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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài: 

Mạng thông tin di ñộng phát triển mạnh mẽ trong những năm qua với khả năng cung cấp ña dạng các 

loại hình dịch vụ. Cùng với dịch vụ thoại, nhu cầu dịch vụ dữ liệu ngày càng tăng cao chiếm một tỉ trọng ñáng 

kể trong tổng doanh thu của nhà khai thác mạng. Xu hướng này ñòi hỏi mạng di ñộng phải phát triển theo một 

cấu trúc mới tiên tiến hơn có khả năng thỏa mãn cao nhất các yêu cầu chất lượng dịch vụ cung cấp cho người 

sử dụng, ñảm bảo tốt nhất tính trung thực, tốc ñộ xử lý và chất lượng.      

Trước những yêu cầu trên, ñề tài: “Nâng cấp chất lượng dịch vụ (QoS) trong mạng 3G trên nền 

MPLS” ñưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cấp chất lượng dịch vụ trong mạng thông tin di ñộng thế hệ 

thứ 3 (3G) bằng cách sử dụng ñịnh tuyến QoS ứng dụng trong công nghệ chuyển mạch nhãn ña giao thức 

(MPLS).   

2. Mục ñích nghiên cứu: 

Nghiên cứu mạng di ñộng thế hệ mới 3G, từ ñó ñưa ra các hướng giải quyết nhằm nâng cấp chất lượng 

dịch vụ cung cấp cho người sử dụng trên cơ sở ứng dụng công nghệ chuyển mạch nhãn ña giao thức MPLS. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

- Nghiên cứu mạng thông tin di ñộng 3G.  

- Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn ña giao thức (MPLS), chú trọng các kỹ thuật ñịnh tuyến 

QoS. Trên cơ sở ñó, áp dụng công nghệ này vào mạng di ñộng thế hệ mới 3G. 

- Đi sâu nghiên cứu các thuật toán ñịnh tuyến QoS trong mạng MPLS, ñặc biệt quan tâm ñến thuật toán 

ñịnh tuyến cuộc gọi ảo (Virtual Flow Deviation _VFD) 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Nghiên cứu lý thuyết về mạng 3G và công nghệ chuyển mạch nhãn ña giao thức MPLS. 

- Tìm hiểu kiến trúc của một hệ thống di ñộng 3G, các thành phần và giao thức giao tiếp. 

- Tìm hiểu khuôn dạng nhãn các gói tin, các giao thức và thuật toán ñịnh tuyến trong mạng MPLS. 

- Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc mạng thông tin di ñộng 3G sử dụng MPLS.   

- Phân tích, ñánh giá các thuật toán ñịnh tuyến QoS trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Delphi. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu lý thuyết, kết hợp sử dụng phần mềm mô phỏng Delphi nhằm tính toán, phân tích ñánh giá 

kết quả thu ñược từ các phương pháp ñịnh tuyến QoS ñược chọn. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài: 

Đề xuất giải pháp cho nhà khai thác mạng nâng cấp khả năng của hệ thống, ñáp ứng yêu cầu chất lượng 

dịch vụ.  

6. Cấu trúc của luận văn: gồm 4 chương, 

- Chương 1: Tổng quan về mạng 3G và MPLS 

 - Chương 2: Ứng dụng MPLS trong mạng 3G 

- Chương 3: Định tuyến QoS trong mạng MPLS  

- Chương 4: Mô phỏng thuật toán 
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CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN  

1.1. Tổng quan mạng thông tin di ñộng 3G. 

 Hệ thống thông tin di ñộng 3G ra ñời với mục tiêu là hình thành một hệ thống di ñộng trên toàn thế giới, 

nhằm vào các dịch vụ băng rộng như internet tốc ñộ cao, truyền hình, hình ảnh … chất lượng cao tương ñương 

mạng hữu tuyến. 

 Trong phần này, tôi trình bày các vấn ñề sau: 

- Giới thiệu: Giới thiệu lịch sử phát triển của mạng thông tin di ñộng 

-  Các công nghệ ñề xuất cho hệ thống mạng 3G: 

 Có một vài công nghệ ñề xuất ñược phân nhóm dựa trên các kỹ thuật cơ bản của nó như: WCDMA, 

TDMA cải tiến, hybrid CDMA/TDMA và OFDM. 

+ WCDMA:Băng thông của một hệ thống WCDMA là 5MHz hoặc lớn hơn và 5MHz cũng là ñộ 

rộng băng thông tối thiểu của tất cả các chuẩn 3G WCDMA 

+TDMA cải tiến: Khi TDMA cải tiến ñược ñề xuất, yêu cầu ñặt ra là hệ thống mới phải tương 

thích với hệ thống GSM 2.5G hiện tại cùng với các cải tiến (GPRS, HSCSD, EDGE). Đây không thể 

ñược gọi là 3G, nhưng việc ñưa ra nó sẽ giúp tiến gần hơn ñến hệ thống 3G, ít nhất là trong những năm 

ñầu triển khai 3G 

+ Hybrid CDMA/TDMA: Mỗi khung TDMA ñược chia làm 8 khe (slot) thời gian, trong mỗi khe 

thời gian sẽ thực hiện ghép kênh sử dụng kỹ thuật CDMA. Cấu trúc của khung này tương thích với 

GSM. UTRAN TDD mode thực tế cũng là một hệ thống hybrid CDMA/TDMA. Một khung ñược chia 

làm 15 khe thời gian, và trong mỗi khe thời gian này gồm các kênh ghép sử dụng kỹ thuật CDMA 

+ OFDM: OFDM là kỹ thuật ñưa ra dựa trên nguyên lý ñiều chế ña sóng mang, ñiều này có 

nghĩa là chúng ta sẽ chia một dòng dữ liệu cần chuyển tải thành một vài dòng bit dữ liệu (các kênh phụ). 

Những dòng bit phụ này sau ñó sẽ ñược ñiều chế sử dụng các mã trực giao nhau, cho phép phổ tần số 

các sóng mang phụ sẽ rất gần nhau (hoặc chồng nhau một phần) mà không ảnh hưởng ñến nhau. 

