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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, thông tin di động đã trở nên thông dụng và phổ biến

hơn bao giờ hết. Hệ thống thông tin di động phổ thông toàn cầu 3G
(3G/UMTS) là một trong những hệ thống truyền thông có thể cung
cấp nhiều loại hình dịch vụ khác nhau cho người dùng. Đối với các
ứng dụng tương tác thời gian thực như hội thoại video và tiếng nói
thì nhạy cảm với sự mất gói và trễ. Thực hiện việc đảm bảo chất
lượng dịch vụ trong mạng 3G có một ý nghĩa rất lớn trong việc giới
hạn các hiện tượng trễ và mất gói cho các ứng dụng thời gian thực.

Trong những năm gần đây lĩnh vực này đã và đang được các tổ
chức nghiên cứu và áp dụng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những vấn
đề chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để. Hầu hết các đề
xuất QoS cho mạng 3G hiện nay chủ yếu quan tâm về vấn đề chính
sách hơn là giải quyết trực tiếp các vấn đề kỹ thuật như định tuyến,
xếp hàng, lập lịch... Theo thời gian với sự hội tụ giữa các công nghệ
2G, 3G, và tiến đến 4G trong tương lai thì việc đảm bảo QoS cho
từng lớp dịch vụ là một vấn đề phức tạp.

Mạng MobiFone Miền trung đã triển khai cung cấp dịch vụ 3G
kể từ tháng 12/2009 cho đến nay, lượng khách hàng và số trạm phát
sóng 3G ngày càng được mở rộng với mạng lõi là một mạng chuyển
mạch gói IP. Tất cả các dịch vụ của mạng 3G đều chạy chung trên
một hạ tầng mạng lõi. Do vậy, “nghiên cứu các kỹ thuật QoS áp
dụng cho mạng lõi 3G MobiFone Miền Trung” trong thời điểm hiện
nay là việc làm cấp thiết.

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các vấn đề QoS cho dịch vụ nói

chung và cho mạng 3G nói riêng, đồng thời nghiên cứu các kỹ thuật
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QoS để trên cơ sở đó, mô phỏng, đánh giá và đề xuất thực hiện QoS
trong một thành phần mạng cho một mạng thực tế đó là Mạng lõi
3G/UMTS MobiFone Miền Trung.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài này tập trung nghiên cứu các vấn đề, các kỹ thuật QoS

trong mạng IP; kiến trúc mạng 3G, các tham số ảnh hưởng chất
lượng dịch vụ, các kỹ thuật QoS trong mạng 3G; và thực tiễn khai
thác mạng lõi 3G MobiFone Miền Trung.

4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu lý thuyết và sử dụng mô phỏng bằng chương trình

máy tính để đánh giá kết quả nghiên cứu.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiển của đề tài
Đảm bảo chất lượng dịch vụ cho một mạng đa dịch vụ là một

vấn đề phức tạp đã và đang có rất nhiều công trình nghiên cứu trên
thế giới và tại nước ta hiện nay. Tuy nhiên, việc áp dụng vào thực tế
mỗi mạng không phải là một công thức cứng nhắc nào. Do vậy, việc
nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ để làm cơ sở
khoa học ứng dụng trên mạng lõi 3G thực tiễn MobiFone Miền
Trung là việc làm thiết thực có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

6. Cấu trúc của luận văn
Cấu trúc của luận văn như sau:
Chương 1: Tổng quan các vấn đề và nguyên lý của QoS.
Chương 2: Kiến trúc mạng 3G và các tham số QoS.
Chương 3: Cấu trúc mạng 3G Mobifone Miền Trung.
Chương 4 : Mô phỏng và phân tích.
Kết luận và hướng phát triển.
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VÀ NGUYÊN LÝ
CỦA QoS

1.1 Tổng quan
Trước đây, chất lượng dịch vụ cho mạng chuyển mạch kênh

chỉ liên quan đến tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công và chất lượng
thoại bị ảnh hưởng bởi dung lượng truyền dẫn trung kế và các vấn đề
về lỗi đường truyền, thiết bị hay nhiễu mạch. Ngày nay, mạng
chuyển mạch gói được sử dụng để truyền cả lưu lượng thoại lẫn dữ
liệu. Vấn đề chất lượng dịch vụ đối với mạng chuyển mạch gói có
liên quan đến tỷ lệ mất gói và trễ gói. Để giải quyết vấn đề mất gói
thì thiết kế mạng sẽ được tính toán tương tự như chuyển mạch kênh,
nhưng trễ gói là một vấn đề luôn xảy ra đối với mạng chuyển mạch
gói. Mà vấn đề trễ gói lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ
yêu cầu thời gian thực.

Mạng thông tin di động toàn cầu thế hệ thứ 3 (3G) là một
mạng cung cấp đa dịch vụ truy cập trên điện thoại di động thông qua
mạng chuyển mạch gói. Mạng 3G MobiFone Miền Trung hiện nay
đã cung cấp các dịch vụ điện thoại 3G, truyền hình di động, truy cập
dữ liệu tốc độ cao, và một số dịch vụ theo tiêu chuẩn 3G khác trên
mạng thông tin di động 3G/UMTS thông qua mạng lõi chuyển mạch
gói IP.

