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ABSTRAKT

MELIŠ,  Marek:  Riešenia  komunikačných  platforiem  pre  služby  SIMPLE.  - 

Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky; Katedra informačných sieti: 

Ing.  Pavel  Segeč,  PhD  –  Stupeň  odbornej  kvalifikácie:  Inžinier  v  odbore  Informačné 

systémy   - Žilina: FRI, 2012, 109.

Cieľom práce bolo na základe teoretických poznatkoch navrhnúť a implementovať 

SIMPLE služby do prostredia IMS a IEFT platforiem.  Súčasťou riešenia je analýza  a 

testovanie  realizovanej  služby so  zameraním na  protokoly  služby SIMPLE v prostredí 

3GPP IMS.

Kľúčové slová

IMS, SIMPLE, OMA, 3GPP, Presence, SIP, Kamailio, NGN

ABSTRACT

MELIŠ, Marek: SIMPLE communication platform solutions. -  The University of 

Žilina. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Information and 

Communication Networks - Leader: Ing. Pavel Segeč, PhD – Qualification Level: Master 

in field Information Systems - Žilina: FRI, 2012, 109.

The aim of this diploma thesis was to design and implement SIMPLE services in 

IMS  environment  and  IEFT  platforms,  based  on  theoretical  knowledge.  The  solution 

analysis  and  tests  the  service,  focusing  on  SIMPLE  service  protocols  in  3GPP  IMS 

environment.
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1 ÚVOD

Najdôležitejšou  prednosťou  ľudí  je  komunikácia.  Vedieť  sa  dorozumieť  medzi 

sebou a sprostredkovať poznatky posúva vývoj ľudstva dopredu. S evolúciou ľudstva sa 

vyvíja aj komunikácia. Od verbálneho prejavu, ktorý dominoval pred mnohými rokmi sa 

posúvame k neverbálnej komunikácii a využívame na to prostriedky modernej techniky. 

Tieto nám umožňujú efektívnejšie a rýchlejšie odovzdávať a využívať informácie medzi 

sebou. 

S  vývojom  komunikačných  technológií  na  trh  prichádzali  nové  možnosti  ako 

zabezpečiť komunikáciu medzi účastníkmi.  Či už ide o mobilné alebo pevné siete, obe 

prešli  za  posledné obdobie  mnohými  zmenami.  V mobilných  sieťach  sa  od  sietí  prvej 

generácie (1G), kde bol kladený dôraz hlavne na prenos hlasu, prechádzalo postupne cez 

2G,  3G  siete,  ktoré  priniesli  okrem  hlasovej  komunikácie  aj  dátové  služby.  Ďalšími 

inováciami vznikla sieť Long Time Evolution (LTE), ktorá je založená na prenose Internet 

Protocol  (IP)  paketov  a  v  prenosovej  rýchlosti  100Mbps  /  50Mbps  sa  vyrovnáva  aj 

súčasným pevným sieťam. V pevných sieťach sa od klasických telefónnych sietí, ktoré boli 

vytvorené pre potreby analógového prenosu hlasu, prešlo k digitálnej Integrated Services 

Digital  Network (ISDN) sieti,  ktorá bola vhodná už aj  na prenos dát. V ďalšom kroku 

vznikali Digital Subscriber Line (xDSL) siete a ďalšie technológie, ktoré poskytovali lacný 

prístup k internetu, rýchly prenos dát a umožňovali trvalé pripojenie. Takto sa verejnosti 

sprístupnili služby v reálnom čase ako je textový rozhovor (angl. chat) a prenosu hlasu cez 

IP (Voice over IP  (VoIP)).

 10
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1.1 Popis problematiky

Cieľom diplomovej práce je štúdium, analýza a následná realizácia služby SIMPLE 

do prostredia  IP Multimedia  Subsystem (IMS).  V riešení  budú použité  dostupné Open 

Source  riešenia  komunikačnej  platformy  IMS  a  z  existujúcich  riešení  vyberieme 

najvhodnejšieho  kandidáta  na  vybudovanie  IMS  architektúry  a  implementáciu  služieb 

SIMPLE do tohto prostredia. Pri implementácii sa zameriame na :

• Architektúra a protokoly pre realizáciu SIMPLE služby v prostredí 3rd Generation 

Partnership  Project  (3GPP)  IMS  subsystému  a  European  Telecommunications 

Standards Institute (ETSI) SIP platformy.

• Prieskum, návrh a realizácia SIMPLE IMS a SIMPLE Internet Engineering Task 

Force (IETF) komunikačnej platformy.

• Technické aspekty realizácie, systém Domain Name System (DNS), prechod cez 

Network address translation (NAT), IPv4 a IPv6.

• Medzidoménová komunikácia v SIMPLE.

• Analýza  správania  implementovaného  riešenia  a  vyhodnotenie  výsledkov 

realizácie.

Na základe získaných poznatkov o správaní a architektúre IMS ako aj o službách 

budeme analyzovať  navrhnuté  riešenie  vzhľadom na špecifikáciu.  Dosiahnuté  výsledky 

analýzy vyhodnotíme v závere diplomovej práce.

2 TEÓRIA

V  teoretickej  je  popísaná  základná  architektúra  IMS,  funkcionalita  entít 

vystupujúcich v architektúre a základné protokoly využívané v IMS.

2.1 IMS – IP Multimedia Subsystém

IMS, alebo IP Multimédia  Subsystém reprezentuje  nový prístup v komunikácií. 

Vývoj IMS napreduje v spolupráci dvoch organizácií  IETF  a 3GPP. IETF je komunita 

vývojárov, dizajnérov a výskumníkov, ktorí prispievajú k vývoju internetových technológií 

a internetových štandardov RFC. IETF je otvorená komunita, ktorá nie je vedená žiadnym 

riaditeľom ani  orgánom IETF.  Vznik  3GPP sa  datuje  na  rok  1998,   je  to  projektová 

 11
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spolupráca medzi telekomunikačnými skupinami. Jej činnosť bola pôvodne zameraná na 

údržbu  a  vývoj  Global  System  for  Mobile  (GSM)  vrátane  rádiových  prístupových 

technológií ako General Packet Radio Service (GPRS) a Enhanced Data rates for GSM 

Evolution (EDGE). V záujme tejto skupiny je aj vytvorenie špecifikácie tretej generácie 

(3G)  mobilných  zariadení.   Tieto  dve  skupiny  spolupracovali  na  vytvorení  IMS 

špecifikácie,  ktorá  popisuje  Next  Generation  Network  (NGN)  architektúru  a  na 

protokoloch,  ktoré  bude  používať.  Koncept  sietí  budúcej  generácie  je  založený  na 

paketovom prenose s garanciou kvality služieb a poskytuje viaceré služby ako hlas, dáta, 

video  a  podobne.   Zatiaľ  čo  IETF  poskytuje  protokoly  a  ich  špecifikáciu,  3GPP  sa 

orientuje na vývoj architektúry a integráciu protokolov do architektúry. 

IMS architektúra bola navrhnutá tak, aby bola nezávislá na type prístupovej siete. 

Umožňuje prístup z viacerých prístupových sietí a ich spoluprácu, či už ide o pevné siete 

alebo mobilné.  Na zjednodušenie integrácie s Internetom IMS používa IETF protokoly. 

Ako hlavný komunikačný protokol  sa zvolil  Session Initiation  Protocol  (SIP).  Je to IP 

protokol,  ktorý  slúži  na  komunikáciu  medzi  zariadeniami  a  jadrom  IMS  platformy. 

Hlasová  komunikácia  medzi  účastníkmi  využíva  Voice-over-IP  (VOIP)  založený  na 

štandarde  3GPP.  Podporované  sú  zariadenia  založené  na  prepojovaní  paketov  aj  na 

prepojovaní  okruhov.  IMS  poskytuje  základnú  funkcionalitu  potrebnú  k  poskytnutiu 

nových IP služieb koncovým zákazníkom prostredníctvom mobilných sietí.

 12
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Ideou  IMS  je  spojenie  Internetu  a  bunkového  sveta  a  priniesť  užívateľom 

internetové technológie ako web, mail, instant messaging, presence a video-konferencie na 

akomkoľvek mieste. Výhodou pre operátorov je, že multimediálne a dátové služby sa dajú 

jednoducho  účtovať  a  IMS  poskytuje  prostriedky  na  zabezpečenie  Quality  of  Service 

(QoS). 

IMS je globálna architektúra, nezávislá na prístupe, založená na štandarde IP, ktorá 

sprístupňuje rôzne typy multimediálnych služieb koncovým užívateľom, pričom využíva 

bežné internetové protokoly [1].

2.1.1 IMS Architektúra 

Keďže 3GPP neštandardizuje uzly,  ale funkcie,  architektúra IMS je sada funkcií 

spojená  štandardizovanými  rozhraniami,  takže  realizátori  architektúry  IMS  môžu 

kombinovať viacero funkcií do jedného uzlu alebo môžu rozdeliť jednu funkciu do dvoch 

alebo viacerých uzlov.

IMS  architektúra  sa  delí  do  troch  základných  oblastí:  Vrstva  služieb,  Riadiaca 

vrstva, Spolupráca z inými sieťami a Vrstva Médií.

Aplikačná Vrstva

Aplikačná  vrstva  obsahuje  aplikačné  servery,  ktoré  poskytujú  koncovým 

užívateľom  služby  a  rozšírené  možnosti  riadenia  služieb.  IMS  architektúra   a  SIP 

signalizácia  je  dostatočne  flexibilná  na  poskytovanie  rozmanitých  služieb,  či  už 

telefónnych alebo iných [2].

Riadiaca Vrstva

Obsahuje  komponenty  na  udržiavanie  relácie  medzi  aplikáciami  a  koncovými 

bodmi. Tieto komponenty vykonávajú základnú činnosť na zriadenie hovoru [2].

Spolupráca z inými sieťami a Vrstva Médií.

SIP  signalizácie  je  použitá  na  inicializáciu  a   zostavenie  spojenia  a  slúžia  ako 

sprostredkovateľ služieb ako konverzia hlasu z analógového alebo digitálneho formátu do 

IP paketov použitím Real-time Transport Protokolu (RTP). Táto vrstva obsahuje všetky 

zariadenia na spracovanie médií ako napríklad brány médií (MG) slúžia na konverziu VoIP 

dátového toku na Public switched telephone network (PSTN) Time-division multiplexing 
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(TDM)  formát  a  médiá  serveru  poskytujú  rôzne  mediálne  služby  ako  napríklad 

konferenčné hovory, prehrávanie odkazov, rozpoznávanie hlasu alebo syntéza hlasu [2].

Na  obrázku  2  môžeme  vidieť  IMS  architektúru  štandardizovanú  3GPP  so 

signalizačnými  rozhraniami (zobrazené sú len najdôležitejšie rozhrania).  Na obrázku sú 

dve IMS terminály. Sú podporované rôzne typy koncových zariadení. Mobilné zariadenie 

prepájajúce sa rádiovým spojom môže byť  napríklad  Personal  Digital  Assistent  (PDA) 

alebo smartfón. K IMS sa dá taktiež pripojiť aj klasickým počítačom, ktorý je pripojený do 

siete nejakou napríklad technológiou Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). IMS je 

nezávislá  na type  siete  aj  na druhu zariadenia.  Prevádzkovateľ  spolu s poskytovateľom 

služieb môžu zabezpečiť služby bez ohľadu na polohu užívateľa v sieti, typ jeho pripojenia 

a IMS terminály aký užívateľ používa.

• Užívateľské  databázy  Home  Subscriber  Server  (HSS)  a  Subscriber  Location 

Function (SLF).

• SIP servery známe ako Call/Session Control Functions (CSCF).

• Aplikačné servery AS (Application Server).

• Servery  médií  Media  Resource  Function  (MRF),  rozdelené  na  Media  Resource 

Function Controller (MRFC) a Media Resource Function Processors (MRFP).

• Brána  k  sietiam  iných  poskytovateľov  Breakout  Gateway  Control 

Functions(BGCF).
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• Brany  PSTN,  každá  z  nich  je  rozdelená  na  Signaling  Gateway  (SGW),  Media 

Gateway Controller Function (MGCF) a MGW (Media Gateway).

2.1.1.1 Call Session Control Functions (CSCF)

CSCF je  centrálny komponent  IMS. V architektúre  IMS rozoznávame niekoľko 

serverov  typu  x-CSCF.  Tieto  plnia  dôležité  funkcie  na  podporu  roamingu, 

medzidoménovej komunikácie a tiesňových volaní. Slúžia ako koncové body pri registrácii 

a zabezpečujú smerovanie signalizačných SIP správ medzi transportnou vrstvou, vrstvou 

kontroly  a  aplikačnou  vrstvou,  taktiež  zabezpečujú  QoS.  Poznáme  štyri  rôzne  CSCF 

servery: Proxy-CSCF (P-CSCF), Serving-CSCF (S-CSCF), Interrogating-CSCF (I-CSCF), 

a Emergency-CSCF (E-CSCF). 

2.1.1.2 Proxy Call Session Control Function (P-CSCF)

P-CSCF je  prvý kontaktný bod medzi  IMS terminálom a  IMS sieťou.  P-CSCF 

prakticky  vystupuje  ako  SIP  proxy  server.  V  prípade,  ak  terminál  inicializuje  SIP 

požiadavku,  táto  je  smerovaná  na  P-CSCF.  P-CSCF  je  zodpovedný  za  smerovanie 

požiadaviek ako smerom od terminálu do siete IMS, tak aj  naspäť.  P-CSCF vykonáva 

niekoľko dôležitých činností:

1. SIP  kompresia  a  dekompresia –  SIP  je  textovo  orientovaný  klient/server 

signalizačný protokol, ktorý často obsahuje množstvo dát, napríklad hlavičky a ich 

parametre. Na to, aby bolo založené spojenie, sa vymieňa množstvo sip správ, ktoré 

nesú  informácie  o  kodekoch  alebo  iných  parametroch  spojenia.  V  prípade,  že 

koncové  zariadenie  User  Equipment  (UE)  vyžaduje  kompresiu  signalizačných 

správ (napríklad v dôsledku malej šírky pásma prenosového kanála), P-CSCF bude 

signalizačné správy komprimovať.

2. Bezpečnosť –  súvisiaca  z  autentifikáciou  užívateľa.  V  prípade,  že  P-CSCF 

autentifikuje  užívateľa,  oznámi  to  ostatným  uzlom  v  sieti,  ktoré  nebudú  od 

užívateľa  požadovať  opätovnú  autentifikáciu.  Ďalšou  dôležitou  bezpečnostnou 

funkciou je zriadenie IPsec zabezpečenia smerom k IMS terminálu. Týmto P-CSCF 

udržuje  integritu  signalizačných  správ,  zároveň  má  možnosť  detektovať  zmeny 

obsahu správy od jej vytvorenia.

3. Účtovanie  a  detekcia  núdzových  relácií –  P-CSCF  hrá  dôležitú  úlohu  pri 

generovaní a prenose účtovacích informácií na Policy and Charging Rules Function 

(PCRF),  ak  operátor  potrebuje  riadiť  účtovanie.  Úlohou P-CSCF je  aj  detekcia 
 15
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núdzových relácií,  prípadne ich zamietnutie  v závislosti  na zaťažení  siete  alebo 

politike operátora.

2.1.1.3 Interrogating Call Session Control Function (I-CSCF) 

Úlohou I-CSCF je vystupovať ako proxy server medzi P-CSCF a S-CSCF. I-CSCF 

má rozhrania na prístup k databázam HSS a SLF. Tieto rozhrania na prístup k databázam 

sú založené na protokole DIAMETER. I-CSCF vykonáva nasledovné funkcie:

1. Získanie  „next  hopu“  z  HSS,  ktorému  spadá  do obsluhy  konkrétny  užívateľ(to 

môže byť buď S-CSCF alebo aplikačný server)

2. Smerovanie prichádzajúcich požiadaviek na S-CSCF alebo aplikačný server 

3. Topology Hiding Inter-network Gateway function (THIG) – Zašifruje  časť  SIP 

správ, ktoré obsahujú citlivé informácie o doméne ako počet serverov v doméne, 

ich DNS záznamy alebo ich kapacitu [3].

2.1.1.4 Serving Call Session Control Function (S-CSCF) 

S-CSCF  je  centrálnym  prvkom  signalizačnej  úrovne  architektúry  IMS.  Nesie 

zodpovednosť za registračný proces, čiže prijíma registračné požiadavky z I-CSCF, urobí 

dotaz na HSS cez protokol Diameter na zaregistrovanie terminálu.  Rozhranie z HSS sa 

ďalej využíva na:

• stiahnutie autentifikačných vektorov užívateľa z HSS, ktorý sa pokúša o prístup do 

IMS. S-CSCF používa tieto vektory na overenie užívateľa,

• stiahnutie  používateľského  profilu  z  HSS.  Užívateľský  profil  zahrňuje  profil 

služieb.  Profil  služieb  je  set  spúšťačov,  ktoré  môžu  spôsobiť,  že  SIP  správa  je 

smerovaná cez jeden alebo viacero aplikačných serverov,

• informovanie HSS, že práve tento S-CSCF bol priradený užívateľovi v priebehu 

registrácie [3].

Môže  vystupovať  ako  SIP  registrar,  to  znamená,  že  udržuje  väzbu  medzi 

lokalizáciou užívateľa (napr. IP adresou terminálu, ktorým je užívateľ registrovaný) a SIP 

adresou  užívateľa  (jeho  verejnou  identitou  Public  User  Identity).  Ak  užívateľ  je 

identifikovaný  telefónnym  číslom  namiesto  SIP  URI  (Uniform  Resource  Identifier), 

umožní jeho preklad založený na DNS E.164.
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2.1.1.5 Home Subscriber Server (HSS),  Subscription Locator 

Function (SLF)

Centrálna databáza používateľov. HSS dáta na riadenie multimediálnych relácií ako 

aj lokačné informácie o užívateľovi, bezpečnostné informácie vrátane autentifikačných a 

autorizačných  informácií,  informácie  o  užívateľskom  profile  vrátane  zoznamu  služieb, 

ktoré užívateľ odoberá. 

Sieť s jediným HSS nepotrebuje SLF, ale ak v sieti existuje viac ako jedno HSS, 

potom je SLF potrebné. 

SLF je jednoduchá databáza, ktorá mapuje užívateľské adresy do množiny HSS. V 

podstate umožňuje uzlom I-CSCF, S-CSCF a AS nájsť adresu HSS , ktorý obsahuje dáta 

konkrétneho užívateľa [1].

2.1.1.6 Aplikačný Server (AS)

Aplikačný  server  nie  je  súčasťou  jadra  IMS.  AS  zvyčajne  poskytuje  väčšie 

množstvo funkcií. Ako komunikačné protokoly využíva SIP v komunikácii z uzlami CSCF 

a DIAMETER pri komunikácií s HSS. AS je SIP entita, ktorej úlohou je poskytovať a 

vykonávať  multimediálne  služby  ako  napríklad  Presence,  Push  to  Talk  Over  Cellular 

(PoC), video konferencie.

• SIP  AS  (Aplikačný  server)  – natívny  AS,  ktorý  poskytuje  a  vykonáva  IP 

multimediálne služby založené na protokole SIP. Očakáva sa, že nové IMS služby 

sa budú vyvíjať na SIPovských serveroch [3].

• OSA-SCS  (Open  Service  Access  –  Service  Capability  Server)  –  tento  AS 

poskytuje Application Programming Interface (API) rozhranie k OSA frameworku. 

Umožňuje prístup do IMS bezpečne z externých sietí. Slúži na jednej strane ako AS 

s rozhraniami na komunikáciu s S-CSCF (protokolom SIP) a na druhej strane ako 

OSA API [3].

• IM-SSF (IP Multimedia Service Switching Function) – slúži  ako rozhranie s 

Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL).

Breakout Gateway Control Function (BGCF)

BGCF  vystupuje  ako  SIP  server,  ktorý  vykonáva  smerovaciu  funkcionalitu 

založenú na telefónnych číslách. BGCF sa používa iba ak IMS terminál a adresa užívateľa 
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leží v sieti založenej na prepojovaní okruhov, napríklad v PSTN alebo PLMN [3]. Úlohou 

BGCF je vybrať miesto v sieti na prechod do siete založenej na prepojovaní okruhov. 

Media Resource Function (MRF)

Slúži  ako  mediálny  zdroj  siete,  ktorý  sa  nachádza  v  doméne  poskytovateľa. 

Umožňuje posielanie dátového toku médií, konverziu medzi kodekmi a rôzne iné služby 

súvisiace s médiami. Rozdeľuje sa na dva uzly MRFC a MRFP. 

MRFC vystupuje ako SIP User Agent(UA) a obsahuje SIP rozhrania k S-CSCF. 

MRFC riadi zdroje v MRFP prostredníctvom rozhrania H.248 [3].

MRFP realizuje  všetky činnosti,  ktoré  súvisia  s  multimédiami.  Spracúva všetky 

média s ktorými pracujú aplikačné servery. 

2.1.2 Identifikácia účastníka v IMS

Aby užívatelia  mohli  medzi  sebou komunikovať  musia  byť  v sieti  jednoznačne 

identifikovaní. V oblasti telekomunikácií sa používa telefónne číslo, v IP sieťach sa ako 

jednoznačný identifikátor  používajú IP adresy a IMS má svoj  vlastný mechanizmus na 

identifikovanie užívateľov a služieb.

Verejná identita – Public User Identity (IMPU)

Jeden užívateľ môže mať v sieti IMS priradenú jednu alebo viac verejných identít. 

Tieto  sú používané  na komunikáciu  s  inými  užívateľmi,  ktorí  si  ich  môžu  ukladať  do 

telefónneho zoznamu. Využíva sa taktiež na smerovanie SIP signalizácie. 