+IMT-2000: IMT-2000 là “tiêu chuẩn công nghệ” của tất cả hệ thống 3G. Ban ñầu, nó là mục 

tiêu của ITU (International Telecommunication Union) ñể có ñược một tiêu chuẩn 3G duy nhất ñược sử 

dụng trên toàn cầu, tuy nhiên yêu cầu phải thỏa mãn cả hai mục ñích kỹ thuật và chính trị thì ñã không 

thành hiện thực. Các kỹ thuật IMT-DS và IMT-TC ñang ñược phát triển bởi 3GPP, IMT-MC lại ñược 

chọn phát triển bởi 3GPP2. Sau này IMT-TC ñược chia làm hai chuẩn: TDD và TD-SCDMA 

-  3GPP: là tổ chức nhằm phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống 3G dựa trên giao tiếp sóng vô 

tuyến UTRA và lõi mạng GSM cải tiến. Hệ thống UTRA có hai mode: FDD và TDD. Mode FDD, ñường uplink 

và downlink sử dụng các dải tần số tách biệt nhau. Mode TDD khác so với mode FDD ở chỗ nó sử dụng cùng 

một tần số sóng mang ở cả hai ñường uplink và downlink.  

 + mode FDD, ñường uplink và downlink sử dụng các dải tần số tách biệt nhau. Các sóng mang 

có ñộ rộng băng tần là 5MHz. Mỗi sóng mang lại ñược chia thành các khung 10-ms, mỗi khung chứa 15 khe thời 

gian. Tốc ñộ chip của UTRAN là 3.84Mcps. 
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 + mode TDD: 15 khe thời gian của một khung có thể ñược phân bổ ñộng cho ñường uplink và 

downlink, vì thế dung lượng kênh của các ñường này có thể khác nhau. Tốc ñộ chip của một mode TDD thông 

thường là 3.84Mcps. 

Ngoài ra còn có phiên bản TDD băng thông hẹp là TD-SCDMA. Độ rộng băng thông sóng mang 

1.6MHz, tốc ñộ chip là 1.28Mcps 

- 3GPP2: là tổ chức phát triển hệ thống CDMA2000 dựa trên công nghệ WCDMA. 

CDMA2000 có tốc ñộ chip không cố ñịnh, có thể thay ñổi theo bội số của 1.2288 Mcps (tối ña là 12) 

cho tốc ñộ chip tối ña là 14.7456 Mcps. Băng tần ñược cấp phép (5 MHz) sẽ ñược chia thành một số băng tần 

sóng mang hẹp (1.25 MHz). Hệ thống CDMA2000 truyền thống sẽ chia băng tần thành 3 sóng mang (3x mode). 

- Các giai ñoạn phát triển hệ thống lên 3G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Các giai ñoạn phát triển lên 3G. 

1.2. Tổng quan công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS. 

Mạng MPLS là sự kế thừa và kết hợp của ñịnh tuyến thông minh trong mạng IP và chuyển mạch tốc ñộ 

cao trong mạng ATM, có cả ñịnh tuyến ở lớp 3 (IP) và chuyển mạch ở lớp 2 (VPI/VCI của ATM). 

MPLS là cơ chế chuyển mạch nhãn do Cisco phát triển và ñược IETF chuẩn hóa, hỗ trợ khả năng 

chuyển mạch, ñịnh tuyến luồng thông tin một cách hiệu quả. Ở ñây, tôi sẽ tìm hiểu các vấn ñề sau: 

-  Giới thiệu: MPLS ra ñời với ý tưởng dùng nhãn ñể chuyển mạch. Nó ñã giải quyết và khắc phục 

những hạn chế mà các mạng trước ñây vẫn còn tồn tại như: Tốc ñộ, băng thông không hữu ích, trễ ... 

- Các khái niệm trong MPLS: Ở ñây, tôi sẽ tìm hiểu các khái niệm về nhãn, Ngăn xếp nhãn, Bộ ñịnh 

tuyến chuyển tiếp nhãn LSR, Lớp chuyển tiếp tương ñương FEC, Bảng chuyển tiếp chuyển mạch nhãn, Đường 

chuyển mạch nhãn LSP, Cơ sở thông tin nhãn, Gói tin gán nhãn, Phân phối và ấn ñịnh nhãn. 

-  Thiết bị LSR: là bộ ñịnh tuyến chuyển mạch nhãn, nó thực hiện chức năng chuyển tiếp gói thông tin 

trong phạm vi mạng MPLS bằng thủ tục phân phối nhãn. 

 - Hoạt ñộng của MPLS: 

 MPLS cung cấp chuyển mạch ñịnh hướng liên kết. Trong ñó, dòng dữ liệu sẽ liên hệ với nhãn. Các gói 

sẽ ñược chuyển tiếp dựa trên nhãn của chúng. Chiều dài của nhãn ngắn và xác ñịnh. Các router trao ñổi nhãn với 

nhau và các thông tin liên quan. 

- Các giao thức cơ bản trong MPLS: Các giao thức này bao gồm: 
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+ Điều khiển gán nhãn ñộc lập và theo yêu cầu 

  + Phát hiện và chống vòng lặp 

  + Giao thức phân phối nhãn LPD 

  + Giao thức MPLS-BGP 

1.3. Kết luận. 
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CHƯƠNG 2 

ỨNG DỤNG MPLS TRONG MẠNG 3G 

2.1. Giới thi ệu chung 

Ngày nay, nhiều nhà khai thác mạng GSM hoặc CDMA nâng cấp các mạng 2G hiện tại cung cấp các 

dịch vụ tốc ñộ cao sử dụng EDGE, GPRS, 1xRTT, EV-DO, hoặc các công nghệ WLAN như Wi-Fi. Những dịch 

vụ này yêu cầu các thiết bị, các dạng truyền dẫn khác nhau, thời gian triển khai lâu và tốn kém. 

Trong quá trình phát triển từ 2G sang 2.5G và 3G, kỹ thuật ATM là giải pháp cho việc tích hợp thoại, dữ 

liệu và video. Tuy nhiên giải pháp này lại không tối ưu cho việc tăng tốc ñộ trong các mạng di ñộng trong khi 

các mạng 2G TDM vẫn ñang ñược duy trì. Chuyển ñổi các mạng 2G và 3G sang mạng chuyển mạch gói 

IP/MPLS sẽ là giải pháp ñể giảm giá thành và sử dụng lại các thiết bị TDM ñã ñầu tư. 

 Kiến trúc mạng 2G TDM: Dữ liệu thoại sẽ ñược chuyển từ các trạm thu/phát BTS (Base Transceiver 

Station) tại biên mạng RAN, qua phần lõi RAN (BSC) ñến MSC và cổng GMSC, cuối cùng chuyển vào mạng 

chuyển mạch công cộng PSTN.  

 Kiến trúc mạng 3G: phần mạng RAN sẽ mang các tín hiệu thoại 2G sử dụng kỹ thuật TDM và tín hiệu 

thoại theo chuẩn 3G sử dụng kỹ thuật ATM. Mô hình này sử dụng thêm một cổng MGW thực hiện chức năng 

chuyển ñổi tín hiệu thoại trên ATM (voice-over-ATM) sang TDM và một vài tín hiệu báo hiệu. Các tín hiệu sau 

MGW ñược chuyển ñến MSC tiếp tục xử lí. Các trạm RNC là phiên bản 3G của BSC thực hiện chức năng ñịnh 

tuyến các cuộc gọi và ñiều chỉnh băng thông. 

