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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của ñề tài. 

Cùng với xu hướng phát triển công nghệ và mạng viễn thông 

trên thế giới, hiện nay ở Việt Nam nhiều doanh nghiệp khai thác viễn 

thông ñã và ñang triển khai mạnh mẽ công nghệ mạng MEN nhằm 

tạo ra tiềm lực to lớn, ñủ sức cạnh tranh về chất lượng, giá cả và ña 

dạng hóa các loại hình dịch vụ. Tuy nhiên, cấu trúc và nguyên tắc 

hoạt ñộng của mạng MEN khác xa so với mạng PSTN truyền thống 

nên ñã ñặt ra nhiều thách thức mới ñối với các nhà khai thác cũng 

như các nhà quản trị mạng. 

Đối với một hệ thống thông tin nói chung hay hệ thống mạng 

viễn thông nói riêng thì yêu cầu ñảm bảo chất lượng dịch vụ và quản 

lý băng thông trên mạng IP luôn luôn là vấn ñề cấp thiết. Đặt biệt vấn 

ñề phân chia tài nguyên băng thông trên mạng ñể ñảm bảo nhiều dịch 

vụ trên cùng một mạng hoạt ñộng một cách tốt nhất. Vì vậy, việc 

nguyên cứu chất lượng dịch vụ và quản lý băng thông là vấn ñề cấp 

thiết, ñòi hỏi phải có cơ sở khoa học vững chắc làm tiền ñề tham 

khảo khi triển khai, thiết lập thêm dịch vụ mới trên mạng MEN của 

các nhà cung cấp dich vụ.  

2. Mục ñích nghiên cứu 

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ  và quản lý băng thông trên 

mạng MEN dựa trên kỹ thuật QoS và lý thuyết về lưu lượng nhằm 

tiến ñến xây dựng thệ hệ mạng hội tụ ña dịch vụ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu kiến trúc mạng, công nghệ mạng MEN, chất lượng 

ña dịch trên mạng MEN, các tiêu chuẩn quốc tế liên quan ñến các 

chính sách như QoS và quản lý băng thông trên mạng MEN ñể ñảm 

bảo chất lượng dịch vụ mà ta mong muốn.  

4.Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan ñến ñề tài 
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- Thu thập số liệu thực tế khi triển khai các dịch vụ trên mạng 

MEN  

- Xây dựng mô hình, tiến hành mô phỏng và kiểm tra kết quả 

bằng phần mềm 

5. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 

Trong ñiều kiện bùng nổ lưu lượng như hiện nay thì nghiên 

cứu chất lượng dịch vụ và quản lý băng thông trong mạng ña dịch vụ 

sẽ giúp cho tối ưu hóa việc sử dụng dung lượng ñường truyền các 

thiết bị hiện có mà vẫn ñảm bảo ñược chất lượng dịch vụ, tiết kiện 

ñược chi phí ñầu tư và tiến tới xây dụng kiến trúc mạng hội tụ ña 

dịch vụ. 

6. Kết cấu luận văn 

Kết cấu luận văn gồm 5 chương  

Chương 1: TỔNG QUAN KIẾN TRÚC MẠNG MEN 

Chương 2: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRÊN MẠNG MEN 

Chương 3: QUẢN LÝ BĂNG THÔNG MẠNG MEN 

Chương 4: THỰC HIỆN QoS VÀ QUẢN LÝ BĂNG THÔNG CHO 

                   CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG MEN VNPT ĐÀ NẴNG 

Chương 5: XÂY DỤNG MÔ HÌNH MẠNG MEN VÀ THỰC  

                  HIỆN QoS CHO ĐA DỊCH  VỤ TRÊN MẠNG MEN 
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Chương 1:     TỔNG QUAN KI ẾN TRÚC MẠNG MEN 

1.1. Giới thi ệu chương 

1.2. Tổng quan về công nghệ và xu hướng phát triển mạng MEN 

1.2.1. Giới thiệu chung về mạng MEN  

Mạng MEN thực hiện chức năng thu gom lưu lượng và ñáp ứng 

nhu cầu truyền tải lưu lượng cho các thiết bị mạng truy nhập (IP 

DSLAM, MSAN). Mạng MEN có khả năng cung cấp kết nối truy 

nhập Ethernet (FE/GE) tới khách hàng ñể chuyển tải lưu lượng trong 

nội vùng, ñồng thời kết nối lên mạng trục IP/MPLS NGN ñể chuyển 

lưu lượng ñi liên vùng và ñi quốc tế. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Đánh giá về công nghệ Metro Ethernet 

- Tính dễ sử dụng  

- Hiệu quả về chi phí 

- Tính linh hoạt 

- Tính chuẩn hóa 

1.2.3. Ứng dụng mạng MEN  

Dưới ñây là một số ứng dụng tiêu biểu:  

- Kết nối giữa các LAN 

- Truyền tải ña ứng dụng 

- Mạng riêng ảo Metro 

 Softswitch cung cấp 
các tính năng thoại 

       
 

FTTx Cáp ñồng 

IP / MPLS  
Core 

      
 MEN CORE 

 

Ethernet 

MSS 

Soft-Switch 

Mạng trục IP/MPLS 
chung cho các dịch vụ   

MEN-Ethernet gom lưu 
lượng chuyển về core 

Thiết bị cung cấp kết 
nối FR, ATM  

Truy nhập 

PSTN 

TG/AG/SG 

2G,3G Mobile 

 
Hình 1.1 Mô hình tổng quan mạng MEN 
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- LAN Video/Video Training 