Những nghiên cứu dưới đây sẽ đi vào các vấn đề mà mạng IP
cần quan tâm để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
1.2 Các khái niệm về chất lượng dịch vụ

1.2.1 Các kiểu QoS
Chất lượng dịch vụ – QoS (Quality of Service) trong kỹ thuật

lưu lượng viễn thông là một bộ các tham số được đo lường và định
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lượng cho phép các nhà khai thác viễn thông lựa chọn, kiểm soát, dự
đoán và đánh giá mức độ chất lượng của dịch vụ mà họ cung cấp.

Đối với khách hàng thì chất lượng dịch vụ là thước đo mức độ
hài lòng của người sử dụng. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của người
sử dụng lại liên quan đến sự nhận thức chủ quan của họ còn được gọi
là chất lượng trải nghiệm - QoE (Quality of Experience) và được
đánh giá dựa trên các kỹ thuật thống kê nhận thức chủ quan của một
lượng khách hàng nào đó.

1.2.2 Thiết lập QoS trong thỏa thuận mức dịch vụ (SLA)
SLA là một thuật ngữ chung cho các thỏa thuận để thực hiện

một dịch vụ theo một bộ tiêu chuẩn thực hiện. Nó đòi hỏi phải tiến
hành các bước để đảm bảo rằng mạng có thể thích ứng với việc thỏa
thuận SLA hay không, và đo lường việc thoả thuận dựa vào các
thông số hiệu suất để báo cáo sự tuân thủ thỏa thuận SLA.

Trong các mạng gói thì SLA có khả năng là một cơ chế quan
trọng của quy định cụ thể mức độ dịch vụ ký hợp đồng giữa hai bên.
Phân loại QoS đóng một vai trò quan trọng trong các thỏa thuận như
vậy và có điều kiện đảm bảo thương mại được đưa ra kèm theo.
Trong khi trước đó thì một SLA được quản lý một cách thụ động
bằng cách xem lại số liệu thống kê, nhưng hiện nay bắt buộc phải có
cơ chế quản lý chủ động các tài nguyên theo SLAs.

1.2.3 Cấp phát tài nguyên
Cấp phát tài nguyên thường được xem là một phần của QoS.

Cấp phát tài nguyên phải được thực hiện cho mỗi kết nối, trong khi
quản lý QoS có nghĩa là cấp phát đầy đủ các nguồn lực để đảm bảo
đạt được mức độ đồng ý của QoS.
1.3 Mạng có QoS và mạng không có QoS

1.3.1 Các mạng có nỗ lực tốt nhất (Best-Effort)
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Mạng có nỗ lực tốt nhất (BE) là mạng không bảo đảm chất
lượng cho việc cung cấp dịch vụ mà tự nỗ lực tốt nhất có thể của
mạng sẽ đảm bảo cho vấn đề chất lượng. Trong mạng này sẽ không
có bộ lọc cho yêu cầu dịch vụ vì không có khái niệm cạn hết nguồn
tài nguyên hữu hạn, và không có dự phòng hoặc cấp phát tài nguyên.

1.3.2 Trên mức cung cấp cho mạng không QoS
Các mạng có nỗ lực tốt nhất có thể duy trì chất lượng dịch vụ

nếu chúng được cung cấp dung lượng băng thông yêu cầu vượt quá
trên mức nhu cầu dung lượng của bất kỳ thành phần nào trong mạng.
Người ta ước lượng rằng một mạng nếu cấp đủ dung lượng trên mức
cung cấp mà không cần QoS thì sẽ phải tốn gấp khoảng bốn lần so
với mạng có điều khiển QoS để đảm bảo đầy đủ chất lượng cho cùng
một lưu lượng phục vụ.
1.4 Các thuộc tính của QoS

1.4.1 Thông lượng và băng thông
Băng thông là năng lực của một tuyến hoặc kênh truyền dẫn cụ

thể của mạng dành để truyền các byte dữ liệu trên một đơn vị thời
gian. Còn thông lượng xác định khả năng truyền tải các bit trên giây.

1.4.2 Thời gian trễ và độ trễ
Thời gian trễ liên lạc là thời gian thực hiện cho một gói tin

đảm bảo cho cuộc hành trình từ nơi phát đến nơi. Còn độ trễ liên
quan trực tiếp đến khoảng cách giữa các nút mạng.

1.4.3 Các đặc tính của QoS
- Các gói bị loại bỏ.
- Mất gói.
- Trễ. Thời gian trễ từ đầu cuối đến đầu cuối bằng tổng

của tất cả các loại trễ có thể xảy ra gồm: Trễ hàng đợi,
trễ xử lý, trễ phục vụ gói, trễ lan truyền.
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- Biến động trễ (Jitter).
- Các gói không đúng trật tự.
- Các lỗi truyền.

1.4.4 Nghẽn
1.4.5 Độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu
1.4.6 Xử lý trên phương tiện truyền

1.5 Nhận thức của người sử dụng về QoS.
1.5.1 Nhận thức về vấn đề chất lượng

Trải nghiệm của người dùng là thước đo cuối cùng để đánh giá
chất lượng của liên lạc tương tác thời gian thực.