 Mạng di ñộng là 3G thế hệ thứ 4 phân tách chức năng phần kết nối giữa các MGW thành phần ñiều 

khiển và phần dữ liệu. Phần ñiều khiển dựa trên nền IP và báo hiệu số 7 (SS7) thực hiện qua các máy chủ MSC. 

Phần dữ liệu có thể quản lí các luồng TDM, ATM, hoặc IP. Với cấu hình mạng này, thoại 3G không còn ñược 

xử lí tại MSC nữa, do ñó cho phép loại bỏ hoàn toàn các MSC truyền thống có chi phí vận hành cao sang sử 

dụng VoIP.  

 Chuẩn 3G thế hệ thứ năm và cao hơn sử dụng kỹ thuật IP/MPLS cho phần kết nối giữa BTS/Node B ñến 

BSC/RNC (RAN edge), cuối cùng IP/MPLS trở thành công nghệ truyền dữ liệu chính trong kiến trúc RAN. 

2.2. Các thành phần chính của mạng truyền dẫn vô tuyến: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7: Mạng thông tin di ñộng phần vô tuyến 

Mạng truyền dẫn vô tuyến có thể ñược chia thành 3 phần chính: mạng truy cập, mạng ñịnh tuyến, và 

mạng chuyển tải (Hình 2.7), kết nối theo hai dạng chính: một là kết nối ñiểm-ñiểm giữa thiết bị truyền tin nối 
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ñến các vùng riêng, và giữa thiết bị truyền tin nối ñến các vùng trung tâm ñể truyền tải Abis, Iub và S1. Một 

dạng kết nối ñiểm-ñiểm khác giữa các thiết bị truyền tin/giao tiếp nối ñến hai eNB ñể truyền tải X2. Đồng hồ hệ 

thống và ñồng bộ thời gian là các yếu tố quan trọng quyết ñịnh việc chọn lựa công nghệ/nhà cung cấp mạng 

truyền dẫn di ñộng, ñặc biệt là với chuẩn LTE bởi vì công nghệ này không chỉ ñòi hỏi ñồng bộ tần số ñồng hồ 

chính xác, mà còn cần ñồng bộ cả về thời gian.  

2.3. Truyền dẫn IP trong mạng 3G dựa trên nền MPLS. 

2.3.1. Giới thiệu: 

Mạng di ñộng không dây thế hệ thứ ba cung cấp một loạt các dịch vụ ña phương tiện ñể truyền thoại, dữ 

liệu, hình ảnh, video. Để cung cấp ñược các dịch vụ này, yêu cầu các mạng phải hỗ trợ ña dạng nhiều lớp lưu 

lượng truyền dữ liệu và các yêu cầu về QoS như tốc ñộ dữ liệu, tỉ lệ bit lỗi, ñộ trễ, … 

Các giải pháp truyền dựa trên nền IP ñang gặp một số khó khăn ñể ñáp ứng các yêu cầu mạng vô tuyến 

3G, các yêu cầu ñối với trễ, trượt thông tin, tỉ lệ mất gói trong quá trình truyền dữ liệu. Các giải pháp truyền tin 

trên nền IP cần ñược nâng cấp nhằm ñáp ứng các yêu cầu về QoS. Hiệu suất truyền tin trong giải pháp IP cũng là 

một vấn ñề rất quan trọng. Do RTP/UDP/IP header có kích thước lớn (khoảng 60 byte) so với kích thước của 

ATM (5 byte) nên quá trình truyền thông tin mào ñầu dịch vụ thoại của nó sẽ cao hơn so với ATM. 

2.3.2. MPLS trong RAN: 

Nhằm ñảm bảo tính hiệu quả trong việc ñiều khiển các ñường dẫn LSPs, mỗi LSP sẽ ñược gán một hoặc 

nhiều các thuộc tính nhằm hỗ trợ trong việc xem xét, tính toán các ñường ñi của gói tin. Các thuộc tính này có 

thể sử dụng với ñịnh tuyến CBR (Constrained-based routing) ñể tính toán ñường ñi cho các LSPs.  

Với CBR offline, máy chủ tính toán ñường ñi cho LSPs ñịnh kỳ (ví dụ như hàng giờ hoặc hàng ngày,..). 

Các LSPs sau ñó ñược cấu hình ñể ñi theo những ñường truyền ñã ñược tính toán xác ñịnh.  

Các CBR online ñược sử dụng ñể tính toán lại các tuyến ñộng nhằm thích nghi các thay ñổi băng thông 

của các LSP và các lỗi ñường truyền. 

 IETF ñề xuất hai dạng LSP là E-LSP và L-LSP ñể hỗ trợ DiffServ trong MPLS.  

2.3.2.1. E-LSP: 

  E-LSP ñơn chỉ có thể hỗ trợ cho tối ña 8 lớp QoS, trong ñó chỉ hỗ trợ hai lớp QoS trong miền ATM. 

2.3.2.2. L-LSP: 

 L-LSP ñược sử dụng khi cần hỗ trợ cho hơn 8 lớp QoS (hoặc nhiều hơn hai lớp QoS ñối với ATM).  

2.3.3.  Mô hình truyền dẫn dựa trên MPLS: 

2.3.3.1. Tổng quan về truyền dẫn MPLS: 

 Cách bố trí (layout) và cấu trúc liên kết (topology) của mạng truyền dẫn vô tuyến cho phép xây dựng 

nhiều mô hình khác nhau của các dịch vụ truyền dẫn dựa trên nền IP. Tất cả các mô hình này có thể ñược mô tả 

bởi một mô hình chung mà tại ñó BS và RNC ñược kết nối với nhau thông qua một mạng IP. Khi truyền dẫn IP 

ñược xây dựng dựa trên kỹ thuật MPLS, các router ñều là các router chuyển mạch nhãn và mạng truyền dẫn IP 

tương thích với MPLS. 

 Mô hình ñề xuất là mô hình mạng truyền dẫn UTRAN sử dụng chuyển mạch nhãn trong mạng hỗ trợ 

MPLS. Mô hình này khác với mô hình mạng truyền dẫn UTRAN sử dụng chuyển mạch gói IP thông thường. Mô 

hình này gồm hai phần:  

- Phần thứ nhất tập trung vào việc thiết lập và quản lý các LSP. 
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- Phần thứ hai xây dựng phương thức gửi các gói tin thông qua các LSP. 