- Streaming Media … 

1.2.4.Xu hướng phát triển công nghệ và ứng dụng của mạng MEN  

1.2.5. Kiến trúc mạng MEN 

- Lớp truyền tải dịch vụ 

- Lớp dịch vụ Ethernet 

- Lớp dịch vụ ứng dụng 

- Các ñiểm tham chiếu  

1.3. Các dịch vụ trên mạng MEN 

1.3.1. Tổng quan về dịch vụ trên MEN 

1.3.1.1. Giới thiệu chung về dịch vụ mạng MEN 

 

 

 

 

 

1.3.1.2. Các kiểu dịch vụ trên mạng MEN 

E-LINE, E-LAN và  E-TREE 

1.3.2. Các dịch vụ trên mạng MEN 

1.3.2.1. Dịch vụ E-LINE 

1.3.2.2. Dịch vụ E-LAN 

1.3.2.3. Dịch vụ E-TREE 

1.3.3. Các thuộc tính của dịch vụ trên MEN 

1.3.3.1. Thuộc tính giao diện vật lý 

1.3.3.2. Các thông số lưu lượng 

1.3.3.3. Các thông số hiệu năng mạng MEN 

1.4. Công nghệ mạng MEN  

1.4.1. Tổng quan công nghệ mạng MEN 

Các công nghệ cho mạng MEN hiện tại gồm có : 

- Công nghệ SDH 

 
Hình 1.5.  Mô hình dịch vụ mạng MEN 
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- Công nghệ WDM 

- Công nghệ thuần Ethernet (Pure Ethernet) 

- Công nghệ PBT ( Provider Backbone Transport  ) 

- Công nghệ MPLS ( Multiprotocol Label Switching ) 

- Công nghệ RPR (Resilent Packet Ring) 

1.4.2. Các công nghệ mạng MEN 

1.4.2.1. Công nghệ SDH 

1.4.2.2. Công nghệ WDM 

1.4.2.3. Công nghệ RPR 

1.3.2.4. Công nghệ thuần Ethernet 

1.4.2.5. Công nghệ PBT 

1.4.2.6. Công nghệ MPLS 

1.5. Kết luận chương 
 
Chương 2:  CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRÊN MẠNG MEN 

2.1. Giới thi ệu chương 

2.2. QoS trên mạng IP 

2.2.1. Định nghĩa QoS và các vấn ñề liên quan 

Dưới ñây là 2 ñịnh nghĩa tương ñối rõ ràng về QoS ñược ñưa ra 

bởi ITU-T và IETF: 

- QoS là tập hợp các ảnh hưởng của sự thực hiện dịch vụ (do 

mạng thực hiện) tạo nên mức ñộ thỏa mãn cho người sử dụng dịch vụ 

ñó (ITU-T) 

- QoS là tập hợp các yêu cầu về dịch vụ cần ñược thỏa mãn bởi 

mạng trong khi truyền một luồng thông tin (IETF). 

2.2.2. Một số tham số ñánh giá chất lượng dịch vụ QoS 

Các yêu cầu chất lượng dịch vụ phải ñược biểu thị theo các 

tham số QoS ño ñược. Các thông số thông thường nhất ñược biết ñến 

là: 

- Băng thông 
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- Độ trễ 

- Biến thiên trễ 

- Tỉ lệ mất gói 

2.2.3. Nguyên nhân tác ñộng ñến các tham số QoS 

2.2.4. Các yêu cầu về tham số QoS ñối với một số dịch vụ tiêu biểu 

Dưới ñây là bảng yêu cầu các ràng buộc về QoS cho một số 

dịch vụ tiêu biểu ñược nêu trong các tài liệu của ITU (Y.1291) 

Bảng 2.1 Yêu cầu ràng buộc về QoS một số dịch vụ tiêu biểu của ITU 

Tham số QoS VoIP Interactive  video Streaming video 

Băng thông 21kbps tới 

320 kbps 

N/A N/A 

Trễ <150ms <150ms <4sec 

Biến thiên trễ <30ms <30ms Không ảnh hưởng 

Mất gói <1% <1% <5% 

2.2.5. Các vấn ñề ñể ñảm bảo QoS 

Để hiểu rõ vấn ñề cơ bản nhằm ñảm bảo các yêu cầu chất 

lượng dịch vụ trên ñây, ta xem xét một khung làm việc của cơ chế 

ñảm bảo chất lượng dịch vụ chung.  

Một cơ cấu ñảm bảo chất lượng dịch vụ QoS chung nhất gồm 3 

phần chính:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu QoS 

CUNG CẤP QoS 

1. Ánh xạ QoS 

2. Kiểm tra quản lý  

3. Dành trước tài 

nguyên 

ĐIỀU KHI ỂN QoS 

1. Lập lịch luồng 

2. Chia lưu lượng 

3. Chính sách luồng 

4. Điều khiển luồng 

5. Đồng bộ luồng 

QUẢN LÝ QoS 

1. Giám sát QoS 

2. Độ khả dụng QoS 

3. Giảm cấp QoS 

4. Duy trì QoS 

5. Mở rộng QoS 
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2.2.6. Một số giải pháp liên quan ñến việc hổ trợ QoS trên mạng IP 

Một số mô hình ứng dụng ñảm bảo QoS  

- Mô hình tích hợp dịch vụ Intserv 

- Giao thức dành trước tài nguyên  RSVP 

- Mô hình phân biệt dịch vụ DIFFSERV 

2.3. QoS trên mạng MEN 

2.3.1. Khái niện QoS trong mạng MEN 

2.3.2.Các kỹ thuật quản lý lưu lượng 

Phân lớp và ñánh dấu  

Đây là chức năng ñầu tiên trong chuỗi các chức năng quản lý 

QoS. Tại ñầu vào, các luồng lưu lượng phải ñược phân biệt mức QoS 

ñể có thể sử dụng các biện pháp ñối xử thích hợp.  

