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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

 Ngày nay, thời ñại phát triển của thông tin và truyền thông, 

việc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông về chất 

lượng dịch vụ (chất lượng mạng và chất lượng phục vụ) ngày càng 

phức tạp hơn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công 

nghệ thông tin ñóng một vai trò hết sức quan trọng, vì nó tạo ra một 

môi trường khai thác, quản lý tốt, làm cho khoảng cách không gian, 

thời gian bị thu hẹp, người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ 

gần nhau hơn. 

 Trong xu thế hội nhập, phát triển và cạnh tranh trong lĩnh vực 

Viễn thông, nhu cầu ñặt ra là cần có hệ thống phần mềm tạo nên môi 

trường khép kín các qui trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ và quản lý 

khách hàng sử dụng ña dịch vụ, với kho dữ liệu ñược quản lý tập 

trung và ñồng nhất. Hệ thống phần mềm phải có nhiều tính năng ưu 

việc ñáp ứng ñược những yêu cầu thực tế. Linh hoạt cao ở khả năng 

thay ñổi quy trình, mức ñộ tương tác giữa các công ñoạn nghiệp vụ 

và chia sẻ thông tin với ñối tác. 

 Kiến trúc hướng dịch vụ (Service-oriented architecture, viết tắt 

là SOA) là mô hình phần mềm ñang ñược các nhà chuyên môn quan 

tâm phát triển hiện nay và ñược thể hiện ở tài liệu[11]. Với ưu ñiểm 

linh hoạt khi mở rộng, kết nối và có thể tái sử dụng dịch vụ. Đây 

cũng ñược xem là giải pháp ưu việt cho các vấn ñề ñã ñề cập ở trên. 

Với mô hình SOA hệ thống phần mềm kiểm soát toàn bộ thông tin 

ñang diễn ra trong quy trình doanh nghiệp. Đó có thể là thông tin về 

nhà cung ứng, khách hàng, ñối tác, tài chính, ngân hàng, tài sản,... ở 

thời ñiểm bất kỳ. 
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 Mặc khác, tại Vi ễn thông Đà Nẵng với số lượng thuê bao các 

dịch vụ viễn thông ngày một lớn và ña dạng, khách hàng ñòi hỏi chất 

lượng phục vụ ngày một cao. Bên cạnh ñó, môi trường CNTT không 

ñồng nhất, không có thiết kế tổng thể. Các phần mềm ñơn lẻ, chạy 

trên nhiều hệ ñiều hành, sử dụng nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác 

nhau. 

 Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn ñề tài “Nghiên cứu 

Kiến trúc hướng dịch vụ ứng dụng quản lý cung cấp Internet ADSL” 

với mục tiêu tập trung vào việc nghiên cứu lý thuyết SOA ñể làm cơ 

sở, nền tảng cho việc xây dựng hệ thống quản lý cung cấp dịch vụ 

Internet ADSL nói riêng và các dịch vụ viễn thông nói chung linh 

hoạt, chính xác, sẵn sàng thay ñổi ñể phù với thực tế, và có khả năng 

giám sát theo dõi toàn bộ thông tin diễn ra trong quá trình thiết lập 

dịch vụ ở các bộ phận trong doanh nghiệp và chia sẻ thông tin với 

ñối tác. Góp phần giải quyết bài toán khó hiện nay, ñó là nhân viên 

khai thác gặp rất nhiều khó khăn khi khách hàng yêu cầu cung cấp 

thông tin nhanh chóng và chính xác. Lãnh ñạo không giám sát ñược 

các tiến trình tác nghiệp của nhân viên và không nắm bắt ñược tình 

hình sản xuất kinh doanh của các ñơn vị trực thuộc tức thời. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Mục ñích nghiên cứu của ñề tài là nghiên cứu kiến trúc 

hướng dịch vụ, cách thức thực hiện cũng như là những ñích ñạt ñược 

của kiến trúc này. Ứng dụng kiến trúc SOA ñể xây dựng hệ thống 

quản lý cung cấp dịch vụ viễn thông tại VNPT Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiêm cứu 

Nghiên cứu lý thuyết kiến trúc hướng dịch vụ  

  Nghiên cứu công nghệ Web Services  

  Nghiên cứu công nghệ XML 



- 3 - 

  Sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic, Java, Jsp, cơ sở dữ 

liệu Oracle ñể xây dựng ứng dụng. 

 Đề tài tập trung vào nghiên cứu nắm vững lý thuyết của kiến 

trúc hướng dịch vụ, cách giải quyết vấn ñề trong kiến trúc hướng 

dịch vụ. Vận dụng vào hệ thống quản lý cung cấp internet ADSL tại 

Viễn thông Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu lý thuyết: Các tài liệu lý thuyết về SOA, các báo 

cáo kết quả công trình nghiên cứu khoa học về SOA trên Internet, 

các bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Các tài 

liệu nghiệp vụ về cung cấp dịch vụ viễn thông tại VNPT Đà Nẵng. 

