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فناوری  IMSدر سال  2002در قالب استاندارد  Release-5در سال  2002توسط سازمان  3GPPبرای
اولین بار تعریف گردید .این فناوری بستری برای تحقق مفهوم شبکههای نسل جدید ) (NGNاست .در اینن
شبکه بستر انتقال واحدی برای ارائه انواع خدمات ارتباطی مانند ارتباط صوتی ،تصویری و اشنترا

محتنوی

در نظر گرفته میشود.
معماری  IMSدر شکل زیر نشان داده شنده اسنت .جداسنازی دو ینه سنیننالینن و انتقنال رسنانه
(محتوی) از ویژگیهای این معماری است .همچنین بخشهای مدیریت شبکه ،شبکههای دسترسنی و سنایر
شبکهها به عنوان اجزا نشان داده شده است .در این معماری ،ین بستر انتقال داده مبتننی بنر سنوییچین
داده واحد برای انتقال رسانه وجود دارد که تحت مدیریت یه کنترلی انتقال داده کاربران را انجام میدهد.

شکل  1معماری IMS

شرکت فاوا پارس در راستای تحقیق و توسعه بر روی معماری  IMSبستر تست و توسعه زیر ساخت و
سرویسهای آن را فراهم کرده است .این بستر در شکل زیر نشان داده شده است:
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شکل  2پایلوت پیاده سازی شده در شرکت فاوا پارس

بستر تست ارائه شده شامل موارد زیر است:


سرورهای هسته شبکه IMS

هسته شبکه  IMSارائه شده از  4مولفه اصلی تشکیل شده است که همه این مولفهها متن باز بود و از
سرورهای  Open IMS coreاستفاده شده است .سرور  HSSمحل ذخیره دادههای مرتبط به کاربران است.
تمامی اطالعات مشترکین (موقعیتی ،امنیتی ،سرویسهای ثبت نام شده و  S-CSCFمختص آن) در HSS

ذخیر میگردد.
مولفههای  CSCFدر حقیقت سرور  SIPهستند که نقش پردازش سیننال  SIPدر  IMSرا بر عهده
دارند .مولفه  P-CSCFاولین نقطه ارتباطی (برای انجام سیننالین ) بین ترمینال کاربر و شبکه  IMSمی-
باشد و به عنوان سرور SIP Proxyعمل کرده و تمامی درخواستهای ارسالی و دریافتی کاربر از آن عبور
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میکند .مولفه P-CSCFپیغامهای SIP Requestرا به ترمینال کاربر یا شبکه  IMSارسال کرده و به عنوان
واسط بین آنها عمل میکند.
وظیفه اصلی مولفه  I-CSCFفعالیت به عنوان ین پروکسی ساده بین  P-CSCFبه عنوان نقطه ورود
به شبکه و  S-CSCFبه عنوان نقطه کنترل برنامههای کاربردی است .در فرایند ثبت شدن ین کاربر،
هننامیکه  P-CSCFین پیغام  SIPرا به عنوان درخواست ثبت شدن دریافت میکند ،از  DNSآدرس ین
 I-CSCFمناسب را برای ارسال درخواست استخراج میکند .هننامیکه  I-CSCFدرخواست  SIPرا دریافت
میکند ،به وسیله پروتکل دیامتر از  HSSدر خصوص S-CSCFای که به کاربر تخصیص داده شده است،
استعالم میکند ،و سپس پیغام  SIPمربوطه را به  S-CSCFمربوطه ارسال میکند.
مولفه  S-CSCFنود اصلی در سیننالین

و کنترل نشست بوده و به عنوان ثبت کننده نیز عمل می-

کند .به این معنا که ارتباط بین مکان کاربر ( آدرس  IPترمینالی که کاربر با آن به سیستم وارد شده است)
و آدرس  SIPکاربر را مشخص میکند S-CSCF .نیز مانند  I-CSCFاز پروتکل Diameterبرای ارتباط با
 HSSاستفاده کرده و از این واسط برای انجام کارهای مختلف استفاده میکند.
 سرورهای کاربردی
در این بخش سرورهای مختلف کاربردی از جمله  Presence ، Conference ،VoDو  XDMوجود
دارند .ارتباط با سرورهای کاربردی شامل از جمله آدرس این سروها و کاربران مجاز دریافت این سرویسها
در  HSSتعریف و ذخیره میگردد .سرور  XDMو  Presenceمبتنی بر پلت فرم  Mobicenstنصب و راه-
اندازی شده است .سرور  XDMوظیفه ننهداری لیست کاربران موجود در اکانت کاربری افراد را بر عهده
دارد و سرور  Presenceنیز وضعیت کاربر (…  )Busy, Available, Away,را به سایر کاربران نشان می-
دهد .سرویس  Conferenceمبتنی بر سرور ) SEM ( SIP Express Mediaاست و جهت برپایی کنفرانس
ما بین کاربران به کار میرود .سرویس  VoDنیز بر اساس پلت فرم  UCTبنا نهاده شده است که از دو سرور
 VoDو  3rd party mediaتشکیل شده است که سرور  VoDبه عنوان ین  Indirection Serverوظیفه
معرفی آدرس سرور  3rd party mediaبه درخواست کاربران را برعهده دارد .این سرو وظیفه ارائه سرویس
ویدوی درخواستی را برعهده دارد.
 سرور اتصال به شبکه :PSTN
جهت اتصال به شبکه  PSTNاز محصو ت خانواد  Asteriskبه عنوان  PSTN Gatewayاستفاده شده
است .بسته نرم افزای  Elastixکه به عنوان ین نسخه  Asteriskبا امکانات  GUIمناسب است جهت پیاده
سازی استفاده شده است.
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 شارژین
در این بخش تراکنشهای کاربران بر اساس نوع سرویس (ویدیو ،صوت) ثبت میگردد .نرمافزار
این قسمت توسط شرکت فاوا پارس توسعه داده شده است و برای محاسبه صورت حساب کاربران
کاربرد دارد .این نرمافزار به نرم افزار حسابرسی بومی شده  Jbillingنیز متصل است تا بتواند صورت
حساب کاربران و سایر امکان مطرح در حسابرسی را ارائه دهد.

شکل  3سرور شارژینگ