1. Đối với dịch vụ Audio:

2. Đối với dịch vụ Video:

1.5.2 Điểm số ý kiến trung bình MOS  (The Mean Option Score)
1.6 Phân lớp dịch vụ

1.6.1 Lớp dịch vụ COS (Class Of Service)
Có thể hiểu rằng phân lớp dịch vụ là một cách điều khiển lưu

lượng ở mức thô.
1.6.2 Cấp độ dịch vụ - GOS (Grade Of Service)

Cấp dịch vụ là một phương pháp đo đạc chất lượng của mạng
dựa trên tỷ lệ xác suất cuộc gọi bị chặn hoặc bị trễ được tính trong
giờ bận.

1.6.3 Ưu tiên theo loại dịch vụ (Type Of Service)
Yêu cầu đối với QoS là tùy thuộc vào các kiểu dịch vụ.

1.7 Các cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ
1.7.1 Quản lý tài nguyên

1.7.1.1 Dành sẵn tài nguyên
Các tài nguyên trên mạng như băng thông ở ngõ ra, bộ đệm

trong bộ định tuyến (router), các nhãn trong các giao thức định
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tuyến...sẽ được dành sẵn cho một phiên kết nối cụ thể nào đó nhằm
đảm bảo QoS từ đầu cuối đến đầu cuối.

1.7.1.2 Điều khiển chấp nhận kết nối
Điều khiển chấp nhận kết nối là thuật toán quyết định việc

chấp nhận một kết nối được khởi tạo hay không dựa trên kết quả tính
toán tài nguyên của mạng và khả năng phục vụ của nó.

1.7.2 Quản lý luồng phương tiện
1.7.2.1 Định hình và giám sát lưu lượng
Định hình lưu lượng là việc sử dụng các thuật toán đặt ở các

vùng biên của mạng hay mạng truy cập nhằm giữ cho tốc độ vào
mạng có thể ổn định tại một giá trị danh định được cam kết trong hợp
đồng lưu lượng.

Giám sát lưu lượng là việc sử dụng các cơ chế kiểm tra, đánh
dấu các gói dữ liệu truyền lên mạng vi phạm hợp đồng lưu lượng để
đảm bảo khi có tắc nghẽn xảy ra cơ chế giám sát này sẽ chặn lại đưa
vào hàng đợi hoặc loại bỏ nó trước khi truyền.

1.7.2.2 Duy trì tốc độ kết nối
Điều chỉnh lưu lượng đỉnh và đáy trở thành một dòng chảy đều

là một trong những mục tiêu của định hình lưu lượng nhằm làm giảm
hiện tượng trễ và trượt không mong muốn..

1.7.2.3 Cơ chế lập lịch gói

Hình 1.8: Minh họa cơ chế lập lịch gói tổng quát

Ngõ vào 1

Kênh truyền
ngõ ra

Ngõ vào 2

Ngõ vào n

Các hàng đợi
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Lập lịch gói là cơ chế chịu trách nhiệm về trật tự truyền các
gói tin từ các luồng hoặc kết nối cạnh tranh khác nhau ở ngõ vào đi
ra khỏi kênh truyền của một nút mạng. Minh họa của cơ chế lập lịch
gói thông thường được thể hiện ở hình 1.8.

Đối với đường truyền đa dịch vụ, thuật toán lập lịch WFQ
thường được sử dụng vì nó đáp ứng được vấn đề đảm bảo băng thông
cho từng luồng. Thuật toán này đảm bảo băng thông của luồng thứ i
được phân phối từ dung lượng kênh truyền với tỷ số giữa trọng số
của nó với tổng trọng số của tất cả các luồng vào đang có dữ liệu tại
hàng đợi cần truyền đi:
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1.7.2.4 Kỹ thuật quản lý hàng đợi
Kỹ thuật quản lý hàng đợi là kỹ thuật nhằm phát hiện và loại

bỏ các gói tin theo một cách nào đó để tránh tắc nghẽn trên mạng.
1.7.3 Một số công thức toán học liên quan đến phương tiện

truyền
1.7.3.1 Erlang: lưu lượng L

T
tnL tb.

 (1.5)

1.7.3.2 Erlang B: Xác suất chặn cuộc gọi PB
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1.7.3.3 Erlang C: Xác suất trễ lớn hơn 0 giây
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Xác suất trễ hàng đợi lớn hơn một khoảng thời gian t0 là:

H
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 N>L (1.8)

Thời gian trễ ước lượng được là:

LN
HtPt Dtrê 

 }.0{


(1.9)

1.7.3.4 Định lý Little:
Độ dài hàng đợi trung bình trong hệ thống bằng tích tốc độ đến

và thời gian trễ trung bình. Khi đó trễ trung bình tính được là:


Qtb

tb

L
d  (1.10)

1.7.3.5 Hàm tải Ui(t) và trễ hàng đợi Di(t)

Hình 1.12: Hàm tải và trễ hàng đợi

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7Ui(t)

Ui(t)

Di(t)

A(t), W(t)
(bít) Ai(t0,t)

Wi(t0,t)

Ri(t)

Gói bị
loại bỏ
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Hàm tải Ui(t). Giá trị hàm tải tại thời điểm t là độ dài hàng đợi
tức thì của luồng thứ i (xem hình 1.12).