Verejná  identita  obsahuje  takzvané  SIP  URI,  ktoré  má  nasledovný  Internetový 

formát:  sip:meno.priezvisko@domena.com.  Keďže  užívatelia  IMS  sú  schopní 

komunikovať v rôznych sieťach, musí ich verejná identita zahrňovať aj klasické telefónne 

číslovanie  (+421  902  372  221).  Pri  registrácií  sa  používa  SIP  URI,  preto  je  potrebná 

konverzia  telefónneho  čísla  na  SIP  URI:  sip:  +421-902-372-

221@domena.com;user=phone, pretože nie je možné registrovanie prostredníctvom TEL 

URI. TEL URI je potrebné na volania z IMS platformy do siete PSTN, pretože PSTN 

identifikácia  je  reprezentovaná  digitálnou  formou  [3].  TEL  URI  v  medzinárodnom 

formáte: URI}tel:+421-902-372-221.
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Súkromná identita (IMPI)

Slúži ako identifikátor  v sieti  Network Access Identifier  (NAI).  Je permanentne 

priradená  užívateľovi.  Jej  formát  je  nasledovný: uzivatelskemeno@domena.com. 

Nepoužíva sa na smerovanie. Využíva sa hlavne na autentifikáciu a identifikáciu užívateľa. 

Súkromná  identita  je  obsiahnutá  vo  všetkých  registračných  žiadostiach,  ktoré  sú 

smerované od zariadenia do domácej siete [3]. 

2.1.3 Signalizácia v IMS

Signalizácia  je  jednou  z  najdôležitejších  častí  IMS.  Ako  hlavný  signalizačný 

protokol  sa  používa  SIP.  SIP  je  zodpovedný za  riadenie  komunikácie  medzi  uzlami  a 

riadiacou rovinou  siete. Ďalším protokolom v architektúre IMS je DIAMETER. Využíva 

sa pre potreby AAA (Authentication, Authorization and Accounting) .

2.1.3.1 Session Initiation Protocol (SIP) a rozšírenie SIP pre 

IMS

SIP je otvorený protokol vyvinutý a štandardizovaný IETF na úrovni aplikačnej 

vrstvy. Je to signalizačný protokol, to znamená že nie je zodpovedný za prenos dát, ale za 

inicializáciu  spojenia  (dohoda o  parametroch  spojenia)  a  riadenie  relácie  medzi  dvomi 

koncovými  zariadeniami  [4].  SIP  taktiež  umožňuje  upraviť  parametre  už  vytvoreného 

spojenia, alebo ukončiť spojenie medzi dvomi užívateľmi. Rieši mobilitu užívateľa a jeho 

lokalizáciu,  umožňuje  preklad  užívateľského  mena  na  adresu  zariadenia,  na  ktorom sa 

užívateľ nachádza (napr. na E.164 čísla).

• SigComp[RFC  3320]  –  Kompresia  signalizácie  SigComp  je  rozšírenie,  ktoré 

zabezpečuje  optimalizáciu  signalizačných  správ  z  hľadiska  veľkosti.  Bolo 

navrhnuté  na  využitie  v  bezdrôtových  2.5G  a  3G  sieťach,  kde  môže  prenos 

veľkých, textových SIP správ spôsobovať oneskorenia. 

• P-Headers  (Private  Headers)[RFC  3455,  RFC  3325]  –  Súkromné  hlavičky 

rozširujú štandardné polia,  čím sa snažia  vyriešiť  niektoré problémy súvisiace s 

IMS sieťou ako je identifikácia vo vnútri operátorovej siete alebo zistenie polohy v 

sieti (ID bunky). 

• 100rel (Reliability of Provisional Responses in the SIP)[RFC 3262] – Protokol 

SIP definuje dva druhy odpovedí: dočasné a finálne. Finálne odpovede sú posielané 

spoľahlivo. Dočasné však nie sú. Neskôr sa však zistilo, že spoľahlivosť posielania 
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dočasných  správ  je  v  niektorých  prípadoch  dôležitá,  napríklad  pri  súčinnosti  s 

PSTN. 

• IMS rezervácia zdrojov (IMS Resource Reservation)[RFC 3312] – Definuje ako 

rezervovať zdroje siete v prípade založenia telefónneho spojenia. Ak sieť nedokáže 

zabezpečiť QoS, tak volajúci nedokáže založiť spojenie. Toto rozšírenie definuje 

nové Session Description Protocol (SDP) atribúty. 

2.1.3.2 Iné protokoly

Diameter

Diameter  je  základný  protokol  určený  na  poskytnutie  funkcií  Autentifikácie, 

Autorizácie a Účtovania (AAA) v aplikáciach sieťového prístupu alebo IP mobility [5]. 

Session Description Protocol (SDP)

SDP je protokol, ktorý slúži na popísanie parametrov multimediálnej relácie medzi 

dvomi koncovými zariadeniami. SDP je formát na popis relácie – nezahŕňa transportný 

protokol a je určený na používanie s inými transportnými protokolmi ako napríklad SIP, 

Real Time Streaming Protocol (RTSP)  alebo Hypertext Transport Protocol (HTTP) [6].

3 Presence  

Čo je vlastne presence? Presence má podstatu v dvoch aspektoch: sprístupňuje môj 

status ostatným užívateľom a rovnako sprístupňuje statusy iných užívateľov mne [1].

Presence je dynamický profil užívateľa, ktorý je zverejnený iným užívateľom na 

reprezentáciu samého seba, zdieľanie informácií a riadenie služieb [1]. Je to služba, ktorej 

podstatou je podať informácie o stave užívateľa a jeho dostupnosti. Služba prezrádza, či je 

užívateľ  ochotný  komunikovať,  či  je  pripojený,  a  ak  je  pripojený,  ukáže,  či  je  daný 

užívateľ nečinný alebo zaneprázdnený. Status, ktorým sa užívateľ prezentuje, môže niesť 

aj  ďalšie  informácie,  napríklad  to  môže  byť  stav  zariadenia,  lokalizácia,  možnosti 

terminálu, preferovaná komunikačná metóda, poznámka vytvorená užívateľom a podobne. 
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3.1 Presence Model 

Presence je služba, ktorá umožňuje užívateľovi získavať informácie o zmene stavu 

iného užívateľa. Služba presence má dva typy klientov. Jedným z nich je presentita, ktorá 

poskytuje  informácie  o  svojom stave,  na  ich  uloženie  v  sieti  a  distribúciu.  Druhý typ 

klienta sa nazýva watcher. Watcher sa zaregistruje v presence službe, aby mohol odoberať 

informácie o stave iných užívateľov (presentít)[7].

Existujú dva druhy  entity watcher: fetcher a subscriber. Fetcher žiada o aktuálnu 

hodnotu stavu presence informácií nejakej presentity. Naproti tomu subscriber žiada službu 

presence o notifikáciu  v prípade zmien presence informácií  presetntity.  Špeciálny druh 

entity  fetcher,  ktorý  sa  nazýva  poller,  žiada  o  presence  informácie  v  pravidelných 

intervaloch [7]. 
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Model,  ktorý  definuje  presence  informácie,  sa  skladá  z  elementov  nazvaných 

Presence tuple.  Každý z nich sa skladá  zo značky  Status (môže niesť informácie  ako: 

online/offline/busy/away/do not disturb), komunikačnej adresy a kontaktnej adresy [7]. 

3.1.1 Presence Information Data Format (PIDF) a Rich Presence Extensions to the 

PIDF (RPID)

Presence  služba  definuje  sadu  operácií  a  parametrov  na  to  aby  zabezpečila 

interoperabilitu medzi rôznymi Presence protokolmi, ktoré spĺňajú model presence služby. 

PIDF je definícia základnej štruktúry presence dát navrhnutá tak, aby zabezpečila prenos 

presence informácií cez rôzne protokolové rozhrania[8]. 

Definícia PIDF prichádza s novým média typom „application/pidf+xml“, ktorý sa 

vkladá do poľa hlavičky SIP správy Content type.

PIDF  je  spojený  s  Extensible  Markup  Language  (XML)  menným  priestorom 

„urn:ietf:params:xml:ns:pidf“.  Ako  koreňový  element  objektu  „application/pidf+xml“ 

vystupuje <presence>. Tento môže obsahovať rôzny počet (vrátane 0) elementov <tuple>, 

za ktorým nasleduje ľubovoľný počet elementov <note>. Za elementom <note> môže byť 

ľubovoľný počet  elementov, ktoré patria do iných menných priestorov [8].
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Obrázok 5: Štruktúra presence informácií
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PIDF je  definovaný  ako  základný formát  na  reprezentáciu  presence  informácií. 

Rozšírenie tohto formátu RPID poskytuje ďalšie informácie o presentite a jej kontaktoch. 

RPID znázorňuje informácie,  akou činnosťou sa práve daný užívateľ zaoberá, na akom 

mieste sa nachádza, jeho náladu alebo zariadenie, z ktorého sa pripája [9]. 

Pretože  RPID  vychádza  s  formátu  PIDF,  taktiež  používa  parameter 

„application/pidf+xml“.  Menný  priestor  pre  elementy  formátu  RPID  je 

„urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid“.

3.2 SIP Presence

Na manipuláciu  s  presence  informáciami  je  potrebné,  aby bola definovaná sada 

operácií, ktoré budú plniť úlohu rozhrania k službe presence. Notifikačné správy umožňujú 

užívateľom odoberať  informácie  o nejakej  entite.  Každá entita  sa  nachádza v nejakom 

stave.  V  prípade,  ak  sa  tento  stav  zmení,  vygeneruje  sa  notifikačná  správa,  ktorá 

upovedomí odberateľa o zmenenom stave sledovanej entity. 

Kľúčovú  úlohu  hrá  v  presence  systéme  presence  server  (PS).  Presence  server 

zabezpečuje  pre  užívateľa  rôzne  služby  ako  napríklad  autentifikáciu  alebo  smerovanie 

notifikačných správ[10].  

Presence systém sa skladá podľa [10] z nasledovných komponentov:

1. Odber  (Subscription)  –  mechanizmus  na  transport  odberov  od  odberateľa  na 

presence server.

2. Stiahnutie (Fetching) – mechanizmus, ktorý umožňuje užívateľom vyžiadať si stav 

iného užívateľa.

3. Publikovanie (Publication) – mechanizmus, ktorý informuje o zmenách presentity.

4. Riadenie prístupu (Acces Control) – definovanie množiny odberateľov.

5. Notifikácia (Notification) – ak nastane zmena stavu užívateľa

Funkcia odberu je dosiahnutá prostredníctvom zaslania SIP správy od odberateľa, 

ktorá  je  adresovaná  entite,  ktorá  publikuje  svoj  stav.  Táto  správa  využíva  metódu 

SUBSCRIBE. Musí obsahovať polia:  To, From, Call-ID, Via a  Cseq. Pole  To obsahuje 

adresu  publikujúcej  entity  a  pole  From adresu  odberateľa.  Call-ID je  unikátny 

identifikátor,  ktorý spája transakcie spojené s odberom. Všetky správy vrátane notifikácií 

zo servera budú obsahovať rovnakú hodnotu Call-ID [10]. 
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Na  publikovanie  stavu  entity  sa  využíva  metóda  SIP  PUBLISH.  Správa  SIP 

PUBLISH nesie v tele PIDF dokument o aktualizovanom stave entity.

Ak presence server obdrží informáciu o zmene stavu entity, zašle entitám watcher 

notifikáciu  o  zmene  stavu  sledovanej  entity.  Notifikácia  o  zmene  stavu  je  vykonaná 

prostredníctvom SIP metódy NOTIFY, obsahuje rovnakú hodnotu Call-ID ako správa SIP 

SUBSCRIBE. 

3.3 Presence v prostredí IMS

Prezenčná  služba  je  považovaná  za  jednu  z  kľúčových  funkcií  IMS.  Presence 

služba  bola  zavedená  v  3GPP Release  6  ako  samostatná  služba,  neskôr  Open Mobile 

Alliance (OMA) prevzala štandardizáciu tejto  služby a v súčasnosti je najkomplexnejšie 

riešenie  definované  v  OMA  [1].  Presence  služba  pozostáva  z  presence  informácií 

užívateľa, jeho zariadenia, služieb a komponentov, ktoré sú manažované sieťou. Užívateľ, 

zariadenia,  služby  a  komponenty,  ktoré  poskytujú  túto  službu,  sa  nazývajú  presentity 

(presence entity) [11].

Obrázok 6: Podporované presence služby[11]

Služba  presence  môže  poskytovať  aj  informačné  služby.  Môže  podporovať 

abstraktné služby ako sú napríklad informácie o lístkoch do kina, športové informácie a 

podobne.  Taktiež  umožní  podporu služieb,  ktoré už existujú ako napr.  Short  Messages 

Service(SMS)/Multimedia Messaging Service (MMS)/e-mail.
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OMA Presence architektúra sa skladá z nasledovných entít:

• Presence Source (zdroj prezenčných informácií) – entita, ktorá poskytuje presence 

informácie prezenčnej službe, môže to byť napríklad terminál, ktorým sa užívateľ 

pripája  do  siete.  Môže  podporovať  ukladanie  Multipurpose  Internet  Mail 

Extensions (MIME) objektov na server a kompresiu/dekompresiu SIP správ [12].

• Watcher – entita, ktorá žiada presence službu o poskytnutie presence informácií o 

jednej  alebo viacerých  presentitách.  Watcher  môže  byť  umiestnený v terminále 

užívateľa alebo vo vnútri IMS siete. Môže požiadať presence server o regulovanie 

distribúcie presence informácií.

• Content server – entita, ktorej úlohou je manažment MIME objektov pre službu 

Presence.  Umožňuje  zdrojom presenčných  informácií  a  Presence  Serverom naň 

ukladať MIME objekty.

• Presence server (PS) –  entita,  ktorej úlohou je manažment MIME objektov pre 

službu Presence. Umožňuje zdrojom prezenčných informácií a Presence Serverom 

naň ukladať MIME objekty.

• Resource  List  Server  (RLS) – IMS  aplikačný  server,  ktorý  mapuje  odbery 

presence  informácií  do   zoznamu  zdrojov  (resource  list).  Resource  List  je 

definovaný ako zoznam SIP presence entít. Toto mapovanie umožňuje, aby watcher 

mohol požiadať o presence informácie viacerých presentít,  pričom sa odošle iba 

jedna požiadavka.

• Presence  watcher – entita,  ktorá  si  vyžiada  presence  informácie  o  zdrojoch 

(presentitách) [1].

• Watcher agent – entita, ktorá riadi Watcher's Presence Service [1];

• Watcher Information Subscriber – entita, ktorá si vyžiada Watcher Informacie o 

presentite zo služby presence [1].

• XML Document Management Server (XDMS)  - aplikačný server, ktorý ukladá 

dáta  súvisiace  zo  službou  presence.  Sú  definované  štyri  druhy  aplikačných 

serverov:  Presence XDMS (server, ktorý obsahuje pravidlá na odber požiadavok 

presence  služby  a  pravidlá  ich  publikovania),  RLS  XDMS (server  obsahujúci 

zoznamy užívateľov – buddylist), Presence Content XDMS (server, ktorý manažuje 

mediálne súbory presence služby) a Shared XDMS (server, ktorý môže byť použitý 

rôznymi aplikačnými servermi) [1].
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Funkčné komponenty a entity popísane v predchádzajúcom odseku, vychádzajú z 

OMA špecifikácie [13]. 

3.3.1 IMS Simple rozšírenia pre SIP

Základné požiadavky definované pre presence a zasielanie textových správ (instant 

messaging),  ktoré definuje IETF, boli  nedostatočné pre IMS, pretože ich použitie  bolo 

neefektívne  v  bezdrôtových  prístupových  technológiách.  Z  týchto  dôvodov  sa  prijali 

nasledovné IMS rozšírenia pre SIP:

3.3.1.1 SIP  rozšírenie  pre  parciálnu  notifikáciu  /  publikáciu 

presence informácii

Podľa [RFC 5263] odovzdanie presence informácií prostredníctvom protokolu SIP 

je reprezentované v PIDF. PIDF je dokument, v ktorom sú obsiahnuté záznamy elementov. 

V prípade, ak sa nejaký pod-zoznam zmení, odošle sa nový dokument už s obsiahnutými 

zmenami.  Avšak  tento  dokument  môže  nadobúdať  veľké  rozmery.  Úlohou  parciálnej 

notifikácie je, aby sa odoslali len dáta, ktoré boli zmenené.

Operácia  parciálnej  notifikácie  umožňuje  entite  watcher  aby si  vyžiadal  len  tie 

presence  informácie,  ktoré  sa  práve  zmenili.  Urobí  to  prostredníctvom  správy  SIP 

SUBSCRIBE.  Požiadavka SIP SUBSCRIBE obsahuje v poli  hlavičky  Accept  spolu  zo 

značkou  „application/pidf+xml“ aj  značku  „application/pidf-dif+xml“.  Prvá  správa 
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Obrázok 7: Parciálna notifikácia
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NOTIFY, ktorú entita watcher obdrží bude obsahovať celý presence dokument, neskoršie 

budú obsahovať už iba časť dokumentu presence [14].

Na rovnakom základe ako parciálna notifikácia stavia aj  parciálne publikovanie. 

Mechanizmus  parciálneho  publikovania  umožní  aktualizovať  iba  tú  časť  presence 

dokumentu,  ktorá sa naozaj zmenila.  Zariadi  to prostredníctvom správy SIP PUBLISH, 

ktorá nesie v poli  hlavičky  Accept „application/pidf-dif+xml“.  Taktiež prezenčný agent 

používateľa  (Presence  User  Agent  (PUA))  najskôr  stiahne  celý  presence  dokument.  V 

tomto prípade je koreňový element XML dokumentu v správe typu <pidf-full>.  Neskôr sa 

posiela  iba jeho určitá  časť v správe.  Táto správa nesie  XML dokument  s  koreňovým 

elementom  <pidf-diff> a atribúty obsiahnuté v tomto dokumente (  <add>, <replace>) 

určujú kritériá, podľa ktorých sa majú príslušné elementy upravovať [15]. 

3.3.1.2 Filtrovanie notifikačných udalostí (Event Notification 

Filtering)

Môže sa stať, že prezenčný agent napríklad Presence Server, môže odosielať denne 

veľké  množstvo  presence  informácií  o  presentite  viacerým  odberateľom.  Nie  každý  z 

týchto odberateľov má však záujem dostávať všetky tieto informácie, ale má záujem iba o 

ich  časť.  Napríklad  užívateľ  má  záujem dostávať  informácie  o tom,  či  je  iný užívateľ 

online,  ale  nepotrebuje  poznať  ostatné  informácie  napr.  či  je  užívateľ  na  stretnutí,  má 

telefónny  hovor,  alebo  nepotrebuje  poznať  všetky  komunikačné  kanály,  na  ktorých  je 

dostupný (email, telefón) [3]. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
         <presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
                   xmlns:rpid="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" 
                   entity="sip:presentity@example.com"> 
            <tuple id="432sd"> 
               <status><basic>closed</basic> </status> 
               <rpid:class>IM</rpid:class> 
               <contact>im:presentity@example.com</contact> 
            </tuple> 
            <tuple id="thr76jk"> 
               <status> <basic>open</basic> </status> 
               <rpid:class>voice</rpid:class> 
               <contact>tel:2224055555@example.com</contact> 
            </tuple> 
         </presence>

Obrázok 8: Úplný PIDF dokument
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Filtrovanie  notifikačných  správ  umožní  entitám watcher  špecifikovať  filtrovacie 

kritériá  pre  notifikácie,  ktoré  odoberajú.  Tieto  kritériá  môžu  byť  aplikované  na  XML 

elementy  presence  dokumentu  (atribúty,  rozšírenia).  Na  uplatnenie  filtračných  kritérií 

watcher zahrnie do správy SIP SUBSCRIBE XML dokument, v ktorom ich špecifikuje.

3.3.1.3 SIP exploders

Niektoré  aplikácie  vyžadujú,  aby  v  jeden  okamih  SIP  UA  vykonal  rovnakú 

transakciu pre viacero zariadení. Napríklad ak sa rozhodneme zaslať všetkým kontaktom v 

kontakt liste textovú správu „Dobré ráno“, môže to znamenať zvýšené požiadavky na sieť. 

Táto skutočnosť sa môže prejaviť najmä v bezdrôtových prístupových sieťach s nízkou 

priepustnosťou. 

SIP  exploder  obdrží  požiadavku  od  UA a  následne  ju  rozpošle  užívateľom  zo 

zoznamu  kontaktov  (resource  list).  Zoznam  kontaktov  je  zahrnutý  v  správe  SIP 

SUBSCRIBE. Ako SIP exploder môže v sieti vystupovať RLS. 

Namiesto  rozosielania  správy  SUBSCRIBE  každému  užívateľovi  zvlášť  Marek 

pošle iba jednu správu SUBSCRIBE na SIP exploder. Ten rozošle požiadavky ostatným 
 28

Obrázok 9: Rozposielanie požiadaviek cez Exploder
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užívateľom a neskôr obdrží správy NOTIFY, zhromaždí presence informácie o užívateľoch 

a odošle jedinú správu NOTIFY naspäť užívateľovi Marek. Tento proces ušetrí prenosové 

pásmo  v  prístupovej  sieti  užívateľa  Marek,  a  rovnako aj  energiu  terminálu,  ktorým je 

pripojený. 

3.3.1.4 Zoznamy zdrojov (Resource Lists)

SIP  definuje  jednotný identifikátor  zdrojov  nazvaný  SIP  URI.  URI  identifikuje 

užívateľa  (napr.:  sip:marek@example.com)  alebo  môže  identifikovať  hlasovú  správu, 

konferenčný hovor alebo prezenčný zoznam.  Užívatelia  si  definujú zoznamy kontaktov 

známe ako zoznamy zdrojov (resource list) [16]. 

Resource list je XML dokument, ktorý musí byť validný a dodržovať predpísanú 

schému. Resource list je založený na XML 1.0 a formát kódovania je UTF-8. Koreňovým 

elementom  XLM  štruktúry  je  značka  <resource-lists>,  tento  element  nemá  žiadne 

atribúty.  Jeho obsah tvoria  <list>  elementy,  každý z nich  definuje  samostatný  zoznam 

zdrojov. Každý <list> element pozostáva z voliteľného <display-name> a elementov typu 

<entry>, <entry-ref> alebo <external> [16]. 