 Việc truyền dữ liệu từ RNC ñến BS (downlink) và từ BS ñến RNC (uplink) ñược thực hiện bởi các LSP 

riêng biệt. Các mạng truyền dẫn downlink và uplink có thể ñược xem như hai mạng ảo riêng biệt, cung cấp các 

luồng dữ liệu có lưu lượng bất ñối xứng cho hai hướng một cách linh hoạt. Có hai cách xây dựng ñể cung cấp 

dịch vụ QoS khác nhau trong mạng truyền dẫn vô tuyến 3G-RAN trên nền MPLS (Hình 2.11): 

+ Cách 1: Sử dụng một LSP ñể kết nối mỗi BS ñến RNC. Các lớp lưu lượng dữ liệu của một BS ñược 

mang trong một LSP. 

+ Cách 2: Sử dụng nhiều LSP ñể kết nối BS ñến RNC. Mỗi LSP mang một lớp lưu lượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11. Các LSP trong RAN 

2.3.3.2. Mô hình giao thức: 

Các luồng dữ liệu của phần dữ liệu và giao thức ứng dụng phần ñiều khiển của lớp mạng vô tuyến ñều 

ñược chuyển ñi bởi các LSP phần dữ liệu của lớp mạng truyền dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.12. Mô hình lớp giao thức của mạng RAN trên nền MPLS 

2.3.3.3. LSP ñơn cho mỗi BS: 

 Một LSP ñơn ñược thiết lập ñể kết nối mỗi BS ñến RNC. Luồng thông tin tổng hợp của một BS, bao 

gồm tất cả các lớp, ñược chuyển ñi trong một LSP. Giải pháp này có thể ñược thực hiện theo mô hình E-LSP. 

2.3.3.4. Đa LSP cho mỗi BS: 

 Các LSP ñược thiết lập ñể kết nối mỗi BS ñến RNC. Mỗi LSP mang một lớp luồng dữ liệu. Giải pháp 

này có thể ñược thực hiện theo mô hình L-LSP. 
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2.3.4. Dự phòng nguồn tài nguyên mạng. 

 Trong mạng 3G-RAN trên nền MPLS, dự phòng tài nguyên mạng có thể thực hiện theo hai mức: dự 

phòng băng thông LSP và dự phòng mức mạng truyền dẫn. Các tuyến cho LSP ñược tính toán sử dụng CBR với 

các ràng buộc băng thông. 

2.4. Ứng dụng MPLS trong lõi mạng UMTS 3G. 

2.4.1. Giới thiệu.  

Để truyền gói dữ liệu, yêu cầu phải có phần mở rộng GTP, UDP, và phần mào ñầu IP (40 byte). Với các 

gói dữ liệu nhỏ, dữ liệu mào ñầu cần truyền ñi sẽ rất lớn.  

 Để khắc phục ñược những hạn chế trên, ñề xuất tích hợp kỹ thuật MPLS vào mạng lõi 3G UMTS. 

Chúng ta sẽ sử dụng một kênh MPLS (MPLS tunnel) như một cơ chế chuyển tải sử dụng các nhãn MPLS hai 

mức ñể thay thế kênh GTP. Ứng dụng kỹ thuật MPLS cũng giúp khả năng cân bằng tải tốt hơn, cung cấp dịch vụ 

linh hoạt hơn, hỗ trợ QoS tốt hơn. 

2.4.2. Các giải pháp cải thiện khả năng làm việc của mạng IP: 

 Để cải thiện khả năng làm việc của mạng IP, 3GPP ñưa ra kỹ thuật GTP chuẩn (standard GTP) và Kỹ 

thuật GTP cải tiến (Enhanced-GTP) ñược ñưa ra ñể cải thiện hiệu suất truyền dẫn. 

2.4.2.1. GTP chuẩn: 

  3GPP ñịnh nghĩa kênh GTP như là lớp vận chuyển giữa RNC và GGSN. Đối với RNC-SGSN GTP-U 

tunnel và SGSN-GGSN GTP-U tunnel như (hình 2.13), yêu cầu phải truyền dữ liệu mào ñầu gồm một GTP-U 

header (12 bytes), một UDP header (8 bytes), và một IP header (20 bytes). Tổng cộng 40 bytes dữ liệu mào ñầu 

ñược ñính kèm vào. Với những gói tin ngắn, chẳng hạn như dữ liệu VoIP, hiệu suất của phương pháp truyền này 

rất thấp.  

 

 

 

 

 

 

Hình 2.13: Cơ chế truyền kênh GTP 

2.4.2.2. GTP cải tiến:  

Mô hình GTP cải tiến khắc phục ñược hạn chế yêu cầu quá nhiều dữ liệu mào ñầu của mô hình GTP 

chuẩn. Tuy nhiên, mức ñộ cải thiện khả năng làm việc không nhiều, bởi vì nó vẫn cần một mào ñầu IP mở rộng 

20 bytes. 

2.4.2.3. Giải pháp khắc phục: 

 Cơ chế truyền kênh MPLS (MPLS-tunnel) với các nhãn MPLS hai mức (8 bytes) ñược sử dụng ñể thay 

thế cơ chế truyền tin theo kênh GTP (GTP-tunnel). 

 + Giao thức phần ñiều khiển: Để hỗ trợ giao thức này, các thiết bị RNC, SGSN, và GGSN phải hỗ trợ 

MPLS. Để hỗ trợ những node này, chúng ta sẽ phải thêm vào một số ngăn xếp giao thức phần ñiều khiển. Hình 

2.14 trình bày cách thêm các ngăn xếp giao thức này vào mạng lõi. 
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Hình 2.14: Các ngăn xếp giao thức phần ñiều khiển với các ngăn xếp thêm vào 

B. Thủ tục kích hoạt nội dung PDP sửa ñổi (modified PDP): 

 Sau khi RNC, SGSN, và GGSN trao ñổi thông tin ñịnh tuyến với các router trung gian (intermediate 

router), chúng tạo ra 3 kênh MPLS một chiều (one-directional MPLS tunnel) tương ứng. Cuối cùng, SGSN phải 

ghi nhận ñược băng thông khả dụng cho mỗi kênh MPLS ñể ñẩy nhanh quá trình kích hoạt nội dung PDP. Thủ 

tục kích hoạt diễn ra như hình 2.15 

C. Giao thức phần khách hàng (user plane): 

 Sau khi một thiết bị của khách hàng UE (User Equipment) kết nối vào mạng và thủ tục kích hoạt nội 

dung PDP ñã ñược tiến hành, các gói tin có thể ñược truyền từ UE ñến PDN (Packet Data Network), thông qua 

RNC, SGSN, và GGSN.Giao thức phần khách hàng tại chế ñộ sử dụng MPLS như hình 2.16.  
D. Cơ chế hỗ trợ QoS: 

 Cơ chế hỗ trợ QoS (QoS supporting mechanism) của kênh MPLS như ở hình 2.17. Khi một gói PDP ñưa 

ñến RNC hoặc GGSN, quá trình phân loại gói sẽ ñược thực hiện và xác ñịnh kênh MPLS tương ứng. 