Policing và Shaping 

Policers and shapers là các công cụ QoS nhằm phát hiện và xử lý các 

vi phạm về lưu lượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định tuyến QoS  

Chức năng cơ bản của ñịnh tuyến (Routing) là tìm ñường ñi 

trong một mạng thoả mãn ràng buộc. Trong ñịnh tuyến QoS thì việc 

tìm ñường không chỉ với thoả mãn một ràng buộc mà cần thoả mãn 

nhiều ràng buộc khác nhau.  

Dành trước băng thông 

 
Hình 2.10. So sánh sự khác nhau giữa policing và Shaping 
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 Việc dành trước lại ám chỉ việc 1 luồng dữ liệu với một băng 

thông nhất ñịnh ñã ñược ñồng ý sẵn sàng cho việc chuyển tải qua nút 

này. RSVP là giao thức hướng luồng “per flow oriented” có chức 

năng yêu cầu dành băng thông tại các nút trên  ñường nó  ñi qua. 

RSVP là thủ tục  ñơn hướng, vì vậy, muốn thiết lập kênh thông tin 2 

chiều thì cả 2 phía phải chủ ñộng sử dụng RSVP ñể thiết lập luồng 

theo chiều của mình. 

2.3.3. Thực thi các kỹ thuật QoS trên mạng MEN 

Các kỹ thuật nêu ra trên ñây mang tính nguyên tắc chung còn 

việc sử dụng chúng như thế nào trong các thiết bị mạng cụ thể phụ 

thuộc vào ñó là thiết bị. Vị trí của thiết bị trong mạng và cả công 

nghệ ñược sử dụng trong mạng MEN. 

2.3.3.1. Nguyên tắc chung 

2.3.3.2. Đặc ñiểm riêng 

         - Mạng MEN sử dụng công nghệ thuần Ethernet 

- Mạng MEN sử dụng công nghệ MPLS 

 - Mạng MEN sử dụng công nghệ PBT 

2.4. Kết luận chương. 

 

Chương 3:   QUẢN LÝ BĂNG THÔNG MẠNG MEN 

3.1. Giới thi ệu chương 

3.2. Quản lý băng thông tĩnh 

3.2.1. Mô hình quản lý băng thông tĩnh 

Quá trình thực hiện cam kết chất lượng dịch vụ ñòi hỏi kết hợp 

các kỹ thuật ñiều khiển lưu lượng vào với các kỹ thuật phân phối lưu 

lượng ra. Điều khiển lưu lượng vào sẽ ñiều tiết gói dữ liệu ñến giao 

diện mạng ñầu vào. Phân phối lưu lượng ra ñịnh nghĩa quy tắc dịch 

vụ hàng ñợi cho các giao diện mạng ñầu ra bao gồm thứ tự các gói tin 
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ñược thực sự chuyển ñi. Mô hình quản lý băng thông như trên ñược 

gọi là mô hình quản lý băng thông tĩnh. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Điều khiển lưu lượng vào 

3.2.2.1. Giải thuật thùng ñựng thẻ 

3.2.2.2. Điều khiển lưu lượng vào 

Nội dung chính của cơ chế ñiều khiển lưu lượng vào là ñảm 

bảo tài nguyên mạng không ñược quá tải. Nói cách khác, nó phải 

ñảm bảo rằng tổng tỷ lệ ñăng ký sử dụng tài nguyên của mọi luồng 

lưu lượng truyền qua mọi kết nối mạng là không lớn hơn dung lượng 

của kết nối. Phương trình toán học biểu diễn như sau:                                                                                          

 

 

 

Trong ñó µ là dung lượng kết nối tính bit/giây và Ri tỉ lệ lưu 

lượng của luồng thứ i 

3.2.2.3. Giải thuật ñiều khiển lưu lượng vào CAR 

3.2.3. Điều khiển lưu lượng ra 

Cơ sở của việc phân phối lưu lượng ra là cấu trúc hàng ñợi. Bộ 

phân phối lưu lượng quyết ñịnh trật tự ra khỏi hàng của các phần tử 

trong hàng ñợi, vì vậy chúng liên quan ñến việc cấp phát tài nguyên 

trong các bộ chuyển mạch và ñịnh tuyến 

3.2.3.1. Các thành phần của giải thuật phân phối lưu lượng ra 

3.2.3.2. Phân loại các giải thuật phân phối lương lượng 

 
Hình 3.1: Mô hình quản lý băng thông tĩnh 

∑

=
≤

n

i
Ri

1
µ  (3.1) 
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3.3. Quản lý băng thông ñộng 

3.3.1. Yêu cầu phát triển mô hình băng thông ñộng 
Trong phần trước, chúng ta ñã nghiên cứu các kỹ thuật quản lý 

băng thông tĩnh. Chúng ta nhận thấy các kỹ thuật quản lý băng thông 

tĩnh luôn tồn tại các hạn chế như sau: 

- Cấp phát tài nguyên hệ thống một cách cứng nhắc cho các lớp 

lưu lượng hay các ứng dụng, mặc dù trong thực tế, yêu cầu băng 

thông của các ứng dụng có thể thay ñổi theo thời gian. Điều ñó dẫn 

ñến việc thừa tài nguyên tại các thời ñiểm lưu lượng thấp và thiếu hụt 

tài nguyên tại các thời ñiểm lưu lượng cao. 