V prípade,  že užívateľ  chce odoberať informácie o rôznych zdrojoch, musel  by 

vygenerovať správu SIP SUBSCRIBE pre každý zdroj, a zároveň by od každého zdroja 

obdržal správu SIP NOTIFY. Mnohonásobné posielanie takýchto správ by mohlo v sieťach 

s nízkou prenosovou kapacitou spôsobiť problémy. 

Riešením tohto problému sú rozšírenie SIP notifikácie  pre zoznam zdrojov (SIP 

Event Notification Extension for Resource List) popísaný v [17]. Toto rozšírenie umožňuje 

užívateľom  odoberať  zoznam  zdrojov  zaslaním  jedinej  správy  SUBSCRIBE.  Zoznam 

zdrojov je identifikovaný pomocou SIP URI. Zoznam obsahuje množinu identifikátorov 

URI. Každý prvok tejto množiny predstavuje zdroj, o ktorom má užívateľ záujem odoberať 

informácie. Entita, ktorá sprostredkuje tieto zoznamy zdrojov sa nazýva RLS. RLS môže 

generovať individuálne požiadavky pre každý zdroj v zozname zdrojov. 
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Klient,  ktorý  podporuje  zasielanie  zoznamov  vloží  značku  „eventlist“ do  poľa 

„Supported“ hlavičky správy SUBSCRIBE. Ak táto značka nieje  obsiahnutá  v správe, 

potom RLS vygeneruje  chybnú odpoveď  „421 Extension Required“.  Ak je požiadavka 

prijatá,  potom RLS generuje  správy typu  NOTIFY, ktoré  nesú  informácie  o  zozname. 

Správa NOTIFY obsahuje parameter hlavičky  „eventlist“.  Taktiež obsahuje telo MIME 

typu „multipart/related“, ktorý nesie MIME typ „application/rlmi+xml“, a ten drží meta 

informácie zdrojového zoznamu [17]. 

3.4 Publikovanie Presence informácií

Po prihlásení užívateľa do platformy IMS aplikácia, z ktorej sa užívateľ prihlasuje, 

zverejní presence informácie užívateľa (presentity). IMS terminál pošle PUBLISH správu 

prostredníctvom protokolu  SIP.  Táto  správa obsahuje v hlavičke  pole   Event,  ktoré sa 

nastaví na hodnotu „presence“, a taktiež obsahuje PIDF.

Správa PUBLISH putuje od IMS terminálu cez P-CSCF k uzlu S-CSCF, ktorý po 

obdržaní správy rozhodne, či je správa určená pre službu presence na základe poľa Event v 

hlavičke,  a  potom správu  smeruje  na  príslušný PS,  na  ktorom sú  presence  informácie 

 30

PUBLISH sip:presentity@example.com SIP/2.0 
To: <sip:presentity@example.com> 
From: <sip:presentity@example.com>;tag=1234wxyz 
Expires: 3600 
Event: presence 
Content-Type: application/pidf+xml

Obrázok 11: Hlavička správy PUBLISH a štruktúra Presence dokumentu

Obrázok 10: Odber presence informácií bez/s RLS
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uložené.  Teda  S-CSCF  pošle  PUBLISH  správu  na  príslušný  Aplikačný  Server,  ktorý 

autorizuje a pošle naspäť odpoveď s kódom 200 (OK), ak prebehne všetko v poriadku.

Ako zdroj  presence  informácií  nemusí  vystupovať  len IMS terminál  koncového 

užívateľa,  ale  môže to  byť  akákoľvek entita  v  sieti.  Tieto  entity  sa nazývajú  Presence 

Network  Agents  (PNA),  vystupujú  ako  užívatelia  a  publikujú  presence  informácie 

prostredníctvom SIP PUBLISH správ, ktoré obsahujú PIDF dokument [3].

3.5 Odber Presence informácií

Na získanie presence informácie o iných užívateľoch alebo iných presence službách 

watcher  (IMS  terminál)  posiela  požiadavky  na  odber  prostredníctvom  správ  SIP 

SUBSCRIBE. Watcher posiela takéto požiadavky buď individuálne pre každú presentitu, 

alebo  môže  poslať  požiadavku  na  svoj  zoznam  užívateľov  (napríklad:  sip: 

friends@example.com).  V  tomto  zozname  sa  nachádzajú  informácie  o  užívateľoch, 

ktorých informácie sa chce watcher dozvedieť [1].

 31

Obrázok 12: Publikovanie presence informácií
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Táto požiadavka bude smerovaná na RLS, ktorý autorizuje požiadavku a extrahuje 

užívateľov zo zoznamu a vykoná individuálny odber  pre každú presentitu  zvlášť.  RLS 

príjme  odbery a  následne  odošle  potvrdzujúci  kód 200 (OK) a   NOTIFY s  prázdnym 

telom.  RLS nedrží  žiadne presence  informácie  o zdrojoch. Keď RLS dostane presence 

informácie od PS, zašle užívateľovi sip správu NOTIFY, ktorá bude obsahovať presence 

informácie o konkrétnej presentite vo formáte XML [1]. 

Zdieľanie presence informácií  si  vyžaduje určitú  úroveň zabezpečenia,  aby bolo 

možné zabezpečiť, že daný užívateľ môže vidieť status iného užívateľa. Tieto pravidlá sa 

dajú definovať na PS, ktorý môže umožniť buď blokovanie odberu presence informácií 

užívateľa,  alebo  pri  nahlásení  odberu  je  užívateľ  vyzvaný  na  to  aby povolil,  prípadne 

zamietol odber svojich presence informácií. Na takúto formu autorizácie sa využíva SIP 

protokol, ktorý v tele obsahuje XML dokument.  Tento dokument obsahuje dve dôležité 

veci: stav dotazu a udalosť, ktorá zapríčinila zmenu stavu z predchádzajúceho na súčasný. 

Rozlišujeme nasledovné stavy:

• Init – žiadny stav nieje alokovaný;

• Terminated – existuje pravidlo, ktoré zakazuje užívateľovi odbery informácií;

• Active  –  existuje  pravidlo,  ktoré  autorizuje  užívateľa  a  umožní  mu  odber 

informácií;
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Obrázok 13: Zistenie presence stavu užívateľov v zozname
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• Pending – ešte nie je stanovené žiadne pravidlo pre daného užívateľa;

• Waiting – podobné ako stav pending, ale hovorí o tom, že užívateľ sa prihlásil  k 

odberu,  avšak  tento  dotaz  expiroval  ešte  predtým,  ako  bolo  vytvorené  nejaké 

autorizačné pravidlo [1].

3.6 Manažment skupín a zoznamy užívateľov

V súčasnosti existuje veľké množstvo zariadení, pomocou ktorých sa dá pripojiť do 

siete.  Od  osobných  počítačov,  notebookov  cez  mobilné  telefóny  po  PDA.  Užívatelia 

očakávajú že rovnaké služby budú dostupné na každom z týchto zariadení.

Existujú dva rôzne prístupy k manažmentu zoznamu užívateľov. Jedným z nich je 

vytvoriť si lokálny zoznam užívateľov na každom zariadení. Nevýhodou tejto stratégie je, 

že ak zmeníme (pridáme, odoberieme, upravíme) kontakt na jednom zo zariadení, zmena 

sa  neprenesie  na  ostatné  a  v  takomto  prípade  musíme  rovnaké  úpravy vykonať  aj  na 

ostatných  zariadeniach,  aby  boli  synchronizované.  To  môže  byť  dosť  otravné.  Ďalšou 

možnosťou je, že sa informácie o zozname užívateľov uložia na server v sieti operátora a 

tým pádom bude dostupný pre konkrétneho užívateľa na všetkých zariadeniach, ktorými sa 

prihlási. Takisto aj zmena nejakej informácie v zozname kontaktov sa nahrá na server, a 

ten umožní synchronizáciu medzi ostatnými zariadeniami.  

Manažment skupín je služba, ktorá umožňuje užívateľom ukladať údaje potrebné 

pre funkčnosť služby v sieti  poskytovateľa.  Rôzne služby ako napríklad presence,  PoC 

alebo  zasielanie  textových  správ  vyžadujú  prístup  k  manipulácii  s  týmito  údajmi  [1] . 

Medzi takéto údaje zaraďujeme napríklad podľa [1]:

• Resource List – zoznam užívateľov (zdrojov), ktorým budú zasielané informácie o 

stave iných užívateľov. 

• Access Policy – dokument, ktorý obsahuje pravidlá na spracovanie komunikačných 

pokusov užívateľa. Príkladom tohto dokumentu je zoznam blokovaných kontaktov 

alebo automatická odpoveď pri PoC.

• Konfiguračné  dáta  pre  doplnkové  IMS  služby  – dokument  obsahujúci 

informácie  o  každej  aktívnej  doplnkovej  službe.  Napríklad  to  môže  byť 

presmerovanie hovorov v prípade, ak je užívateľ nedostupný.
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3.7 XML konfiguračný prístupový protokol – XML Configuration Access 
Protocol (XCAP)

XCAP je protokol, ktorý sa využíva na nahratie užívateľských informácií na XCAP 

server.  XCAP  server  sprístupňuje  tieto  informácie  aplikačným  serverom,  a  tieto  nimi 

uspokojujú požiadavky užívateľov. Užívatelia môžu s informáciami manipulovať,  môžu 

ich  mazať  alebo  upravovať.  Príkladom takýchto  dát  je  zoznam zdrojov (resource  list), 

ktorý  sa  využíva  pri  službe  presence.  XCAP  využíva  HTTP  protokol  na  načítanie  a 

nahratie dokumentu XCAP na server. Informácie nesené v požiadavke sú štruktúrované vo 

formáte XML [1]. 

XCAP využíva operácie prebrané od HTTP na transfer dokumentu na/zo servera. 

Používa na to operácie HTTP PUT, HTTP GET, HTTP DELETE. Každá z týchto operácií 

môže byť aplikovaná buď na celý dokument, jeho časť alebo atribút [1].

XCAP definuje dva funkčné elementy: XCAP klient a XCAP server. XCAP client 

posiela HTTP požiadavky a prijíma HTTP odpovede XCAP server naopak prijíma HTTP 

požiadavky a generuje HTTP odpovede.
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Obrázok 14: Nahranie XCAP dokumentu na server
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Každý XCAP zdroj  na servery je spojený s príslušnou aplikáciou.  K tomu,  aby 

aplikácia  mohla  využívať  zdroje,  je  nutné,  aby tieto  zdroje  dodržovali  sadu konvencií. 

Tieto  konvencie  sú  zahrnuté  v  XML  schéme,  ktorá  definuje  štruktúru  dát.  Všetky 

konvencie  sú  definované  v  aplikačnom použití  (Aplication  Usage).  Aplikačné  použitie 

definuje ako príslušná aplikácia využíva XCAP v interakcií s XCAP serverom [18].

Každé aplikačné  použitie  sa  identifikuje  identifikátorom Application  Unique ID 

(AUID).  Existujú  dva  typy  identifikátorov:  štandardné  a  obchodno-proprietarné. 

Štandardné využívajú sadu značiek definovaných Internet  Assigned Numbers Authority 

(IANA).  Obchodno-proprietárne  sú založené  na prefixe  reverzného doménového  mena. 

Napríklad  example.com doména môže definovať nasledovné AUID  „com.example.foo“. 

Tento typ AUID nie je treba registrovať v organizácií IANA [18]. 

IETF definovala nasledovné aplikačné použitia :

• XCAP aplikačné použitie pre zoznam zdrojov – je špecifikované v [RFC 4826]. 

Definuje  spôsob  manipulovania  so  zoznamom  zdrojov,  ktoré  sa  používajú  pri 

službe presence.

• XCAP aplikačné  použitie  pre  autorizáciu – je  špecifikované  v  [RFC 5025], 

umožňuje klientom špecifikovať autorizačné pravidlá. 

• XCAP  aplikačné  použitie  pre  manipuláciu  s  dokumentami  presence  – je 

špecifikované[RFC 4827], umožňuje užívateľom vykonávať hrubú manipuláciu so 
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PUT /xcap-root/resource-
lists/users/sip:karol@ims3.sip.uniza.sk/resource-lists.xml HTTP/1.1 
User-Agent: UCT IMS Client 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 
Accept: */* 
Content-Length: 233 
Expect: 100-continue 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists">

<list name="friends">
<entry uri="sip:student@ims3.sip.uniza.sk">
<display-name>Student</display-name>
</entry>

</list>
</resource-lists>

Obrázok 15: Príklad uloženia XCAP dokumentu na server

mailto:student@ims3.sip.uniza.sk
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stavom,  čo  je  nastavenie  presence  stavu konfiguráciou  (napr.  použitím XCAP). 

Rozdiel oproti odľahčenej zmene stavu je v tom, že pri odľahčenej zmene stavu sa 

stav mení pomocou viacerých presence požiadaviek: použitím SIP PUBLISH [3]. 

3.7.1 Riešenie OMA pre manažment skupín

V  roku  2005  OMA  dokončila  špecifikáciu  IMS  služieb  PoC  a  Presence.  V 

rovnakom  čase  dokončila  aj  prvú  službu  manažmentu  skupín  XML  Document 

Management.  Toto  riešenie  definovalo  základný  mechanizmus,  ktorý  sprístupňoval 

informácie o užívateľských službách IMS klientom, PoC serverom a Presence serverom. V 

roku 2007 OMA uvolnila ďalšiu verziu XML Documentation Markup (XDM) dokumentov 

– XDM realease 2.0. Táto verzia  mala pridanú podporu pre OMA IM, OMA PoC 2.0 a 

rozšírenú  architektúru,  ktorá  predstavovala  možnosť  rozšírenia  pre  široké  spektrum 

aplikácií. 

Stručný popis základných funkčných entít podľa [19]:

• Dôveryhodný/ Nedôveryhodný XML Document Managemet Client  (XDMC) – 

dôveryhodný XDMC je taký klient, ktorý nevyžaduje uplatnenie bezpečnostného 

mechanizmu.  Typicky  je  XDMC  umiestnený  vo  vnútri  dôveryhodnej  siete. 

Nedôveryhodný XDMC, ktorý  sa  nachádza  mimo  dôveryhodnej  siete,  vyžaduje 

uplatnenie bezpečnostného mechanizmu ako je autentifikácia.
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Obrázok 16: XDM Architektúra podľa OMA
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• Agregačný proxy server (Aggregation Proxy) – slúži ako jediný kontaktný bod 

nedôveryhodného XDMC k tomu, aby získal prístup k XML dokumentom XDMS. 

Smeruje vyhľadávacie požiadavky na vyhľadávací server a XCAP požiadavky ku 

korektnému XDMS alebo serveru pre prepojenie s inými sieťami (Cross-Network 

Server).

• Proxy server pre odber požiadaviek (Subscription Proxy) – entita, ktorá dostáva 

správy o notifikačných zmenách v XML dokumentoch uložených v XDMS, mapuje 

XCAP na SIP adresu príslušného XDMS.

• Vyhľadávací  proxy  server  (Search  Proxy) – prijíma  a  pre-posiela  dotazy  na 

vyhľadávanie  na XDMS a Cross-Network Proxy.

• Server  pre  prepojenie  s  inými  sieťami  (Cross-Network  Proxy) –  vykonáva 

autentifikáciu a autorizáciu pre prístup zo vzdialených sietí. 

OMA rozšírenie pre PIDF

OMA definovala sadu elementov pre použitie v mobilných sieťach, ktoré doplňujú 

štandard PIDF. 

Podľa [3] OMA definuje elementy:

• Willingness - indikuje či je užívateľ ochotný prijímať prichádzajúcu komunikáciu 

od špecifického zariadenia alebo aplikácie. Element môže mať hodnotu open alebo 

closed. 

• Session-participation  indikuje,  či  užívateľ  má  aspoň  jednu  aktívnu  reláciu 

príslušnej služby. Tento element taktiež nadobúda hodnoty open a closed.  

• Session-participation  indikuje,  či  sa  registračný  stav  konkrétnej  prezentity  týka 

príslušnej služby. Môže nadobúdať hodnoty active alebo terminated.  

• Barring-state indikuje či má užívateľ aktivovanú službu blokovania prichádzajúcej 

komunikácie. Môže nadobúdať hodnoty active a terminated.

• Service-description  sa využíva na indikovanie OMA služieb. Element môže mať 

dvoch  potomkov:  service-id  a  version.  Service-id identifikuje  službu  a  môže 

nadobúdať viacero hodnôt definovaných OMA; version popisuje verziu služby. 

• Network-availability indikuje typ siete, z ktorej sa pripája užívateľ. Tento element 

pozostáva z elementu network, ktorý zahŕňa aptribút id. Atribút id je nastavený na 

typ  siete. Môže napríklad nadobudnúť hodnotu  IMS, čo znamená, že patrí medzi 
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aplikácie siete IMS. Element network obsahuje potomka, ktorý nadobúda hodnoty 

active a terminated. Element network-availability je obsiahnutý v elemente device. 

• Presentita  môže  použiť  element  override-willingness,  ktorý poskytuje  možnosť 

nastaviť  službu  willingness pre  všetky  aplikácie.  Ak  je  nastavený  override-

willingness, má prednosť pred nastaveniami ochoty komunikovať na konkrétnom 

zariadení.  Override-willingness nadobúda hodnoty open alebo closed a je zahrnutý 

v komponente person.

Pravidlá pre presence pozostávajú z troch častí: podmienky, akcie a transformácie. 

Podmienky definujú množinu entít watcher, na ktorých sú uplatnené autorizačné pravidlá. 

Identity  sú  definované  prostredníctvom URI alebo  domény.  Druhá časť  akcie  definuje 

manipuláciu  s  odbermi  presence  informácií  (povolené,  blokované,  potvrdené). 

Transformačná časť definuje, ktoré presence informácie sú poskytované, a ktoré môžu byť 

publikované [1]. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
...<tuple id="3bfua"> 

<status> <basic>open</basic> </status> 
<op:willingness><op:basic>open</op:basic> </op:willingness> 
<op:session-participation> <op:basic>closed</op:basic> 

</op:session-participation> 
<op:registration-state>active</op:registration-state> 
<op:barring-state>terminated</op:barring-state> 

<op:service-description> 
<op:service-id>org.openmobilealliance:PoC-session 

</op:service-id> 
<op:version>1.0</op:version> 
</op:service-description> 

<contact priority="0.8"> sip:alice@pc.example.com</contact> 
<timestamp>2005-06-05T07:52:14Z</timestamp> 
</tuple> 
<dm:device id="vjsa43"> 

<op:network-availability> 
<op:network id="IMS"><op:active/></op:network> 

</op:network-availability> 
<dm:deviceID>urn:device:001349038B74</dm:deviceID> 
<dm:note>PC</dm:note> 

</dm:device> 
<dm:person> 

<op:override-willingness>open</op:override-willingness> 
</dm:person> 

</presence> 

Obrázok 17: Príklad použitia rozšírenia OMA PIDF
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OMA  definuje  AUID  „org.openmobilealliance.pres-rules“ pre  odber 

autorizačných  pravidiel  a  „org.openmobilealliance.pub-rules“ pre  publikovanie 

autorizačných pravidiel. Podmienky pre oba identifikátory zahŕňajú identitu odberateľa [1]. 

3.7.1.1 Autorizácia entity watcher

Ak chce watcher odoberať presence informácie o inej entite,  je potrebné aby sa 

uskutočnilo  niekoľko krokov,  ktoré  umožnia  sledovanej  entite  reagovať  na požiadavku 

watchera. 

PUA  najskôr  podpíše  odber  svojich  vlastných  presence  informácií.  Správy 

NOTIFY, ktorá je následne doručená PUA obsahuje všetky entity watcher a autorizačné 

stavy ich  odberov.  Ak sa  rozhodne nová  entita  watcher  odoberať  presence  informácie 

PUA, odošle požiadavku SUBSCRIBE na presence server. Presence Agent (PA) preskúma 

súčasné autorizačné pravidlá presentity a v prípade ak zistí že nie sú definované žiadne 

pravidlá, odošle  správu NOTIFY so stavom „pending“ entite watcher. Rovnako informuje 

aj  presentitu  o  novom  odbere.  Ak  sa  užívateľ  rozhodne  autorizovať  požiadavku,  PA 

vykoná operáciu XCAP čím modifikuje autorizačný presence dokument a zaznamená v 

ňom nové  informácia  o  entite  watcher.  PA potom odošle  správu  NOTIFY so  stavom 

Subscription-State  „active“ entite  watcher.  PA  notifikuje  presentitu  správou,  ktorá 

indikuje stav autorizácie novej entity watcher. 
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<cr:rule id="family"> 
<cr:conditions> 

<cr:identity> 
<cr:id>husband@example.com</cr:id> 
<cr:id>son@example.com</cr:id> 
<cr:id>daughter@exam.com</cr:id> 

</cr:identity> 
</cr:conditions> 
<cr:actions> 

<pr:sub-handling>allow</pr:sub-handling> 
</cr:actions> 
<cr:transformations> 

<provide-all-attributes> 
</cr:transformations> 

</cr:rule>

Obrázok 18: OMA autorizačné pravidlá
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Obrázok  19:  Signalizácia  správ  pri  autorizácií  entity  

watcher
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4 Zasielanie správ v prostredí IMS

Zasielanie  správ  (Instant  Messaging)  je  služba,  ktorá  poskytuje  výmenu  správ 

medzi  dvoma užívateľmi,  ktorá prebieha v reálnom čase.  V súčasnosti  existuje viacero 

služieb,  ktoré poskytujú posielanie správ. Správy môžu mať rôzne formy a niesť rôzne 

informácie od textu až po multimediálne súbory. 

V IMS rozlišujeme dva typy IMS správ: okamžité správy a spojovo orientované 

správy. Každý z týchto typov sa riadi inými pravidlami.

4.1 Okamžité správy

Model okamžitých správ v prostredí IMS je podobný modelu SMS. Tento model je 

definovaný IETF ako rozšírenie pre SIP, ktoré umožňuje  SIP UA zaslať správu inému 

UA. Toto rozšírenie je založené na novej SIP metóde MESSAGE [3]. 

Obsah správy MESSAGE, ktorú vygenerovalo zariadenie UE, je tvorený textom. 