 Các gói tin ñã gắn nhãn sẽ ñược chuyển ñi qua một nhãn ngoài (outer-label) thay vì sử dụng mào ñầu IP 

(IP header). Tại RNC, SGSN, và GGSN, các gói gắn nhãn ñược phân loại qua nhãn nội (inner-label) thay vì sử 

dụng mào ñầu GTP. Quá trình truyền tin theo cách này sẽ không cần ñến mào ñầu GTP, UDP. Vì thế chúng ta có 

thể sử dụng các nhãn hai mức kích thước 8 bytes ñể thay thế cho các mào ñầu IP/UDP/GTP truyền thống (40 

bytes) mà vẫn duy trì ñược cùng một chức năng, giúp giảm ñược quá trình truyền các mào ñầu nâng cao hiệu quả 

truyền dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.16: Giao thức phần khách hàng trong chế ñộ sử dụng MPLS 
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 Hình 2.17: Cơ chế hỗ trợ QoS kênh MPLS 

2.4.2.4. Đánh giá: 

Kiến trúc mạng trên nền MPLS không chỉ giảm dung lượng mào ñầu phải truyền tại lõi mạng UMTS 

3G, mà còn cải thiện hiệu suất truyền tin, cân bằng tải, dịch vụ cung cấp và chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, nó còn 

ñẩy nhanh tốc ñộ thực hiện các thủ tục thực hiện một phiên PDP, khi mà công việc ñiều hành mạng vẫn thực 

hiện tại SGSN. 

A. Hiệu suất truyền dẫn. 

Hiệu suất truyền dẫn Et (transmission efficiency) trong các mạng lõi 3G (3G PS-Domain core network) 

ñược tính như sau: 

            (2.1) 

 

B. Cân bằng tải: 

 Với kênh GTP, các gói tin cần ñược ñịnh tuyến chuyển ñi trên các ñường ngắn nhất, hoặc chi phí truyền 

tin nhỏ nhất sẽ khiến không ñủ nguồn tài nguyên cần thiết cho quá trình truyền gói tin (ñộ rộng băng thông 

ñường truyền, không gian bộ ñệm dữ liệu ra, phân loại và kiểm tra mào ñầu gói tin, …), gây nghẽn tại một số 

ñiểm nút trong khi các ñường truyền hoặc node khác vẫn rỗi. Ngược lại, kỹ thuật truyền dẫn dựa trên nền MPLS 

sử dụng kênh MPLS cho ñộ cân bằng tải tốt hơn. 

2.5. Giải pháp nâng cấp mạng dựa trên thiết bị TN700 series: 

 UTStarcom TN700 là thế hệ mới nhất hỗ trợ truyền qua Ethernet. Với tính năng hỗ trợ MPLS-TP, các 

sản phẩm series TN700 không chỉ hỗ trợ truyền qua Ethernet mà còn hỗ trợ các luồng dữ liệu thường dùng như 

ATM, TDM. TN700 hỗ trợ phương thức truyền tải ña giao thức cho phép phát triển mạng thông tin di ñộng dựa 

trên nền kỹ thuật chuyển mạch gói.  

 Thiết bị TN700 sử dụng công nghệ MPLS-TP cho phép các nhà cung cấp ñường truyền giảm ñáng kể 

chi phí vận hành bởi vì thiết bị tiêu thụ năng lượng thấp hơn, nhỏ gọn hơn, sử dụng lại ñược nguồn nhân lực và 

kinh nghiệm vận hành hiện có.  

 Với TN700, nhà cung cấp ñường truyền có ñược giải pháp chuyển ñổi mạng ñiểm-ñiểm hoàn chỉnh 

trong khi vẫn duy trì kết nối ñến các mạng lõi IP/MPLS và TDM/SDH/vi ba. TN700 ñáp ứng ñược các yêu cầu 

%100
)(

x
OverheadTunnelingLengthPacket

LengthPacket
Et −+−

−=  
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ñồng bộ mạng nghiêm ngặt cũng như ñộ chính xác rất cao của hệ thống 3G/4G, không cần sử dụng tín hiệu GPS 

hoặc nguồn ñồng hồ trung tâm giúp giảm chi phí vận hành. 

2.5.1. Mạng truyền dẫn di ñộng chuẩn LTE: 

TN700 hỗ trợ mạng di ñộng chuẩn LTE sử dụng L2 trên nền VPLS và VPWS. Mạng truyền dẫn có thể 

ñược xây dựng sử dụng TN703 cho chức năng truy cập, TN705 cho chức năng ñịnh tuyến và TN725 cho chức 

năng chuyển tải. Mạng này hỗ trợ cả kết nối S1 (từ eNodeB ñến aWG) và X2 (từ eNodeB ñến eNodeB). Để tăng 

khả năng hệ thống, các chuyển mạch ñịnh tuyến ñược kết nối theo cấu trúc liên kết dạng mắt lưới.  

 TN700 sử dụng công nghệ MPLS-TP. Theo thiết kế, MPLS-TP không phụ thuộc vào lớp IP (hoặc ñịa 

chỉ) cho việc chuyển gói hoặc OAM. Thiết lập dịch vụ VPWS và VPLS không yêu cầu thông tin ñịa chỉ IP. Chi 

tiết kỹ thuật này giúp ñơn giản hóa qui hoạch mạng. Với chuẩn LTE, Luồng thông tin S1 I/F sẽ ñảm nhận hơn 

95% lưu lượng mạng (X2 ñảm nhận chưa ñến 5%). Công nghệ truyền dẫn như MPLS-TP là giải pháp tối ưu ñể 

xây dựng mạng truyền dẫn di ñộng theo chuẩn LTE. 

2.5.2. Hỗ trợ multicast: 

 TN700 sử dụng kết hợp H-VPLS và IGMP proxy ñể thực hiện chức năng multicast. TN700 thực hiện vai 

trò của mạng H-VPLS, trong ñó lớp chuyển tải (distribution layer) thực hiện chức năng N-PE, còn lớp ñịnh 

tuyến/truy cập thực hiện chức năng U-PE. 

