладаються вимогам до пропускної спроможності і якості обслуговування. 

При переході до мереж all-IP найбільш складними є два завдання: 

1. Забезпечення взаємодії сучасних мереж і мереж старого парку на рівні сигналізації.  

А це, як правило, забезпечення взаємодії сигналізації ОКС 7 та протоколу SIP. 

2. Забезпечення взаємодії мереж з комутацією каналів і мереж з комутацією пакетів.  

А це, як правило, забезпечення взаємодії трафіку реального часу цифрових потоків Е1 з 

пакетними даними протоколу IP. 

Аналіз останніх публікацій показав [2, 3, 4], що при вирішенні цих завдань необхідно 

забезпечити виконання вимог щодо пропускної здатності телекомунікаційної складової ядра 

архітектури IMS, як для обслуговування сигнального навантаження, так і для 

обслуговування навантаження реального часу, створюваної користувачами мережі. Однак, 

запропоновані підходи не в повній мірі враховують специфіку роботи мережевих протоколів 

при організації наскрізних з’єднань через конвергентні мережі та їх вплив на основні 

функціональні елементи ядра телекомунікаційної складової архітектури IMS.  

Тому метою статті є визначення переліку основних функціональних елементів, які 

беруть участь в процесі вирішення завдань управління та розробка моделі, що дозволяє 

розрахувати обсяг вхідного трафіку від різнорідних мереж та його величину після 

перетворення до стандартного вигляду відповідно до вимог архітектури IMS. 
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Викладення основного матеріалу 

Розглянемо принципи побудови, архітектуру та основні компоненти IMS згідно 

існуючих стандартів [5] 

Принципи побудови і основні елементи архітектури IMS 

У складі IMS виділяється три рівні: транспортний рівень, рівень управління та рівень 

послуг (рис. 1). 
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Рис. 1. Архітектура IMS 

 

На транспортному рівні вирішуються такі основні завдання: 

1. Забезпечення доступу користувачів до транспортної мережі. 

2. Створення середовища передачі сигналів. 

3. Формування каналів і трактів для передавання інформації. 

4. Комутація і розподіл інформації. 

Для вирішення цих завдань на транспортному рівні є наступні основні елементи: MGW 

(Media Gate Way), I-BGF (Interconnect Border Gateway Function), GGSN (Gateway GPRS 

Support Node), RAN (Radio Access Network), PDG (Packet Data Gateway), WAG (Wireless 

Access Gateway), A-BGF / BAS, DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 

Розглянемо призначення і функції основних елементів [6]. 

1. MGW (Media GateWay) – транспортний шлюз який призначений для перетворення 

потоків Е1-Е4 мереж з комутацією каналів (PSTN) в потоки RTP пакетів IP мереж і навпаки. 

2. I-BGF (Interconnect Border Gateway Function) – прикордонний шлюз, що забезпечує 

взаємодію мереж IPv4 і IPv6. 

3. RAN (Radio Access Network) – обладнання мережі радіодоступу. Забезпечує 

взаємодію мобільних абонентів зі стаціонарної компонентою стільникових мереж; 

4. GGSN (Gateway GPRS Suppor tNode) –  шлюз взаємодії мереж бездротового доступу 

з архітектурою IMS. Забезпечує узгодження параметрів з’єднання мобільних користувачів з 

архітектурою IMS, як по сигналізації, так і по транспортному потоку. 

5. WAG (Wireless Access Gateway) – шлюз (точка) бездротового доступу. Забезпечує 

доступ призначеного для користувача устаткування WIFI до стаціонарної мережі. 
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6. PDG (Packet Data Gateway) – пакетний шлюз. Забезпечує взаємодію устаткування 

бездротового доступу WIFI з пакетною мережею. 

7. DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – обладнання широкосмугового 

доступу. Призначено для з’єднання абонентського обладнанням провайдерів послуг Інтернет 

і IPTV. 

8. BGF – шлюз, що забезпечує узгодження мереж широкосмугового доступу з 

обладнанням архітектури IMS по сигналізації і виду транспортного потоку. 