 Nghiên cứu thực nghiệm: Xây dựng mô hình giải pháp cung 

cấp dịch vụ viễn thông. Xây dựng chương trình quản lý cung cấp 

dịch vụ viễn thông bằng ngôn ngữ Visual Basic, Java và cơ sở dữ 

liệu Oracle. So sánh kết quả thu ñược với thực tế và ñánh giá tính 

hiệu quả của ñề tài. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

 Xây dựng mô hình giải pháp cung cấp dịch vụ viễn thông. 

Xây dựng chương trình ñề mô trên cơ sở mô hình giải pháp ñể quản 

lý cung cấp dịch vụ internet ADSL, nâng cao tính linh hoạt trong 

việc cung cấp dịch vụ ñến người tiêu dùng. 

 Đề xuất áp dụng mô hình cho các dự án xây dựng các hệ 

thống phần mềm quản lý cung cấp dịch vụ viễn thông tại các Viễn 

thông tỉnh thành. 

6. Cấu trúc luận văn 

 Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương 

Chương 1 - Tổng quan về kiến trúc hướng dịch vụ (Service 

Oriented Architecture): Trình bày về cơ sở lý thuyết của mô hình 
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kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), bao gồm: khái niệm về kiến trúc 

hướng dịch vụ, những ñặc ñiểm và tính chất của mô hình kiến trúc 

này. Ngoài ra, chương này cũng tìm hiểu các tầng bên trong của kiến 

trúc hướng dịch vụ, và nền tảng trao ñổi thông tin giữa các thành phần 

trong kiến trúc hướng dịch vụ  

Chương 2 - Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện kiến trúc 

hướng dịch vụ: Chương này tập trung vào tìm hiểu các nguyên tắc 

và cách thức SOA ñược thực hiện. Tìm hiểu công nghệ dịch vụ web, 

tìm hiểu về ngôn ngữ mô tả Web Services - WSDL, tìm hiểu về giao 

thức truy cập SOAP, tìm hiểu XML. Xây dựng mô hình dịch vụ, xây 

dựng các thông ñiệp và xây dựng giao diện trao ñổi thông ñiệp giữa 

các dịch vụ. 

Chương 3 - Xây dựng ứng dụng quản lý cung cấp Internet 

ADSL:  Trong chương này trình bày xây dựng hệ thống cung cấp ña 

dịch vụ viễn thông áp dụng giải pháp SOA. Xây dựng ứng dụng 

tương tác với hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ, ứng dụng của nhà 

cung cấp dịch vụ ñã ñược xây dựng giao diện (interface) và public. 

Chạy thử nghiệm chương trình ñể minh họa quá trình trao ñổi thông 

ñiệp giữa hai ứng dụng và thể hiện kết quả bằng chức năng giám sát 

của hệ thống. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ 

(SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE) 

1.1. Giới thi ệu chương 

1.2. Các khái niệm kiến trúc hướng dịch vụ (Service-oriented 

architecture) 
Ki ến trúc hướng dịch vụ là một hướng tiếp cận với việc 

thiết kế và tích hợp các phần mềm, chức năng, hệ thống theo dạng 

module, trong ñó mỗi module ñóng vai trò là một “dịch vụ”, và có 

khả năng truy cập thông qua môi trường mạng. Hiểu một cách ñơn 

giản thì một hệ thống SOA là một tập hợp các dịch vụ ñược chuẩn 

hoá trao ñổi với nhau trong ngữ cảnh một tiến trình nghiệp vụ[13]. 

Dịch vụ là yếu tố then chốt trong SOA[9]. Có thể hiểu dịch vụ 

như là một module thực hiện một nghiệp vụ nào ñó. Một trong 

những mục ñích của SOA là giúp các ứng dụng có thể nói chuyện 

với nhau mà không cần biết các chi tiết kỹ thuật bên trong. Để thực 

hiện ñiều ñó SOA ñịnh ra một chuẩn giao tiếp (dùng ñể gọi hàm dịch 

vụ) ñược ñịnh nghĩa rõ ràng và ñộc lập với nền tảng hệ thống, và có 

thể tái sử dụng.  

� Các thành phần của kiến trúc hướng dịch vụ  

• Nhà cung cấp dịch vụ (Service Provider): Cung cấp dịch vụ 

(service) phục vụ cho một nhu cầu nào ñó. Người dùng 

(service consumer) không cần quan tâm ñến vị trí thực sự mà 

dịch vụ họ cần sử dụng ñang hoạt ñộng. 
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Hình 1-1 – Mô hình tổng quan SOA 

• Người sử dụng dịch vụ (Service Consumer): Sử dụng dịch 

vụ ñược cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ. 