2.5.3. Đồng bộ ñồng hồ mạng: 

 Các kỹ thuật truyền tin theo phương thức chuyển gói như 3G, HSPA, và LTE yêu cầu ñộ chính xác cao 

của ñồng hồ mạng. TN700 sử dụng một số kỹ thuật ñể ñảm bảo tính chính xác và ñồng bộ này. 

 Với TN700, nhà khai thác mạng di ñộng có thể lựa chọn sử dụng ñồng hồ TDM truyền thống, nếu gói 

ñược chuyển qua mạng truyền dẫn SDH (sử dụng byte SSM/S1). Với mạng truyền dẫn 10GE/Ge ñồng bộ mạng 

có thể sử dụng ñồng bộ Ethernet (Sync Ethernet). 

 Với những ứng dụng trên mạng, yêu cầu thông tin về thời gian (thời gian thực) phải thật chính xác. Tuy 

nhiên, ñồng bộ Ethernet lại không thể chuyển ñược thông tin “thời gian thực” này. Để chuyển tải thông tin này, 

TN700 sử dụng phương thức thời gian trên gói tin ToP (Time over packet) – IEEE 1588v2.  

2.5.4. Khả năng làm việc cùng mạng IP/MPLS: 

 TN700 ñược thiết kế dựa trên kỹ thuật MPLS-TP, tuy nhiên phần dữ liệu của MPLS-TP lại vẫn dựa trên 

kỹ thuật MPLS. TN700 cung cấp khả năng tương thích hoàn toàn với mạng lõi IP/MPLS hiện tại. TN700 ñược 

sử dụng tại mỗi mạng chuyển tải, và sự kết nối giữa các mạng này ñược thực hiện qua mạng lõi IP/MPLS. Hoặc 

chúng ta có thể kết nối từ mạng chuyển tải ñến mạng lõi hệ thống thông qua cùng một lõi mạng IP/MPLS.  

2.6. Các cấu hình tham khảo cho mạng di ñộng: 

2.6.1.Các cấu trúc liên kết của RAN: 

RAN có các cấu trúc liên kết tập trung và kết hợp. Các cấu trúc liên kết này phải ñược hỗ trợ bởi các hạ 

tầng mạng MPLS. 

 Kiến trúc mạng RAN tập trung có dạng cấu trúc hình sao cho phép giao tiếp từ BS ñến trạm ñiều khiển 

và ngược lại. 

Kiến trúc mạng RAN kết hợp có dạng: 

- Cấu trúc hình sao cho giao tiếp từ BS ñến aGW và ngược lại. 

- Cấu trúc any-to-any cho giao tiếp giữa các BS. 
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2.6.2. Cấu hình tham khảo cho mạng di ñộng tập trung: 

Cấu hình MPLS thay ñổi tùy theo dạng TNL (Transport network layer) chuyển trên mạng qua giao tiếp 

Abis/Iub. Có bốn dạng TNL (TDM TNL, ATM TNL, HDLC TNL và IP TNL) tùy thuộc vào thế hệ của mạng di 

ñộng, giao tiếp hoặc các TNL ñược sử dụng giữa BS (BTS hoặc NodeB) và trạm ñiều khiển (BSC hoặc RNC).  

Bảng 2.7: Các mạng RAN và TNL tương ứng. 

Mạng Chuẩn giao tiếp TNL 

GSM/GPRS/EDGE 

(2G/2.5G) 

 TDM 

R3, R99/R4 ATM 

ATM 

UMTS 

R99/R5, R6, R7 

IP 

CDMA 1xRTT IS-2000 HDLC hoặc TDM 

CDMA 1x EV-DO IS-856 IP 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 2.28: Cấu hình tham khảo cho các mạng di ñộng tập trung với các cấu hình MPLS cho TNL 

Hình 2.28 cho thấy các cấu hình TNL khác nhau sử dụng công nghệ MPLS trong các mạng truy 

cập/ñịnh tuyến. Để hỗ trợ mỗi loại TNL, mạng MPLS có thể mở rộng từ RNC ñến các node khác trong phần truy 

cập/ñịnh tuyến, như các cấu hình (a) ñến (f). 

2.6.2.1. Các loại TNL cho MPLS trong mạng di ñộng tập trung: 

- Dạng 1: TDM TNL xác ñịnh lớp TDM ñặc trưng trong 2G TNL. TDM TNL quản lí thiết bị RAN nối ñến qua 

giao tiếp T1/E1. 

- Dạng 2: ATM TNL xác ñịnh lớp ATM ñặc trưng trong R3/R4 3G TNL. ATM TNL quản lí thiết bị RAN nối 

ñến qua giao tiếp I.432.3 E1 hoặc STM-1. 

- Dạng 3: IP TNL xác ñịnh lớp IP (như trong R5/R6/R7 3G). Nó ñảm bảo thông tin của các thiết bị tại phần 

mạng RAN sử dụng các gói IP. Chức năng MPLS PE có thể truyền luồng dữ liệu IP sử dụng giải pháp truyền 

IPoEthoMPLS (ví dụ như L2VPN), hoặc IPoMPLS (như L3VPN). 

- Dạng 4: HDLC TNL xác ñịnh lớp HDLC ñặc trưng trong CDMA 1x-RTT TNL. 
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2.6.2.2. Các cấu hình sử dụng MPLS trong mạng di ñộng tập trung: 

 Tất cả các phương thức dựa trên nền MPLS thực hiện tại CSG ñòi hỏi phải có cơ chế tương thích tại 

MASG nhằm có ñược một giao tiếp giữa trạm gốc (BS) và RC. Các chức năng MPLS sử dụng linh hoạt cho các 

dạng TNL khác nhau. 

 Có nhiều cấu hình sử dụng MPLS khác nhau tùy thuộc vào vị trí áp dụng các chức năng MPLS cũng như 

mức ñộ ứng dụng kỹ thuật MPLS trong mạng truyền dẫn di ñộng. Các cấu hình (a) ñến (f) hình 2.28 cho thấy các 

cấu hình MPLS với ñường truyền ảo ñơn tuyến SS PW (Single Segment Pseudowire) (như cấu hình (a) ñến (d)) 

hoặc ñường truyền ảo ña tuyến MS PW (Multi-Segment Pseudowire) (như cấu hình (e) ñến (f)) tại mạng truy 

cập và mạng ñịnh tuyến. 

Với mỗi cấu hình MPLS, một mô hình chung dựa trên L2VPN có thể ñược sử dụng giữa bất kỳ các 

router MPLS. L2VPN có thể dựa trên VPWS hoặc VPLS trong mạng ñịnh tuyến, hoặc tại AN. Mô hình chung 

này tách biệt của các phần ñiều khiển . 