9. TrGW – забезпечує узгодження домену комутації каналів (PSTN) і мережею IMS по 

системі викликів. 

10. MRF (Media Resource Function) – джерело медіаінформації у власній мережі, що 

дозволяє відтворювати різні оголошення, змішувати медіапотоки, транскодувати бітові 

потоки кодеків, отримувати статистичні дані та аналізувати медіаінформацію. Функція MRF 

ділиться на дві частини: MRFC – Media Resource Function Controller і MRFP – Media Resource 

Function Processor. MRFC знаходиться на сигнальному рівні і взаємодіє з S-CSCF по 

протоколу SIP. Використовуючи отримані інструкції, MRFC управляє по протоколу  

Megaco / H.248 процесором MRFP, що знаходяться на рівні передачі даних, а той виконує всі 

маніпуляції з медіаінформацією. 

На рівні управління вирішуються завдання щодо узгодження мереж сигналізації, 

розподілу інформації та організації взаємодії телекомунікаційних мереж з різними 

технологіями [7]. Він забезпечує вирішення таких основних завдань: 

1. Використання в якості основного протоколу сигналізації протоколу SIP. 

2. Приведення мереж різних технологій до єдиного транспортного протоколу IP. 

3. Використання єдиного сценарію обслуговування користувачів, як в стаціонарних, так 

і мобільних мережах. 

4. Створення профілю користувачів в домашній базі даних HSS і імпортування цих 

даних в гостьові бази при переміщенні абонентів інші домени. 

5. Створення єдиних принципів авторизації, ідентифікації і тарифікації для мереж 

різних технологій. 

6. Забезпечення доступу до будь-якого сервісу, незалежно від його місця знаходження. 

Для вирішення цих завдань на рівні управління є наступні основні елементи: CSCF 

(Call Session Control Function), P-CSCF (Proxy Call Session Control Function), I-CSCF 

(Interrogating CSCF), S-CSCF (Serving-CSCF), BGCF (Breakout Gateway Control Function), 

MGCF (Media Gateways Control Function), SGW (Signaling Gateway), RACS (The Resource and 

Access Control), PDF (Policy Decision Function), NASS (Network Attachment Subsystem). 

Розглянемо призначення і функції основних елементів. 

Блок функцій CSCF здійснює виконання завдань управління в архітектурі IMS. Ці 

завдання розподіляються між трьома функціональними блоками: 

1. Перший функціональний блок – це P-CSCF. Він призначений для взаємодії з усіма 

видами терміналів кінцевих користувачів, створення і запису профілю користувачів в 

домашній базі даних HSS. 

2. Другий функціональний блок – це Interrogating CSCF. Він призначений для взаємодії 

з іншими доменами IMS. Наприклад, однією з його основних завдань є визначення місця 

розташування абонента, якщо його HSS знаходиться в іншому домені IMS. 

3. Третій функціональний блок – це Serving-CSCF. Він призначений для обробки всіх 

сигнальних SIP-повідомлень, а також для забезпечення доступу абонентів до серверів 

додатків відповідно до профілю обслуговування, який міститься в домашньому сервері 

абонента HSS. 

Ці три функціональних блоки P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF працюють спільно при 

обслуговуванні кожної надходить заявки. 

Інші елементи вирішують приватні задачі: 

– HSS (Home Subscriber Server) сервер домашньої базі даних, призначений для 

зберігання інформації про профілі користувача; 
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– BGCF (Breakout Gateway Control Function) – цей елемент є шлюзом взаємодії з 

пересилання викликів між доменом комутації каналів і архітектурою IMS; 

– MGCF (Media Gateways Control Function) – це елемент управління медіа шлюзами, 

який забезпечує взаємодію сигналізації SIP з сигналізацією Н.248 / MEGACO; 

– SGW (Signaling Gateway) – сигнальний шлюз, який призначений для перетворення 

ОКС-7 сигналізації PSTN в SIP –  сигналізацію; 

– RACS (Resourceand Access Control) – елемент, який реалізує функцію управління 

доступом і входом абонентів в архітектуру IMS; 

– PDF (Policy Decision Function) – елемент, який реалізує функцію відкриття сеансу 

зв’язку або заборони взаємодії між терміналами абонентів; 

– NASS (Network Attachment Subsystem) – підсистема динамічного призначення IP-

адрес. 

