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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРВІСІВ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ В 

СИСТЕМІ ІМS НА БАЗІ СУЧАСНИХ ПРОТОКОЛІВ IP-ТЕЛЕФОНІЇ 

 
У статті проведено аналіз функціонування сервісів реального часу на базі сучасних протоколів  

IP-телефонії. Визначено перелік основних функціональних елементів, які беруть участь в процесі вирішення 

завдань управління і контролю встановлення  з’єднання та визначено основні сценарії  встановлення з’єднання 

із врахуваннях особливостей роботи протоколів сигналізації в системі ІМS при обслуговуванні трафіку 

реального часу. 

Романов А.И., Нестеренко Н.Н., Верес Л.А. Анализ особенностей функционирования сервисов 

реального времени в системе ІМS на базе современных протоколов IP-телефонии. В статье проведен 
анализ функционирования сервисов реального времени на базе современных протоколов IP-телефонии. 

Определен перечень основных функциональных элементов, которые участвуют в процессе решения задач 

управления и контроля установления соединения и определены основные сценарии установления соединения с 

учетом особенностей работы протоколов сигнализации в системе ІМS при обслуживании трафика реального 

времени. 

O. Romanov, M. Nesterenko, L. Veres Analysis of  functioning real-time services  in the system IMS on the 

basis of modern protocols IP-telephony. The article analyzes the functioning of real-time services based on modern 

protocols IP-telephony. The list of the main functional elements involved in the process of solving the problems of 

control and monitoring of connection establishment is defined and the main scenarios of the connection establishment 

are determined with consideration of the peculiarities of the operation of signaling protocols in the IMS when servicing 

real-time traffic. 
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Вступ та постановка завдання 

В умовах конвергенції телекомунікаційних та інформаційних технологій, переходу до 

мереж нового покоління, різноманітності типів та розгалуженості мереж, зростаючого 

попиту користувачів на нові послуги та підвищення вимог до якості їх надання, виникають 

завдання щодо створення гнучкої системи управління телекомунікаційними мережами. 

Однією з перспективних концепцій побудови системи управління  різнорідними мережами, 

із можливістю інтеграції нових мережевих технологій та послуг, яка постійно оновляється та 

доопрацьовується є IP Multimedia Subsystem (IMS) [1].    

В свою чергу IMS являє собою стандартну IP-архітектуру, яка дозволяє: 

– забезпечити процес конвергенції фіксованих і мобільних мереж; 

– здійснити взаємодію різні типів мереж і мультимедійних додатків; 

– забезпечити обслуговування всіх видів повідомлень - голос, дані (текст, зображення) і 

відео, незалежно від типу мережі; 

– здійснити взаємодію різних типів мереж через відкриті інтерфейси. 

Особливо актуально постає дане питання коли необхідно постійно здійснювати 

управління та контроль надання послуг кінцевим користувачам, створення єдиної платформи 

для оперативного управління телекомунікаційними мережами (орендованими мережевими 

ресурсами), що характерно для інформаційно-телекомунікаційних систем військового 

призначення. 

Однак при проектуванні та розгортанні IMS необхідно визначити необхідний 

транспортний ресурс (продуктивність мережевого обладнання) щодо обслуговування медіа-

потоків та сигналізації. При чому найбільш жорсткі вимоги щодо якості обслуговування 

висуваються до трафіку реального часу. 

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

визначити порядок взаємодії пограничного різнорідного мережевого обладнання із 

функціональними блоками ядра IMS для різних сценаріїв встановлення з’єднання між 
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клієнтами конвергентних телекомунікаційних мереж та розрахувати необхідний 

транспортний ресурс, як для сигнального трафіку, так і для корисного навантаження.  

Але запропоновані підходи не в повній мірі враховують особливості роботи протоколів 

сигналізації в процесі встановлення та контролю сесій та їх впив на загальний обсяг вхідного 

навантаження на різних ділянках різнорідних мереж. 