• Đăng ký dịch vụ (Service Registry): Nơi lưu trữ thông tin về 

các dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, Người 

sử dụng dịch vụ dựa trên những thông tin này ñể tìm kiếm và 

lựa chọn dịch vụ phù hợp. 

1.3. Các ñặc ñiểm kiến trúc hướng dịch vụ 

1.3.1. Sự phân ñịnh ranh giới giữa các dịch vụ 

1.3.2. Các dịch vụ hoạt ñộng tự trị 

1.3.3. Các dịch vụ chia sẻ lược ñồ 

1.3.4. Tính tương thích của dịch vụ dựa trên chính sách 

1.4. Các tính chất kiến trúc hướng dịch vụ 

1.4.1. Kết nối lỏng lẻo (Loose coupling) 

1.4.2. Sử dụng lại dịch vụ 

1.4.3. Quản lý các chính sách 

1.4.4. Tự dò tìm và ràng buộc ñộng 

1.4.5. Khả năng tự phục hồi 

1.5. Cấu trúc phân tầng của hệ thống hướng dịch vụ 

1.5.1. Tầng kết nối 
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Ở tầng thấp nhất này mục ñích là kết nối ñến các ứng dụng 

hoặc tài nguyên bên dưới và cung cấp chúng thành dạng những dịch 

vụ. Tầng này là tầng chuyên giao tiếp với các nhà cung cấp, hoạt 

ñộng như một bộ chuyển ñổi giữa các ứng dụng phi dịch vụ và các 

dịch vụ khác. 

1.5.2. Tầng kết hợp 

Nằm phía bên trên tầng kết nối là các thành phần ñóng vai trò 

vừa là những dịch vụ sử dụng vừa là những dịch vụ cung cấp. Những 

dịch vụ này sử dụng những dịch vụ của tầng kết nối và các dịch vụ 

khác ñể kết hợp những chức năng cấp thấp hơn thành những dịch vụ 

hoạt ñộng ở cấp cao hơn, có hành vi gần với những chức năng nghiệp 

vụ thực hơn. 

1.5.3. Tầng ứng dụng tổng hợp 

Tầng trên cùng là các ứng dụng tổng hợp sử dụng các dịch vụ 

và cung cấp giao diện ứng dụng cụ thể cho người dùng cuối. Nhờ tính 

linh hoạt của SOA và ñặc tính của các dịch vụ ñược tổng hợp từ tầng 

kết hợp, các ứng dụng tổng hợp có khả năng biểu diễn mọi loại thông 

tin từ mọi nguồn thông tin, thậm chí còn cho phép người sử dụng gửi 

thông tin tổng hợp mà thông tin ñó sẽ ñược phân phối lại cho các hệ 

thống bên dưới. 

1.6. Nền tảng cơ bản kiến trúc hướng dịch vụ 

1.6.1. Dịch vụ ñược ñóng gói logic 

Để giữ ñược sự ñộc lập dịch vụ ñược ñóng gói logic trong bối 

cảnh khác nhau[9]. Bối cảnh này có thể ñược cụ thể cho một công 

việc kinh doanh, một tổ chức một doanh nghiệp, hoặc một số nhóm 

khác. 
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Hình 1-3 Dịch vụ có thể ñóng gói logic khác nhau 

1.6.2. Dịch vụ có quan hệ 

Trong kiến trúc hướng dịch vụ, các dịch vụ có thể ñược sử 

dụng bởi các dịch vụ khác hoặc các chương trình khác. Mối quan hệ 

giữa các dịch vụ ñược dựa trên sự hiểu biết ñể tương tác nhau, dịch 

vụ phải ñược nhận thức từ các dịch vụ khác. Nhận thức này ñạt ñược 

thông qua việc sử dụng các mô tả dịch vụ. 

 

Hình 1-4 Dịch vụ nhận biết nhau 

1.6.3. Dịch vụ trao ñổi thông ñiệp 

Sau khi một dịch vụ gửi thông ñiệp trên ñường ñi của nó, nó 

mất kiểm soát những gì sẽ xảy ra với thông ñiệp sau ñó. Đó là lý do 
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tại sao yêu cầu thông ñiệp tồn tại như là "ñơn vị truyền thông ñộc 

lập"[9] Điều này có nghĩa là thông ñiệp, cũng như dịch vụ, cần ñược 

tự trị. Để hiệu quả, các thông ñiệp có thể ñược trang bị ñủ thông 

minh ñể tự ñiều chỉnh bộ phận của nó trong những xử lý logic. 