- Việc cấp phát tài nguyên cứng nhắc cũng dẫn ñến sự lãng phí 

tài nguyên mạng lưới, tài nguyên quan trọng của mạng lưới không 

ñược khai thác tối ưu. 

Để khắc phục các hạn chế này, trong phần này sẽ nghiên cứu 

và ñề xuất một mô hình quản lý băng thông mới với các kỹ thuật 

quản lý băng thông linh hoạt hơn nhằm tăng cường hiệu quả của hệ 

thống. Mô hình quản lý băng thông ñược ñề xuất trong phần gọi là 

mô hình quản lý băng thông ñộng hay còn gọi là mô hình quản lý 

băng thông thích nghi.  

3.3.2. Mô hình quản lý   băng thông ñộng 

Mô hình quản lý băng thông ñộng mà chúng ta ñề xuất hoạt 

ñộng theo nguyên lý của hệ thống phản hồi mạch ñóng như hình 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

  
        Hình 3.10.  Mô hình quản lý băng thông ñộng 
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Điểm khác biệt so với mô hình quản lý băng thông tĩnh thể 

hiện ở các ñiểm sau: 

 
Quản lý băng 

thông tĩnh 
Quản lý băng thông ñộng 

Cơ sở cấp 

phát tài 

nguyên  

Dựa vào các tham 

số lưu lượng ñầu 

vào. 

Kết hợp các tham số lưu lượng 

ñầu vào với các tham số phản 

hồi ở ngõ ra trở lại ñầu vào. 

Lượng tài 

nguyên cấp 

phát 

Tài nguyên ñược 

cấp phát cố ñịnh 

Tài nguyên cấp phát cho một 

lớp lưu lượng này có thể ñược 

phân phối bớt cho lớp khác và 

ngược lại. 

Độ trễ lưu 

lượng 

Phụ thuộc vào mức 

lưu lượng tại từng 

thời ñiểm 

Phân phối ñộ trễ giữa các lớp 

lưu lượng với nhau. 

3.3.3. Kiến trúc hệ thống quản lý băng thông ñộng 

Hệ thống quản lý băng thông ñộng mà chúng ta xây có kiến trúc như 

hình 3.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Tắc nghẽn, phương pháp quản lý và tránh tắc nghẽn 

3.4.1. Vấn ñề tắc nghẽn  (Congestion) 

Tắc nghẽn có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trong mạng và 

 
Hình 3.11. Cấu trúc hệ thống quản lý băng thông ñộng 
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ñó là kết quả của một số nguyên nhân sau: 

Thời gian chờ xử lý, Kích thước bộ ñệm của hàng ñợi quá nhỏ, Độ 

trễ lớn, tần suất lỗi mạng cao và sự chênh lệch về băng thông giữa 

các liên kết. 

3.4.2. Quản lý tắc nghẽn (Congestion management) 

Hàng ñợi tùy biến CQ (Custom Queuing) 

Hàng ñợi LLQ ( Low Latency Queuing) 

3.4.3. Tránh tắc nghẽn (Congestion avoidance) 

         Loại bỏ gói tin ngẫu nhiên sớm RED (Random Early Detection) 

         Loại bỏ gói tin sớm theo trọng số WRED 

3.5. Quản lý băng thông trên mạng MEN 

3.5.1. Tính  băng thông cho từng dịch vụ trên mạng MEN 

        Tính băng thông cho các dịch vụ trên mạng MEN 

Dịch vụ Risedental HSI 

BWR.HSI= Tổng thuê bao Residental  HSI * bw*CC 

Dịch vụ Business HSI 

BWB.HSI= Tổng thuê bao Business  HSI*bw*CC 

Dịch vụ VPN 

BWVPN= Tổng thuê bao VPN* bw*CC 

Dịch vụ IPTV 

BWMYTV  = Số kênh*bw*CC + Số thuê bao IPTV * bw*CC 

Dịch vụ Mobile backhaul 

BWMobile backhaul= Số Node B 3G *bw*CC 

Tổng băng thông cần dùng cho tất cả các dịch vụ hoạt ñộng  

BW= BWR.HSI+ BWB.HSI+ BWVPN+ BWMYTV+ BWMobile backhaul 

bw là băng thông trung bình cho 1 thuê bao của từng dịch vụ 

CC là tỉ lệ % của tổng thuê bao kết nối ñồng thời của từng dịch vụ 

3.5.2. Thực hiện quản lý băng thông trên mạng MEN 

3.6. Kết luận chương 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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Chương 4: THỰC HIỆN QoS VÀ QUẢN LÝ BĂNG THÔNG 