Тому метою статті є визначення переліку основних функціональних елементів, які 

беруть участь в процесі вирішення завдань управління та контролю встановлення  з’єднання 

та визначення основних сценаріїв встановлення з’єднання із врахуваннях особливостей 

роботи протоколів сигналізації в системі ІМS при обслуговуванні трафіку реального часу. 

Викладення основного матеріалу 

Розглянемо принципи побудови, архітектуру, основні компоненти та порядок 

функціонування IMS згідно існуючих стандартів [5]. При цьому основу увагу звернемо на 

особливості інформаційного обміну між кінцевими абонентами. Як показано на  

рис. 1., шляхи сигнального трафіку та медіа-потоки розділені не тільки логічно але й 

фізично. Тобто медіа-потоки циркулюють на рівні транспортної мережі. А сигналізація та 

управління винесені на вищі рівні, та їх елементи можуть бути територіально рознесені.  
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 Рис. 1 Мережева та сервісна архітектура IMS 

 

Для з’ясування особливостей міжмережевої взаємодії абонентів, розглянемо основні 

сценарії встановлення з’єднання при використанні сегментів мереж із різними технологіями, 

які інтегруються в IMS-домені. Для спрощення сприйняття матеріалу розглянемо  сценарії 

встановлення з’єднання, коли користувачі знаходяться в одному IMS-домені.  

На рис. 2 представлено основні фази обміну сигнальними повідомленнями між 

клієнтами мобільного зв’язку [6]. 
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Рис. 2 Основний шлях SIP-сигналізації для безроумінгових клієнтів в одному домені IMS 

 

Отже, при встановленні з’єднання між абонентами використовується протокол 

сигналізації SIP. Контактними точками IMS для агентів SIP-користувачів (SIP-UA) є  

Proxies-CSCF (P-CSCF), а Serving-CSCF (S-CSCF) є SIP-сервером, який встановляє та 

контролює сеанси зв’язку. Необхідно відмітити, що у випадку, якщо абоненти належать до 

інших доменів IMS (або існує декілька Serving-CSCF в одному домені) для знаходження  

необхідного Serving-CSCF використовується ще один SIP-сервер для опитування 

Interrogating CSCF (I-CSCF). Для передачі голосових та відео- потоків в IP-мережах 

використовують  протокол передачі трафіку реального часу (RTP) і протокол управління та 

контролю передачею трафіку реальному часу (RTCP). 

В свою чергу GGSN (GPRS Gateway Service Node) є шлюз (маршрутизатор) між 

мережею (її частиною) для передачі даних GPRS і зовнішніми інформаційними магістралями 

пакетної передачі даних Packet Data Networks (PDNs): Internet, корпоративними мережами 

Intranet, іншими GPRS-системами. Отже основна задача GGSN ‒ це маршрутизація даних 

між GPRS Core network і зовнішніми IP-мережами.  

У випадку конвергенції фіксованих та мобільних мереж принцип обміну сигнальними 

повідомленнями та організація медіа-потоків показано на рис. 3. 

Рис. 3 Взаємодія між телефонною мережею загального користування (PSTN) та IMS 
 

На даному рисунку показано, що в процесі встановлення з’єднання окрім SIP 

використовуються наступні протоколи сигналізації: ISUP/SIGTRAN, ISUP/SS7 (OKC 7) та 
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MEGACO. Це вказує на те, що необхідно враховувати перетворення повідомлень сигналізації 

та збільшення службового трафіку в мережі. Тобто, найбільш складні перетворення  

медіа-потоків та додаткова обробка сигналізації відбувається на границі конвергентної 

мережі та  IMS-домену (рис. 4). 