 

Hinh 1-5 Trao ñổi thông ñiệp giữa hai dịch vụ 

1.7. Vấn ñề bảo mật trong SOA 

1.7.1. Đặt vấn ñề bảo mật 

1.7.2. Các vấn ñề bảo mật cần quan tâm trong SOA 

1.8. Kết luận chương 
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Chương 2 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH 

KI ẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ 

2.1. Giới thi ệu chương 

2.2. Tìm hiểu mô hình triển khai SOA 

2.2.1. Các chiến lược xây dựng hệ thống 

2.2.1.1. Chiến lượcxây dựng từ trên xuống (top-down) 

2.2.1.2. Chiến lượcxây dựng từ dưới lên(down-top) 

2.2.2. Nhận thức khi xây dựng mô hình SOA 

2.3. Xây dựng hệ thống theo mô hình SOA 

Xây dựng dự án theo giải pháp hướng dịch vụ, nhìn phần 

ngoài giống như các dự án phát triển khác theo hướng ứng dụng phân 

tán. Dịch vụ ñược thiết kế, phát triển, và triển khai cùng với các 

thành phần tiêu chuẩn và các hỗ trợ thông thường về giao diện người 

dùng và các công nghệ thực thi bên trong. 

 Hình 2 -3 Các bước xây dựng hệ thống SOA[9] 

2.3.1. Phân tích hướng dịch vụ 

Phân tích theo ñịnh hướng dịch vụ có thể ñược áp dụng ở các 

cấp ñộ khác nhau, tùy thuộc vào các chiến lược cung cấp SOA ñược 

sử dụng ñể xây dựng dịch vụ. Qui trình phân tích hướng dịch vụ là 

một qui trình con của vòng ñời tổng thể SOA. Các bước thể hiện 
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trong hình dưới ñây là nhiệm vụ thường gắn liền với giai ñoạn này. 

Hình 2 -4 Các bước phân tích hướng dịch vụ[9] 

2.3.2. Xây dựng mô hình dịch vụ 

Ở bước 3 trong quá trình phân tích ở trên ñã giới thiệu khái 

niệm về mô hình dịch vụ. Trong phần này trình bày việc tổ chức các 

thông tin thu thập ñược trong bước 1 và 2 của quá trình phân tích 

hướng dịch vụ. Nguồn thông tin cần thiết có thể ñược ña dạng, từ các 

tài liệu mô hình kinh doanh khác nhau thể hiện bằng lời phỏng vấn 

nhân sự chủ chốt có thể có các kiến thức cần thiết của một lĩnh vực 

kinh doanh có liên quan. Quá trình này có thể ñược cấu trúc theo 

nhiều cách khác nhau. Quá trình ñược mô tả trong phần này ñược 

xem là một ñiểm khởi ñầu[9] từ ñó bạn có thể thiết kế phù hợp trong 

nền tảng của tổ chức doanh nghiệp. 

2.3.3. Thiết kế hướng dịch vụ 

Thiết kế hướng dịch vụ là quá trình mà cụ thể có nguồn gốc 

từ dịch vụ ñề xuất hợp lý ban ñầu trong quá trình phân tích, và sau 

ñó lắp ráp thành các thành phần trừu tượng ñể thực hiện một quá 

trình kinh doanh. 

Giống như phân tích hướng dịch vụ, trước hết thiết lập quá 

trình bắt ñầu với một số công việc chuẩn bị. Điều này dẫn ñến một 

loạt các quy trình lặp ñi lặp lại chi phối việc tạo ra các loại khác 

nhau của dịch vụ thiết kế, và cuối cùng thiết kế các công việc giải 

pháp tổng thể. 
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 Hình 2 - 5  Các bước thiết kế hướng dịch vụ[9] 

2.4. Ki ến trúc hướng dịch vụ (SOA) và Web Services 

Về cơ bản, SOA là kiến trúc phần mềm phát xuất từ ñịnh 

nghĩa giao tiếp và xây dựng toàn bộ mô hình ứng dụng như là mô 

hình các giao tiếp, thực hiện giao tiếp và phương thức gọi giao tiếp. 

Giao tiếp là trung tâm của toàn bộ triết lý kiến trúc này. Dịch vụ 

ñược truy cập thông qua giao tiếp, thường theo cách thức yêu cầu - 

ñáp trả. Ngay cả với yêu cầu dịch vụ một chiều thì nó vẫn là yêu cầu 

trực tiếp có chủ ñích từ một phần mềm này ñến một phần mềm khác. 

Một tương tác ñịnh hướng dịch vụ luôn bao hàm một cặp ñối tác: 

nguồn cung cấp dịch vụ và khách hàng sử dụng dịch vụ. 

Đặc ñiểm chính của SOA là tách rời phần giao tiếp với phần thực 

hiện dịch vụ[8]. Điều này cho phép chúng ta liên tưởng ñến một 

công nghệ ñề cập nhiều hiện nay Web Services. Mặc dù Web 

Services không phải là phương pháp duy nhất ñể thực hiện một SOA, 

nhưng có sự khác biệt giữa phương pháp tiếp cận Web Services và 

cách tiếp cận truyền thống. 