Trễ hàng đợi Di(t) tại thời điểm t của luồng thứ i trong hàng
đợi là khoảng thời gian chờ đợi được phục vụ của một đơn vị
(bít/gói) thông tin kể từ thời điểm nó được xếp hàng vào hàng đợi
(xem hình 1.12). Trễ hàng đợi tức thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng dịch vụ của các dịch vụ thời gian thực.

Giả sử luồng thứ i có tốc độ phục vụ tối thiểu là ri(t) với kích
cỡ hàng đợi được giới hạn là s thì trễ hàng đợi tối đa được giới hạn
bởi s/ri.[9]

1.7.3.6 Hàng đợi M/M/1
Thời gian trễ (đợi) phục vụ của một gói tin trong hệ thống là:

dtrễ hệ thống =
 

1
(1.14)

1.7.3.7 Hàng đợi M/D/1
Thời gian trễ (đợi) phục vụ của một gói tin trong hệ thống là:

dtrễ hệ thống =
)1.(.2

2






(1.23)

1.7.3.8 Hàng đợi D/D/1
Tốc độ vào cố định là λ và tốc độ ra cũng cố định là µ thì nếu

λ<µ thì trễ hàng đợi sẽ không xảy ra. Như vậy, tính ngẫu nhiên là
nguyên nhân chính gây ra sự chậm trễ trên một nút mạng.
1.8 Các phương pháp đánh giá chất lượng mạng

- Phân tích (analysis).
- Mô phỏng (simulation).
- Đo lường (Measurement).
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CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC MẠNG 3G VÀ CÁC THAM SỐ QoS
2.1 Các đặc điểm khác nhau của mạng 3G

2.1.1 Lịch sử phát triển của mạng di động
2.1.2 Các đặc điểm khác nhau của mạng 3G
2.1.3 Các con đường tiếp cận công nghệ 3G của các nhà khai

thác
Tại Việt Nam vào năm 2009 các mạng di động đã sử dụng con

đường di trú GSM/UMTS bằng phương pháp đấu giá tần số 3G để
mở rộng khai thác mạng 2G hiện có của họ. Trong giai đoạn đầu, vẫn
sử dụng song song hai thế hệ. Trong tương lai gần tích hợp 2G và 3G
và dần thay thế các thiết bị 2G cũ để chuyển hoàn toàn lên mạng 3G.
2.2 Kiến trúc mạng 3G - UMTS

2.2.1 Kiến trúc hệ thống UMTS
Theo 3GPP thì mạng di động mặt đất công cộng PLMN cho

thế hệ UMTS được chia thành hai thành phần chính đó là: Mạng truy
cập vô tuyến mặt đất (UTRAN) và Mạng lõi (CN).

Hình 2.4: Kiến trúc cơ bản của UMTS
2.2.2 Mạng truy cập trong UMTS

2.2.2.1 Các thành phần của mạng truy cập

USIM

ME

MSC/
VLR GMSC

SGSN GGSN

HLR

Node B

Node B
RNC

Node B

Node B
RNCUE

UTRAN CN

Cu

Uu Iu
Iub

Iur
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2.2.2.2 Phương thức song công FDD và TDD
2.2.2.3 Kiến trúc giao thức vô tuyến
2.2.2.4 Truy cập gói chiều xuống tốc độ cao (HSDPA)

2.2.3 Mạng lõi trong UMTS
2.2.3.1 Kiến trúc mạng lõi
Mạng lõi bao gồm một miền Chuyển mạch Kênh (CS), một

miền Chuyển mạch gói (PS) và lõi Đa phương tiện Internet (IM).
Mục đích của IM là để hỗ trợ cả hai ứng dụng PS và CS trên một
mạng lõi đơn cho các tiêu chuẩn cần thiết.

2.2.3.2 Mạng CS
Các thành phần chính của miền CS bao gồm HLR,VLR, MSC,

MGW, GMSC,IWF,MGCF.
RNC có trách nhiệm cung cấp các nguồn tài nguyên vô tuyến

được yêu cầu cho một kết nối với miền CS, và nó sử dụng giao thức
RANAP. Máy chủ MSC có trách nhiệm lựa chọn kênh mang mạng
trong những MGW.

2.2.3.3 Mạng PS
Thành phần cơ bản của miền PS là SGSN và GGSN. Các nhà

khai thác mạng có sự chọn lựa việc cung cấp QoS dựa trên đăng ký
thuê bao, QoS dựa trên dịch vụ hoặc một sự kết hợp cho IM.
2.3 Chất lượng dịch vụ trong mạng 3G - UMTS

2.3.1 Các lớp dịch vụ cơ bản của UMTS
2.3.1.1 Lớp dịch vụ đàm thoại (Conversational class)
Tất cả các ứng dụng cho việc liên lạc giữa con người với con

người tương tác thời gian thực sẽ được xếp vào lớp dịch vụ này. Chất
lượng cơ bản yêu cầu cho dịch vụ điện thoại là trễ thấp, biến động trễ
thấp, chất lượng mã hóa phù hợp, và không có tiếng vọng.
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Một trong những chìa khóa làm cơ sở cho cho việc đàm phán
QoS cho lớp này là chọn bộ mã hóa để sử dụng. Việc chọn bộ mã
phải tương thích với các tài nguyên mạng sẵn có và vì vậy mà bị ảnh
hưởng bởi việc xác định hồ sơ QoS từ RNC, SGSN và GGSN.