 ТфМЗК 

(Public Switched 

Telephone Network) 

IMS-домен

 
Рис 4 Узагальнена структура ядра мережі IMS 

 

Також необхідно враховувати протоколи VoIP-мереж які були розгорнуті раніше та 

успішно використовуються різними виробниками мережевого обладнання. А саме, це  

VoIP-мережі на основі: 

– стеку протоколів H.323; 

– мережі на основі SIP протоколу; 

– мережі на основі MGCP; 

– та мережі H.248/MEGACO. 

Розглянемо кожну технологію більш детально. 

Структура мережі Н.323 (рис. 5) складається з чотирьох основних функціональних 

компонентів [7]. 
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Рис. 5 Архітектура мережі Н.323 

 

  



Збірник наукових праць ВІТІ № 4 – 2017 

════════════════════════════════════════════════════════ 

115 

Призначення елементів мережі: 

1. Термінал (H.323 Terminal) – абонентський пристрій, який здатний забезпечувати 

зв’язок (голосове, відео та і т. д.) з іншими терміналами, шлюзами або пристроями 

багатокористувацьких конференцій. 

2. Шлюз (H.323 Gateway) – центральний елемент сьогоднішньої IP-телефонії. Даний 

пристрій забезпечує взаємодію елементів телефонної мережі загального користування із  

IP-мережею. При цьому надана підтримка різних протоколів та інтерфейсів мережевих 

елементів обох типів.  

3. Привратник (H.323 Gatekeeper) – управляючий елемент, „інтелект” H.323 мережі. Він 

забезпечує її масштабування, централізацію функцій управління та налаштувань, а також 

передачу телефонних префіксів та ідентифікаторів (H.323 ID) в IP-адреси шлюзів або H.323 

терміналів. Крім того, привратник відповідає за управління доступом (контролю доступом) 

при реєстрації шлюзів і терміналів, авторизації дзвінків, керуванням пропускною 

спроможністю та маршрутизацією викликів. Gatekeeper управляє підпорядкованою йому 

частиною мережі (зони) через RAS – протокол взаємодії кінцевого обладнання (або шлюза) із 

Gatekeeper. Передбачено об’єднання Gatekeepers у групи, керувати якими можна за 

допомогою виділеного привратника – Directory Gatekeeper. 

4. Пристрій багатокористувацьких конференцій (H.323 Multipoint Conference Unit, 

MCU) – управляє проведенням багатокористувацьких конференцій, узгоджує параметри 

з’єднання всіх учасників в режимі централізованої, децентралізованої або комбінованої 

конференції. Можливо переключення або змішування медіа-потоків. 

В найбільш загальній формі сценарій з’єднання по протоколу H.323 виглядає, як 

послідовність наступних кроків (рис. 6).  
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Рис. 6 Сценарій з’єднання по протоколу H.323 

 

Спочатку для встановлення зв’язку термінал знаходить доступний Gatekeeper і 

реєструється на ньому за протоколом RAS. Потім відбувається встановлення сигнального 

каналу по протоколам RAS і H.225. На наступному етапі виконується узгодження параметрів 

обладнання, обміну інформацією про його функціональні можливості та відкриття логічних 

каналів за протоколом H.245. Тільки після цього відбувається передача медіа-трафіку за 

протоколами RTP / RTCP, а по закінченню – завершення з’єднання в оберненому порядку. 
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Н.323 є історично першим та найбільш поширеним в даний час набором рекомендацій,  

що був введений Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ). 

Протокол SIP (Session Initiation Protocol) – наступний після Н.323 по 

розповсюдженості протоколів IP-телефонії [8]. Представлений в рекомендаціях RFC 2543. 

SIP регламентує встановлення і завершення мультимедійних сесій, а також сеансів зв’язку по 

обміну видео-матеріалами та текстом, сумісною роботою над додатками і.т.д.  

SIP розроблявся по аналогії HTTP і SMTP (клієнт-серверний протокол). Робота складається із 

послідовності запитів та відповідей на них. Всі SIP-заголовки передаються в форматі  

ASCII-тексту. SIP дозволяє використовувати логічне адресацію (URL) на базі протоколу TCP 

або UDP (наприклад: sip:igor@comptek.ua). 