CHO CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG MEN VNPT ĐÀ NẴNG 

4.1. Giới thi ệu chương. 

       Chương này sẽ phân tích chất lượng cho từng dịch vụ cụ thể, 

quản lý băng thông trên mạng MEN ña truy nhập và ñề xuất triển 

khai ñảm bảo chất lượng dịch vụ cho mạng MEN VNPT Đà Nẵng 

4.2. Cấu trúc mạng MEN ña truy nhập VNPT Đà Nẵng 

Mạng MEN của VNPT Đà Nẵng nói riêng và của VNPT nói 

chung ñược tổ chức theo mô hình chung gồm 2 tầng ñộc lập ñó là 

tầng truyền tải và tầng dịch vụ 

4.3. Mô hình triển khai QoS trên mạng MEN 

Theo nguyên tắc triển khai QoS thì các chức năng QoS chiếm 

nhiều tài nguyên sẽ ñược thực hiện ở miền biên, càng giảm tải xử lý 

QoS trong lõi càng tốt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Các kỹ thuật QoS ñược sử dụng trong cấu hình các thiết bị  

mạng bao gồm:  

Classification (phân lớp lưu lượng) 

Policing (giới hạn, xử lý các lưu lượng vi phạm băng thông) 

Marking (ñánh dấu và xếp các lưu lượng vào các lớp thích hợp) 

Shaping (hàng ñợi và lập lịch gói tin) 

4.3.1. QoS trong miền CORE ( VN2) 

  
MIỀN KHÔNG  

TIN CẬY 
MIỀN KHÔNG  

TIN CẬY 
MIỀN TIN CẬY 

Miền truy nhập 
Miền 

khách hàng MEN SVC 

HSI 

IPTV 

VoIP 

Mobile 

MEN 
PE-AGG 

UPE 

 
VN2 

PE-AGG 

UPE 

UPE 

DSLAM, 
MSAN, 
OLT/ONU 
L2SW 

Modem 
HGW, 
CPE, 
POTS 

IP core 

� Phân lớp lưu lượng 
� Đánh dấu gói tin 
� Chính sách ñầu vào 

� MPLS EXP Marking 
� Egress Shaping 

 

� Egress 
Shaping 

 

� Ingress 
Policing 

Q
oS

 m
o
de

l 

PE 

PE 

PE 

DSCP, ToS, CoS, protocol, 
IP, MAC, port 802.1p MPLS EXP MPLS EXP 802.1p 802.1p 

Hình 4.3  Mô hình triển khai QoS trên mạng MEN 
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Core VN2 là miền mạng lõi của VNPT nên cần hiệu năng cao, 

các công cụ QoS sử dụng càng ít càng tốt và không nên triển khai các 

thiết bị miền truy nhập hay khách hàng trực tiếp với PE thuộc VN2 

trừ trường hợp khách hàng là các ISP nếu họ yêu cầu. 

 

 
 
 

 

 

 

 

4.3.2. QoS trong miền mạng MEN 

Mô hình QoS trên mạng MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Miền mạng gom giữa CE (Access swicth) và MEN 

Các Access swicth(L2 switch) là biên giao tiếp giữa phần mạng 

IP băng rộng (MEN và Core VN2) với miền mạng của các dịch vụ 

ứng dụng hay các khách hàng như hình 4.6 nên việc kiểm 

soát QoS cần chặt chẽ.  

 

 
 

VN2 

BRAS 

IPTV 
server 

VoIP 
SBC 

ASG 
(backhaul) 

 
 

PE 

Chiều ra: 
� Egress shaping  
(Port & VLAN) 

Chiều vào: 
� Ingess policing 
� MPLS EXP marking 
(Port&VLAN) 

MENs 

 
PE 

1 

Chiều ra: 
� Egress shapping 

Chiều vào: 
CoS to MPLS 
marking 

2 2 

3 4 

 
Hình 4.5.  Mô hình xử lý QoS ở miền CORE (VN2) 

 
 

 
MAN E 

PE-AGG 

UPE 

PE-AGG 

UPE 

UPE 

 
 
VN2 

2 

EXPs EXPs CoS 

1 

2 

2 
2 2 

2 

2 

2 
2 

2 

PIPE MODE 

3 

3 

� QoS class shapping 

Chiều vào: từ VN2 ñến MEN 
� Ánh xạ từ  CoS sang EXP 

CoS 

Chiều ra:Từ mạng MEN ñến VN2 
� QoS class Shapping 
� Ánh xạ từ EXP sang CoS 
 

 
Hình 4.6 Mạng MEN 
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4.4. Triển khai QoS cho các dịch vụ trên mạng MEN 

        Nguyên tắc chung khi triển khai các dịch vụ trên mạng MEN 

phải ñược quy ñịnh cách chia các VLAN trong mạng MEN cho từng 

dịch vụ 

4.4.1. Dịch vụ VPN 

4.4.1.1. Mô hình cung cấp dịch vụ VPN 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.2. Giải pháp triển khai QoS cho dịch vụ VPN 

Thông thường trong một mạng MEN, miền truy nhập của mạng 

MEN ñến với thuê bao khách hàng có nhiều loại thiết bị truy nhập 

khác nhau. Tùy theo khách hàng yêu cầu về tốc ñộ và giá cho cung 

cấp cho phù hợp. 

 

DSLAM, 
MSAN, 
OLT/ONU 
L2SW 

UPE 
2 1 

Miền truy nhập 

CoS, DSCP, ToS ... 

3 

CoS 

CE 

802.1p EXP 

Miền  
MEN 

  

Hình 4.7. Miền mạng giữa các access swicth và mạng MEN 

 

 
Miền mạng băng rộng  

 
UPE 

UPE CPE 

CPE 

Mi ền mạng của Enterprise A  

Site 1 

Site 2 

Mạng MEN 

MSAN/ 
DSLAM/ 
L2SW 

... 