2.3.1.2 Lớp dịch vụ luồng tin (Streaming class)
Lớp dịch vụ luồng tin bao gồm các ứng dụng thời gian thực

mà nó gửi thông tin cho người xem hoặc người nghe mà không cần
sự đáp ứng của con người. Chỉ tiêu trễ thấp là không bắt buộc, nhưng
phải yêu cầu biến động trễ thấp và duy trì đồng bộ phương tiện. Mức
chấp nhận của trễ biến động là cao hơn lớp đàm thoại. Cũng như lớp
đàm thoại, lớp này cũng lựa chọn bộ mã hóa phù hợp để sử dụng.

2.3.1.3 Lớp dịch vụ tương tác (Interactive class)
Lớp này bao hàm cả người và máy yêu cầu dữ liệu từ thiết bị

khác như một vài trò chơi, các hệ thống quản lý mạng chuyển tải
thông tin thống kê, duyệt web hoặc tìm kiếm cơ sở dữ liệu. Yêu cầu
cho lớp dịch vụ này là có độ trễ nằm trong khoảng thời gian chờ của
ứng dụng và độ tin cậy của dữ liệu.

2.3.1.4 Lớp dịch vụ nền (Background class)
Lớp dịch vụ nền bao gồm tất cả các ứng dụng mà hoặc là dữ

liệu nhận được một cách thụ động hoặc các yêu cầu nó một cách tích
cực, nhưng không có nhu cầu cần ngay tức thì để xử lý dữ liệu. Ví dụ
các dịch vụ Email, dịch vụ nhắn tin hoặc truyền file. Đối với lớp dịch
vụ này thì yêu cầu cơ bản là độ tin cậy dữ liệu, mặc dầu việc truyền
các file có kích cỡ lớn sẽ yêu cầu một thông lượng phù hợp.

2.3.2 Thực hiện QoS cho UMTS
Cơ bản của việc cung cấp yêu cầu QoS trong UMTS là sự lựa

chọn các kênh mang với các đặc điểm thích hợp. Một số kênh mang
sẽ được sử dụng cho bất kỳ cuộc gọi nào, một số kênh mang khác chỉ
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phục vụ cho một hoặc một số dịch vụ đơn lẻ theo từng chặng của
kiến trúc UMTS (xem hình 2.9)

Hình 2.9: Kiến trúc QoS cho UMTS
Mỗi thuộc tính của kênh mang nêu trên có khả năng ứng dụng

cho các lớp lưu lượng khác nhau trên từng kênh mang UMTS và
kênh mang truy cập vô tuyến. Việc khai báo ánh xạ giữa các lớp QoS
trong UMTS đến các mã điểm dịch vụ phân biệt (DiffServ) dùng
trong việc điều khiển QoS mạng lõi là do người khai thác thực hiện.
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Iu CN
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Dịch vụ từ đầu cuối đến đầu cuối
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Dịch vụ

kênh
mang bên

ngoài

Dịch vụ kênh mang
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Cách thức mà các thuộc tính trên được xử lý được quy định
bởi một tập các chức năng điều khiển gồm: Các chức năng điều
khiển cuộc gọi và các chức năng điều khiển lưu lượng.

Chức năng điều khiển cuộc gọi bao gồm: Quản lý dịch vụ,
Biên dịch, Điều khiển truy cập/ điều khiển dung lượng, Kiểm soát
đăng ký.

Các chức năng điều khiển lưu lượng người sử dụng được chia
như sau: Chức năng ánh xạ, Chức năng phân lớp, Quản lý tài
nguyên, Kiểm thử lưu lượng.

Đối với miền chuyển mạch gói thì QoS yêu cầu được đặt vào
phần tử thông tin (IE) hồ sơ QoS.

Một số UE không thể yêu cầu một QoS cụ thể cho một dịch vụ
và chỉ yêu cầu một giá trị dựa vào thông tin đăng ký của nó bằng
cách chèn các giá trị 0 vào mỗi bit của các trường liên quan theo
hướng từ UE đến mạng.

2.3.3 QoS từ đầu cuối đến đầu cuối
Một số kịch bản có thể thực hiện QoS trên nền IP như sau:

1. Trường hợp UE không quản lý dịch vụ kênh mang IP, thì
GGSN đóng vai trò trung gian điều khiển QoS về phía
đầu cuối nhận và về phía UE. GGSN sẽ hỗ trợ dịch vụ
DiffServ và COPS theo các quyền đăng ký của thuê bao
và các nguồn tài nguyên thực sự có sẵn trong UTRAN.