Hlavička správy MESSAGE obsahuje Request-URI s adresou príjemcu správy. Správa je 

potom  smerovaná  cez  infraštruktúru  IMS  až  ku  koncovému  zariadeniu  príjemcu.  V 

prípade, ak je príjemca nedostupný, správa je uložená v sieti IMS na aplikačnom serveri, a 

keď sa adresát správy zaregistruje, aplikačný server mu následne správu doručí[1].

Rovnako  ako  správa  REGISTER  ani  správa  MESSAGE  nevytvára  SIP  dialóg. 

Správy SIP MESSAGE sa správajú ako samostatné požiadavky[3].
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Obrázok 20: Zaslanie okamžitej správy prostredníctvom SIP MESSAGE
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4.2 Spojovo orientované správy

Jednou  zo  základných  služieb   pre  IMS  je  umožnenie  užívateľovi  vytvoriť, 

modifikovať  a  ukončiť  spojenie   prostredníctvom  protokolu  SIP.  Spojovo  orientované 

správy používajú metódu SIP INVITE na zostavenie spojenia, ale v priebehu relácie sa 

neprenášajú multimediálne dáta, ale správy.

Keď UA vytvorí  reláciu  na odosielanie  multimediálneho toku,  mediálne  dáta sa 

prenášajú  prostredníctvom  Real-Time  Transport  Protocol  (RTP).  V  prípade,  že  ide  o 

odosielanie a príjem správ, dáta sú posielané cez Message Session Relay Protocol (MSRP)

[3].

MSRP  je  jednoduchý  textovo  orientovaný  protokol,  ktorého  základnou 

charakteristikou je prenášať dáta prostredníctvom spojovo orientovaných protokolov ako je 

TCP,  SCTP a  TLS.  Dĺžka  správy prenášanej  týmto  protokolom môže  mať  ľubovoľnú 

veľkosť,  pretože  jednou  z  funkcií  tohto  protokolu  je  posielanie  kompletnej  správy 

rozdelenej na malé kúsky, ktoré sú automaticky poskladané na strane príjemcu.

Existujú tri metódy, ktoré využíva MRSP:

1. SEND – posielanie správ ľubovoľnej dĺžky z jedného koncového zariadenia na iné.

2. REPORT – poskytovanie notifikačných správ o doručení.

3. AUTH – používané na autentifikáciu koncového zariadenia.
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Obrázok 21: Vytvorenie relácie na posielanie správ
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MRSP požiadavky a odpovede obsahujú hlavičkové polia, ktoré popisujú napríklad 

identifikáciu správy, cestu k odosielateľovi alebo príjemcovi alebo popisujú obsah správy.

MRSP  štandard  definuje  nové  rozšírenie  pre  SDP  na  popísanie  typu  správy  a 

asociovaných atribútov. MRSP rozširuje SDP pridaním nových atribútov (a) na popísanie 

MRSP relácie.

Parameter  m obsahuje  typ  prenášaného  média,  za  ním  nasleduje  číslo  portu. 

Transportný  protokol  môže  byť  nastavený  na  msrp/tcp  alebo  msrp/tls/tcp.  Posledná 

hodnota poľa m indikuje zoznam médií (napríklad kodek pri prenose audia alebo videa). 

MRSP nastavuje túto hodnotu na hviezdičku „*“ [3].

Zoznam podporovaných MIME typov v správe MSRP SEND je nastavený v riadku 

s parametrom a=accept-types. MSRP podporuje typy message/cpim, text/plain, text/html,  

image/jpg a ďalšie. Hviezdička „*“ na konci zoznamu indikuje, že zoznam podporovaných 

MIME typov nie  je úplný,  vzhľadom na to môže koncové zariadenie poslať správu,  v 

ktorej je zahrnutý iný typ [3].

Pole a=accept-wrapped-types popisuje zoznam MIME typov, ktoré sú akceptované 

iba v prípade, že sú zapuzdrené v inom MIME type. 

Parameter  a-path znázorňuje MSRP URL koncového zariadenia,  ktoré vytvorilo 

SDP. 
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v=0 
o=bob 2890844528 2890844528 IN IP4 bob.example.org 
s=- 
c=IN IP4 bob.example.org 
t=0 0 
m=message 7283 msrp/tcp * 
a=accept-types:message/cpim 
a=accept-wrapped-types:text/plain text/html * 
a=path:msrp://bob.example.org:7283/d9s9a;tcp 
a=max-size=8000 

Obrázok 22: SDP popisujúce MSRP média
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5 Realizácia SIMPLE platformy

Obsah kapitoly sa zameriava na popísanie návrhu a implementácií  vhodnej IMS 

komunikačnej  platformy  na  testovanie  služieb  SIMPLE  v  prostredí  IMS.  Pre  správnu 

funkčnosť systému je potrebné zadefinovať technické aspekty realizácie ako sú napríklad 

IPv4 a IPv6 záznamy v DNS. Ďalšou časťou je nasadenie a inštalácie IMS komunikačných 

prvkov a ich správna konfigurácia. Táto diplomová práca je zameraná na služby SIMPLE, 

preto je nutné pridať do architektúry ďalšie  entity,  ktoré budú spolupracovať s  jadrom 

komunikačnej platformy IMS a budú tieto služby poskytovať. 

Z funkčných entým, ktoré vystupujú v architektúre presence sme sa sústredili na 

dve  konkrétne.  Jednou  z  nich  je  Presence  server,  ktorý  sa  zameriava  na  prijímanie, 

ukladanie a distribuovanie presence informácií. Druhou entitou je XCAP server (v riešení 

v úlohe XDMS servera), ktorého úlohou je manažment skupín a zoznamov zdrojov.

5.1 Systém doménových mien (DNS)

Jedným zo základných  služieb  siete  Transmission  Control  Protocol  (TCP)/IP  je 

služba doménových mien. Je to služba, ktorá prekladá doménové mená na IP adresy. DNS 

je hierarchický distribuovaný databázový systém s množstvom serverov rozmiestnených 

po celom svete.  Distribuovaný systém zmenšuje  veľkosť databázy,  s  ktorou jednotlivé 

servery  pracujú.  Názov  domény  začína  hostiteľským  názvom  a  pokračuje  ku  koreňu 

hierarchie(.). Toto sa nazýva plne kvalifikovaný názov domény (Fully Qualified Domain 

Name (FQDN)), napríklad nil.uniza.sk [20]. 

DNS má v sieti IMS dôležitú úlohu. Všetky entity v sietí IMS, ktoré sú adresované 

cez  SIP  potrebujú  mať  definované  záznamy  v  DNS.  Pre  entity  v  sieti  sú  definované 

nasledovné DNS záznamy [21]:

• Naming  Authority  Pointer  (NAPTR) –  používa  sa  na  získanie  prehľadu  o 

podporovaných IP službách v doméne.

• Service record (SRV) – používa sa na získanie mena a portu/portov špecifickej 

služby v doméne. 

• A / AAAA – používajú sa na získanie IP adresy pre konkrétneho užívateľa.
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5.2 Dostupné riešenia komunikačnej platformy IMS

Jednou z dôležitých kritérií pre analýzu správania služby presence v prostredí IMS 

je výber vhodnej komunikačnej platformy. Vízia IMS je pomerne mladá a stále sa vyvíja. 

Niektorí operátori vyvíjajú svoje vlastné proprietarné riešenia a začínajú s ich postupným 

nasadzovaním. K týmto riešeniam, žiaľ, nemáme prístup. Existuje však veľa projektov, 

ktoré  fungujú v oblasti  čistého VoIP.  Napreduje vývoj  SIP klientov,  proxy serverov a 

iných technológií,  ktoré odpovedajú štandardom IETF. Preto je už možné nájsť entity v 

dostupných  Open Source  projektoch,  ktoré  by  vyhovovali  základným  požiadavkám na 

vybudovanie funkčnej komunikačnej platformy IMS.

5.3 Projekt Open IMS Core 

Open  IMS  Core  je  otvorený  projekt,  ktorý  ponúka  implementáciu  základných 

funkčných prvkov, takzvaných CSCF(Proxy, Interrtogatng, Serving) a odľahčenej verzie 

HSS,  ktoré  spolu  tvoria  základné  elementy  všetkých  IMS/NGN  architektúr.  Tieto 

komponenty  vychádzajú  z  už  existujúcich  Open Source  projektov SIP  Express  Router 

(SER), Tomcat alebo MySQL. Projekt Open IMS Core  nebol pôvodne určený ako produkt 

na  komerčné  použitie.  Jeho  úlohou  bolo  dodať  základnú  implementáciu  koreňových 

prvkov IMS na testovanie IMS technológií, aplikácií a výskumné účely. 
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Obrázok 23: Architektúra riešenia Open IMS Core
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SER je základným stavebným prvkom projektu Open IMS Core.  Je napísaný v 

jazyku C a vystupuje ako výkonný SIP server, podporuje IPv4 aj IPv6. Každý z prvkov 

typu CSCF je implementovaný ako SER modul.  HSS je realizované v programovacom 

jazyku Java, rozhrania HSS sú založené na protokole DIAMETER [22]. 

5.4 Projekt Kamailio s integrovanými IMS modulmi 

Projekt Kamailio vychádza z projektu OpenSER, ktorý sa pôvodne rozdelil na dva 

projekty:  OpenSIPS a Kamailio.  Kamailio  je  voľne  šíriteľný,  výkonný SIP  server  pod 

licenciou GPL, je schopný spracovať tisícky hovorov v priebehu sekundy [23]. 

Kamailio  patrí  do  rodiny  x-SER  (SER,  OpenSER,  Kamailio,  OpenSIPS,  SIP 

Router) projektov, ktoré vychádzajú z projektu SIP Express Router. Kamailio je používaný 

ako  SIP-proxy,  registrar  server  alebo  môže  byť  použitý  ako  aplikačný  server.  Je 

naprogramovaný v jazyku C a pracuje na systémoch z rodiny UNIX a Linux. Je riadený 

skriptovacím jazykom a je veľmi modulárny, vďaka tomu je možné ho ďalej rozširovať. 

Podporuje IPv4, IPv6, UDP, TCP (TLS) a Stream Control Transmission Protocol (SCTP) 

prenosy. Kamailio disponuje aj integrovaným XCAP a MSRP relay serverom [24].

Samotné  Kamailio  plní  funkciu  SIP  servera.  Modularita  Kamailia  umožnila 

vývojárom rozšíriť ho o IMS moduly z projektu Open IMS Core. Vývojári reagovali na 

nedostatky Open IMS Core a snažia sa prebudovať tento projekt tak, aby bol kompatibilný 

s Kamailio. Spojením týchto riešení mohli použiť moduly a infraštruktúru Kamailia (napr. 

Presence infraštruktúru, dialóg moduly) tak aby vytvorili funkčnú IMS platformu [25]. 

Keďže vývoj projektu Open IMS Core je zastavený, rozhodli sme sa vybrať cestou 

rozvíjajúceho sa projektu Kamailio a postaviť platformu na jeho základoch. 

5.5 Inštalácia a konfigurácia platformy IMS na báze Kamailia 

Vzhľadom  na  to,  že  Kamailio  je  dostupné  pre  operačné  systémy  Linux,  ako 

základný operačný systém sme zvolili 32 bitovú distribúciu linuxu Debian 6.0 s jadrom 

2.6.32-5-686 pre všetky servery (S-CSCF, P-CSCF, I-CSCF, AS).

5.5.1 Konfigurácia DNS 

Pre správnu funkčnosť komunikačnej  platformy je nutné aby jednotlivé entity v 

sieti  vystupovali  pod  určitým  doménovým  menom,  čím  sa  zabezpečí  ich  vzájomná 
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viditeľnosť,  ktorá je potrebná pre ich komunikáciu.  Každá entita  (S-CSCF, I-CSCF, P-

CSCF,  HSS)  bude  lokalizovaná  na  vlastnom serveri  a  bude  komunikovať  s  ostatnými 

entitami  pomocou protokolu SIP a na prístup k HSS pomocou protokolu DIAMETER. 

Aplikačný server (presence server/XCAP server) bude umiestnený na rovnakom serveri 

ako databáza HSS. 

Každému uzlu je pridelený IPv4, IPv6 DNS záznam a komunikačný port  5060. 

Všetky servery budú vystupovať v rámci domény ims3.sip.uniza.sk

5.5.2 Inštalácia Kamailio IMS

Základom  komunikačnej  platformy  sú  servery   S-CSCF,  I-CSCF,  P-CSCF  a 

databáza HSS. Kamailio vo verzií v3.1.1 disponuje integrovanými IMS modulmi,  ktoré 

umožňujú vďaka správnej správnej konfigurácií, aby sa server Kamailio správal ako jedena 

z IMS entít x-CSCF. 
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$ORIGIN ims3.sip.uniza.sk. 
@               NAPTR 10 100 "S" "SIP+D2U" "" _sip._udp.pcscf 
@               NAPTR 20 100 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.pcscf 
pcscf           IN      A       158.193.139.25 

pcscf           IN      AAAA    2001:4118:300:122:8401:52ff:fe4c:484e 
_sip.pcscf      IN      SRV 0 0 5060 pcscf 
_sip._udp.pcscf IN      SRV 0 0 5060 pcscf 
_sip._tcp.pcscf IN      SRV 0 0 5060 pcscf 
_sips._tcp.pcscf IN     SRV 0 0 5061 pcscf 

icscf           IN      A       158.193.139.26 

icscf           IN      AAAA    2001:4118:300:122:b89a:acff:fea9:db9a 
_sip            IN      SRV 0 0 5060 icscf 
_sip._udp       IN      SRV 0 0 5060 icscf 
_sip._tcp       IN      SRV 0 0 5060 icscf 
scscf           IN      A       158.193.139.27 

scscf           IN      AAAA    2001:4118:300:122:2ca1:5dff:fef8:8430 
_sip.scscf      IN      SRV 0 0 5060 scscf 
_sip._udp.scscf IN      SRV 0 0 5060 scscf 
_sip._tcp.scscf IN      SRV 0 0 5060 scscf 
hss             IN      A       158.193.139.28 

hss             IN      AAAA    2001:4118:300:122:a0d1:c5ff:fe28:cf34 
presence        IN      CNAME   hss

Obrázok 24: Konfigurácia DNS záznamov 
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Pre  správnu  funkčnosť  architektúry  bolo  nutné,  aby  na  každom  serveri  s  IP 

adresami  158.193.139.25  –  28   bola  nainštalovaná  inštancia  serveru  Kamailio  a  ims 

moduly.  Po  nainštalovaní  Kamailia  adresár  /etc/kamailio/  obsahuje  predpripravené 

konfiguračné súbory pre jednotlivé entity:  pcscf.cfg,  scscf.cfg, icscf.cfg, ktoré obsahujú 

základné  nastavenia.  Správnou  konfiguráciou  týchto  súborov  je  dosiahnutá  funkčnosť 

architektúry.  Konfigurácii,  nastaveniam  a  analýze  platformy  založenej  na  servercoh 

Kamailio s integrovanými IMS modulmi sa vo svojej diplomovej práci s názvom Prototyp 

IMS komunikačnej platformy venuje kolega Bc. Ľubomír Troják. 

5.5.3 Inštalácia a konfigurácia aplikačného servera Kamailio

Úlohou  aplikačného  servera  je  vykonávať  služby,  pričom  prostredníctvom  SIP 

rozhrania komunikuje so serverom S-CSCF. 

Našou prvou voľbou bola inštalácia Kamailia rovnakej verzie ako servery CSCF 

(v3.1.1),  tá  však  obsahovala  implementačné  nedostatky  hlavne  v  integrovanom serveri 

XCAP. Z analýzy tohto riešenia vyplynulo, že sa správa nekorektne - hlavne pri nahratí 

XCAP dokumentu na server a nepodporuje parciálne zmeny v dokumente. Umožňuje iba 

nahratie celého dokumentu vo formáte XML. 

V čase riešenia DP bola uvoľnená nová subverzia servera Kamailio v3.2.0, ktorá 

okrem opravy niektorých chýb priniesla aj mnohé vylepšenia všeobecne, ako aj v oblasti 

SIP SIMPLE presence služieb napríklad [23]:

• XCAP server má podporu pre OMA užívateľské profily a pre uloženie avatara,

• podpora rozšírenia OMA,

• podpora  rozdeľovania  RLS  NOTIFY  požiadavky  do  viacerých  požiadaviek 

NOTIFY a iné.

Inštalácia bola vykonaná na serveri s IP adresou - 158.193.139.28 a doménovým 

menom presence.ims3.sip.uniza.sk. 

Verzia Kamailio 3.2 bola dostupná aj vo forme balíčka pre operačný systém Debian 

na  [26]. Na jej nainštalovanie bolo potrebné absolvovať niekoľko krokov. Najskôr bolo 

nutné  pridať  úložisko,  na  ktorom  sa  nachádzajú  zdrojové  balíky  do  zoznamu  úložísk 

operačného systému. Tento sa nachádza v súbore /etc/apt/source.list.
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Po tom, ako boli zdrojové balíky pridané do zoznamu úložísk, je nutné vykonať 

synchronizáciu  balíkov príkazom  apt-get  update a   pridať GNU Privacy Guard (GPG) 

kľúč.  GPG kľúč zaručuje,  že obsah na žiadnom z  obrazov,  ktoré  poskytujú  inštalačný 

balík, nebol pozmenený. 

Kamailio pri svojej činosti bude potrebovať ukladať a načítavať dáta. V dôsledku 

toho  je  potrebné  nainštalovať  databázový  systém  a  podporu  Kamailia  pre  korektnú 

spoluprácu s databázovým systémom. Ako databázový systém sme zvolili MySQL, ktorý 

vystupuje ako plnohodnotný a veľmi rýchly.  Kamailio  zároveň obsahuje moduly,  ktoré 

zabezpečujú  korektnú spoluprácu  Kamailia  s  databázou MySQL.  Kamailio  s  podporou 

MySQL a samotný databázový server nainštalujeme nasledovne:
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# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.1a _Squeeze_ - Official i386 NETINST 
Binary-1 20110320-15:03]/ squeeze main 

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.1a _Squeeze_ - Official i386 NETINST 
Binary-1 20110320-15:03]/ squeeze main 

deb http://ftp.sk.debian.org/debian/ squeeze main non-free 
deb-src http://ftp.sk.debian.org/debian/ squeeze main non-free 

#deb http://ftp.sk.debian.org/debian/ lenny main 
#deb-src http://ftp.sk.debian.org/debian/ lenny main 

deb    http://ag-projects.com/debian stable main 
deb-src http://ag-projects.com/debian stable main 

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main 
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main 

# squeeze-updates, previously known as 'volatile' 
deb http://ftp.sk.debian.org/debian/ squeeze-updates main 
deb-src http://ftp.sk.debian.org/debian/ squeeze-updates main 

deb http://repository.ng-voice.com lenny main contrib non-free 
deb-src http://repository.ng-voice.com lenny main contrib non-free 

deb http://deb.kamailio.org/kamailio32 squeeze main 
deb-src http://deb.kamailio.org/kamailio32 squeeze main 

Obrázok 25: Zoznam úložísk zdrojových balíkov

#wget http://deb.kamailio.org/kamailiodebkey.gpg 
#apt-key add kamailiodebkey.gpg 
#apt-get update

apt-get install kamailio mysql-server kamailio-mysql-modules
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Po nainštalovaní je potrebná základná konfigurácia na spustenie servera Kamailio. 

Je potrebné upraviť konfiguračný súbor /etc/default/kamailio

Ďalej je nutné editovať súbor /etc/kamailio/kamctlrc 

Na ukladanie  presence  dokumentov  je  potrebné  vytvoriť  dátové  úložisko.  Ako 

databázu  zvozili  MySQL.  Ďalej  je  potrebné  nainštalovať  Kamailio  moduly  na  prácu  s 

MySQL a presence moduly. 

Po  nainštalovaní  prvkov  je  potrebné  špecifikovať  parametre  v  súbore 

/etc/kamailio/kamctlrc, ktoré bude server využívať na pripojenie k databáze. 

Funkcionalita  Kamailia  je  riadená  prostredníctvom  konfiguračného  súboru 

/ect/kamailio/kamailio.cfg. Štruktúra tohto súboru nám umožní jednoducho konfigurovať 

základné  služby.  Nastavenie  jednotlivých  funkcionalít  sa  zabezpečuje  prostredníctvom 
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... 
# Set to yes to enable kamailio, once configured properly. 
RUN_KAMAILIO=yes 

# User to run as 
USER=kamailio 

# Group to run as 
GROUP=kamailio 

# Amount of memory to allocate for the running Kamailio 
server (in Mb) 
MEMORY=64

apt-get install mysql-server kamailio-mysql-modules 
kamailio-presence-modules

SIP_DOMAIN=ims3.sip.uniza.sk 

DBENGINE=MYSQL 
DBHOST=localhost 
DBNAME=openser 
DBRWUSER=openser 
DBRWPW="openserrw" 
DBROUSER=openserro 
DBROPW=openserro 
DBROOTUSER="root" 

INSTALL_EXTRA_TABLES=ask 
INSTALL_PRESENCE_TABLES=ask 
ALIASES_TYPE="DB" 
CTLENGINE="FIFO" 
VERBOSE=1 
PID_FILE=/var/run/kamailio.pid
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konfiguračných direktív #!define. Na pridanie podpory pre MySQL databázu je potrebné v 

tomto konfiguračnom súbore definovať niekoľko premenných.

  Definovanie týchto premenných v konfiguračnom súbore zabezpečí integráciu  a 

nastavenie potrebných modulov. Napríklad zadefinovaním #!define WITH_ALIASDB:

 umožníme Kamailiu využívanie modulu alias_db.so a nastavenie jeho parametrov 

db_url, use_domain.

Aby mohol server Kamailio „počúvať“ na určitom porte a ip adrese, je potrebné 

pridať nasledovné parametre a doménový alias.

Týmito  parametrami  zabezpečíme,  že Kamailio  bude dostupné pre UDP aj  TCP 

komunikáciu na porte 5060 a daných IP adresách.