Для реалізації додаткових можливостей SIP використовує: 

– SDP (Session Description Protocol, RFC 2327), протокол узгодження параметрів сеансу 

зв’язку (види кодеків, номери UDP-портів і т.д.). SDP забезпечує зміну параметрів сеансу 

зв’язку „на ходу”, під час сеансу. Перенос повідомлень SDP базується на протоколі 

оголошення сесії Session Announcement Protocol (SAP, RFC 2974). 

– SIMPLE (SIP for Instant Messaging and Presence Levering Extension) –  розширення SIP 

для надання інформації про події (presence) і для розсилання „миттєвих” повідомлень (instant 

messaging). 

Також необхідно відмітити що: 

– SIP-T (Trunk) – протокол переносу повідомлень SS7 (ОКС 7) між контролерами 

сигналізації; 

– SIGTRAN (Signaling Transport) – протокол перенесення повідомлень сигналів SS7 

через IP-мережу. 

Архітектура SIP (рис. 7) складається з наступних компонентів: 
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Рис. 7 Архітектура SIP 

 

1. Клієнт SIP (SIP User Agent) – може бути представлений як  програмно-апаратним 

пристроєм (IP-телефон, шлюз або інший термінал користувача), так і програмним додатком 

для ПК, планшету і т. д. Як правило, SIP-клієнт містить і клієнтську, і серверну частини 
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(User Agent Client, або UAC; і User Agent Server, або UAS). Основні функції даного 

компоненту – ініціювання та завершення викликів. 

2. Проксі-сервер SIP – управляє маршрутизацією викликів і роботою додатків.  

Проксі-сервер не може ініціювати або термінувати виклики. 

3. Redirect-сервер SIP – перенаправляє дзвінки відповідно до заданих умов. 

4. Сервер реєстрації SIP (registrar/location) – здійснює реєстрацію користувачів та веде 

базу відповідності імен користувачів їх адресам, номерам телефонів тощо.  

Ще один важливий компонент реальних SIP-мереж, хоча він формально не входить в 

SIP-архітектуру, є – Back-to-Back User Agent (B2BUA). Це своєрідний сервер, який 

представляє собою два з’єднаних між собою SIP-клієнта і тому здатний ініціювати та 

завершувати виклики. 

В найбільш в загальній формі сценарій підключення по протоколу SIP, із участю  

проксі-сервера, показаний на рис. 8.  

 
Рис. 8 Сценарій з’єднання по протоколу SIP 

 

Абонент надсилає на проксі-сервер запит на підключення, використовуючи 

повідомлення INVITE (запрошення на обслуговування). Проксі-сервер повертає 

повідомлення Trying і передає повідомлення INVITE абоненту, якого викликають.  

У випадку доступності термінала абонента, якого викликають сторона відповідає 

повідомленням Ringing, яке проксі-сервер пересилає стороні що здійснює виклик.  

Після того, як абонент до якого здійснювався дзвінок знімає трубку, стороні виклику 

відправляється повідомлення ОК, яке транслюється проксі-сервером. Абоненту до якого 

здійснювався дзвінок повертається підтвердження повідомлення ACK. З цього моменту 

зв’язок вважається встановленою і починається обмін медіа-трафіком за протоколами  

RTP / RTCP. Сторона, яка бажає завершити з’єднання, відправляє повідомлення BYE, і після 

отримання повідомлення-підтвердження ОК з’єднання розривається.  

Цей сценарій дуже простий, у нього не беруть участь ніякі інші сервери (Redirection, 

Registrar, Location), але він дає представлення про схему взаємодії функціональних елементів 

SIP-мережі. 