2. Trường hợp UE có hỗ trợ cơ chế QoS UMTS và có quản
lý dịch vụ kênh mang nhưng không hỗ trợ giao thức
RSVP, thì các nhu cầu QoS ứng dụng được chỉ rõ bởi
các tham số và được ánh xạ thành các nhu cầu trong hồ
sơ QoS IP và được đưa vào bộ kích hoạt PDP.
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3. Trường hợp UE hỗ trợ cả giao thức RSVP, khi đó các
nhu cầu ứng dụng được ánh xạ thành các tham số chỉ thị
luồng RSVP và bao gồm trong hồ sơ QoS cho bộ kích
hoạt điểm  quyết định chính sách.

4. Một số trường hợp, khi mà UE không hỗ trợ RSVP
nhưng GGSN thì có hỗ trợ thì khi đó nó đóng vai trò như
cổng trung gian ủy thác cho UE.

2.3.3.1 Trễ
2.3.3.2 Biến động trễ (jitter)
2.3.3.3 Thông lượng
2.3.3.4 Lỗi
2.3.3.5 Xác suất lỗi cuộc gọi

2.3.4 Chỉ tiêu QoS cho UMTS
2.4 Các giao thức hỗ trợ QoS mạng lõi UMTS

2.4.1 ATM
2.4.2 IP

2.4.2.1 Giao thức báo hiệu dành sẵn tài nguyên (RSVP)
2.4.2.2 Dịch vụ tích hợp (IntServ)
2.4.2.3 Dịch vụ phân biệt (DiffServ)

Hình 2.12: Trường kiểu dịch vụ trong mào đầu IPv4 sử dụng làm
trường DS

3 bít ưu tiên D
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0
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0
1 bít

Trường ToS của IPv4 (8 bít)

Nguồn: IETF RFC 791

Điểm mã DS (DSCP)
(6 bít)

Để dành
2 bít

Trường DS (8 bít)
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DSCP sử dụng 3 bit kiểu dịch vụ (ToS) và 3 bit ưu tiên trên
mào đầu của bản tin IP (xem hình 2.12). Tại mỗi bộ định tuyến có
khả năng phục vụ DiffServ các gói chịu sự điều khiển bởi bộ hành vi
trên từng chặng (PHB) theo DSCP của chúng. Các PHB phổ biến
được sử dụng bao gồm: PHB mặc định, PHB chuyển nhanh (EF),
Nhóm hành vi PHB chuyển bảo đảm (AFxy), PHB chọn lớp (CS).

2.4.2.4 Dịch vụ chính sách mở chung (COPS)
2.4.2.5 Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS)
Trong MPLS, thông tin QoS có thể được mang trong các bít

thử nghiệm (EXP) của mào đầu MPLS hoặc mặc nhiên được ánh xạ
vào nhãn. Phương pháp thứ hai được sử dụng trong giao diện dựa
trên tế bào mà ở đó trường EXP không hiện diện.

Hình 2.14: Ánh xạ giữa DSCP của DiffServ và các bít EXP của
MPLS

Mào đầu IP

Tiêu đề
lớp 2
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CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC MẠNG 3G MOBIFONE
MIỀN TRUNG

3.1 Giới thiệu
Công nghệ 3G mà MobiFone áp dụng là CDMA-FDD với dải

tần số được cấp phép cho hướng lên (Uplink) là 1920-1935 và hướng
xuống(Downlink) là 2110-2125Mhz. Dịch vụ 3G MobiFone đã chính
thức cung cấp cho khách hàng từ tháng 12 năm 2009 cho đến nay.
3.2 Cấu trúc mạng 3G hiện tại của Mobifone Miền Trung

Sử dụng công nghệ vô tuyến CDMA-FDD, và ứng dụng công
nghệ Chuyển mạch mềm, với một mạng lõi IP, kết nối với mạng
xương sống IP.
3.3 Thực tiễn quản lý QoS tại mạng 3G Mobifone Miền Trung
3.4 Bài toán nghiên cứu thực nghiệm

Hình 3.2: Cấu hình mạng lõi 3G MobiFone tổng quát có 4 lớp dịch
vụ khác nhau

Xét một bài toán giả định thực tiển các dịch vụ phát sinh trên
mạng 3G. Giả sử tại một khoảng thời gian (t0-t1) nào đó các luồng có
dữ liệu như sau:

- r1 = 31,2 kbit/s đại diện cho một kênh thoại đang đàm
thoại qua IP (với tốc độ dữ liệu thoại là 12,2.kbit/s).

- r2 = 400 kbit/s đại điện cho một kênh luồng video qua IP
(với tốc độ dữ liệu cung cấp cho đầu cuối di động là 384
kbit/s).

r1
r2
r3
r4

r1
r2
r3
r4

NE40 Đà nẵngNE40 tỉnh

Dung lượng giới hạn
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- r3 là dữ liệu phân bố kiểu "tắt/mở" có tốc độ trung bình
qua IP là 25kbit/s và tốc độ cực đại có thể đạt đến
1Mbit/s.

- r4 là dữ liệu truyền file có tốc độ trung bình qua IP là
80kbit/s và tốc độ cực đại có thể đạt được là 150 kbit/s.