MSAN/ 
DSLAM/ 
L2SW 

... 

 
Hình 4.12: Cung cấp dịch vụ VPN trên  mạng MEN 
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thuê kênh mà nhà cung cấp dịch vụ có thể chọn loại thiết bị  

 

 

 

 

4.4.1.3. Thực hiện QoS hướng từ thuê  khách hàng vào mạng MEN 

4.4.1.4. Thực hiện QoS hướng từ mạng MEN về thuê bao khách hàng  

4.4.2. Dịch vụ Mobile backhaul 

4.4.2.1. Mô hình cung cấp dịch vụ mobile backhaul 

4.4.2.2. Giải pháp thực hiện QoS cho dịch vụ mobile backaul 

Đối với các cổng kết nối tới nodeB và trạm BTS, thực hiện 

việc policing theo cổng, áp dụng tính toán băng thông CIR theo công 

thức: 

- Đối với dịch vụ 2G: CIR = n*2Mbps (n là số luồng E1) 

- Đối với dịch vụ 3G: CIR = m *10Mbps (m là số Node B thu 

gom bởi CSG ñó) 

- Gán gói tin của mobile backaul tới trường dịch vụ CoS=5  

4.4.3. Dịch vụ HSI 

4.4.3.1.Nguyên tắc triển khai VLAN cho dịch vụ HSI  

 

  

PE-AGG 

UPE 

DSLAM 

L2 SW 

xDSL 
modem 

 UNI 

CPE 

xDSL 
modem 

DSLAM 

Bắt buộc 

Tuỳ chọn 

 

PE 

CPE 

CPE 

 NNI 

802.1p 

Classification: Port + VPI/VCI + CoS/DSCP/IPP 
Policing: CIR 
Marking: 802.1p CoS 

Classification: Port + C-VLAN+CoS/DSCP/IPP 
Policing: CIR 
Marking: 802.1p CoS 

802.1p 

Classification: Port + C-
VLAN+802.1p 
Marking: CoS -> CoS/DSCP/IPP 

802.1p 

Classification: Port + S-VLAN + 802.1p 
Marking: 802.1p -> Exp 
Shaping: Bảng 4.1 

Classification: Exp 
Marking: Exp -> 802.1p 

Hình 4.13: Cấu hình QoS cho dịch vụ VPN 
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4.4.3.2.Mô hình QoS cho dịch vụ HSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.3. Giải pháp thực hiện QoS cho dịch vụ HSI 

- C-VLAN cần ñược quy hoạch thống nhất tại mỗi UPE ñảm bảo 

không trùng nhau 

- Do sử dụngC-VLAN giữa DSLAM với UPE nên ñể kiểm soát băng 

thông tổng dịch vụ HSI cho mỗi DSLAM cần tạo các ACL là các C-

VLAN thuộc mỗi DSLAM và shaping/policing cho các ACL này. 

- Các C-VLAN từ các khách hàng sử dụng IPoE sẽ ñược ánh xạ lên 

IPoE S-VLAN 

- Policing và Shaping cho từng khách hàng HSI sử dụng giao diện 

xDSL cần ñược trên DSLAM vì các DSLAM hiện ñều hỗ trợ tính 

năng này 

- Các khách hàng sử dụng giao diện FE/GE nối vào L2SW ñược 

policing và shaping theo port của L2SW 

 

 

L2 SW 

 BRAS 

PE-AGG 

UPE L2 SW 

xDSL 
modem 

HGW 
Triple play 

VoIP 
VoD 

HGW 
Triple play 

VoIP 
VoD 

C-VLAN  

HSI 
UNI 

Triple play 

       C-VLANs (DSLAM1) 

xDSL 

FE 

Internet 
VPN 
(VN2) 

CE router 
FE/GE C-VLAN  

DSLAM 

xDSL 
modem 

Bắt buộc 

Tuỳ chọn 

PPPoE S-VLAN HSI 

             C-VLANs 

DSLAM2 

C-VLANs (DSLAM2) 
xDSL 

modem 

DSLAM1 

Proxy cho 
DSLAM 2 

Marking, 
Policing 
Shaping 

Marking, 
Policing 
Shaping 

Marking, 
Policing 
Shaping 

C-VLANs 
IPoE   S-VLAN HSI 

 
Hình 4.16. Các dạng cơ bản trong cung cấp dịch vụ HSI 
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4.4.4. Dịch vụ IPTV 

4.4.4.1.Nguyên tắc sử dụng VLAN của dịch vụ IPTV 

4.4.4.2. Mô hình QoS cho dịch vụ IPTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.3. Giải pháp thực hiện QoS cho dịch vụ IPTV 

4.4.5. Dịch vụ VoIP  

4.4.5.1. Nguyên tắc sử dụng VLAN của dịch vụ IPTV 

4.3.5.2. Mô hình  triển khai QoS cho dịch vụ VoIP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
MEN 

  N-PE 

PE-AGG 
UPE 

HGW 
Triple play 

VoIP 

VoD 

HGW 
Triple play 

VoIP 

VoD 
C-VLAN  

IPTV 

DSLAM 

HSI 

S-VLAN VoD  

M-VLAN 99 
BTV 

xDSL 

FE 

DSLAM 

HGW 
Triple play 

VoIP 

VoD 

S-VLAN  

Bắt buộc 

Tuỳ chọn 

1 

VoD 
server 

SHE 

4 

VN2 

� Policing 
� Shaping 
� Addmission control 

� Classification Per port 
� Policing 
� Shaping 
� EXP Marking 

� Classification (port+VLAN) 
� Policing (option) 
� Shaping 

0 

0 

0 

L2 SW 

S-VLAN 
VoD 

M-VLAN 99 
BTV 

1 

3 

1 2 
a 1 

b 

3 4 

1 
b 

2 
a 

 
 