Рівень додатків забезпечує надання різних послуг користувачам мережі. Послуги, як 

правило, розгорнуті на базі серверів. Суть процесу надання послуги полягає в отриманні 

запиту від користувача на послугу і підключення його до необхідного сервера, який реалізує 

дану послугу. 

Для вирішення цих завдань на рівні додатків є наступні основні елементи: SCIM 

(Service Capability Interaction Manager), SIP AS (SIP Application Server) і інші. 

Розглянемо призначення і функції основних елементів. 

SCIM (Service Capability Interaction Manager) – елемент, що забезпечує взаємодію рівня 

додатків і ядра IMS; 

SIP AS (SIP Application Server) –  сервер додатків, що забезпечує надання послуг на базі 

протоколу SIP.  

Передбачається, що всі нові види послуг в IMS будуть розміщуватися саме в сервері  

SIP AS. 

Також розглянемо основні типи інтерфейсів. Для взаємодії елементів архітектури IMS, 

використовують наступну термінологію для опису інтерфейсів [8]:  

– інтерфейс „Cх” забезпечує взаємодію домашньої базі даних HSS з SIP-сервером  

S-CSCF; 

– інтерфейс „Gm”забезпечує взаємодію VoIP-шлюзу з SIP-сервером P-CSCF; 

– інтерфейс „Gq” забезпечує взаємодію SIP-сервер P-CSCF з функцією вибору політики 

сеансу PDF; 

– інтерфейс „ISC” забезпечує взаємодію SIP-сервера S-CSCF з сервером додатків AS; 

– інтерфейс „Mg” забезпечує взаємодію SIP-сервера I-CSCF з функцією управління 

медіа шлюзами MGCF; 

– інтерфейс „Мj” забезпечує взаємодію функцією граничного шлюзу BGCF з функцією 

управління медіа шлюзами MGCF; 

– інтерфейс „Mk” забезпечує взаємодію з функцією управління шлюзами MGCF, BGCF 

з телефонною мережею з комутацією каналів в домені інший мережі IMS; 

– інтерфейс „Mp” забезпечує взаємодію контролера медіа сервера MRFC з процесором 

медіа сервера MRFP; 

– інтерфейс „Mr” забезпечує взаємодію SIP-сервера S-CSCF з MRFC; 

– інтерфейс „Мw” забезпечує взаємодію SIP-серверів P-CSCF, I-CSCF і S-CSCF; 

– інтерфейс „Ut” забезпечує взаємодію шлюзу доступу AGCF з сервером додатків AS. 

Протоколи архітектури IMS 

Всі типи протоколів, які використовуються в архітектурі IMS, можна розділити на  

три групи: 

1. Протокол сигналізації. 

2. Протоколи передачі даних. 

3. Протокол автентифікації авторизації і обліку. 

До протоколів сигналізації відносяться SIP (Session Initiation Protocol) і SDP (Session 

Description Protocol). 
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SIP (Session Initiation Protocol) – є протоколом прикладного рівня і призначається для 

організації, модифікації і завершення сеансів зв’язку: Це основний сигнальний протокол 

архітектури IMS. Принцип побудови мережі на базі даного протоколу  

представлений на рис. 2. 

 

Сервер 

переадресації Сервер 

визначення 

місця положення

Агент 

користувача

(UAS)

Агент 

користувача

(UAS)

SIP Proxy

сервер

SIP Proxy

сервер

Запит Відповідь Передача голосу
 

Рис. 2. Побудови мережі на базі протоколу SIP 

 

Протокол SIP має клієнт-серверну архітектуру. Клієнт видає запити, із зазначенням 

послуги, яку він хоче отримати від сервера. Сервер приймає і обробляє запити, видає 

відповіді, які містять повідомлення про успішність виконання запиту або про помилку. 