2.4.1. Khái niệm Web Services 

Web Services là một công nghệ triệu gọi từ xa có tính khả 

chuyển cao nhất hiện nay[9], mang tính ñộc lập nền, ñộc lập ngôn 

ngữ. Với Web Services, các chương trình viết bằng các ngôn ngữ lập 
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trình khác nhau, chạy trên các nền tảng (phần cứng & Hệ ñiều hành) 

khác nhau ñều có thể trao ñổi với nhau thông qua công nghệ này. 

Tầng transport của Web Services thường dùng những công nghệ 

truyền tải phổ dụng nhất như HTTP, SMTP... nên khả năng phân tán 

trên diện rộng như Internet là rất thuận tiện 

2.4.2. Các chuẩn công nghệ và kỹ thuật thực hiện Web Services 

2.4.2.1. Ngôn ngữ ñánh dấu mở rộng – XML 

XML là một chuẩn mở do W3C ñưa ra[13] và ñược phát triển 

từ SGML. Về hình thức, XML hoàn toàn có cấu trúc thẻ giống như 

ngôn ngữ HTML, nhưng không tuân theo một ñặc tả quy ước như 

HTML, người sử dụng hay các chương trình có thể quy ước ñịnh 

dạng các thẻ XML ñể giao tiếp với nhau. Với XML, các thẻ có thể 

ñược lập trình viên tự tạo ra trên mỗi trang web và ñược chọn là ñịnh 

dạng thông ñiệp chuẩn bởi tính phổ biến và hiệu quả mã nguồn mở. 

2.4.2.2. Giao thức truy cập ñối tượng ñơn giản – SOAP 

Là một giao thức dựa trên XML[8] cho phép các ứng dụng 

trao ñổi thông tin qua HTTP, ñược thiết kế ñơn giản và dễ mở rộng. 

Hiểu ñơn giản, SOAP là một giao thức ñể truy cập Web Services, 

một giao thức truyền thông hay một ñịnh dạng ñể gửi thông ñiệp. 

Tất cả các thông ñiệp SOAP ñều ñược mã hóa sử dụng XML, cho 

nên không bị ràng buộc bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào hoặc công 

nghệ nào. Nhờ những ñặc trưng này, nó không quan tâm ñến công 

nghệ gì ñược sử  dụng ñể thực hiện miễn là người dùng sử dụng các 

thông ñiệp theo ñịnh dạng XML. 

2.4.2.3. Ngôn ngữ mô tả dịch vụ web – WSDL 

WSDL là một ngôn ngữ dựa trên XML[8] dùng ñể mô tả 

giao diện của Web Services. Nó cung cấp một cách thức chuẩn ñể 

mô tả các kiểu dữ liệu ñược truyền trong các thông ñiệp thông qua 
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Web Services, các thao tác ñược thực hiện trên các thông ñiệp và ánh 

xạ các hoạt ñộng này ñến giao thức vận chuyển. 

Một WSDL hợp lệ gồm hai phần 

• Phần giao diện: mô tả giao diện và giao thức kết nối 

• Phần thi hành: mô tả thông tin ñể truy xuất service 

2.4.2.4. Đặc tả thống nhất và giao diện khám phá – UDDI 

UDDI là một dịch vụ thư mục[14] nơi mà các tổ chức, doanh 

nghiệp có thể ñăng ký và tìm kiếm các Web Services. 

UDDI cung cấp một khung ứng dụng về các nghiệp vụ ñể 

xuất bản một Web Services, khám phá các Web Services hiện hữu và 

xây dựng các ñăng ký dịch vụ chung. 

Để có thể sử dụng các dịch vụ, trước tiên client phải tìm dịch 

vụ, ghi nhận thông tin về cách sử dụng và biết ñược ñối tượng nào 

cung cấp dịch vụ. UDDI ñịnh nghĩa một số thành phần cho biết các 

thông tin này, cho phép các client truy tìm và nhận những thông tin 

ñược yêu cầu khi sử dụng Web Services. 

2.5. Xây dựng giao diện trao ñổi thông tin giữa các dịch vụ 

2.5.1. Xây dựng Message-Oriented Web Services 

2.5.2. Xây dựng giao diện Service-Oriented Web Services 

2.6. Kết luận chương 

 
 



- 15 - 

Chương 3 

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CUNG CẤP 

INTERNET ADSL 

3.1. Giới thi ệu chương 

3.2. Nêu vấn ñề bài toán 

3.2.1. Sơ lược yêu cầu 

VNPT Đà Nẵng là ñơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên ñịa 

bàn Thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian qua sự ra ñời và phát triển 