2 
b 

Classification: Port + VPI/VCI  
Policing: CIR (Phù hợp với dữ liệu ñiều khiển) 
Marking: 802.1p  

Classification: Port + C-VLAN 
Policing: CIR(Phù hợp với dữ liệu ñiều khiển) 
Marking: 802.1p  

Không cần áp QoS 

Classification: Port + S-VLAN + 802.1p 
Marking: 802.1p -> Exp 
Shaping: Bảng 4.1 

Classification: Exp 
Marking: Exp -> 802.1p 

Classification: Port + S-VLAN + 802.1p 
Marking: 802.1p -> Exp 
Policing: CIR 
Shaping: Bảng 4.1 

 
Hình 4.17. Mô hình QoS dịch vụ IPTV 

 

 

  NPE 

PE-AGG 
UPE 

MSAN 

L2 SW 

POTS 
phone 

HGW 
Triple play 

VoIP VLAN (H248) 

S-VLAN 

VoIP 

VoD 

HGW 
Triple play 

VoIP 
VoD 

S-VLAN 

VoIP UNI 

DSLAM 

HSI 

S-VLAN 

CO line 

VoIP VLAN (SIP) 

DSLAM 

MSAN 

Bắt buộc 

Tuỳ chọn 

S-VLAN 

 
SBC 

 
VoIP 
server 

(ex IMS 

C/S-
VLAN 

C/S-
VLAN 

C-
VLAN 

Classification: Port , Data type (Signal, Voice)  
Marking: 802.1p  =  REALTIME 

Classification: Port , VPI/VCI, Data type 
Marking: 802.1p 

- Signal , Voice: REALTIME 
- Video: VIDEO 

Classification: Port, S-VLAN ,802.1p 
Marking: 802.1p -> Exp 
Shaping: Bảng 4.1 

Classification: Exp 
Marking: Exp -> 802.1p 

Classification: Port , C-VLAN,  Data type 
Marking: 802.1p 

- Signal , Voice: REALTIME 
- Video: VIDEO 

 
Hình 4.18.Mô hình  triển khai QoS cho dịch vụ VoIP 
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4.3.5.3. Giải pháp thực hiện QoS cho dịch vụ VoIP 

-Dịch vụ VoIP sử dụng 2 IP VPN tại VN2 cho 2 loại lưu lượng ñó là: 

Lưu lượng H248 Voice  

Lưu lượng SIP voice  

-Cấu hình QoS cho dịch vụ VoIP: Sử dụng lớp QoS là EF, EXP=5, 

CoS=5 

4.5.Thực hiện quản lý băng thông trên mạng MEN VNPT Đà Nẵng 

4.5.1. Mô hình và băng thông sử dụng trên mạng MEN VNPT Đà 

Nẵng 

4.5.2. Tính băng thông cho từng dịch vụ trên mạng MEN VNPT 

Đà Nẵng 

Từ cách phân tích tính băng thông như ở mục 3.5.1 nêu ở trên ta 

áp dụng vào tính băng thông cho từng dịch vụ trong mạng MEN 

VNPT Đà Nẵng như bảng 4.7 

Bảng 4.7.Tính băng thông cho từng dịch vụ trên mạng MEN 

VNPT Đà Nẵng 
S 
T 
T 

Tên dịch vụ Tốc ñộ sử dụng 
(tính bằng giây) 

Số lượng 
thuê bao 

Tổng băng 
thông sử 
dụng(tính 
bằng giây) 

Family 5Mbps/640kbps 6346 
Easy 4Mbps/512kbps 53754 

 
1 

Residental  
HSI 
 Basic 2.5Mbps/512Kbps 23072 

 
3,247Gbps  

FTTX 10Mbps 2008 

Pro 10Mbps/640kbps 252 

 
2 

Business 
HSI 

Maxi 8Mbps/640kbps 1810 

 
6.359 
Gbps 
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ADSL 640 Kbps 347 

SHDSL 1Mbps 116 

SHDSL 2Mbps 109 

 
3 

 
VPN 
 

FE 4Mbps 27 

 
347Mbps 

4 Mobile 
backhaul 

FE 10M 195 1,904 
Gbps 

TV 4096 100 5 MyTV 
 VoD 4096 4095 

1,112 
Gbps 

6 Tổng băng thông sử dụng trong mạng MEN (Ring 
Core) 

12,961 
Gbps 

4.5.3. Thực hiện quản lý băng thông trên mạng MEN VNPT Đà Nẵng 

-Bài toán tính lưu lượng và quản lý băng thông ña dịch vụ cho 

toàn mạng MEN là một bài toán phức tạp, ñôi khi cần phải dựa vào 

thực tế khai thác, thói quen sử dụng dịch vụ của từng ñịa bàn dân cư, 

từng khu vực cụ thể ñể tính toán và có các ñiều chỉnh lưu lượng hợp 

lý trong quá trình khai thác.  