Обслуговування виклику розподілено між різними елементами мережі SIP. Основним 

функціональним елементом, що реалізує функції управління з’єднанням (крім 

маршрутизації), є абонентський термінал. 

Перевагами протоколу є: простота, забезпечення персональної мобільності 

користувачів, простота масштабованості мережі, взаємодія з іншими протоколами 

сигналізації, інтеграція в стек існуючих протоколів Інтернет. 

Протокол SDP (Session Description Protocol) – мережевий протокол прикладного рівня, 

призначений для опису сесії передачі потокових даних. Сесія SDP може підтримувати кілька 

потоків даних. У протоколі SDP визначені аудіо та відео дані, дані управління і додатків. 

Повідомлення SDP може вказувати: адреси місця призначення, номера UDP портів для 

відправника і одержувача, медіа-формати (наприклад, кодеки), час старту і зупинки для 

широкомовних сесій (наприклад, телевізійних або радіопрограм). 

Недолік SDP – в ньому не вистачає механізмів узгодження параметрів сесії між 

кінцевими пристроями (наприклад, формат даних, в якому буде здійснюватися обмін). Тому 

поля протоколу SDP включаються в повідомлення протоколу SIP. Тобто, протокол SDP 

доповнює процес управління викликом, виконуючи функції опису параметрів медіа-сесії. 

Основними протоколами, що використовуються для передачі даних, є: RTP (Transport 

Protocol for Real-Time) і RTCP (RTP control protocol). 

Протокол RTP призначений для доставки даних в реальному масштабі часу (наприклад, 

аудіо- або відео). При цьому визначається тип поля даних, проводиться нумерація посилок, 

привласнення тимчасових міток і моніторинг доставки. Слід мати на увазі, що сам по собі 

RTP не забезпечує своєчасної доставки і не надає будь-яких гарантій рівня сервісу (QoS). 

Цей протокол не може гарантувати також коректного порядку доставки даних. На практиці 

протокол RTP використовується спільно з протоколом RTCP (RTP control protocol). RTCP 

служить для моніторингу QoS і передачі інформації про учасників обміну в ході сесії. 
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Для автентифікації, авторизації та обліку використовуються протоколи DIAMETER і 

RADIUS. 

Протокол DIAMETER є покращеною версією протоколу RADIUS. Він забезпечує 

автентифікацію, авторизацію і облік (Authentication, Authorization and Accounting, AAA) в 

IMS і NGN. Він забезпечує підключення і управління сесією, автентифікацію користувача, 

можливість ведення переговорів і облік. 

Модель оцінки необхідної пропускної спроможності архітектури IMS 

Проведений аналіз принципів побудови і функціонування архітектури IMS, складу її 

елементів, протоколів і інтерфейсів дозволяють виділити основні елементи, які беруть участь 

в процесі вирішення завдань управління [9, 10].  

На основі отриманих результатів, була розроблена модель архітектури IMS, яка в 

подальшому була використана для визначення вимог до пропускної здатності. Дана модель 

(рис. 3) містить лише основні елементи, які беруть безпосередню участь в обслуговуванні 

трафіку. Крім того, для зменшення розмірності та складності завдання, була проведена 

декомпозиція мережі на три сегменти. Сегмент 1 відображає навантаження елементів мереж, 

що працюють по протоколу SIP. Сегмент 2 відображає навантаження елементів цифрових 

мереж з комутацією каналів. Сегмент 3 відображає навантаження, яка формується при 

взаємодії з рівнем додатків і базою даних HSS. 

I-CSCF

P-CSCF

S-CSCF

MGCF

SGW

TrGW

GW PSTN

LAN

Термінали 
SIP H.323

MRF

HSS

AS

PDF

MGW

PSTN

Рис. 3. Узагальнена модель архітектури IMS 

 

Проаналізуємо основні завдання, які вирішуються блоком функцій CSCF в процесі 

обслуговування заявок, і дамо пропозиції щодо методики розрахунку необхідного 

транспортного ресурсу в ядрі архітектури IMS. З цією метою введемо позначення і 

визначимо параметри кожного з трьох блоків функцій S-CSCF, P-CSCF і I-CSCF, які 

складають основу блоку функцій CSCF. 