Giả sử dung lượng kênh truyền giữa hai bộ định tuyến có tốc
độ được giới hạn là 1,5Mbit/s. Giả thiết, tại một khoảng thời gian (ti

tj) thuộc trong khoảng thời gian (t0, t1) luồng r3 đạt tốc độ đỉnh là
1Mbit/s, luồng r4 đạt tốc độ 70kbit/s, luồng r1 và r2 có tốc độ không
thay đổi như dịch vụ của nó. Khi đó tổng tốc độ đến bộ định tuyến là:

Rij = 1.000 + 70 + 31,2 + 400 = 1.501,2 (kbit/s)
Như vậy, tốc độ đến đã vượt quá tốc độ của kênh truyền tức

thời (còn được gọi là hiện tượng bùng nổ lưu lượng tức thời). Nếu bộ
định tuyến không sử dụng bất kỳ cơ chế QoS nào thì các gói tin sẽ
được đợi trong hàng đợi thêm một khoảng thời gian có thể được ước
lượng bằng các công thức trễ hàng đợi. Điều này dẫn đến trễ hàng
đợi đầu ra được tăng thêm. Khi đó, trễ của các ứng dụng sẽ tăng lên
do phải tăng thêm thời gian phải đợi ở hàng đợi mặc dù tốc độ trung
bình đầu ra trong khoảng thời gian (t0,t1) chỉ đạt:

R0,1 = 25 + 80 + 31,2 + 400 = 536,2 (kbit/s)
3.5 Kỹ thuật QoS cho mạng lõi 3G MobiFone Miền Trung

3.5.1 Phân lớp dịch vụ
3.5.2 Ánh xạ các lớp dịch vụ thành mã dịch vụ phân biệt
3.5.3 Lựa chọn cơ chế đảm bảo chất lượng

Bộ lập lịch WFQ là cơ chế đảm bảo chất lượng phù hợp nhất
cho mạng lõi 3G MobiFone Miền Trung vì nó sẽ đảm bảo được băng
thông đầu ra cho các nhóm thông tin theo trọng số ưu tiên, tức là sẽ
đảm bảo được độ trễ theo từng nhóm dịch vụ được ưu tiên.
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CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH
4.1 Lựa chọn phần mềm mô phỏng

Sử dụng phần mềm mô phỏng OPNET Moduler 14.0 phiên
bản dành cho giáo dục của công ty OPNET.
4.2 Kịch bản mô phỏng

Hình 4.1: Cấu hình mô phỏng Mạng Lõi Khánh Hòa-Đà nẵng
Bảng 4.1: Tham số mô phỏng

Các tham số của mạng Thoại Video

&Tivi

http ftp

Tốc độ trung bình (kbit/s) 31,2 393,28 76,66 82,22

Tốc độ đỉnh (kbit/s) 31,2 393,28 727,30 138,13

Kích cỡ gói tin lớn nhất (byte) 78 1.229 1.458(*) 1.364(*)

Thời gian bắt đầu (s) 100 100 100 100

Thời gian kết thúc (s) 600 600 600 600

Tổng các trễ qua các phần tử (ms) 80 5 N/A N/A

Trễ lan truyền qua các kênh (s) 0

Thông lượng kênh mạng lõi 1Mbit/s; 1,5Mbit/s; 2Mbit/s; 4Mbit/s

Thông lượng các kênh khác 1Gbit/s
(*)Kích cỡ gói lớn nhất, có thay đổi theo dung lượng yêu cầu.

Đường truyền
"thắt cổ chai"
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4.3 Kết quả mô phỏng khi không sử dụng kỹ thuật QoS cho
mạng lõi

Hình 4.6: Trễ hàng đợi ngõ ra và tải trung bình của kênh truyền
không QoS

4.4 Cấu hình thực hiện QoS cho mạng lõi

Hình 4.8: Cấu hình QoS cho mạng lõi mô phỏng
Mỗi ứng dụng trên mạng được đánh dấu thành mã các dịch vụ

phân biệt DSCP như phần 3.5.2 và được khai báo tại trường “Type
Of Service” của thuộc tính từng ứng dụng. Thêm đối tượng IP QoS
và thiết đặt thuộc tính hồ sơ QoS. Trong trường hợp này, hồ sơ lập

Thời gian (phút)

Trung
bình tải
sử dụng
của kênh

truyền
(%)

Trễ hàng
đợi theo
tốc độ
kênh

truyền
(giây)
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lịch WFQ được lựa chọn để khai báo các trọng số, kích cỡ bộ đệm,
lược đồ phân lớp dịch vụ.
4.5 Kết quả mô phỏng khi sử dụng QoS cho mạng lõi

Hình 4.13: Đặc tính dịch vụ thoại qua kênh truyền 2M có và không QoS

4.6 Phân tích và đánh giá
Nguyên nhân của việc gây nên trễ là do tại các thời điểm bùng

nổ lưu lượng, trễ hàng đợi đầu ra của bộ định tuyến tăng lên. Ta có
thể áp dụng các kỹ thuật phân tích trễ hàng đợi để tính toán thời gian
trễ trung bình tại những thời điểm bùng nổ lưu lượng này. Rõ ràng là
khi hiệu suất kênh truyền tăng, thì trễ hàng đợi tăng theo. Trễ này
dẫn đến làm gia tăng trễ cho dịch vụ thoại.