Server Kamailio spustíme príkazom:
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#!define WITH_MYSQL 
#!define WITH_ALIASDB
#!define WITH_USRLOCDB

#!ifdef WITH_ALIASDB
loadmodule "alias_db.so"
#!endif

#!ifdef WITH_ALIASDB
modparam("alias_db", "db_url", DBURL)
modparam("alias_db", "use_domain", MULTIDOMAIN)
#!endif

alias="ims3.sip.uniza.sk" 
alias="presence.ims3.sip.uniza.sk:5060" 

listen=udp:158.193.139.28:5060 
listen=tcp:158.193.139.28:5060 
listen=udp:2001:4118:300:122:a0d1:c5ff:fe28:cf34:5060 
listen=tcp:2001:4118:300:122:a0d1:c5ff:fe28:cf34:5060 

port=5060
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Z výpisu  je zrejmé,  že server Kamailio  je spustený a  nakonfigurovaný tak,  aby 

obsluhoval komunikáciu na uvedených adresách a portoch.

5.5.4 Integrácia modulov pre službu Presence

Škálovateľnosť  Kamailia  umožňuje  rozširovať  server  o  ďalšiu  funkcionalitu 

prostredníctvom modulov. 

Pri inštalácii a konfigurácii som vychádzal z dokumentácií k modulom na  [26] . 

Inštalácia modulov je možná prostredníctvom príkazu:

Tento  príkaz  nainštaluje  príslušné  moduly,  ktoré  sú  potrebné  pre  funkčnosť 

presence služby. Ak sú moduly nainštalované, je potrebné zadefinovať premennú #!define  

WITH_PRESENCE,  ktorá  umožní  integráciu  a  nastavenie  príslušných  modulov 

presence.so a presence_xml.so do prostredia Kamaila.

Modul  presence.so  implementuje  základnú  funkcionalitu  pre  notifikáciu  SIP 

udalostí.  Tento  modul  obsluhuje  správy  PUBLISH  a  SUBSCRIBE  a  generuje  správy 
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/etc/init.d/kamailio start 

Starting Kamailio: 
loading modules under 
/usr/lib/kamailio/modules_k/:/usr/lib/kamailio/modules/ 
Listening on 
             udp: 158.193.139.28:5060 
             udp: 2001:4118:300:122:A0D1:C5FF:FE28:CF34:5060 
             tcp: 158.193.139.28:5060 
             tcp: 2001:4118:300:122:A0D1:C5FF:FE28:CF34:5060 
Aliases: 
             *: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060:* 
             *: ims3.sip.uniza.sk:* 

kamailio started.

#apt-get install kamailio-presence-modules

#!ifdef WITH_PRESENCE
loadmodule "presence.so"
loadmodule "presence_xml.so"
#!endif
#!ifdef WITH_PRESENCE
# ----- presence params -----
modparam("presence", "db_url", DBURL)

# ----- presence_xml params -----
modparam("presence_xml", "db_url", DBURL)
modparam("presence_xml", "force_active", 0)
#!endif
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NOTIFY.  Podporuje  SIP  udalosti  presence,  presence.winfo,  dialog;sla, ktoré  sú 

definované v module presence_xml. 

• Popis parametrov db_url a force_active

Moduly  presence.so a  presence_xml potrebujú  mať  zabezpečený  prístup  k 

databáze.  Nastavením parametra  db_url prostredníctvom funkcie  modparam umožníme 

modulom  prístup  k  databáze,  ktorej  url  adresa  je  definovaná  ako 

mysql://meno:heslo@ipadresa/nazov_databazy.  Tento  parameter  je  nutné  uviesť  v 

konfiguračnom súbore kamailio.cfg

Nastavenie  parametra  force_active modulu  presence_xml na hodnotu 0 by malo 

zabezpečiť, že pravidlá pre odoberanie presence stavov sú vyžiadané od XCAP servera, 

kde sú tieto užívateľom definované pravidlá uložené. 

• Konfigurácia dátového úložiska pre službu presence

Presence  moduly  používa  databázu  ako  úložisko  pre  presence  informácie. 

Využívajú  na  to  špeciálne  tabuľky,  preto  je  nutné  zmeniť  konfiguráciu 

/etc/kamailio/kamctlrc a pomocou skriptu tieto tabuľky vytvoriť.

Definícia  týchto  premenných  v  súbore  kamctlrc umožní  vytvorenie  tabuliek 

potrebných pre službu presence. Tieto sa vytvoria spustením skritpu:

Zoznam tabuliek vytvorených príkazom kamdbctl je v prílohe 1.

5.5.4.1 Databáza služby Presence

Databáza  obsahuje  tabuľky,  ktoré  využíva  presence  na  ukladanie  a  načítavanie 

informácií  o presentitách (tabuľka presentity),  aktuálnych odberoch presence informácií 

(tabuľka  active_watchers),  o  watcheroch  (tabuľka  watchers)  a  XCAP  (tabuľka  xcap) 

dokumentoch.
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kamdbctl create 

#!define DBURL "mysql://openser:openserrw@localhost/openser"

# Insštalácia špecialných tabuliek pre moduly
INSTALL_EXTRA_TABLES=ask

# Inštalácia tabuliek pre službu presence
INSTALL_PRESENCE_TABLES=ask 
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Tabuľka active_watchers obsahuje informácie o aktuálne sledovaných presentitách, 

ktoré sledujú entity watcher. Informácie v tejto tabuľke sú dočasné, ak sa watcher odhlási 

zo siete, informácie o aktuálne sledovaných presentitách sa vymažú.

Ďalšia  dôležitá  tabuľka  sa  nazýva  presentity  obsahuje  presence  informácie  o 

aktuálne prihlásených entitách. V stĺpci s názvom body sa nachádza presence dokument.

Tabuľka  watcher  obsahuje  informácie  o  entitách  watcher,  ktoré  sa  prihlásili  k 

odberu presence informácií o nejakej entite. V tejto tabuľke môžeme sledovať, že užívateľ 

Karol odoberá informácie o presentite so sip uri sip:student@ims3.sip.uniza.sk. Významnú 

úlohu pri odbere hrá stĺpec status. Ak nejaký watcher odošle požiadavku na odber presence 

informácií  o  presentite,  do  tabuľky  pribudne  riadok,  kde  hodnota  status bude  2.  Čo 

znamená, že watcher nemá oprávnenie odoberať tieto informácie. Túto hodnotu bolo nutné 

v databáze zmeniť na hodnotu 1, aby server Kamailio posielal správy NOTIFY o zmene 

stavu presetntity.

5.5.5 Integrácia modulov pre XCAP server

Moduly potrebné pre sprevádzkovanie  integrovaného servera v Kamailio  riešení 

boli  nainštalované  s  balíčkami  kamailio-presence-modules.  Pre  spustenie  funkcionality 

XCAP je potrebné zadefinovať premennú #!define WITH_XCAP.
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Obrázok 26: Tabuľka aktívnych odberov presence informácií

Obrázok 27: Tabuľka presentít

Obrázok 28: Tabuľka watcher
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Modul xhttp zabezpečuje HTTP/1.0 funkcionalitu. HTTP správy sú zachytávané v 

konfiguračnom súbore zavolaním metódy event_route[xhttp:request]. 

Práve táto metóda event_route[xhttp:request] plní najdôležitejšiu úlohu pri obsluhe 

HTTP  požiadaviek  prichádzajúcich  na  server.  Telo  tejto  metódy  je  v  prílohe  2.  Na 

manažment XCAP požiadaviek využíva metódy:

• xcaps_get(uri, path) – obsluha požiadaviek HTTP GET. Umožní načítanie XCAP 

dokumentu z databázy,

• xcaps_put(uri,  path, doc) – obsluha požiadaviek HTTP PUT na uloženie XCAP 

dokumentu do databázy,

• xcaps_del(uri, path) – vymazanie XCAP dokumentu z databázy.

Parameter uri obsahuje reťazec, na ktorý bola odoslaná HTTP požiadavka napríklad 

„/xcap-root/resource-lists/users/sip:jano@ims3.sip.uniza.sk/index“. Uri sa skladá:

• xcap-root – koreňový URL parameter,

• resource-lists – AUID indikuje, že v dokumente sú uložené informácie o zozname 

kontaktov,

• sip:jano@ims3.sip.uniza.sk –  meno,  pod ktorým sa prihlasuje  užívateľ  k  službe 

XCAP

• index – názov súboru uloženého v databáze vo formáte XML.

• Popis parametrov db_update_period, fallback2db a integrated_xcap_server

db_update_period  parameter  synchronizuje  informácie  o odberateľovi  uložené  v 

pamäti s databázou v stanovenom intervale.
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#!ifdef WITH_XCAPSRV
loadmodule "xhttp.so"
loadmodule "xcap_server.so"
#!endif

#!ifdef WITH_XCAPSRV
# ----- xcap_server params -----
modparam("xcap_server", "db_url", DBURL)
modparam("presence", "fallback2db", 1)
modparam("presence", "db_update_period", 20)
modparam("presence_xml", "integrated_xcap_server", 1)
#!endif
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fallback2db tento parameter  umožňuje  v prípade  ne-nájdenia záznamu v pamäti 

vyhľadať záznam v databáze.

integrated_xcap_server parameter indikuje použitie xcap servera.

Jedným  z  najdôležitejších  parametrov  je  xcap_root, ten  je  v  Kamailiu 

prednastavený na hodnotu „xcap-root“. Tento parameter indikuje relatívnu cestu k službe 

xcap.  V  našom  prípade  je  služba  poskytovaná  na  adrese 

http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-root. 

5.5.6 Integrácia aplikačného servera do prostredia IMS

Aby bol aplikačný server viditeľný v rámci IMS platformy,  je potrebné vytvoriť 

jeho profil v databáze HSS. HSS poskytuje nasledujúce rozhranie na pridanie aplikačného 

servera:
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Obrázok 29: Nastavenie aplikačného servera na HSS
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Na obrázku 12 (publikovanie presence informácií) môžeme vidieť, že sa na serveri 

S-CSCF pri metóde PUBLISH kontrolujú inicializačné kritériá (Initial Filter Criteria). Na 

základe  týchto  kritérií  sa  S-CSCF  rozhodne,  kam  bude  požiadavku  smerovať.  Náš 

aplikačný server má priradený IFC s názvom default_ifc.

Vytvoriť alebo upraviť inicializačné kritéria je možné v sekcií nazvanej  Trigger 

Points.  Definuje  sa  tu  sada  podmienok,  ktoré  musia  byť  splnené,  aby  mohla  byť 

požiadavka presmerovaná určitým smerom.

Combobox v spodnej  časti  dialógu nám umožňuje  vybrať  si  kritériom,  ktoré  sa 

bude kontrolovať.  Kritériá  sú  nasledovné:  Request-URI,  Method,  SIP-Header,  Session-

Case, SDP Line a je možné zvoliť logickú operáciu AND alebo OR, prostredníctvom ktorej 

bude kritérium previazané z predchádzajúcim. 

Takéto nastavenia je potrebné spraviť pre správy PUBLISH, SUBSCRIBE, tak aby 

S-CSCF smerovalo SIP správy, ktorých pole hlavičky bude obsahovať hodnotu presence, 

presence.winfo na aplikačný severrer.
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Obrázok 30: Nastavenie inicializačných filtračných kritérií na HSS
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5.6 IMS klienti

IMS je systém, za ktorého základnou funkcionalitou stoji 3GPP, ETSI, IETF. Tieto 

skupiny  vyvíjajú  štandardy,  ktoré  umožňujú  nárast  multimediálnych  aplikácií  ako: 

presence,  video  konferencie  alebo  textovú  komunikáciu.  Prístup  k  týmto  službám 

sprostredkúvajú  IMS  klienti.  Na  trh  prichádzajú  klienti  dostupní  pre  rôzne  platformy 

(Windows,  Linux,  Android)  a  mali  by  umožňovať  prístup  k  užívateľskému  profilu  a 

rovnako aj k jeho službám. Medzi najznámejších  klientov založených na Open Source 

patria  Boghe  IMS/RCS  client,  iDoubs,  myMonster  TCS,  UCT  IMS  client,  IMS 

Communicator.

Z uvedených  klientov  sme  do riešenia  zahrnuli  Boghe,  Monster.  Stručný popis 

klienta Boghe je v kapitole  5.6.1 a Klienta Monster v kapitole5.6.2. Správy generované 

klientmi sú popísané v kapitole 6.

5.6.1 Boghe IMS/RCS Client

Boghe je IMS klient dostupný pre operačný systém windows. Od verzie 2.0.97.687 

sa nachádza v stabilnej verzii. 

Boghe disponuje adresárom kontaktov, ktorý je definovaný podľa OMA. Umožňuje 

nahrávanie a sťahovanie zoznamu kontaktov prostredníctvom protokolu XCAP. Presence 

je založené  na špecifikácii  OMA SIMPLE Presence 1.1,  ktorá čiastočne používa IETF 

presence dáta model. Boghe ďalej podporuje posielanie krátkych textových správ (SMS), 

chat a posielanie súborov. 
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5.6.1.1 Analýza klienta Boghe

Klient  Boghe  je  spustiteľný  na  operačných  systémoch  Windows.  Na  správnu 

prevádzku  je  potrebné mať  nainštalovaný  .NET framework  3.5  SP1 a   C++ Runtime. 

Boghe pracoval správne na verzií Windows 7, kde generoval všetky potrebné správy pre 

chod služieb Presence a IM. Vyskytli sa problémy pri verzií OS Windows XP, kde klient 

neodosielal požiadavky na správu dokumentov XCAP. Boghe nedisponuje funkcionalitou 

na  ladenie  chýb  (debug mode).  Ak nastane  nejaká chyba,  je  pravdepodobné že  Boghe 

prestane odosielať správy,ale nijako neindikuje chybový stav. Z tohto dôvodu nebolo v 

niektorých prípadoch možne hlbšia analýza problému.

Autorizácia

Klient Boghe má implementovaný mechanizmus na autorizáciu entit  watcher.  V 

spolupráci s Kamailio sa však nespráva korektne. Tok správ je zobrazený na obrázku:

 59

Obrázok 31: Klient Boghe
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Watcher odošle požiadavku na  odber informácií a následne obdrží správu NOTIFY 

s  poľom  hlavičky  Subscription-State:  pending;expires=3670,  ktorá  v  tele  obsahuje 

informácie o entite watcher.

Užívateľ Boghe môže pomocou rozhrania Authorization autorizovať entitu wathcer, 

ktorá sa nachádza v stave pending. 
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Obrázok 32: Autorizácia - klient Boghe

PUA WatcherPS

SUBSCRIBE

200 (OK)
Event: presence

NOTIFY

200 (OK)
Subscription-state: pending

HTTP PUT

500 (Server error)

NOTIFY

200 (OK)
Event: presence.winfo

<?xml version="1.0"?> 
<watcherinfo xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:watcherinfo" version="3" 
state="partial"> 
  <watcher-list resource="sip:karol@ims3.sip.uniza.sk" 
package="presence"> 
    <watcher id="888a1576-7e8e-77c1-3244-faef442498ba" 
event="subscribe" 
status="pending">sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk</watcher> 
  </watcher-list> 
</watcherinfo>

Obrázok 33: Telo správy NOTIFY, sledovanej presentita
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Po tom ako užívateľ povolí odber informácií entite watcher klient Boghe odošle na 

server požiadavku HTTP PUT na pridanie užívateľa do zoznamu kontaktov.

Keď server Kamailio  obdrží  požiadavku pokúsi  sa ju spracovať,  ale  autorizácia 

neprebehne korektne. Na servery Kamailio nastanú nasledovné chyby:

Tento parameter povolí odoberať presence informácie entitám watcher bez overenia 
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Obrázok 34: Autorizačné rozhranie klienta Boghe

PUT /xcap-root/resource-
lists/users/sip:karol@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B@name=%22rcs%22%5D/entry%5B@uri=%22sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk
%22%5D HTTP/1.1 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 
Content-Length: 120 
Connection: Keep-Alive 
User-Agent: XDM-client/OMA1.1 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:karol@ims3.sip.uniza.sk 
Content-Type: application/xcap-el+xml 

<entry uri="sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk" 
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"> 
  <display-name /> 
</entry>

Obrázok 35: HTTP PUT autorizovanie entity watcher

modparam("presence_xml", "force_active", 1)

ERROR: presence_xml didn't find identity tag 
ERROR: presence_xml while extracting tuple node 
ERROR: presence_xml while constructing offline body 
ERROR: presence_xml while parsing the xml body message 
ERROR: presence_xml in function get_final_notify_body 
ERROR: presence in function apply_auth_nbody 
ERROR: presence sending Notify not successful 
ERROR: presence Could not send notify for presence



Diplomová práca, Marek Meliš

5.6.2 Monster IMS Client

Monster  je  multiplatformový  IMS  klient  naprogramovaný  v  jazyku  Java,   v 

súčasnosti dostupný vo verzii 0.9.25. Monster podporuje ukladanie kontaktov na XCAP 

server a umožňuje aj ukladanie osobných informácií o užívateľovi. Monster podporuje aj 

takzvané  MOODs,  je  to  rpid rozšírenie,  ktoré  indikuje  náladu užívateľa.  Rovnako ako 

Boghe aj Monster umožňuje odosielanie krátkych správ (SMS), prenášanie súborov a chat.

5.6.2.1 Analýza klienta Monster

Klient Monter je multiplatformový klient. Bol odskúšaný na operačnom systéme 

Linux aj Windows 7/XP. Na testovaných platformách pracoval v rámci svojich možností 

správne. Je veľmi potrebné mať nainštalované najnovšie Java Runtime Environment (JRE). 

Monster umožňuje spustenie v ladiacom móde, kde je možné vidieť aké spravy posiela, 

prípadne aké chyby nastali. 
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Obrázok 36: Klient Monster
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Autorizácia

Monster nepodporuje autorizáciu entít watcher. V našom riešení by mu teda present 

server  nezasielal  notifikačné  správy a  užívateľ  by nevidel  stav  ostatných  užívateľov  v 

kontakt liste. Preto je nutné „ručne“ modifikovať stĺpec v tabuľke watcher s názvom Status 

v databáze na hodnotu 1 alebo v konfiguračnom súbore nastaviť parameter:

Nastavenie  tohto  parametra  zabezpečí  oprávnenie  odoberať  presence  informácie 

entitám watcher bez overenia (nastaví hodnotu stĺpca Status na 1).

5.6.3 Vyhodnotenie klientov

Každý s  klientov má  určíte  výhody aj  nedostatky.  Stabilnejším a  pokročilejším 

prostredím disponuje klient Boghe, ktorý sa riadi novšími štandardami. 

Vzájomná  spolupráca  klientov  pri  indikovaní  stavu  užívateľa  fungovala  podľa 

požiadaviek.  Nekompatibilia  nastala  v prípade,  keď užívateľ  vytvorí  zoznam kontaktov 

(resource-lists)  klientom Boghe a rovnaký užívateľ sa pokúsi prihlásiť prostredníctvom 

klienta Monster. Monster nedokáže spracovať dokument zaslaný XCAP serverom. Naopak 

ak  vytvoríme  zoznam kontaktov na klientovi  Monster  a  prihlásime sa prostredníctvom 

Boghe,  Boghe  kontakty  spracuje  správne.  Posielanie  krátkych  správ,  súborov  a  chat 

prebehol medzi klientmi korektne.
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modparam("presence_xml", "force_active", 1)

Tabuľka 1: Porovnanie podpory služieb klientov Monster a Boghe

OS  XCAP Podpora XDM Presence SMS Spojované správy

Windows
ANO

XDM pre Zoznamy zdrojov
OMA OMA OMA

XDM Autorizačné pravidlá

Linux
XDM RLS

IETF IETF IETF
XDM Presence obsah
XDM Profil užívateľa

Podporujú oba klienti Monster aj Boghe
Podporuje Boghe 2.0.91.683

Podporuje Monster 0.9.25
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6 Analýza riešenia

V kapitole analyzujeme implementované riešenie služieb SIMPLE v prostredí IMS. 

V prvej časti sa zameriame na službu presence a v druhej na služby zasielania správ.

6.1 Základné požiadavky na službu Presence

Analýza konformnosti  riešenia implementovaného riešenia voči  špecifikácii OMA 

Presence SIMPLE Requirements v1.1.1. 

• Presence služba musí unikátne identifikovať entitu watcher.

• Musí umožňovať presentite indikovať čas kedy vypršia presence informácia ak je 

to potrebné

• Musí umožniť doručenie presence informácií k entite watcher, ktoré budú označené 

časom exspirácie.

• Musí poskytovať paralelný prístup z viacerých terminálov – Architektúra splňuje 

túto podmienku.

• Presence služba musí byť poskytnutá aj v prípade že užívateľ sa nachádza v sieti 

iného operátora.

Implementácie presence služby identifikuje entitu watcher na základe užívateľovho 

mena. V databáze, tabuľka watcher tabuľke obsahuje stĺpec s užívateľským menom entity 

watcher a k nemu je priradená presentita, ktorú sleduje.

Presetntita sa dozvie o platnosti svojich presence informácií od serveru Kamailio, 

ktorý nastavuje ich platnosť na jednu hodinu.

Na základe prílohy 5 a 6, kde sú znázornené notifikačné správy klientov Monster a 

Boghe  oba  klienti  spĺňajú  podmienku  a  obsahujú  pole  Subscription-State:  

active;expires=3370.

Architektúra spĺňa podmienky, užívateľovi sú poskytnuté presence informácia aj v 

prípade, že sa prihlasuje prostredníctvom P-CSCF v inej sieti. 
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6.1.1 Požiadavky na obsah presence informácií

Presence informácie musia:

• byť dostupné v štandardnom formáte presence, aby bola možná interoperabilita v 

sieti, zároveň musia spĺňať formát definovaný IETF,

• byť reprezentované jedným alebo viacerými elementami presence,

• byť  definované  tak,  aby  niesol  nasledovné  základné  informácie:  ochotu 

komunikovať,  predpísanú ochotu komunikovať,  dostupnosť,  sieťovú dostupnosť, 

komunikačnú  adresu,  lokalizáciu,  aktivitu,  možnosti  zariadenia  (komunikačné 

možnosti  napr.  hlas,  text,  multimédia),  časovú zónu, osobné informácie (nálada, 

ikona),

• jasne identifikovať presentitu, ku ktorej sa vsťahujú,

Keďže  presence  informácie  sa  vytvárajú  na  strane  klienta,  v  nasledovnej  časti 

budeme  analyzovať  tieto  dokumenty  a  porovnávať  ich  z  uvedenými  podmienkami.  V 

prílohe 3 a 4 sú presence dokumenty odosielané klientmi Monster a Boghe. 