Блок функцій S-CSCF є SIP-сервер, що керує сеансом зв’язку. Для цього він отримує 

від інших мережевих елементів всю інформацію про підключення і необхідні послуги  

(рис. 1). 

Введемо наступні позначення: 

1. Позначимо середнє число SIP повідомлень при обслуговуванні одного виклику між: 

a) MGCF і S-CSCF ‒ 1SIPN . 
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b) MRF і S-CSCF ‒ 2SIPN , 

c) AS і S-CSCF ‒ 3SIPN . 

d) I-CSCF і S-CSCF ‒ 4SIPN . 

2. SIPL ‒ Середня довжина повідомлення SIP в байтах. 

3. X% ‒ відсоток викликів, при обслуговуванні яких потрібно звернення до сервера 

MRF. 

4. Y% ‒ відсоток викликів, при обслуговуванні яких потрібно звернення до серверів 

додатків AS. 

5. CSCFSMGCFV   ‒ транспортний ресурс між MGCF і S-CSCF, який потрібно для 

обміну повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів. 

6. CSCFSASV   ‒ транспортний ресурс між серверами додатків (AS) і S-CSCF, який 

потрібно для обміну повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів. 

7. CSCFSMRFV   ‒ транспортний ресурс між MRF і S-CSCF, який потрібно для обміну 

повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів. 

8. CSCFSCSCFIV   ‒ транспортний ресурс між I-CSCF і S-CSCF, який потрібно для 

обміну повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів. 

9.  CSCFSV  ‒ загальний транспортний ресурс S-CSCF, який потрібно для обміну 

повідомленнями по протоколу SIP під час обслуговування викликів. 

Тоді загальний необхідний транспортний ресурс буде дорівнює сумарному 

транспортному ресурсу взаємодії блоку функцій S-CSCF з іншими елементами IMS 

архітектури: 

 

CSCFSCSCFICSCFSMRFCSCFSASCSCFSMGCFCSCFS VVVVV   . 

 

bitSXSIPSIPsigCSCFSMGCF VPNLkV  )( 1 . 

 

bitSXSIPSIPsigCSCFSAS VXPNLkV  %)( 2 . 

 

bitSXSIPSIPsigCSCFSMRF VYPNLkV  %)( 3 . 

 

bitSXSIPSIPsigCSCFSCSCFI VPNLkV  )( 4 . 

 

де: SXP ‒ загальна інтенсивність потоку викликів (викликів/ГНН), що надходять на 

обладнання MGCF; sigk ‒ коефіцієнт використання транспортного ресурсу при передачі 

трафіку сигналізації (відношення часу обслуговування при обслуговуванні повідомлення до 

часу на передачу сигнальних повідомлень). Щоб перевести вираз з „байт на годину” до „біт в 

секунду” необхідно ввести наступний коефіцієнт: 450/13600/8 bitV .  

В свою чергу SXP  розраховується за наступною формулою: 

 

PSTNPSTNPSTNSX NPkP  , 

 

де SXP ‒ загальна інтенсивність потоку викликів (викликів/ГНН), що надходять на 

обладнання MGCF; PSTNk  ‒ поправочний коефіцієнт для розрахунку навантаження в ТМЗК 

(PSTN). PSTNP  ‒ інтенсивність потоку викликів (середнє число викликів від одного джерела в 

ГНН), PSTNN  ‒ кількість абонентів в ТМЗК (PSTN). 
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Функціональний елемент I-CSCF, так само як і S-CSCF, бере участь в обслуговуванні 

викликів різнорідних мереж таких як телефонна мережа загального користування (ТМЗК). 

Оцінимо необхідний транспортний ресурс для взаємодії I-CSCF з елементами мережі. 