của Internet là một trong những nền tảng ra ñời nhiều dịch vụ viễn 

thông mới. Bên cạnh ñó, sự hội nhập của nền kinh tế thị trường yêu 

cầu các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp hoạt ñộng 

trong lĩnh vực Viễn thông nói riêng trong ñó có VNPT Đà Nẵng, 

phải thường xuyên ñổi mới, linh hoạt trong việc cung cấp dịch vụ 

ñến người tiêu dùng. Sự linh hoạt ñó thể hiện ở nhiều khía cạnh, 

không chỉ là cung cấp ña dịch vụ mà còn phải nhanh chóng, kịp thời, 

ñảm bảo chất lượng dịch vụ ñến với người tiêu dùng. Để ñáp ứng 

nhu cầu chính sách ñặt ra, bên cạnh việc tổ chức thực hiện cần có sự 

hỗ trợ của Công nghệ thông tin. Vai trò của các hệ thống phần mềm 

là góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ quản lý, thúc ñẩy sự phối 

hợp giữa các bộ phận thuộc doanh nghiệp ñể rút ngắn thời gian thiết 

lập lập dịch vụ. Các hệ thống phần mềm cũng ñóng một vai trò thiết 

thực trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong thời kỳ phát triển 

và hội nhập hiện nay. 

3.2.2. Cơ cấu tổ chức cung cấp dịch vụ 

3.2.3. Cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ 

3.2.4. Các công ñoạn cần thiết ñể thiết lập dịch vụ 

� Các công ñoạn thiết lập dịch vụ Điện thoại Cố ñịnh 

• (CĐ.1) Yêu cầu dịch vụ 
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• (CĐ.2) Thiết lập thông số mạng ngoại vi 

• (CĐ.3) Thiết lập tín hiệu tổng ñài Cố ñịnh 

• (CĐ.4) Thiết lập chuyển mạch khu vực 

• (CĐ.5) Cài ñặt dịch vụ 

� Các công ñoạn thiết lập dịch vụ ADSL 

• (ADSL.1) Yêu cầu dịch vụ 

• (ADSL.2) Thiết lập thông số mạng ngoại vi 

• (ADSL.3) Thiết lập tín hiệu tổng ñài ADSL 

• (ADSL.4) Thiết lập thông tin xác thực VISA  

• (ADSL.5) Thiết lập chuyển mạch khu vực 

• (ADSL.6) Cài ñặt dịch vụ 

� Các công ñoạn thiết lập ña dịch vụ cùng ñường truyền 

• (CĐ+AD.1) Yêu cầu dịch vụ 

• (CĐ+AD.2) Thiết lập thông số mạng ngoại vi 

• (CĐ+AD.3) Thiết lập tín hiệu tổng ñài Cố ñịnh 

• (CĐ+AD.4) Thiết lập tín hiệu tổng ñài ADSL 

• (CĐ+AD.5) Thiết lập thông tin xác thực VISA  

• (CĐ+AD.6) Thiết lập chuyển mạch khu vực 

• (CĐ+AD.7) Cài ñặt dịch vụ 

3.3. Phân tích các thành phần hệ thống 

Trong phần 3.2 ñã trình bày mô hình tổ chức cung cấp dịch 

vụ và các công ñoạn cần thiết ñể thiết lập một loại hình dịch vụ của 

nhà cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT Đà Nẵng. Trong phần này sẽ 

phân tích xây dựng các mô hình thiết lập dịch vụ phù hợp với mô 

hình tổ chức của nhà cung cấp dịch vụ và linh hoạt trong việc mở 

rộng khi có dịch vụ mới, … 

� Xây dựng mô hình cung cấp ñơn dịch vụ Điện thoại Cố ñịnh 

� Xây dựng mô hình cung cấp ñơn dịch vụ Internet ADSL 
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Hình 3 - 3 Mô hình cung cấp Internet ADSL 

� Xây dựng mô hình cung cấp ña dịch vụ 

Từ hai mô hình cung cấp dịch vụ Điện thoại Cố ñịnh và dịch 

vụ Internet ADSL riêng biệt ñã trình bày. Xây dựng mô hình tổng thể 

cung cấp ña dịch vụ, ñáp ứng sự linh hoạt mở rộng khi nhà cung cấp 

dịch vụ có thêm dịch vụ mới. Mô hình tổng thể cũng thể hiện ñược 

khả năng kết nối với các ñối tác trong quá trình cung cấp dịch vụ 

dịch vụ ñến người tiêu dùng. 
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Hình 3 - 4 Mô hình cung cấp ña dịch vụ viễn thông 

3.4. Thiết kế hệ thống quản lý cung cấp internet ADSL 

� Xây dựng giải pháp SOA cung cấp dịch vụ Viễn thông 

Hình 3 - 5 bên dưới ñường bao nét gạch ñại diện cho lớp nghiệp 

vụ là lớp nằm giữa lớp ứng dụng và lớp dữ liệu. Thành phần giao 

diện dịch vụ (Service Interface) sử dụng trong giải pháp SOA là quan 

trọng, nó hoạt ñộng giống như một cửa ngỏ (gateways) ñể ñi ñến 

thành phần nghiệp vụ hoặc thành phần công việc bên trong. 
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Giao diện thứ nhất
(Service interface 1)