Oba  klienti  spĺňajú  požiadavku  na  definíciu  presence  informácií  vo  validnom 

formáte XML a dodržiavajú normy definované IETF. 

Klienti Boghe spĺňa požiadavku na obsah informácií, ktoré popisujú stav presentity: 

ochoty komunikovať,  aktivity,  informácií  o sieťovej  dostupnosti,  možnosti  zariadenia  a 

osobné informácie.  Klient  Monster  nepopisuje  lokalizáciu  v sieti  ani  zariadenie  a  jeho 

možnosti.

6.2 Tok signalizačných správ

V  kapitole  sa  venujeme  analýze  signalizačných  správ  implementovanej 

architektúry.  Budeme postupovať analýzou správ na jednotlivých rozhraniach funkčných 

entít a tieto správy porovnávame so špecifikáciou [27]. 

6.2.1 Publikovanie a modifikácia presence informácii

Ak užívateľ zmení svoj stav zariadenie vygeneruje správu PUBLISH, ktorá nesie 

dokument zo zmenami. Úspešná zmena presence informácií je znázornená na obrázku.
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UE môže  publikovať  buď  časť  presence  informácií,  alebo  kompletný  presence 

dokument o presentite na Presence Server.  

• PUBLISH požiadavka UA->P-CSCF

PUBLISH požiadavka UA->P-CSCF klienta  Boghe je v prílohe  10 a PUBLISH 

požiadavka  klienta  Monster  v  prílohe  9.  UE  publikuje  presence  informácie.  Na 

inicializovanie  publikovania  UE vygeneruje  požiadavku  PUBLISH podľa  [RFC 3903], 

ktorá obsahuje presence informácie, ktoré chce publikovať.

Požiadavka musí obsahovať polia:

1. Request-URI – Identifikátor PUI presentity,  ktorej  presence informácie sa budú 

publikovať.

2. Event – Pole event musí obsahovať hodnotu „presence“

3. Content-Type – Pole musí byť nastavené na hodnotu „application/pidf+xml

Telo správy PUBLISH nesie upravený presence stav, ktorý je formovaný v RFC 

3863, RFC 4480, RFC 5196, RFC 4482, RFC 5263, RFC 4479.

Klienti Boghe a Monster používajú rozšírenie SIP RPID do dokumentu PIDF. Toto 

rozšírenie popisuje prídavné informácie o presentite a jej kontaktoch[28]. 
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Obrázok 37: Publikovanie presence informácií
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Oba  klienti  používajú  RPID  rozširujúci  element  <activities>.  Tento  element 

popisuje, v akej činnosti sa práve užívateľ nachádza. Skladá sa z jedného a lebo viacerých 

vnorených  elementov,  ktoré  indikujú  konkrétny  stav  napr.:  <busy>,  <breakfast>, 

<other>[28]. 

Klient  Monster  môže  použiť  rozširujúci  element  RPID <mood>,  ktorý  popisuje 

náladu presentity a <status-icon> obsahujúci obrázok (ikonu), ktorá reprezentuje aktuálny 

stav užívateľa alebo služby[28]. 

Klient  Boghe  využíva  element  pre  definovanie  možnosti  zariadenia<devcaps>, 

ktorý je formulovaný v  [29]. Tento element popisuje charakteristiku zariadenia a mal by 

byť lokalizovaný v PIDF dokumente ako potomok elementu <device> z menného priestoru 

urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model. Element môže obsahovať potomkov <mobility> a 

<description>. Boghe využíva element <mobility> s vnoreným elementom <supported>. 

na definovanie mobility zariadenia. Element <supported> môže mať dvoch potomkov:

1. <fixed> - indikuje, že zaridenie je stacionárne,

2. <mobile> - indikuje, že zariadenie sa môže pohybovať spolu s užívateľom

Klienti  Boghe  a  Monster  splňujú  podmienky  kladené  na  publikovanie  presence 

informácií.

• PUBLISH požiadavka P-CSCF->S-CSCF
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<rpidf:mood id="mo1"><rpidf:mean /></rpidf:mood>
<rpidf:status-icon opd:etag='"sr-1335373807-3232-3"'> 

http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/org.openmobilealliance.pres-
content/users/sip:student&#64;ims3.sip.uniza.sk
/rcs_status_icon 

</rpidf:status-icon>

<rpid:activities> 
      <rpid:busy /> 
</rpid:activities>

   <caps:devcaps> 
      <caps:mobility> 
        <caps:supported> 
          <caps:fixed /> 
        </caps:supported> 
      </caps:mobility> 
    </caps:devcaps>

http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
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PUBLISH požiadavka UA->P-CSCF klienta  Boghe je v prílohe  12 a PUBLISH 

požiadavka klienta Monster v prílohe 11.

P-CSCF  vyhľadá  informácie  o   PUI,  ktoré  boli  uložené  pri  registrácií.  Ak  je 

užívateľ registrovaný, PUBLISH správa je zaslaná na S-CSCF a do hlavičky SIP správy je 

pridané pole Route: <sip:orig@scscf.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr> – klienti aj architektúra sa 

správajú podľa požiadaviek.  

• Kontrola inicializačných kritérií

S-CSCF skontroluje profil služieb presentity, ktorá žiada o publikovanie presence 

informácií a inicializuje filtračné kritéria z HSS. Pre užívateľa  karol@ims3.sip.uniza.sk sú 

filtračné kritéria nasledovné:

1. Metóda = PUBLISH.

2. Event = „presence“.

3. Request-URI = sip:karol@ims3.sip.uniza.sk.

Tieto  kritériá  informujú  S-CSCF o  tom,  že  má  správu  PUBLISH smerovať  na 

presence server v našom prípade presence.ims3.sip.uniza.sk. 

• PUBLISH S-CSCF - > PS

PUBLISH požiadavka S-CSCF->PS klienta Monster je v prílohe  13 a PUBLISH 

požiadavka klienta Boghe v prílohe 14.

Autorizácia na PS

PS vykoná  autorizačnú  kontrolu,  skontroluje  IOI  parameter,  aby zabezpečil,  že 

presence informácie publikuje len oprávnená presentita. 

• 200(OK) odpoveď PS->S-CSCF

PS  posiela  odpoveď  naspäť  S-CSCF.  200OK  odpoveď  PS->  S-CSCF  klienta 

Monster je v prílohe 13 a PUBLISH požiadavka klienta Boghe v prílohe 14.

• 200(OK) odpoveď S-CSCF->P-CSCF 

S-CSCF pošle sip správu na P-CSCF.

• 200(OK) odpoveď P-CSCF->UE 

P-CSCF pošle SIP správu na UE.
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6.2.2 Odber presence informácií a notifikácia

Odber  presence  informácií  demonštrujeme  na  príklade,  v  ktorom  sa  watcher 

(sip:palo@ims1.sip.uniza.sk) nachádza v inej doméne (ims1.sip.uniza.sk) ako presentita, o 

ktorej  chce  dostávať  informácie.   Táto  presentita  (sip:student@ims3.sip.uniza.sk)  sa 

nachádza v doméne ims3.sip.uniza.sk

• SUBSCRIBE požiadavka UE->P-CSCF

SUBSCRIBE  požiadavka  UA->P-CSCF  klienta  Monster  je  v  prílohe  17 a 

SBSCRIBE požiadavka kllienta Boghe v prílohe 18.

Watcher  (UE)  má  záujem  odoberať  presence  informácie  o  presentite.  Na 

inicializáciu odberu UE vygeneruje SIP správu SUBSCRIBE, ktorá obsahuje v hlavičke 

pole Event s hodnotou „presence“. Tak indikuje, že má záujem dostávať notifikácie.

1. Request-URI  –  PUI  užívateľa,  o  ktorého  presence  informácie  má  odberateľ 

záujem.

2. Event – toto pole obsahuje hodnotu „presence“.
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3. Accept – toto  pole  obsahuje  hodnotu  „application/pidf+xml“ alebo 

„application/pidf-diff+xml“ ak ide o parciálnu notifikáciu.

4. To – rovnaká hodnota ako Request-URI.

Boghe i Monster a architektúra spĺňajú požadované podmienky

• SUBSCRIBE požiadavka P-CSCF -> S-CSCF

P-CSCF  vyhľadá  informácie  o   PUI,  ktoré  boli  uložené  pri  registrácii.  Ak  je 

užívateľ registrovaný SUBSCRIBE správa je zaslaná na S-CSCF a do hlavičky SIP správy 

je pridané pole Route: <sip:orig@scscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 

Architektúra sa správa podľa požiadaviek viď príloha  11,  12, kde je znázornená 

komunikácia medzi UE a P-CSCF.

Kontrola inicializačných kritérií

S-CSCF  skontroluje  profil  služieb  odberateľa,  ktorý  žiada  odber  presence 

informácií,  pretože  adresa  cieľovej  presentity  nie  je  v  doméne  operátora,  S-CSCF 

nepredpokladá vyhľadanie AS v databáze HSS.

• SUBSCRIBE požiadavka S-CSCF->I-CSCF

S-CSCF#1 vykoná analýzu cieľovej adresy a zistí sieť operátora, ktorému cieľová 

adresa patrí. Pretože pôvodný operátor si neželá skryť vnútornú konfiguráciu, S-CSCF#1 

zašle SUBSCRIBE požiadavku priamo na I-CSCF#2 v cieľovej sieti. 

Architektúra sa správa podľa predpokladov v prílohe 18 hlavička sip správy klienta 

Boghe, ukazuje prechod sip správy z S-CSCF#1->I-CSCF#2.

• Dotazovanie na lokalizáciu užívateľa

I-CSCF#2 pošle dotaz na, HSS aby našlo S-CSCF#2, ktorý je priradený cieľovému 

užívateľovi. HSS odpovie na dotaz adresou S-CSCF#2 pre koncového odberateľa. Podľa 

[27] sú parametre dotazu nasledovné.

Zdroj a cieľ Information element 

name

Information source in 

SIP SUBSCRIBE

Description

I-CSCF -> HSS Verejná identita 

používateľa

Request-URI Tento element indikuje verejnú 

identitu používateľa

Tabuľka 2: Parametre dotazu na lokalizáciu používateľa z I-CSCF na HSS
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Zdroj a cieľ Information element 

name

Mapovanie SIP hlavičky 

v SIP SUBSCRIBE

Description

HSS -> I-CSCF Meno S-CSCF Pole Route hlavičky Tento element indikuje verejnú 

identitu používateľa

Tabuľka 3: Parametre dotazu na lokalizáciu používateľa z HSS na I-CSCF

Architektúra sa správa podľa požiadaviek, do hlavičky SIP správy sa doplnilo pole 

Route: <sip:scscf2.ims3.sip.uniza.sk:5060> (príloha 19), čo je SCSCF príslušnej presentity 

(užívateľ student) v doméne ims3.sip.uniza.sk.

• SUBSCRIBE požiadavka I-CSCF ->S-CSCF

I-CFCF#2 zašle požiadavku SUBSCRIBE na S-CSCF#2 (príloha 19).

  Kontrola inicializačných kritérií

S-CSCF#2  skontroluje  profil  odberateľa  a  inicializuje  filtračné  kritériá.  Pre 

užívateľa  karol@ims3.sip.uniza.sk sú filtračné kritériá nasledovné:

1. Metóda = SUBSCRIBE.

2. Event = „presence“.

3. Request-URI = student@ims3.sip.uniza.sk.

Tieto kritériá informujú S-CSCF#2 o tom, že má správu SUBSCRIBE smerovať na 

presence server v našom prípade „presence.ims3.sip.uniza.sk“. 

• SUBSCREIBE požiadavka S-CSCF->PS

S-CSCF#2 smeruje správu na PS.

Autorizácia entity watcher

PS vykoná autorizačnú kontrolu na to, aby zabezpečil, že daná entita watcher má 

povolenie  odoberať  presence  informácie  cieľového  užívateľa,  ak  sú  tieto  podmienky 

splnené, zašle 200(OK) odpoveď na S-CSCF.

V prípade,  že autorizácia  zlyhala,  presence server odpovie správami s kódovým 

označením 2xx alebo 4xx na S-CSCF, v závislosti na nastavení súkromia presentity,  od 

ktorej má odberateľ záujem odoberať presence informácie.

• 200(OK) odpoveď PS->S-CSCF -  PS odosiela odpoveď na S-CSCF#2 (príloha 

20).

• 200(OK)  odpoveď  S-CSCF->I-CSCF -  S-CSCF#2  posiela  odpoveď  na  I-

CSCF#2.
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• 200(OK) odpoveď I-CSCF->S-CSCF - I-CSCF#2 posila odpoveď na S-CSCF#1.

• 200(OK)  odpoveď  S-CSCF->P-CSCF -  S-CSCF#1  posiela  odpoveď  na  P-

CSCF#1.

• 200(OK) odpoveď P-CSCF->UE -  P-CSCF#1 posiela  odpoveď na na watcher 

agenta v UE.

• NOTIFY požiadavka PS->S-CSCF

Akonáhle  PS  odošle  200(OK)  odpoveď,  ktorou  akceptuje  prihlásenie  k  odberu 

presence  informácií,  posiela  správu  NOTIFY s  aktuálnym  stavom presence  informácií 

požadovanej presentity. Správa NOTIFY by mala byť poslaná na S-CSCF#1.

V našej implementácií však správa NOTIFY putuje od PS na S-CSCF#2 a až S-

CSCF#2 zasiela správu na S-CSCF#1.

 Na základe   poľa Accept  v hlavičke správy SUBSCRIBE sa PS rozhodne, či 

poslať parciálnu notifikáciu na zmenu presence informácií.  V našom prípade malo pole 

Accept v správe SUBSCRIBE hodnotu „application/pidf+xml“, čiže presence server pošle 

kompletné  presence  informácie  o  stave  presentity  (užívateľ  student v  doméne 

ims3.sip.uniza.sk), čo je zrejmé aj z prílohy21. 
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• NOTIFY požiadavka S-CSCF#1 -> PCSCF#1 -> UE

• 200(OK)UE -> P-CSCF#1->S-CSCF#1->S-CSCF#2->PS

6.2.3 Signalizácia založená na HTTP protokole, manipulácia s XCAP dokumentom

V kapitole uvedieme signalizačný tok týkajúci sa manipulácie s presence dátami 

prostredníctvom  XCAP.  Kvôli  prehľadnosti  bude  znázornená  iba  interakcia  medzi 

UE(XCAP klient) a AS(XCAP server). 

• XCAP GET požiadavka – dotaz na stiahnutie XCAP dokumentov

Klienti Boghe a Monster v prípade, že majú definovaný XCAP server, v prvom 

rade po zaregistrovaní do IMS skontrolujú zdroje na XCAP serveri zaslaním HTTP GET 

požiadavky. Ak sa zdroje na serveri nenachádzajú, obdržia odpoveď s kódom HTTP/1.1 

404  Not  found  podobne  ako  v  prílohe  23,  v  opačnom  prípade  obdrží  klient  správu 

HTTP/1.1 200 (OK). 

Boghe  klient  má  implementované  požiadavky  na  XCAP  dokumenty  s  AUID: 

resource-lists (zoznam  kontaktov),  rls-services,  org.openmobilealliance.pres-

rules(autorizačné pravidlá definované užívateľom). 

Monster  klient  má  implementované  požiadavky  na  XCAP dokumenty  s  AUID: 
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Obrázok 40: Manipulácia s XCAP dokumentom

XCAP PUT

UA (XCAP client) AS(XCAP server)

XCAP 201 (Created)

XCAP PUT

XCAP 201 (OK) 

XCAP DELETE

XCAP 200 (OK)

XCAP GET

XCAP 200 (OK)

GET /xcap-root/resource-lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index
GET /xcap-root/org.openmobilealliance.pres-
rules/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/pres-rules
GET /xcap-root/rls-services/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index
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• XCAP PUT požiadavka - server vytvorenie zoznamu zdrojov

Ak klienti  obdržia správu 404 Not found, následne pre základné formáty AUID 

vygenerujú  požiadavku  HTTP  PUT  a  uložia  dokumenty  na  XCAP  server.  Podľa 

špecifikácie  by  mali  obdržať  odpoveď  201  (Created),  Kamailio  server  však  na  tieto 

požiadavky odpovedá správou 200 (OK), čo je zrejmé z prílohy 24.

Boghe vytvára XCAP dokumenty pre všetky AUID  (resource-lists, rls-services,  

org.openmobilealliance.pres-rules),  pričom  vytvára  predvolené  skupiny:  All  Contacts,  

Blocked  Contacts,  Revoked  Contacts,  OMA  All  Contacts,  OMA  BuddyList.  Každá  zo 

skupín je identifikovaná podľa parametra name. Do týchto skupín vkladá predvoleného 

užívateľa ( v našom prípade medvedik@ims3.sip.uniza.sk).

Každá požiadavka PUT nesie Content-Type príslušného AUID:

1. resource-lists – application/resource-lists+xml,

2. org.openmobilealliance.pres-rules – application/auth-policy+xml

3. rls-services - application/rls-services+xml

Monster  vytvára  XCAP  dokument  iba  pre  AUID  resource-lists a  vytvorí 

predvolenú skupinu: Friends. 

• XCAP PUT požiadavka – aktualizácia XCAP dokumentu

V prípade, ak sa užívateľ rozhodne pridať nového užívateľa alebo skupinu, klienti 

Boghe a Monster neodosielajú celý dokument, ale iba jeho časť. Server vykoná úpravy v 

XCAP  dokumente  a  zašle  odpoveď  200  (OK).  Príklad  požiadavky,  ktorá  vykoná 

aktualizáciu skupiny friend a pridá nový kontakt zo sip uri: sip:karol@ims3.sip.uniza.sk je 

nasledovný:
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GET /xcap-root/resource-lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index
GET /xcap-root/org.openmobilealliance.pres-
content/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/rcs_status_icon
GET /xcap-root/org.openmobilealliance.user-
profile/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/user-profile

PUT /xcap-root/resource-lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index
PUT /xcap-root/org.openmobilealliance.pres-
rules/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/pres-rules
PUT /xcap-root/rls-services/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index

PUT /xcap-root/resource-lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index
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• XCAP DELETE požiadavka - vymazanie údajov

Požiadavka XCAP DELETE umožní vymazanie kontaktu zo zoznamu kontaktov. 

Jej štruktúra je nasledovná.

6.3 Základné požiadavky na IM

V kapitole analyzujeme správanie architektúry, IMS klientov a ich implementácie 

služiebzy IM. Opierame sa pri tom o požiadavky zo špecifikácie OMA [30].

6.3.1 Požiadavky na IM klientov

IM klienti musia:
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PUT /xcap-root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B%40name=%22friends%22%5D/entry%5B%40uri=%22sip%3Akarol
%40ims3.sip.uniza.sk%22%5D HTTP/1.1 
X-XCAP-Asserted-Identity: sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk 
Content-Type: application/xcap-el+xml 
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1-rc1 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 
Content-Length: 133 

<entry uri="sip:karol&#64;ims3.sip.uniza.sk" 
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"><display-
name>Karol</display-name></entry>

HTTP/1.1 200 OK 
Via: SIP/2.0/TCP 158.193.139.187:50253 
ETag: "sr-1336306719-8885-17" 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0

DELETE /xcap-root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B%40name=%22Kamarati%22%5D/entry%5B%40uri=%22sip%3Astudent
%40ims3.sip.uniza.sk%22%5D HTTP/1.1 
X-XCAP-Asserted-Identity: sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk 
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1-rc1 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 

HTTP/1.1 200 OK 
Via: SIP/2.0/TCP 158.193.139.187:50256 
ETag: "sr-1336306719-8888-15" 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0
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1. podporovať  generovanie  správ  SIP  REGISTER,  ktoré  musia  zahŕňať  v  poli 

hlavičky  Contact  nasledovné  hodnoty:  „+g.oma.sip-im.large-message  “, 

„+g.oma.sip-im  “,  „+g.oma.sip-im.system-message  “,  na  indikovanie  podpory 

správ,

2. uvádzať Verziu klienta v REGISTER správe v tvare User-Agent: IM-client/verzia-

produktu nazov-produktu/verzia

Bod  1.  Monster  nespĺňa.  Dané  hlavičky  vynecháva.  Boghe  tento  bod  spĺňa  a 

Contact definuje nasledovne:

 Bod 2. Monster neuvádza verziu v korektnom formáte. Boghe podmienku spĺňa.

6.3.2 Zasielanie SIP MESSAGE správ

IM klienti musia:

1. uvádzať hodnotu  „+g.oma.sip-im “  do poľa  Accept-Contact hlacičky správy SIP 

MESSAGE

2. musí uvádzať môže uvádzať poľe hlavičky P-Preferred-Identity 

3. uvádzať Verziu klienta v MESSAGE správe v tvare User-Agent: IM-client/verzia-

produktu nazov-produktu/verzia

4. musí uvádzať „id“ v poli hlavičky Privacy ak je vyžadovaná anonymita,

5. ak je SIP MESSAGE posielaná  jednému užívateľovi,  musí  obsahovať SIP URI 

daného  užívateľa  v  hlavičke  Request-URI. Ak  sa  posiela  správa  viacerým 

užívateľom, musí obsahovať zoznam zdrojov (resource list) s užívateľmi.