Позначимо середнє число SIP повідомлень при обслуговуванні одного виклику між: 

a) MGCF і I-CSCF ‒ 5SIPN ; 

b) P-CSCF і PDF ‒ 6SIPN ; 

c) P-CSCF і I-CSCF ‒ 7SIPN . 

Також введемо наступні позначення: 

d) CSCFIV   ‒ трафік, який надходить на I-CSCF; 

e) CSCFIMGCFV   ‒ трафік між MGCF і I-CSCF; 

f) CSCFICSCFPV   ‒ трафік між P-CSCF і I-CSCF. 

 

Тоді сумарний трафік буде дорівнює: 

 

   CSCFPCSCFSCSCFICSCFIMGCFCSCFI VVVV . 

 

Значення CSCFSCSCFIV   було визначено раніше, а CSCFIMGCFV   обчислюється таким 

чином:  

 

bitSXSIPSIPsigCSCFIMGCF VPNLkV  )( 5 , 

Визначимо необхідний транспортний ресурс елементу P-CSCF для забезпечення 

сигнального обміну з блоком функцій I -CSCF і PDF 

Крім того, позначимо: 

 CSCFPV  ‒ загальний транспортний ресурс I-CSCF, який потрібно для обміну 

повідомленнями по протоколу SIP з боку мережі Н.323 (SIP) під час обслуговування 

викликів, 

CSCFPPDFV   ‒ транспортний ресурс між PDF і P-CSCF; 

 

Тоді загальний транспортний ресурс: 

 

CSCFICSCFPCSCFPPDFCSCFP VVV    
 

Значення CSCFPPDFV   обчислюється за наступними формулами: 

 

bitSHSXSIPSIPsigCSCFPPDF VPNLkV  )( _6 . 

 

де: SHSXP _  ‒ загальна інтенсивність потоку викликів (викликів/ГНН), що надходять на 

обладнання P-CSCF, яка розраховується по формулі що представлена нижче. 

LANSHSHSHSHSHSHSX NPkNPkP _ , 

 

де: SHk ‒ поправочний коефіцієнт для розрахунку навантаження в мережі Н.323 (SIP);  

SHP  ‒ інтенсивність потоку викликів від користувачів, що використовують термінали Н. 323, 

SIP (середнє число викликів від одного джерела в ГНН); SHN  ‒ кількість абонентів в мережі 

Н.323; LANN  ‒ кількість абонентів в локальній мережі. 

Значення CSCFICSCFPV   обчислюється за наступною формулою: 
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bitSHSXSIPSIPsigCSCFICSCFP VPNLkV  )( _7 . 

 

Таким чином, використовуючи дану методику можна визначити обсяг навантаження, 

яка функціонує між елементами архітектури IMS. Далі, задавшись показниками якості 

обслуговування, визначаються вимоги до продуктивності гілок транспортної мережі. 

Висновок 
Для приведення існуючих телекомунікаційних мереж відповідно до вимоги архітектури 

IMS необхідно вирішити два завдання. Перше, це поєднання мереж різних технологій по 

сигналізації та використання протоколу SIP в якості основного. Друге завдання, це 

забезпечення взаємодії на рівні транспортних потоків та використання стека протоколів  

IP-мереж для обслуговування навантаження користувачів. 

Ці завдання в архітектурі IMS вирішуються на рівні управління функціональними 

елементами P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF. В роботі проведено аналіз процесів обслуговування 

трафіку кожним з цих елементів. Визначено точки взаємодії мереж різних технологій з 

архітектурою IMS. Запропоновано модель, що дозволяє розрахувати обсяг вхідного трафіку 

від різнорідних мереж та його величину після перетворення до стандартного вигляду 

відповідно до вимог архітектури IMS. Визначено вимоги до телекомунікаційної складової 

архітектури IMS. 

В подальшому планується при проектуванні рівня управління IMS після, визначення 

обсягу трафіку, який буде обслуговуватися елементами CSCF розробити метод розрахунку 

необхідної продуктивності гілок телекомунікаційної мережі для обслуговування сигнального 

та транспортного навантаження. 
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