Giao diện thứ hai
(Service interface 2)

Hệ thống ñối tác
Ứng dụng ñầu cuối
Kết nối qua mạng 

internet

Ứng dụng ñầu cuối 
trong mạng nội bộ

Quy trình nghiệp vụ
(Business Workflow)

Thành phần nghiệp vụ
(Business Components)

Dữ liệu

(Data source)

Hình 3 - 5 Giải pháp SOA cung cấp dịch vụ viễn thông 

Hình 3 - 5 cũng cho thấy rằng có hai kiểu ứng dụng ñầu cuối 

sử dụng dịch vụ có thể xâm nhập vào lớp nghiệp vụ. Đầu tiên là kiểu 

ứng dụng ñầu cuối theo phong cách truyền thống thể hiện ở bên phải 

của sơ ñồ (chẳng hạn như một dạng Windows hoặc một trang web 

jsp). Đây là loại giao diện người dùng cùng miền với các thành phần 

dịch vụ cư trú. Loại thứ hai của ứng dụng ñầu cuối là các trang web 

dịch vụ khách hàng bên ngoài và các dịch vụ khác, thể hiện ở trên 

bên phải của hình vẽ. Loại thứ hai là ñược quan tâm ñể phát triển. 

Nếu xây dựng một Web Services ñể cung cấp một giao diện ra bên 

bên ngoài, khi ñó các ứng dụng có cùng miền có thể sử dụng giao 

diện này và không có ràng buộc gì. Tất nhiên, sử dụng cùng miền là 
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hiệu quả hơn bởi vì khi gọi cùng miền, không cần phải yêu cầu thông 

qua các cửa ngõ (gateways), không sử dụng giao thức vận tải và giao 

thức ñịnh dạng thông ñiệp ñặc biệt (ví dụ, HTTP và SOAP). 

 Ngoài ra, Hình 3 - 5 minh họa một kiến trúc trong ñó hai 

Web Services riêng biệt truy cập vào cùng một thành phần nghiệp 

vụ. Mỗi Service Interface cung cấp một giao diện dịch vụ riêng biệt, 

mỗi trong số ñó là phù hợp với một loại khác nhau của ứng dụng ñầu 

cuối. Ví dụ, Interface 1 có thể cung cấp quyền truy cập vào một tập 

hợp con không yêu cầu giới hạn các chức năng, Interface 2 cung cấp 

quyền truy cập vào một tập hợp con bị giới hạn các chức năng.  

� Xây dựng cơ sở dữ liệu ñể lưu trữ các thông tin 

- Thông tin khách hàng 

- Thông tin về dịch vụ sử dụng 

- Thông tin ñường truyền 

- Thông tin ñơn vị 

- Thông tin nhân viên 

- Thông tin quy trình thiết lập dịch vụ 

� Xây dựng quy trình cung cấp ña dịch vụ cùng ñường truyền  

3.5. Cài ñặt hệ thống  

3.5.1. Cài ñặt ứng dụng quản lý cung cấp Internet ADSL 

3.5.2. Xây dựng các thông ñiệp trao ñổi thông tin 

3.5.3. Xây dựng giao diện kết nối hệ thống 

3.5.4. Cài ñặt ứng dụng tương tác với hệ thống qua mạng  

3.6. Thử nghiệm 

3.6.1. Thử nghiệm cập nhật thông cung cấp Inetrnet ADSL 

3.6.2. Thử nghiệm ứng dụng tương tác với hệ thống qua mạng 
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3.6.3. Theo dõi giám sát tiến trình thiết lập Internet ADSL 

 

3.6.4. Thống kê thiết bị hiện có thể hiện sự sẵn sàng cung cấp 

Internet ADSL 

3.7. Đánh giá kết quả 

Hệ thống ñược xây dựng trên cơ sở phân nhiệm theo từng 

nhóm công việc phù hợp cho mô hình các ñơn vị cung cấp dịch vụ 

viễn thông, mỗi bộ phận thực hiện một tác vụ khác nhau nằm trong 

quy trình cung cấp dịch vụ ñến khách hàng. Quá trính tác nghiệp ở 

các bộ phận cũng ñược giám sát chi tiết, rõ ràng, thúc ñẩy sự phối 

hợp giữa các bộ phận nhịp nhàn, nhà quản lý cũng có cơ sở ñánh giá 

và ra quyết ñịnh kịp thời. Trên cơ sở ñó, giao diện kết nối hệ thống ra 

bên ngoài cũng ñược thiết kế xây dựng, nhằm cung cấp ra bên ngoài 

các thao tác cho phép ứng dụng bên ngoài có thể kết nối tiếp nhận 

yêu cầu ñăng ký xử dụng Internet ADSL, giải ñáp các yêu cầu từ 

phía khách hàng. 