Boghe spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky. Boghe neimplementuje hromadné 

rozosielanie správ. Správa, odosielaná klientom Boghe vyzerá nasledovne:
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Boghe: User-Agent: IM-client/OMA1.0 Boghe/v2.0.97.687
Monster: User-Agent: monster Version: 0.9.25

Contact: 
<sip:karol@158.193.139.216:58057;transport=udp>;expires=600000;+g.oma.sip
-im;language="en,fr";+g.3gpp.smsip;+g.oma.sip-im.large-message;audio;
+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.gsma-vs";
+g.3gpp.cs-voice
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Klient Monster sa nespráva podľa podmienok stanovených v štandardoch OMA pre 

zasielanie krátkych správ. Hlavička správy odosielanej klientom Monster je nasledovná:

Z hľadiska IMS by posielanie krátkych správ (IM) malo smerovať na aplikačný 

server, ktorý by mal správy akceptovať a v prípade, že užívateľ nie je dostupný uložiť ich v 

databáze  a  odoslať  mu  ich  neskôr.  V  našom  riešení  server  Kamailio  nemá  túto 

funkcionalitu  implementovanú,  preto  sú  správy  SIP  MESSAGE  smerované  cez  IMS 

platformu až ku koncovému zariadeniu.
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Obrázok 41: Zaslanie správy SIP MESSAGE

UA P-CSCF S-CSCF I-CSCF

MESSAGE

UA2

MESSAGE

MESSAGE

MESSAGE

MESSAGE

MESSAGE

200(OK)

200 (OK)

200(OK)

200(OK)

200(OK)

200(OK)

MESSAGE sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
From: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>;tag=3727531 
To: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk>
CSeq: 1777 MESSAGE 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 
Content-Type: text/plain 
Privacy: none 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 Boghe/v2.0.97.687 
P-Preferred-Identity: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>

MESSAGE sip:karol@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
From: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk>;tag=1013 
To: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>
CSeq: 11 MESSAGE 
Route: <sip:orig@scscf.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Content-Type: text/plain 
User-Agent: monster Version: 0.9.25 
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Správa putuje od zariadenia UA cez P-CSCF na S-CSCF, ktorý vykoná analýzu 

správy a zistí či sa nachádza užívateľ v danej doméne a je zaregistrovaný. Následne správa 

putuje na I-CSCF->S-CSCF->UA2. UA2 obdrží správu a zašle potvrdenie o prijatí 200 

OK.

6.3.3 Spojovo orientované správy

IM klient musí:

1. uvádzať hodnotu  „+g.oma.sip-im “  poľi  Accept-Contact  hlavičky SIP správy pre 

metódy:  INVITE,OPTIONS,BYE,CANCEL,ACK a v poli Contact,

2. musí uvádzať „id“ v poli hlavičky Privacy ak je vyžadovaná anonymita,

3. uvádzať možnosť  „timer“ v poli Supported hlavičky správy,

4. uvádzať hodnotu „uac“ v poli hlavičky Session-Expires

Boghe spĺňa body 1,2. Neuvádza hlavičke pole  Session-Expires  a v poli  Supported 

hodnotu timer. Príklad správy INVITE pri zakladaní spojenia:

Klient  Monster  sa  nespráva  podľa  špecifikácie  OMA.  Príklad  správy  INVITE 

klienta Monster:
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INVITE sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
From: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>;tag=3802468 
To: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk> 
Contact: <sip:karol@158.193.139.231:56871;transport=udp>;
+g.oma.sip-im;language="en,fr" 
CSeq: 28876 INVITE 
Content-Type: application/sdp 
Privacy: none 
P-Access-Network-Info: ADSL;utran-cell-id-3gpp=00000000 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 Boghe/v2.0.97.687 
P-Preferred-Identity: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk> 
Supported: 100rel

IINVITE sip:karol@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
CSeq: 19 INVITE 
From: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk>;tag=1025 
To: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk> 
Content-Type: application/sdp 
Contact: "medvedik" <sip:medvedik@158.193.139.187:5060> 
User-Agent: monster Version: 0.9.25 
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6.3.3.1 Stabilizácia spojenia

IM klient pri posielaní správy SIP INVITE musí :

1. podporovať  generovanie  SIP  INVITE  správ  a  nastaviť  do  Request-URI adresu 

užívateľa, ktorému bude správa zaslaná,

2. ak je správa posielaná viacerým užívateľom, musí užívateľov štrukturalizovať do 

zoznamu zdrojov (resource list) a v Request-URI uviesť Conference-factory-URI,

3. ak je správa poslaná skupine, musí do Request-URI uviesť identitu skupiny,

4. musí do obsahu správy SIP INVITE zahrnúť MIME SDP a nastaviť atribút v SDP 

a=sendonly/a=sendrecv.

Klient  Boghe spľňa  body 1,3,4.  Boghe nepodporuje  konferenčný chat.  INVITE 

správa klienta Boghe:

Klient Monster nepodporuje konferenčný chat, a pri metóde INVITE uvádza v poli 

hlavičky Request-URI adresu cieľového užívateľa, ale neobsahuje parameter  a=sendrecv. 

INVITE správa klienta Monster:

UA najskôr vytvorí požiadavku na komunikáciu formou správy SIP INVITE, ktorá 
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INVITE sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
From: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>;tag=3802468 
To: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk> 
...
v=0 
o=doubango 1983 678901 IN IP4 158.193.139.231 
s=- 
c=IN IP4 158.193.139.231 
t=0 0 
m=message 49494 TCP/MSRP * 
c=IN IP4 158.193.139.231 
a=path:msrp://158.193.139.231:49494/3819185;tcp 
a=connection:new 
a=setup:actpass 
a=accept-types:text/plain message/CPIM 
a=accept-wrapped-types:text/plain image/jpeg image/gif image/bmp 
image/png 
a=sendrecv

INVITE sip:karol@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
CSeq: 14 INVITE 
From: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk>;tag=1016 
To: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk> 
... 
v=0 
o=medvedik 3545367875 3545367875 IN IP4 158.193.139.187 
s=A Funky MONSTER Stream 
t=0 0 
m=message 7394 TCP/MSRP * 
c=IN IP4 158.193.139.187 
a=accept-types:text/plain 
a=path:msrp://158.193.139.187:7394/270a2bdb12c09389;tcp
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Po  stabilizovaní  spojenia  UA  pošle  správu  MSRP  SEND,  na  ktorú  dostane 

odpoveď 200 Success. Formát MRSP je nasledovný:
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MSRP 5faee8a69e620438 SEND 
To-Path: msrp://172.16.1.100:7394/b34a6a2bbb9be545;tcp 
From-Path: msrp://172.16.1.99:7394/1a59856d23f15571;tcp 
Message-ID: 67b65570f34ac883 
Byte-Range: 1-4/4 
Content-Type: text/plain 

ahoj 
-------5faee8a69e620438$ 
MSRP 5faee8a69e620438 200 Success 
To-Path: msrp://172.16.1.99:7394/1a59856d23f15571;tcp 
From-Path: msrp://172.16.1.100:7394/b34a6a2bbb9be545;tcp 
-------5faee8a69e620438$ 

Obrázok 42: Signalizačné správy zasielania spojovaných správ

UA P-CSCF S-CSCF I-CSCF UA2

INVITE
INVITE

INVITE
200(OK)

200(OK)
200(OK)

INVITE
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200(OK)

200(OK)

ACK

MSRP SEND

MSRP OK

MSRP SEND

MSRP OK



Diplomová práca, Marek Meliš

7 Záver

S rozvíjajúcim sa odvetvím informačno-komunikačných sietí prichádzajú na svet 

nové technológie a štandardy. Konvergencia služieb a prístupových sietí vedie k novej ére 

komunikácie  založenej  na  modeli  siete  NGN,  v  ktorej  užívatelia  budú  mať  možnosť 

jednoduchšieho prístupu k informáciám. 

Hlavným  cieľom  diplomovej  práce  bolo  preskúmanie  a  implementácia 

komunikačnej  platformy,  ktorá podporuje služby SIMPLE a jej nasadenia do prostredia 

IMS. Bolo zvolené riešenie založené na projekte Kamailio. Kamailio je výkonný systém, 

ktorý vďaka svojej modularite môže integrovať viac služieb do jedinej platformy.  Je to 

Open Source projekt, ktorý s každou novou verziou prináša mnohé zlepšenia. S vývojom 

prichádzajú  aj  implementačné  chyby  a  na  niektoré  sme  pri  riešení  diplomovej  práce 

narazili. 

Pre  realizáciu  platformy  aplikačného  servera  bolo  potrebné  oboznámiť  sa  s 

modulmi, ktoré ponúka Kamailio pre služby Presence a správne nakonfigurovať sever. S 

dostupných modulov sme zvolili  moduly na sprevádzkovanie služby Presence a XCAP 

servera.  Na  základe  konfigurácie  HSS  sme  prepojili  aplikačný  server  Kamailio  s 

architektúrou IMS. Kamailio úlohu aplikačného servera splnil a umožnil IMS užívateľom 

pristupovať k službám Presence a k zdrojom uloženým na serveri. Súčasťou práce je aj 

analýza správania IMS klientov a architektúry vzhľadom na služby SIMPLE a porovnanie 

tohto  správania  so  špecifikáciami.  Analyzovali  sme  klientov  Boghe  a  Monster.  Z 

výsledkov  vyplynulo,  že  najlepšie  vlastnosti  pre  služby SIMPLE v IMS implementuje 

klient Boghe, ktorý pracuje v súlade so špecifikáciami OMA. 

V  súčasnosti  sa  vyvíja  nová  verzia  systému  Kamailio  (v3.3.0),  ktorá  okrem 

korekcie  IMS modulov  prinesie  vylepšenia  aj  v  oblasti  SIMPLE.  V budúcnosti,  by sa 

mohlo nadviazať na riešenia tejto diplomovej práce a vybudovať stabilnejšiu platfomu s 

novými službami.
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ZOZNAM PRÍLOH

event_route[xhttp:request] { 
        xdbg("===== xhttp: request [$rv] $rm => $hu\n"); 

#!ifdef WITH_XHTTPAUTH 
    if (!www_authorize("xcap", "subscriber")) 
    { 
        www_challenge("xcap", "0"); 
        exit; 
    } 
#!endif 

    if($hu=~"^/xcap-root/") 
    { 
        set_reply_close(); 
        set_reply_no_connect(); 

# xcap ops - break down http uri to get xcap user id 
        $xcapuri(u=>data) = $hu; 
        if($xcapuri(u=>xuid)=~"^sip:.+@.+") 
            $var(uri) = $xcapuri(u=>xuid); 
        else 
            $var(uri) = "sip:"+ $xcapuri(u=>xuid) + "@" + $Ri; 

        # handle XCAP capability request 
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+---------------------+ 
| Tables_in_openser   | 
+---------------------+ 
| acc                 | 
| active_watchers     | 
| address             | 
| aliases             | 
| carrier_name        | 
| carrierfailureroute | 
| carrierroute        | 
| cpl                 | 
| dbaliases           | 
| dialog              | 
| dialog_vars         | 
| dialplan            | 
| dispatcher          | 
| domain              | 
| domain_name         | 
| domainpolicy        | 
| globalblacklist     | 
| grp                 | 
| htable              | 
| imc_members         | 
| imc_rooms           | 
| lcr_gw              | 
| lcr_rule            | 
| lcr_rule_target     | 
| location            | 
| missed_calls        | 
| pdt                 | 
| pl_pipes            | 
| presentity          | 
| pua                 | 
| purplemap           | 
| re_grp              | 
| rls_presentity      | 
| rls_watchers        | 
| silo                | 
| sip_trace           | 
| speed_dial          | 
| subscriber          | 
| trusted             | 
| uacreg              | 
| uri                 | 
| userblacklist       | 
| usr_preferences     | 
| version             | 
| watchers            | 
| xcap                | 
+---------------------+ 

Príloha 1: Zoznam tabuliek vytvorených príkazom kamdbctl
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        if($rm=="GET" && $xcapuri(u=>auid)=="xcap-caps") 
        { 
            $var(xbody) = 
"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<xcap-caps xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xcap-caps'> 
  <auids> 
    <auid>rls-services</auid> 
    <auid>pidf-manipulation</auid> 
    <auid>xcap-caps</auid> 
    <auid>resource-lists</auid> 
    <auid>pres-rules</auid> 
    <auid>org.openmobilealliance.pres-rules</auid> 
  </auids> 
  <extensions> 
  </extensions> 
  <namespaces> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:rls-services</namespace> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:pidf</namespace> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:xcap-caps</namespace> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists</namespace> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:pres-rules</namespace> 
  </namespaces> 
</xcap-caps>"; 
            xhttp_reply("200", "ok", "application/xcap-caps+xml", 
                    "$var(xbody)"); 
            exit; 
        } 
#!ifdef WITH_XHTTPAUTH 
        # be sure auth user access only its documents 

        xdbg("===== toto je au [$au] == $(var(uri){uri.user}) \n"); 
 
        if ($au!=$(var(uri){uri.user})) { 
            xhttp_reply("403", "Forbidden", "text/html", 
                    "operation not allowed"); 
            exit; 
        } 
#!endif 

        xdbg("SCRIPT: xcap service $xcapuri(u=>auid) for 
$xcapuri(u=>xuid)\n"); 
        switch($rm) { 
            case "PUT": 
                xcaps_put("$var(uri)", "$hu", "$rb"); 
                if($xcapuri(u=>auid)=~"pres-rules") 
                { 
                    pres_update_watchers("$var(uri)", "presence"); 
                    pres_refresh_watchers("$var(uri)", "presence", 1); 
                } 
                exit; 
            break; 
            case "GET": 
                xcaps_get("$var(uri)", "$hu"); 
                exit; 
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            break; 
            case "DELETE": 
                xcaps_del("$var(uri)", "$hu"); 
                if($xcapuri(u=>auid)=~"pres-rules") 
                { 
                    pres_update_watchers("$var(uri)", "presence"); 
                    pres_refresh_watchers("$var(uri)", "presence", 1); 
                } 
                exit; 
            break; 
        } 
    }
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<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?> 
<presence entity="sip:student&#64;ims3.sip.uniza.sk" 
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 

xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"  
xmlns:rpidf="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" 
xmlns:op="urn:oma:xml:prs:pidf:oma-pres" 
xmlns:opd="urn:oma:xml:pde:pidf:ext"> 
<tuple id="com1"> 

<status> 
<basic>open</basic>  

</status> 
<op:willingness> 

<opd:basic>open</opd:basic> 
</op:willingness> 

</tuple> 
<dm:person id="per123"> 

<rpidf:activities id="act1"> 
<rpidf:busy /> 

</rpidf:activities> 
<rpidf:status-icon opd:etag='"sr-1335373807-3232-3"'> 

http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/
xcap-root/org.openmobilealliance.pres-content/
users/sip:student&#64;ims3.sip.uniza.sk/
rcs_status_icon 
</rpidf:status-icon>

<dm:note>dnes je krasny den!</dm:note> 
<op:overriding-willingness> 

<opd:basic>open</opd:basic> 
</op:overriding-willingness> 

</dm:person> 
</presence>

Príloha 3: Štruktúra presence dokumentu - Monster

http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<presence xmlns:cp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:cipid" 
xmlns:caps="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:caps" 
xmlns:rpid="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" 
xmlns:pdm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" 
xmlns:p="urn:ietf:params:xml:ns:pidf-diff" 
xmlns:op="urn:oma:xml:prs:pidf:oma-pres" 
entity="sip:karol@ims3.sip.uniza.sk" 
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"> 
  <pdm:person id="p0000019"> 
    <op:overriding-willingness> 
      <op:basic>open</op:basic> 
    </op:overriding-willingness> 
    <rpid:activities> 
      <rpid:busy /> 
    </rpid:activities> 
    <cp:homepage>http://www.doubango.org</cp:homepage> 
    <pdm:note>Hello world</pdm:note> 
  </pdm:person> 
  <pdm:device id="d0001"> 
    <status> 
      <basic>open</basic> 
    </status> 
    <caps:devcaps> 
      <caps:mobility> 
        <caps:supported> 
          <caps:fixed /> 
        </caps:supported> 
      </caps:mobility> 
    </caps:devcaps> 
    <op:network-availability> 
      <op:network id="IMS"> 
        <op:active /> 
      </op:network> 
    </op:network-availability> 
    <pdm:deviceID>urn:uuid:3ca54bcb-9a69-55a2-aab4-
995a55a934a5</pdm:deviceID> 
  </pdm:device>
</presence>

Príloha 4: Štruktúra presence dokumentu - Boghe
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NOTIFY sip:karol@95.103.176.63:5060 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.25;branch=z9hG4bKc79e.2be7d13.0 
Via: SIP/2.0/UDP 
158.193.139.27;rport=5060;branch=z9hG4bKc79e.8c3a62b7.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.27;branch=z9hG4bKc79e.7c3a62b7.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.28;branch=z9hG4bKc79e.64a2eac1.0 
To: sip:karol@ims3.sip.uniza.sk;tag=1034 
From: 
sip:student@ims3.sip.uniza.sk;tag=d39af7406835f31d8e1161995464
fe73-3daf 
CSeq: 2 NOTIFY 
Call-ID: d7188b3164bfd0f9317b8c21bebed435@192.168.1.2 
Content-Length: 0 
User-Agent: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Max-Forwards: 14 
Event: presence 
Contact: <sip:158.193.139.28:5060;transport=udp> 
Subscription-State: active;expires=3670

Príloha 5: Správa NOTIFY - klient Boghe

NOTIFY sip:jano@172.16.1.100:65178;transport=udp SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.25;branch=z9hG4bKd25b.17c92192.0 
Via: SIP/2.0/UDP 
158.193.139.23;rport=5060;branch=z9hG4bKd25b.d6dab2e7.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.23;branch=z9hG4bKd25b.c6dab2e7.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.28;branch=z9hG4bKd25b.0efef417.0 
To: sip:jano@ims3.sip.uniza.sk;tag=6531231 
From: 
sip:student@ims3.sip.uniza.sk;tag=d39af7406835f31d8e1161995464
fe73-2a76 
CSeq: 4 NOTIFY 
Call-ID: dfa79c81-d698-9cee-ffca-70413476e6ce 
Content-Length: 932 
User-Agent: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Max-Forwards: 14 
Event: presence 
Contact: <sip:158.193.139.28:5060;transport=udp> 
Subscription-State: active;expires=3370 
Content-Type: application/pidf+xml

Príloha 6: Správa NOTIFY - klient Monster
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PUT /xcap-root/resource-
lists/users/sip:segi@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-
lists/list%5B@name=%22rcs_blockedcontacts%22%5D/entry%5B@uri=
%22sip:karol@ims3.sip.uniza.sk%22%5D HTTP/1.1 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 
Content-Length: 135 
Connection: Keep-Alive 
User-Agent: XDM-client/OMA1.1 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:segi@ims3.sip.uniza.sk 
Content-Type: application/xcap-el+xml 

<entry uri="sip:karol@ims3.sip.uniza.sk" 
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"> 
  <display-name>karol</display-name> 
</entry>HTTP/1.1 200 OK 
Via: SIP/2.0/TCP 78.98.42.117:13382 
ETag: "sr-1335791938-9828-1" 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0

Príloha 7: parciálny úprava XCAP dokumentu, pridanie skupiny
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<?xml version="1.0"?> 
<resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"> 
  <list name="rcs"> 
    <display-name>All Contacts</display-name> 
    <external 
anchor="http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/resource-
lists/users/sip:segi@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-
lists/list%5B@name=%22doubango%22%5D"/> 
    <entry uri="sip:segi@ims3.sip.uniza.sk"/> 
  <entry xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists" 
uri="sip:jano@ims3.sip.uniza.sk"> 
  <display-name>John</display-name> 
</entry></list> 
  <list name="rcs_blockedcontacts"> 
    <display-name>Blocked Contacts</display-name> 
  <entry xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists" 
uri="sip:karol@ims3.sip.uniza.sk"> 
  <display-name>karol</display-name> 
</entry></list> 
  <list name="rcs_revokedcontacts"> 
    <display-name>Revoked Contacts</display-name> 
  </list> 
  <list name="oma_allcontacts"> 
    <display-name>OMA All Contacts</display-name> 
  </list>

Príloha 8: parciálny úprava XCAP dokumentu, pridanie skupiny
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PUBLISH sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
Call-ID: c1dda1bc7ff66f71fe77334b5c0db504@192.168.0.195 
CSeq: 1 PUBLISH 
From: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk>;tag=1004 
To: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk> 
Via: SIP/2.0/UDP 
192.168.0.195:5060;branch=z9hG4bK0865befeadb3c0d22db9af4dac546a
85373434 
Max-Forwards: 20 
Route: <sip:orig@scscf.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Event: presence 
Accept: application/pidf+xml 
SIP-If-Match: a.1335791938.9817.8.0 
Expires: 3600 
Content-Type: application/pidf+xml 
User-Agent: monster Version: 0.9.25 
Content-Length: 472 

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?> 
<presence entity="sip:medvedik&#64;ims3.sip.uniza.sk" 

xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" 
xmlns:rpidf="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" 
xmlns:op="urn:oma:xml:prs:pidf:oma-pres" 

 xmlns:opd="urn:oma:xml:pde:pidf:ext"> 
<tuple id="com1"> 

<status> 
<basic>open</basic> 

</status></tuple> 
<dm:person id="per123"> 

<rpidf:activities id="act1"> 
<rpidf:status-icon opd:etag='"
sr-1335373807-3232-3"'> 
http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-root/ 
org.openmobilealliance.pres-content/users/ 
sip:student&#64;ims3.sip.uniza.sk/rcs_status_icon 
</rpidf:status-icon> 
<rpidf:away /> 