Với các cấu hình (e) và (f) các ñường truyền ảo (PW) giữa các thiết bị trong mạng truy cập ñược xây 

dựng bằng cách nối trực tiếp với nhau (không có thiết bị nào khác nối giữa hai thiết bị cần thiết lập PW) giữa 

CSG và EN (cấu hình e) hoặc CSG và AN (cấu hình f), và ñược chuyển qua một lớp vật lý có băng thông bị hạn 

chế. 

Ứng với mỗi cấu hình MPLS , yêu cầu phải bổ sung một số ngăn xếp giao thức tại các node mạng truy 

cập/ñịnh tuyến tương ứng ñể chuyển TNL. IP TNL sẽ truyền qua giao thức lớp 2 sau ñó qua lớp 1. Phần này 

trình bày về các ngăn xếp giao thức (protocol stack) tại các node mạng truy cập/ñịnh tuyến ñể chuyển tải TNL 

cho mỗi cấu hình MPLS ñã trình bày.  

2.6.3. Cấu hình tham khảo cho mạng di ñộng kết hợp: 

 IP TNL là dạng TNL ñược sử dụng riêng trong các mạng di ñộng kết hợp (LTE, di ñộng WiMAX, 

HSPA+ flat, và UMB). Có hai giải pháp có thể ñược sử dụng ñể truyền IP TNL trong các mạng truy cập/ñịnh 

tuyến/mạng lõi:  L2VPN MPLS và L3VPN MPLS.  

2.6.3.1. L2VPN MPLS: 

 Hình 2.37 mô tả cấu hình tham khảo mạng di ñộng kết hợp sử dụng L2VPN MPLS, ñể chuyển tải IP 

TNL qua giao tiếp giữa BS và aGW, và giao tiếp giữa các BS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.37:  Cấu hình tham khảo cho các mạng di ñộng kết hợp với L2VPN  MPLS 
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2.6.3.2. L3VPN MPLS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.38:  Cấu hình tham khảo cho các mạng di ñộng kết hợp với L3VPN  MPLS truyền trong các mạng truy 

cập (tùy chọn) / ñịnh tuyến / mạng lõi. 

Hình 2.38 mô tả cấu hình tham khảo cho mạng di ñộng kết hợp sử dụng L3VPN MPLS, ñể chuyển tải IP 

TNL qua giao tiếp giữa BS và aGW, và giao tiếp giữa các BS.  

 Kết nối giữa CSG và L3VPN trong mạng truy cập có thể ñược thực hiện bằng một kỹ thuật lớp 2 truyền 

thống, hoặc chọn lựa giữa VPWS hay VPLS. 

2.7. Những yêu cầu chung cho mạng truyền dẫn di ñộng MPLS. 

2.7.1. Những yêu cầu về kỹ thuật luồng và QoS: 

 Những yêu cầu về QoS ñạt ñược nhờ sử dụng các kỹ thuật luồng và ñịnh tuyến, trong khi vẫn tránh ñược 

quá tải trong mạng MPLS. 

2.7.2. Tối ưu hóa ña ñường (multi-path): 

 Mạng truy cập phải hỗ trợ khả năng ña ñường ñể tối ưu hóa băng thông chuyển tín hiệu nhận từ CSG 

(có thể là một giao tiếp SHDSL và một giao tiếp ADSL2+) hoặc nếu CSG ñược nối ñến hai mạng truy cập khác 

nhau (như một giao tiếp ADSL2+ và một giao tiếp MW).  

2.8. Kết luận: 

 Trong chương 2 chúng ta ñã tìm hiểu kiến trúc cơ bản của một mạng 3G ứng dụng trên nền MPLS tại 

phần vô tuyến, lõi mạng, và các giao thức ñiều khiển. Việc cải tiến nâng cấp mạng 3G sử dụng ñịnh tuyến IP 

truyền thống sang ñịnh tuyến MPLS không nhất thiết phải thực hiện cải tiến ñồng bộ tại tất cả các thành phần 

trong mạng IP. Để thực hiện nâng cấp mạng 3G hiện tại sang sử dụng ñịnh tuyến MPLS, cần có nhiều nghiên 

cứu ñánh giá thực trạng chi tiết ñể lập dự án ñầu tư thích hợp.Việc cải tiến nâng cấp mạng 3G hiện tại ñể cải 

thiện chât lượng dịch vụ cần phải có giải pháp ñồng bộ cả phần cứng và phần mềm.  
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CHƯƠNG 3 

ĐỊNH TUYẾN QoS TRONG MẠNG MPLS 

3.1. Mở ñầu: 

 Việc tìm kiếm một ñường dẫn trong mạng nhằm hỗ trợ truyền thông tin kết nối mới ñảm bảo các thông 

số chất lượng như: băng thông, ñộ trễ truyền dẫn là nhiệm vụ của kỹ thuật ñịnh tuyến QoS. Kỹ thuật này ñược 

ñưa ra nhằm hỗ trợ cho mạng IP dựa trên kỹ thuật chuyển nhãn ñi như MPLS hay GMPLS.  

3.2. Giới thi ệu chung: 

 Trong những năm gần ñây, Internet ñã có bước phát triển rất ấn tượng. Những mạng tốc ñộ cao ñược sử 

dụng nhằm hỗ trợ một loạt các ứng dụng ña phương tiện thời gian thực. Tuy nhiên, kiến trúc của mạng Internet 

hiện nay chỉ hỗ trợ dịch vụ “best effort”. Nó không ñáp ứng ñược cho các mạng tích hợp dịch vụ ñược thiết kế 

ñể mang các loại thông tin khác nhau. Để có ñược sự ñảm bảo trong hoạt ñộng ñầu cuối – ñầu cuối (ñảm bảo các 

vấn ñề như trễ, trượt, tốc ñộ …), cần thiết phải có một vài kỹ thuật tối ưu tài nguyên trong mạng. 

 Gần ñây ñã có những nỗ lực quan trọng nhằm nâng cấp kiến trúc ñịnh tuyến và các giao thức ñịnh tuyến 

IP. Công việc này ñược thực hiện bằng cách cung cấp thêm cho chúng những chức năng mới ñược hỗ trợ bởi 

MPLS. 

 Mục ñích của thuật toán ñịnh tuyến QoS là: 

• Thỏa mãn những yêu cầu về chất lượng dịch vụ cho mọi kết nối ñược chấp nhận. 

• Đạt ñược hiệu quả trong việc tận dụng tài nguyên. 

3.3. Định tuyến QoS:  

 Khái niệm QoS liên quan ñến việc cân bằng hoạt ñộng giữa người cung cấp dịch vụ internet và các ứng 

dụng khác. Các thông số bắt buộc của QoS trên một liên kết ñơn ñó là: 

• Đảm bảo lượng băng thông tối thiểu. 