Протокол MGCP  (Media Gateway Control Protocol) запропоновано робочою групою 

MEGACO комітету IETF. Основна ідея MGCP полягає в тому, що керування сигналізацією 

концентрується в центральному керуючому пристрої і повністю відокремлено від управління 

медіа-потоками. Ці потоки обробляються шлюзом або абонентськими терміналами, які 
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виконують команди, що надходять від керуючого пристрою [7, 9]. В архітектурі протоколу  

MGCP-мережі можна виділити два основних функціональних компоненти: 

1. Транспортний шлюз (Media Gateway, MG) або IP-телефон – який виконує функції 

перетворення мовної інформації, що надходить з боку телефонної мережі загального 

користування (ТМЗК/PSTN) з постійною швидкістю, у формат придатний для передачі по  

IP-мережам: кодування та упакування мовної інформації в пакети RTP / UDP / IP, а також 

зворотне перетворення. 

2. Пристрій управління викликами: може називатись контролером сигналізації  

Call Agent (CA); контролером шлюзу (Media Gateway Controller, MGC); або  

програмно-апаратним контролером (Softswitch, SS). 

Іноді контролер сигналізації представляє у вигляді двох компонентів: 

– власний контролер (Call Agent), що виконує функції управління шлюзами; 

– шлюз сигналізації (Signaling Gateway), який забезпечує доставку сигнальної 

інформації, що надходить зі сторони ТМЗК, до пристрою керування шлюзом і перенесення 

сигнальної інформації в зворотному напрямку. На рис. 9 показана архітектура та основні 

компоненти мережі MGCP. 
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Рис. 9 Архітектура мережі MGCP 

 

Функціональне призначення кожного шлюзу визначається набором команд, які він 

„розуміє”. Маніпулюючи наборами команд, можна реалізувати спеціалізовані шлюзи:  

– транкінговий (Trunking Gateway, TGW) – шлюз між ТМЗК і IP-мережами, 

орієнтований на обмін мовними повідомленнями; 

– Voice over ATM Gateway – шлюз між ТМЗК та АТМ-мережею, який також 

підключається до телефонної мережі із використанням великої кількості цифрових трактів; 

– абонентський (Residential Gateways, RGW) – шлюз, що підключає до IP-мереж 

аналогові, кабельні модеми, лінії xDSL та широкополосні пристрої бездротового доступу; 

– шлюз доступу (Access Gateway, AGW) –  шлюз підключення до мережі IP-телефонії 

відомчої АТС через аналоговий або цифровий інтерфейс; 

– Business Gateway – шлюз підключення до мережі IP-телефонії відомчої АТС через 

цифровий інтерфейс; 

– Network Access Server – сервер доступу до IP-мережі для передачі даних. 

Контролер сигналізації CA сприймає мережу як набір двох логічних елементів – 

пристроїв (endpoints) і з’єднань (connections) між ними. Пристрої можуть бути фізичними 

(наприклад: IP-телефони, або лінії на шлюзах) або віртуальними (наприклад, номера 

програмних портів серверів голосових повідомлень). З’єднання можуть бути орієнтовані на 

передачу голосу або даних. Управління елементами та організація зв’язків між пристроями 
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здійснюється шляхом посилки команд у вигляді текстових (ASCII) повідомлень за 

протоколом UDP – при цьому може використовуватися протокол SDP. 

Найпростіший сценарій встановлення з’єднання в MGCP-мережі. Користувач телефону,  

який підключений до MGCP-шлюзу, знімає трубку. Шлюз повідомляє контролера  

(Call Agent) про цю подію. Call Agent дає команду шлюзу включити в телефонну лінію 

сигнал готовності (dial-ton). Тепер користувач чує в трубку безперервний гудок. Далі 

відбувається набір телефонного номера, що являється також послідовністю подій для 

контролера. Аналізуючи ці події, Call Agent встановлює зв’язок з іншим абонентом в  

IP-мережі або телефонній мережі. 

Протокол MEGACO/H.248 звичайно є подальшим еволюційним розвитком протоколу 

MGCP, якому притаманні основні концептуальні властивості його попередника [10, 11].  