</rpidf:activities> 
</dm:person> 

</presence>

Príloha 9: PUBLISH správa klienta Monster->P-CSCF
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PUBLISH sip:karol@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 
158.193.139.181:58007;branch=z9hG4bK14823989;rport 
From: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>;tag=14649961 
To: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk> 
Call-ID: b7e6c80c-67d1-8ceb-ebf5-e9ef0e775376 
CSeq: 21729 PUBLISH 
Expires: 600000 
Content-Length: 1200 
Max-Forwards: 70 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 
Accept-Contact: *;language="en,fr" 
Event: presence 
Content-Type: application/pidf+xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<presence xmlns:cp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:cipid" 
xmlns:caps="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:caps" 
xmlns:rpid="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" 
xmlns:pdm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" 
xmlns:p="urn:ietf:params:xml:ns:pidf-diff" 
xmlns:op="urn:oma:xml:prs:pidf:oma-pres" 
entity="sip:karol@ims3.sip.uniza.sk" 
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"> 
  <pdm:person id="p0000019"> 
    <op:overriding-willingness> 
      <op:basic>open</op:basic> 
    </op:overriding-willingness> 
    <rpid:activities> 
      <rpid:busy /> 
    </rpid:activities> 
    <cp:homepage>http://www.doubango.org</cp:homepage> 
    <pdm:note>Hello world</pdm:note> 
  </pdm:person> 
  <pdm:device id="d0001"> 
    <status> <basic>open</basic> </status> 
    <caps:devcaps> 
      <caps:mobility> 
        <caps:supported> 
          <caps:fixed /> 
        </caps:supported> 
      </caps:mobility> 
    </caps:devcaps> 
    <op:network-availability> 
      <op:network id="IMS"> <op:active /> </op:network> 
    </op:network-availability> 
    <pdm:deviceID>urn:uuid:3ca54bcb-9a69-55a2-aab4-
995a55a934a5</pdm:deviceID> 
  </pdm:device> 
</presence>

Príloha 10: PUBLISH správa klienta Boghe->P-CSCF
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PUBLISH sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
Call-ID: c1dda1bc7ff66f71fe77334b5c0db504@192.168.0.195 
CSeq: 1 PUBLISH 
From: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk>;tag=1004 
To: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk> 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.25;branch=z9hG4bK478c.9def1b84.0 
Via: SIP/2.0/UDP 
192.168.0.195:5060;rport=64123;received=178.143.234.141;branch=z9hG4bK086
5befeadb3c0d22db9af4dac546a85373434 
Max-Forwards: 19 
Route: <sip:orig@scscf.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Event: presence 
Accept: application/pidf+xml 
SIP-If-Match: a.1335791938.9817.8.0 
Expires: 3600 
Content-Type: application/pidf+xml 
User-Agent: monster Version: 0.9.25 
Content-Length: 472 
P-Asserted-Identity: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk> 
P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4fa107200000003d";icid-
generated-at=158.193.139.25;orig-ioi="ims3.sip.uniza.sk"

Príloha 11: PUBLISH správa klienta Monster P-CSCF->S-CSCF

PUBLISH sip:karol@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
Route: <sip:orig@scscf.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.25;branch=z9hG4bKab78.4e0f9e74.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.181:58007;branch=z9hG4bK14823989;rport=58007 
From: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>;tag=14649961 
To: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk> 
Call-ID: b7e6c80c-67d1-8ceb-ebf5-e9ef0e775376 
CSeq: 21729 PUBLISH 
Expires: 600000 
Content-Length: 1200 
Max-Forwards: 69 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 
Accept-Contact: *;language="en,fr" 
Event: presence 
Content-Type: application/pidf+xml 
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, MESSAGE, OPTIONS, NOTIFY, PRACK, UPDATE, 
REFER 
Privacy: none 
P-Access-Network-Info: ADSL;utran-cell-id-3gpp=00000000 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 Boghe/v2.0.97.687 
SIP-If-Match: a.1335373807.3213.46.0 
P-Asserted-Identity: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk> 
P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4f992f220000017e";icid-
generated-at=158.193.139.25;orig-ioi="ims3.sip.uniza.sk"

Príloha 12: PUBLISH správa klienta Boghe P-CSCF->S-CSCF
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PUBLISH sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
Route: <sip:158.193.139.28:5060;lr>, 
<sip:iscmark@scscf.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr;s=1;h=0;d=0;a=7369703a6d656
4766564696b40696d73332e7369702e756e697a612e736b> 
Call-ID: c1dda1bc7ff66f71fe77334b5c0db504@192.168.0.195 
CSeq: 1 PUBLISH 
From: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk>;tag=1004 
To: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk> 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.27;branch=z9hG4bK478c.534762c6.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.25;branch=z9hG4bK478c.9def1b84.0 
Via: SIP/2.0/UDP 
192.168.0.195:5060;rport=64123;received=178.143.234.141;branch=z9hG4bK08
65befeadb3c0d22db9af4dac546a85373434 
Max-Forwards: 16 
Event: presence 
Accept: application/pidf+xml 
SIP-If-Match: a.1335791938.9817.8.0 
Expires: 3600 
Content-Type: application/pidf+xml 
User-Agent: monster Version: 0.9.25 
Content-Length: 472 
P-Asserted-Identity: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk> 
P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4fa107200000003d";icid-
generated-at=158.193.139.25;orig-ioi="ims3.sip.uniza.sk"

Príloha 13: PUBLISH správa klienta Monster S-CSCF->PS
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PUBLISH sip:karol@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
Route: <sip:158.193.139.28:5060;lr>, 
<sip:iscmark@scscf.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr;s=1;h=0;d=0;a=7369703a6b617
26f6c40696d73332e7369702e756e697a612e736b> 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.27;branch=z9hG4bKab78.ff68b557.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.25;branch=z9hG4bKab78.4e0f9e74.0 
Via: SIP/2.0/UDP 
158.193.139.181:58007;branch=z9hG4bK14823989;rport=58007 
From: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>;tag=14649961 
To: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk> 
Call-ID: b7e6c80c-67d1-8ceb-ebf5-e9ef0e775376 
CSeq: 21729 PUBLISH 
Expires: 600000 
Content-Length: 1200 
Max-Forwards: 16 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 
Accept-Contact: *;language="en,fr" 
Event: presence 
Content-Type: application/pidf+xml 
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, MESSAGE, OPTIONS, NOTIFY, PRACK, 
UPDATE, REFER 
Privacy: none 
P-Access-Network-Info: ADSL;utran-cell-id-3gpp=00000000 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 Boghe/v2.0.97.687 
SIP-If-Match: a.1335373807.3213.46.0 
P-Asserted-Identity: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk> 
P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4f992f220000017e";icid-
generated-at=158.193.139.25;orig-ioi="ims3.sip.uniza.sk"

Príloha 14: PUBLISH správa klienta Boghe S-CSCF->PS
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SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: c1dda1bc7ff66f71fe77334b5c0db504@192.168.0.195 
CSeq: 1 PUBLISH 
From: <sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk>;tag=1004 
To: 
<sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk>;tag=d39af7406835f31d8e11619954
64fe73-7714 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.27;branch=z9hG4bK478c.534762c6.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.25;branch=z9hG4bK478c.9def1b84.0 
Via: SIP/2.0/UDP 
192.168.0.195:5060;rport=64123;received=178.143.234.141;branch=
z9hG4bK0865befeadb3c0d22db9af4dac546a85373434 
Expires: 3600 
SIP-ETag: a.1335791938.9816.9.1 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0

Príloha 15: Odpoveď na PUBLISH klienta Monster PS->S-CSCF

SIP/2.0 200 OK 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.27;branch=z9hG4bKab78.ff68b557.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.25;branch=z9hG4bKab78.4e0f9e74.0 
Via: SIP/2.0/UDP 
158.193.139.181:58007;branch=z9hG4bK14823989;rport=58007 
From: <sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>;tag=14649961 
To: 
<sip:karol@ims3.sip.uniza.sk>;tag=d39af7406835f31d8e1161995464f
e73-db0d 
Call-ID: b7e6c80c-67d1-8ceb-ebf5-e9ef0e775376 
CSeq: 21729 PUBLISH 
Expires: 3600 
SIP-ETag: a.1335373807.3214.58.1 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0

Príloha 16: Odpoveď na PUBLISH klienta Boghe PS->S-CSCF
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SUBSCRIBE sip:student@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
Call-ID: 62046d39ce1c3492475cec633737fc53@158.193.139.181 
CSeq: 11 SUBSCRIBE 
From: <sip:palo@ims1.sip.uniza.sk>;tag=1015 
To: <sip:student@ims3.sip.uniza.sk> 
Via: SIP/2.0/UDP 
158.193.139.181:5060;branch=z9hG4bK2edd4870d31356b5cc9c381444692a273634 
Max-Forwards: 20 
Route: <sip:orig@scscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Event: presence 
Accept: application/pidf+xml 
Expires: 3600 
Contact: "palo" <sip:palo@158.193.139.181:5060> 
User-Agent: monster Version: 0.9.25 
Content-Length: 0

Príloha 17: SUBSCRIBE správa klienta Monster UE->P-CSCF#1

SUBSCRIBE sip:student@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
Record-Route: <sip:mo@scscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Record-Route: <sip:mo@pcscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.42;branch=z9hG4bKa3f.d41172b7.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.40;branch=z9hG4bKa3f.caaec922.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.181:65495;branch=z9hG4bK8636656;rport=65495 
From: <sip:palo@ims1.sip.uniza.sk>;tag=8638078 
To: <sip:student@ims3.sip.uniza.sk> 
Contact: <sip:palo@158.193.139.181:65495;transport=udp>;+g.oma.sip-
im;language="en,fr" 
Call-ID: bd890130-d033-7a2a-8bdb-304188abaaf7 
CSeq: 5609 SUBSCRIBE 
Expires: 600000 
Content-Length: 0 
Max-Forwards: 16 
Event: presence 
Accept: multipart/related, application/pidf+xml, application/rlmi+xml, 
application/rpid+xml 
Allow-Events: refer, presence, presence.winfo, xcap-diff, conference 
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, MESSAGE, OPTIONS, NOTIFY, PRACK, 
UPDATE, REFER 
Privacy: none 
P-Access-Network-Info: ADSL;utran-cell-id-3gpp=00000000 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 Boghe/v2.0.97.687 
P-Asserted-Identity: <sip:palo@ims1.sip.uniza.sk> 
P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4fa247c600000014";icid-
generated-at=158.193.139.40;orig-ioi="ims1.sip.uniza.sk"

Príloha 18: SUBSCRIBE správa klienta Boghe S-CSCF#1->I-CSCF#2
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SUBSCRIBE sip:student@ims3.sip.uniza.sk SIP/2.0 
Route: <sip:scscf2.ims3.sip.uniza.sk:5060> 
Record-Route: <sip:mo@scscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Record-Route: <sip:mo@pcscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.26;branch=z9hG4bKa3f.35d1e7c5.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.42;branch=z9hG4bKa3f.d41172b7.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.40;branch=z9hG4bKa3f.caaec922.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.181:65495;branch=z9hG4bK8636656;rport=65495 
From: <sip:palo@ims1.sip.uniza.sk>;tag=8638078 
To: <sip:student@ims3.sip.uniza.sk> 
Contact: <sip:palo@158.193.139.181:65495;transport=udp>;+g.oma.sip-
im;language="en,fr" 
Call-ID: bd890130-d033-7a2a-8bdb-304188abaaf7 
CSeq: 5609 SUBSCRIBE 
Expires: 600000 
Content-Length: 0 
Max-Forwards: 15 
Event: presence 
Accept: multipart/related, application/pidf+xml, application/rlmi+xml, 
application/rpid+xml 
Allow-Events: refer, presence, presence.winfo, xcap-diff, conference 
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, MESSAGE, OPTIONS, NOTIFY, PRACK, 
UPDATE, REFER 
Privacy: none 
P-Access-Network-Info: ADSL;utran-cell-id-3gpp=00000000 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 Boghe/v2.0.97.687 
P-Asserted-Identity: <sip:palo@ims1.sip.uniza.sk> 
P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4fa247c600000014";icid-
generated-at=158.193.139.40;orig-ioi="ims1.sip.uniza.sk"

Príloha 19: SUBSCRIBE správa klienta Boghe I-CSCF#2->S-CSCF#2
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SIP/2.0 202 OK 
Record-Route: <sip:mt@scscf2.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Record-Route: <sip:mo@scscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Record-Route: <sip:mo@pcscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.23;branch=z9hG4bKa3f.ee399ec.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.26;branch=z9hG4bKa3f.35d1e7c5.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.42;branch=z9hG4bKa3f.d41172b7.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.40;branch=z9hG4bKa3f.caaec922.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.181:65495;branch=z9hG4bK8636656;rport=65495 
From: <sip:palo@ims1.sip.uniza.sk>;tag=8638078 
To: 
<sip:student@ims3.sip.uniza.sk>;tag=d39af7406835f31d8e1161995464fe73-
eb53 
Call-ID: bd890130-d033-7a2a-8bdb-304188abaaf7 
CSeq: 5609 SUBSCRIBE 
Expires: 3600 
Contact: <sip:158.193.139.28:5060;transport=udp> 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0

Príloha 20: Odpoveď na SUBSCRIBE klienta Boghe PS#2->S-CSCF#2

SIP/2.0 202 OK 
Record-Route: <sip:mt@scscf2.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Record-Route: <sip:mo@scscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Record-Route: <sip:mo@pcscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.42;branch=z9hG4bKa3f.d41172b7.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.40;branch=z9hG4bKa3f.caaec922.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.181:65495;branch=z9hG4bK8636656;rport=65495 
From: <sip:palo@ims1.sip.uniza.sk>;tag=8638078 
To: 
<sip:student@ims3.sip.uniza.sk>;tag=d39af7406835f31d8e1161995464fe73-
eb53 
Call-ID: bd890130-d033-7a2a-8bdb-304188abaaf7 
CSeq: 5609 SUBSCRIBE 
Expires: 3600 
Contact: <sip:158.193.139.28:5060;transport=udp> 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0

Príloha 21: Odpoveď na SUBSCRIBE klienta Boghe I-CSCF#2->S-CSCF#1
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NOTIFY sip:palo@158.193.139.181:65495;transport=udp SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 158.193.139.28;branch=z9hG4bK22a.b729c834.0 
To: sip:palo@ims1.sip.uniza.sk;tag=8638078 
From: sip:student@ims3.sip.uniza.sk;tag=d39af7406835f31d8e1161995464fe73-
eb53 
CSeq: 2 NOTIFY 
Call-ID: bd890130-d033-7a2a-8bdb-304188abaaf7 
Route: <sip:mt@scscf2.ims3.sip.uniza.sk:5060;lr>, 
<sip:mo@scscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr>, 
<sip:mo@pcscf.ims1.sip.uniza.sk:5060;lr> 
Content-Length: 1679 
User-Agent: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Max-Forwards: 70 
Event: presence 
Contact: <sip:158.193.139.28:5060;transport=udp> 
Subscription-State: active;expires=3670 
Content-Type: application/pidf+xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" 
xmlns:rpidf="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" 
xmlns:op="urn:oma:xml:prs:pidf:oma-pres" 
xmlns:opd="urn:oma:xml:pde:pidf:ext" 
entity="sip:student@ims3.sip.uniza.sk"> 
  <tuple id="-418701331089864775"> 
    <status> 
      <basic>open</basic> 
    </status> 
    <op:willingness> 
      <opd:basic>open</opd:basic> 
    </op:willingness> 
  </tuple> 
  <dm:person id="6954113570992857162"> 
    <rpidf:status-icon opd:etag="&quot;sr-1335373807-3232-
3&quot;">http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/org.openmobilealliance.pres-
content/users/sip:student@ims3.sip.uniza.sk/rcs_status_icon</rpidf:status
-icon> 
    <op:overriding-willingness> 
      <opd:basic>open</opd:basic> 
    </op:overriding-willingness> 
  </dm:person> 
  <tuple xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
xmlns:op="urn:oma:xml:prs:pidf:oma-pres" 
xmlns:opd="urn:oma:xml:pde:pidf:ext" id="com1"> 
    <status> 
      <basic>open</basic> 
    </status> 
    <op:willingness> 
      <opd:basic>open</opd:basic> 
    </op:willingness> 
  </tuple> 
  <dm:person xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" 
xmlns:rpidf="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" 
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xmlns:opd="urn:oma:xml:pde:pidf:ext" xmlns:op="urn:oma:xml:prs:pidf:oma-
pres" id="per123"> 
    <rpidf:status-icon opd:etag="&quot;sr-1335373807-3232-
3&quot;">http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/org.openmobilealliance.pres-
content/users/sip:student@ims3.sip.uniza.sk/rcs_status_icon</rpidf:status
-icon> 
    <op:overriding-willingness> 
      <opd:basic>open</opd:basic> 
    </op:overriding-willingness> 
  </dm:person> 
</presence>
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POŽIADAVKA:
GET /xcap-root/resource-lists/users/sip:karol@ims3.sip.uniza.sk/index 
HTTP/1.1 
X-XCAP-Asserted-Identity: sip:karol@ims3.sip.uniza.sk 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:karol@ims3.sip.uniza.sk 
If-None-Match: "sr-1335550642-6345-2" 
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1-rc1 
Host: 158.193.139.28:5060 

ODPOVEĎ:
HTTP/1.1 404 Not found 
Via: SIP/2.0/TCP 91.148.25.97:3637 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0 

Príloha 23: Požiadavka HTTP GET na XCAP server klient Monster

PUT /xcap-root/resource-lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index 
HTTP/1.1 
X-XCAP-Asserted-Identity: sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk 
Content-Type: application/resource-lists+xml 
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1-rc1 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 
Content-Length: 143 

<resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"><list 
name="friends"><display-name>friends</display-name></list></resource-
lists>HTTP/1.1 200 OK 
Via: SIP/2.0/TCP 158.193.139.187:50250 
ETag: "sr-1336306719-8886-16" 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0

Príloha 24: Požiadavka HTTP PUT na XCAP server klient Monster
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PUT /xcap-root/resource-lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index 
HTTP/1.1 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 
Content-Length: 2295 
Connection: Keep-Alive 
User-Agent: XDM-client/OMA1.1 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk 
Content-Type: application/resource-lists+xml 

<resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"> 
  <list name="rcs"> 
    <display-name>All Contacts</display-name> 
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GET /xcap-root/xcap-caps/global/index HTTP/1.1 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 
Connection: Keep-Alive 
User-Agent: XDM-client/OMA1.1 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk 

HTTP/1.1 200 ok 
Via: SIP/2.0/TCP 158.193.139.216:49469 
Content-Type: application/xcap-caps+xml 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 694 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<xcap-caps xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xcap-caps'> 
  <auids> 
    <auid>rls-services</auid> 
    <auid>pidf-manipulation</auid> 
    <auid>xcap-caps</auid> 
    <auid>resource-lists</auid> 
    <auid>pres-rules</auid> 
    <auid>org.openmobilealliance.pres-rules</auid> 
  </auids> 
  <extensions> 
  </extensions> 
  <namespaces> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:rls-services</namespace> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:pidf</namespace> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:xcap-caps</namespace> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists</namespace> 
    <namespace>urn:ietf:params:xml:ns:pres-rules</namespace> 
  </namespaces> 
</xcap-caps>

Príloha 25: Požiadavka HTTP PUT na XCAP server klient Monster
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    <external anchor="http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B@name=%22doubango%22%5D" /> 
    <entry uri="sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk" /> 
  </list> 
  <list name="rcs_blockedcontacts"> 
    <display-name>Blocked Contacts</display-name> 
  </list> 
  <list name="rcs_revokedcontacts"> 
    <display-name>Revoked Contacts</display-name> 
  </list> 
  <list name="oma_allcontacts"> 
    <display-name>OMA All Contacts</display-name> 
  </list> 
  <list name="oma_blockedcontacts"> 
    <display-name>OMA Blocked Contacts</display-name> 
    <external anchor="http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B@name=%22rcs_blockedcontacts%22%5D" /> 
    <external anchor="http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B@name=%22rcs_revokedcontacts%22%5D" /> 
  </list> 
  <list name="oma_buddylist"> 
    <display-name>OMA BuddyList</display-name> 
    <external anchor="http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B@name=%22rcs%22%5D" /> 
    <external anchor="http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B@name=%22oma_pocbuddylist%22%5D" /> 
  </list> 
  <list name="oma_grantedcontacts"> 
    <display-name>OMA Granted Contacts</display-name> 
    <external anchor="http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B@name=%22rcs%22%5D" /> 
    <external anchor="http://presence.ims3.sip.uniza.sk:5060/xcap-
root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B@name=%22oma_buddylist%22%5D" /> 
  </list> 
  <list name="oma_pocbuddylist"> 
    <display-name>OMA POC BuddyList</display-name> 
  </list> 
  <list name="doubango"> 
    <display-name>My Default Contacts</display-name> 
  </list> 
</resource-lists>HTTP/1.1 200 OK 
Via: SIP/2.0/TCP 158.193.139.216:49471 
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ETag: "sr-1336306719-8885-13" 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0

HTTP/1.1 200 OK 
Via: SIP/2.0/TCP 158.193.139.216:49471 
ETag: "sr-1336306719-8885-13" 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0
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DELETE /xcap-root/resource-
lists/users/sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk/index/~~/resource-lists/list
%5B@name=%22Doubango_ca32a83a-7165-4c21-bb88-3ffe733c9599%22%5D/entry
%5B@uri=%22sip:Student@ims3.sip.uniza.sk%22%5D HTTP/1.1 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 
Connection: Keep-Alive 
User-Agent: XDM-client/OMA1.1 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:medvedik@ims3.sip.uniza.sk 
Content-Type: application/xcap-el+xml 

HTTP/1.1 200 OK 
Via: SIP/2.0/TCP 158.193.139.216:49479 
ETag: "sr-1336306719-8885-15" 
Server: kamailio (3.2.0 (i386/linux)) 
Content-Length: 0

Príloha 27: Požiadavka HTTP DELTE na XCAP server klient Boghe

GET /xcap-root/resource-lists/users/sip:karol@ims3.sip.uniza.sk/index 
HTTP/1.1 
Host: presence.ims3.sip.uniza.sk:5060 
Connection: Keep-Alive 
User-Agent: XDM-client/OMA1.1 
X-3GPP-Intended-Identity: sip:karol@ims3.sip.uniza.sk 

HTTP/1.1 200 OK 
Via: SIP/2.0/TCP 78.98.47.237:10346 
ETag: "sr-1336803779-19554-4" 
Content-Type: application/resource-lists+xml 
Server: kamailio (3.2.3 (i386/linux)) 
Content-Length: 2271 

<resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"> 
  ...
</resource-lists>

Príloha 28: Požiadavka HTTP GET na XCAP server klient Boghe
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