3.8. Kết luận chương 



- 22 - 

 
KẾT LUẬN 

 

Khi nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin tăng, ñòi hỏi môi 

trường công nghệ thông tin trở nên linh hoạt và nhạy bén hơn ñối với 

sự thay ñổi của các yêu cầu kinh doanh. Khi ñộ phức tạp phần mềm 

tăng lên, các nhà nghiên cứu CNTT luôn tìm ra nhiều cách mới ñể 

khắc phục. Kiến trúc hướng dịch vụ ñã và ñang là kiến trúc ưu việt 

cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giai ñoạn hiện 

nay, việc nghiên cứu ñể có thể áp dụng kiến trúc này cho các hệ 

thống phần mềm là một việc cần thiết. Cùng với kiến trúc hướng 

dịch vụ, công nghệ Web Services giúp cho việc xây dựng các hệ 

thống phần mềm theo mô hình SOA linh hoạt hơn. 

Trong khuôn khổ ñồ án tốt nghiệp này, người thực hiện ñã 

tìm hiểu, nghiên cứu trình bày những khái niệm về kiến trúc hướng 

dịch vụ và tìm hiểu công nghệ Web Services, cũng như việc áp dụng 

công nghệ Web Services ñể xây dựng ứng dụng theo ñịnh hướng 

dịch vụ. Đây là một ñề tài rất thú vị, bởi tư duy mới trong xây dựng 

phần mềm của nó. Việc nghiên cứu ñề tài về kiến trúc hướng dịch vụ 

ñã giúp tôi có cái nhìn mới về phát triển phần mềm, các vấn ñề của 

kỹ thuật phát triển phần mềm hiện tại. 

Kết quả ñạt ñược 

� Tìm hiểu và trình bày ñược khái niệm và các vấn ñề liên 

quan tới kiến trúc hướng dịch vụ SOA. 

� Tìm hiểu hướng tiếp cận và qui trình phát triển ứng dụng 

theo kiến trúc hướng dịch vụ. 
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� Tìm hiểu công nghệ Web Services, và các chuẩn mở cho 

phép thực hiện công nghệ Web Services: SOAP, XML, 

WSDL. 

� Xây dựng giải pháp SOA cung cấp dịch vụ viễn thông, 

xây dựng hệ thống trên cơ sở mô hình giải pháp ñể quản 

lý cung cấp Internet ADSL. 

Hệ thống ñược xây dựng trên cơ sở phân nhiệm theo 

từng nhóm công việc phù hợp cho mô hình các ñơn vị 

cung cấp dịch vụ viễn thông, mỗi bộ phận thực hiện một 

tác vụ khác nhau nằm trong quy trình cung cấp dịch vụ 

ñến khách hàng. Quá trính tác nghiệp ở các bộ phận 

cũng ñược giám sát chi tiết, rõ ràng, thúc ñẩy sự phối 

hợp giữa các bộ phận nhịp nhàn, nhà quản lý cũng có cơ 

sở ñánh giá và ra quyết ñịnh kịp thời. Trên cơ sở ñó, giao 

diện kết nối hệ thống ra bên ngoài cũng ñược thiết kế 

xây dựng, nhằm cung cấp ra bên ngoài các thao tác cho 

phép ứng dụng bên ngoài có thể kết nối tiếp nhận yêu 

cầu ñăng ký xử dụng Internet ADSL, giải ñáp các yêu 

cầu từ phía khách hàng. 

Hạn chế 

Do trình ñộ chuyên môn và thời gian hạn hẹp nên ñồ án 

không tránh khỏi có nhiều thiếu sót. 

� Chưa tìm hiểu sâu ñược về vấn ñề bảo mật cho kiến trúc 

hướng dịch vụ. 

� Chưa tìm hiểu ñược về sự kết hợp giữa kiến trúc hướng 

dịch vụ SOA với tính toán lưới (grid computing)  

� Chưa thật sự hoàn thiện chương trình ứng dụng. 

� Chưa triển khai ứng dụng trên mạng Internet. 
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Hướng phát triển tiếp theo của ñề tài 

� Tìm hiểu các công nghệ tính toán lưới, ñiện toán ñám 

mây và mối quan hệ giữa chúng với việc cài ñặt kiến trúc 

hướng dịch vụ. Nâng cao hiệu suất hoạt ñộng của hệ thống 

xây dựng theo SOA 

� Hoàn thiện giao diện và chức năng cho ứng dụng 

� Phát triển cơ chế bảo mật cho kiến trúc hướng dịch vụ 

Việc nghiên cứu ñề tài ñã giúp tôi nắm ñược xu thế mới 

trong phát triển phần mềm, ñể từ ñó áp dụng những lợi ñiểm của kỹ 

thuật phát triển này vào các sản phẩm trong tương lai của mình, cũng 

như khả năng tiếp cận và nắm bắt các công nghệ, công cụ mới hỗ trợ 

cho việc phát triển phần mềm theo kiến trúc hướng dịch vụ.  
 