Kỹ thuật lập lịch gói làm giảm hiện tượng bùng nổ lưu lượng
và giãn đều các gói ở ngõ ra làm giảm hàng đợi tích lũy ở ngõ ra do
vậy mà trễ ở ngõ ra giảm đáng kể. Trong mô phỏng này, trễ hàng đợi
ngõ ra của bộ định tuyến giảm trung bình 25 lần. Điều này chứng tỏ
việc ổn định tốc độ ngõ vào và ổn định tốc độ ngõ ra của bộ định
tuyến sẽ giảm được trễ hàng đợi. Khi đó, trễ đi qua hệ thống hàng
đợi ngõ ra bây giờ chỉ là trễ xử lý. Trễ hàng đợi bây giờ được phân
phối nằm ở các hàng đợi riêng lẻ theo từng lớp dịch vụ.

Độ trễ
gói

thoại
(giây)

Thời gian (phút)

Điểm
số

MOS

Thời gian (phút) Thời gian (phút)

Biến
động
trễ

(giây)
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Vấn đề chất lượng dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ luôn

là vấn đề đóng vai trò quan trọng đối với tất cả các loại hình dịch vụ
trên mạng di động 3G hiện nay. Mỗi loại hình dịch vụ sẽ quan tâm
đến QoS ở những khía cạnh khác nhau. Việc đánh giá QoS chính là
đánh giá các tham số đặc trưng cho dịch vụ đó với các tiêu chí cụ
thể. Việc tích hợp nhiều ứng dụng khác nhau với các yêu cầu về QoS
khác nhau đòi hỏi phải có một mô hình đảm bảo QoS cho các dịch
vụ này. Hướng tiếp cận QoS theo mô hình Diffserv rất phù hợp với
các mạng gói IP, do đó nó là sự lựa chọn tốt cho mạng MobiFone
Miền Trung.

Trên cơ sở lý thuyết nghiên cứu về các vấn đề chất lượng dịch
vụ cho mạng 3G và các kỹ thuật đã được kiến nghị, áp dụng kỹ thuật
QoS theo dịch vụ phân biệt DiffSev kết hợp cùng với kỹ thuật lập
lịch gói theo trọng số ưu tiên được ứng dụng trong mạng lõi 3G
MobiFone Miền Trung sẽ là một kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch
vụ cho mạng lõi 3G MobiFone Miền trung trong thời điểm hiện nay.
Vấn đề là cần phải tính toán lưu lượng thực tế cho từng dịch vụ để có
thể áp dụng các công thức tính toán trọng số, dự phòng trễ hàng đợi
trong mạng lõi để đảm bảo chất lượng từng dịch vụ chạy trên kênh
truyền, đồng thời có thể ước lượng được dung lượng một cách tối
thiểu khi áp dụng kỹ thuật QoS nhằm tiết kiệm được chi phí thuê
kênh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để có cơ sở tính toán
cho việc ước lượng này, đề tài cũng đưa ra các cơ sở công thức toán
học ở mục 1.7.3. Sử dụng công thức Erlang để ước lượng được dung
lượng kênh truyền qua mạng, các công thức hàng đợi để ước lượng
được dung lượng bộ đệm và thời gian trễ trung bình qua hàng đợi
ngõ ra trên các kênh truyền mạng lõi. Kết hợp với công thức tính
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toán trọng số và tốc độ tối thiểu cho từng lớp dịch vụ của thuật toán
lập lịch gói ta có thể ước lượng được trễ hàng đợi và dung lượng bộ
đệm cho từng lớp dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ cho từng lớp.

Đề tài cũng đã sử dụng chương trình mô phỏng OPNET để
đánh giá chất lượng dịch vụ theo từng lớp khi xác định lưu lượng vào
và thiết lập các thông số cho kỹ thuật QoS trên mạng lõi để từ đó có
thể thiết lập tương tự trên mạng thực tế của MobiFone Miền Trung.
Kỹ thuật QoS cho MPLS cũng đã được giới thiệu và phương pháp sử
dụng trong lập lịch gói cho MPLS cũng đã được trình bày trong luận
văn này.

Trong thời gian tới, hướng tiếp cận với công nghệ IPv6 cùng
với việc mở rộng dịch vụ cung cấp cho mạng 3G, chắc hẵn sẽ phải
còn nhiều khía cạnh kỹ thuật cần phải nghiên cứu và áp dụng nhằm
đảm bảo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng mạng.
Ngoài ra, các kỹ thuật lưu lượng cũng là một vấn đề cần phải được
nghiên cứu, với từng quy luật sử dụng của từng lớp dịch vụ, việc
phân bố lưu lượng theo thói quen của người sử dụng cũng như đặc
điểm của dịch vụ cũng cần được nghiên cứu để xác định và ước
lượng chính xác, từ đó ta có thể điều chỉnh các thông số kỹ thuật
QoS trên mạng phù hợp với từng đặc điểm lưu lượng của nó.