-Vấn ñề phân chia băng thông cho từng dịch vụ trên mạng phải 

dựa vào ñặc ñiểm của từng dịch vụ vào nhu cầu của khách hàng và 

chiến lược phát triển dịch vụ của từng nhà cung cấp dịch vụ.  

4.5.4.Thực hiện gián sát  băng thông trên mạng MEN VNPT Đà Nẵng 

4.6. Kết luận chương 

 

Chương 5: XÂY DỤNG MÔ HÌNH M ẠNG MEN VÀ TH ỰC     

HIỆN QoS CHO ĐA DỊCH VỤ TRÊN MẠNG MEN 

5.1. Giới thi ệu chương 

5.2. Xây dựng mô hình mạng MEN 

           Để ñánh giá ñược hoạt ñộng của các kỹ thuật QoS ñược ñưa ra 

cho các dịch vụ trên mạng MEN. Ta tiến hành xây dựng mô hình 

mạng MEN từ ñó ta thiết lập dịch vụ cần QoS trên hệ thống. 
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Dựa trên mô hình trên ta tiến hành xây dựng mô hình dịch vụ 

trên mạng MEN bằng phần mền OPNET 14.5. Từ kết quả phân tích 

QoS cho từng dịch vụ ở chương 4 ta tiến hành xây dựng mô hình 

QoS cho dịch vụ VPN 

5.2.1. Sơ ñồ cấu hình mạng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 5.1. Xây dựng mô hình mạng MEN 

 
Hình 5.2. mô hình QoS cho dịch vụ VPN 
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5.2.3. Lưu ñồ thuật toán QoS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Kết quả trước và sau khi thực hiện QoS. 

5.2.4. Kết quả thực hiện loại bỏ gói tin trong QoS 

5.2.5. Kết quả thực hiện RED trong QoS 

5.3. Đánh giá kết quả        
5.4. Kết luận chương 

 

 

 

 

 

NO YES 

YES NO 

KẾT THÚC 

BẮT ĐẦU 

NHẬN DỮ LIỆU ĐẦU VÀO 

     PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 

DỮ LIỆU 
ƯU TIÊN 

TÍNH TRỌNG SỐ Wi 

RED 

α<αmin   LOẠI BỎ 1 PHẦN CÁC GÓI TIN 
TRONG HÀNG ĐỢI (Theo xác suất P 
với: 0<p<1 khi αmin<α< αmax 

      :      p=1 khi αmax<= α) 

 
XUẤT DỮ LIỆU RA INTERFACE 

     HÀNG ĐỢI WFQ 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

1. Kết luận 

Luận văn ñã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và ñã ñạt ñược 

một số kết quả về lý thuyết và thực nghiệm như sau:  

Luận văn ñã phân tích, nguyên cứu chất lượng dịch vụ và quản lý 

băng thông  ñể làm nền tảng ñể xây dựng quy trình chất lượng dịch 

vụ và ñề xuất các giải pháp QoS cho mạng MEN VNPT Đà Nẵng.  

Luận văn cũng ñã khái quát chung về mạng MEN như ñặc ñiểm 

về cấu trúc, công nghệ, dịch vụ, chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở các 

ñặc ñiểm của mạng MEN nói chung và mạng MEN VNPT Đà Nẵng 

nói riêng, luận văn ñã ñi sâu nghiên cứu áp dụng quy trình QoS và 

quản lý băng thông ñể ñưa ra ñược các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ cho mạng MEN VNPT Đà Nẵng. 

Phần mô phỏng giải pháp QoS cho dịch vụ VPN ñã cho thấy sự 

cần thiết của các giải pháp QoS trong việc ñảm bảo chất lượng ña 

dịch vụ trên mạng MEN . Đối mạng MEN VNPT Đà Nẵng thì việc 

thực hiện tổng hợp các giải pháp chất lượng dịch vụ kết hợp với quản 

lý băng mới thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, do sự giới hạn về 

thời gian và ñiều kiện thực nghiệm ñã không cho phép tác giả có thể 

thực hiện mô phỏng xây dựng mô hình mạng áp dụng tổng hợp các 

loại dịch vụ như trong chương 4 ñã nêu ra.  

2. Kiến nghị  

Thực hiện ñầy ñủ QoS và quản lý băng thông ñã ñược nêu ra 

trong chương 4 ñể ñảm bảo tốt cho tất cả các dịch vụ trên mạng MEN 

nói chung và mạng MEN VNPT Đà Nẵng nói riêng.  

Trong quá trình quản lý ñiều hành mạng thường xuyên cập 

nhật tính toán và giám sát băng thông trên mạng nhằn phân chia băng 
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thông cho từng dịch vụ ñể ñảm bảo chất lượng ña dịch vụ trên mạng 

MEN 

Một vấn ñề hết sức quan trọng ñó là nâng cao trình ñộ tiếp thu 

các công nghệ mới cho các cấp quản lý ñiều hành mạng nhằm ñảm 

bảo mạng hoạt ñộng một cách 

an toàn và hiệu quả.  

3. Hướng nghiên cứu tiếp theo  

Dịch vụ mạng MEN ngày càng có nhiều dịch vụ mới ñược ñưa 

vào khai thác. Vì vậy, hướng nghiên cứu tiếp theo là thực hiện 

nguyên cứu các giải pháp QoS kết hợp với giải pháp quản lý băng 

thông ñộng như ở chương 3 ñã ñề xuất ñể phát huy một cách tối ưu 

băng thông trong việc ñảm bảo chất lượng ña dịch vụ trên mạng 

MEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