А саме, в основу протоколу MEGACO/H.248 входить принцип декомпозиції функцій шлюзу. 

Тобто шлюз розділяється на окремі функціональні блоки (транспортний шлюз, MG;  

шлюз сигналізації SG; пристрій управління шлюзом „контролер”, MGC). 

Необхідно відмітити, що весь „інтелект” архітектури знаходиться в пристрої керування 

шлюзом MGC. Один контролер може управляти одночасно кількома транспортними 

шлюзами рис. 10. 
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Рис. 10 Архітектура мережі із використанням протоколу MEGACO 

 

Однак, залежно від масштабів або розширення мережі і ній  може присутні зразу кілька 

MGC. У такому випадку для нормальної роботи мережі необхідно організувати узгодження 

дій цих контролерів. Для цього можна використовувати, наприклад, протоколи Н.323, SIP, 

ISUP / IP. 

Не виключається варіант, коли розподілений шлюз може підключатися до телефонної 

мережі за допомогою виділених сигнальних каналів. У такому випадку інформація 

користувача разом з сигналізацією надходить в транспортний шлюз, який передає потрібні 

відомості на пристрій управління. Цей підхід цікавий тим, що в процесі обслуговування 

виклику не використовується шлюз сигналізації. 

Для переносу сигнальних повідомлень MEGACO/H.248 можуть використовуватися 

наступні транспортні протоколи: UDP, TCP, SCTP (Stream Control Transport Protocol), а 

також технологія ATM. Підтримка протоколу UDP є обов’язковою вимогою для контролера 

шлюзів MGC. Протокол TCP повинен підтримуватись, як контролером, так і шлюзом. 

Підтримка протоколу SCTP і технологій ATM для обох пристроїв необов’язкова. 

Повідомлення протоколу MEGACO / H.248 можуть кодуватися двома способами. Комітет 

IETF запропонував текстовий спосіб кодування сигнальної інформації, а для опису сеансів 

зв’язку – протокол SDP. МСЕ-Т передбачив спосіб подання сигнальної інформації засобами 
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абстрактної синтезу – ASN.1, а для опису сеансів зв’язку рекомендує спеціальний інструмент 

„Tag – length – value” (TLV). Контролер MGC повинен підтримувати два способи кодування,  

а шлюз MG – один із них. Протокол MEGACO є „внутрішнім” протоколом, який працює між 

функціональними блоками розподіленого шлюзу, а саме, між MGC і MG. Принцип дії цього 

протоколу – master/slave, тобто головний / підлеглий. Пристрій управління MGC являється 

головним, а транспортний шлюз MG – підлеглим, який виконує команди, що надходять від 

„головного” контролера. 

Висновок 

Відповідно до сучасних технологій IP-телефонії та концепції побудови системи 

управління  IMS сигнальний трафік та медіа-потоки відокремлені між собою . Тобто медіа 

потоки циркулюють на рівні транспортної мережі. А обробка сигналізації та управління 

винесені на вищі рівні, при чому функціональні блоки управління можуть бути 

територіально рознесені. Найбільш складні перетворення медіа-потоків та додаткова обробка 

сигналізації відбувається на границі конвергентної мережі та  IMS-домену. 

На основі вище приведеного, для врахування перетворення повідомлень сигналізації та 

їх вплив на загальний транспортний ресурс для обслуговування сигнального навантаження в 

залежності від: топології мережі; обладнання та протоколів сигналізації, що 

використовуються; кількості абонентів та типів терміналів абонентів, необхідно більш 

детально розглянути особливості функціонування шлюзів MGW та пристроїв керування 

шлюзами MCG. В термінології IMS  MGW – Multimedia Resource Function Processor (MRFP), 

а MCG – Multimedia Resource Function Controller (MRFC). 

В подальшому планується розробити метод розрахунку сигнального навантаження в 

системі ІМS при обслуговуванні сервісів реального часу. 
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