• Độ trễ cũng như ñộ trượt lớn nhất còn chấp nhận ñược. 

• Tỷ lệ mất thông tin lớn nhất còn chấp nhận ñược. 

Mục ñích chính của ñịnh tuyến QoS là xác ñịnh một ñường dẫn có thể ñảm bảo ñược những yêu cầu bắt 

buộc trên. 

3.3.1. Thuật toán Min-Hop (MHA): 

 Thuật toán Min-Hop ñịnh tuyến một kết nối dọc theo ñường dẫn tiến ñến node ñích bằng cách sử dụng 

một số ít nhất các liên kết khả thi. 

 Quá trình này thực hiện dựa trên cơ sở thuật toán Dijkstra. Tuy nhiên, việc sử dụng MHA có thể dẫn ñến  

khó khăn trong truy cập khi xảy ra nghẽn mạch vì sẽ xảy ra quá tải trên một vài liên kết có tận dụng tài nguyên.  

3.3.2. Thuật toán WSP: 

 WSP ñược ñưa ra nhằm cải thiện thuật toán MHA với mục ñích cân bằng tải trên mạng. Trên thực tế, 

WSP chọn một ñường dẫn khả thi với lượng Hop nhỏ nhất và nếu có nhiều ñường dẫn như vậy thì ñường dẫn 

với lượng dư thừa băng thông lớn nhất sẽ ñược sử dụng. Thuật toán này không khuyến khích sử dụng cho những 

liên kết có lượng tải lớn trong mạng. 

 Tuy nhiên, WSP vẫn còn tồn tại một vài hạn chế như MHA do việc chọn những ñường dẫn trong số 

những ñường dẫn ngắn nhất khả thi ñược sử dụng sẽ bảo hòa trước khi chuyển sang ñường dẫn khả thi mới. 
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3.3.3. Thuật toán MIRA: 

 Thuật toán MIRA xác ñịnh một bảng tường thuật tường minh về vị trí các router vào và ra. Mục ñích của 

thuật toán này là ñịnh tuyến cho một kết nối vào ñi qua một ñường dẫn có ít sự can thiệp của những yêu cầu có 

thể có trong tương lai nhất.  

 Khi một cuộc gọi mới cần ñược ñịnh tuyến giữa một cặp nguồn và ñích (Si,Ti), MIRA sẽ xác ñịnh chỉ số 

thiết lập LST của các liên kết tới hạn cho tất cả các cặp nguồn và ñích (Sj,Tj). Trọng số w của mỗi liên kết l sẽ 

ñược thiết lập theo biểu thức sau: 

       (3.2) 

 

 

3.3.4. Thuật toán VFD: 

 Thuật toán này ñược ñề ra nhằm giải quyết những giới hạn của các thuật toán trước bằng cách khai thác 

tất cả các thông tin có thể dùng ñược mà chưa ñược sử dụng ở các thuật toán trước hoặc thậm chí chưa ñược xem 

xét bởi các thuật toán trước. 

 Để mô tả tình trạng của mạng tốt hơn và dự ñoán tình trạng của mạng trong tương lai, chúng ta có thể 

ñưa ra thông tin về topo mạng tại các node vào và ra (sử dụng thuật toán MIRA). Số liệu thống kê dữ liệu sẽ 

ñược xác ñịnh bằng cách ño tải ñi vào mạng tại mỗi node nguồn. Thông tin này ñóng vai trò quan trọng trong 

việc quyết ñịnh tuyến các yêu cầu ñến như thế nào nhằm tránh nghẽn mạch. 

 Bằng cách khai thác thông tin lưu lượng thu ñược, chúng ta có thể dự ñoán ñược có bao nhiêu kết nối 

mới sẽ ñược tạo ra tại mỗi cặp S-T trong tương lai. Các cuộc gọi này ñược ñưa vào mạng, chúng sẽ tham gia 

cùng với cuộc gọi hiện thời ñang ñược ñịnh tuyến và các cuộc gọi này ñược xem như là ñang ở trong giai ñoạn 

xử lí ñịnh tuyến. 

 Để biết ñược bảng tường thuật về lưu lượng dữ liệu trong tương lai ñược ñưa vào mạng, VFD thực hiện 

ñịnh tuyến không chỉ là các cuộc gọi thực mà còn ñịnh tuyến một số xác ñịnh các cuộc gọi ảo. Tính chính xác 

của việc xác ñịnh số liệu thống kê là rất quan trọng khi thực thi thuật toán VFD. Tuy nhiên ngay cả khi số liệu 

thống kê lưu lượng không ñạt ñộ xác ñịnh cao, thì chúng cũng giữ một lượng thông tin nhiều hơn so với thông 

tin topo mạng về vị trí của node nguồn và ñích ñược khai thác bởi thuật toán MIRA. Tất cả các thông tin về topo 

mạng và số liệu ước tính cho tải ñược sử dụng ñể xác ñịnh ñường dẫn sẽ sử dụng tài nguyên mạng một cách tốt 

nhất và tối thiểu hóa số lượng cuộc gọi bị cấm. Một ñường dẫn như vậy sẽ hoạt ñộng trong VFD dưới thuật toán 

FD. Thuật toán này cho phép chúng ta xác ñịnh ñược tuyến tối ưu nhất cho tất cả các dữ liệu vào mạng thông 

qua những cặp S-T khác nhau. 

3.3.4.1. Cuộc gọi ảo (Virtual call): 

 Mỗi cuộc gọi ñược ñưa vào mạng dù thật hay ảo ñều ñược ñặc trưng bởi ba thông số sau: (S,T,d). Trong 

ñó S,T là node nguồn, ñích và d là băng thông yêu cầu. Việc xác ñịnh 3 thông số này cho mỗi cuộc gọi ảo cần rất 

chính xác vì chúng sẽ phải phản ánh lưu lượng ñộng ñặt vào mạng càng chính xác càng tốt. Hơn thế nữa, chúng 

ta cần xác ñịnh cần phát ra bao nhiêu cuộc gọi ảo, yêu cầu cặp nguồn/ñích và băng thông của các cuộc gọi như 

thế nào. Để xử lí vấn ñề này, chúng ta có thể dễ dàng xác ñịnh và phân bố cho mỗi cặp S-T hai thông số sau: 

• Lưu lượng trung bình (αSi,Ti) tại cặp S-T thứ i: là số kết nối trung bình ñi vào thông qua node Si 

trong khoảng thời gian ñi vào mạng ∆t. 

∑ ∈
=

L:)(
)1(

lST STw α  
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• Khả năng phân bố băng thông yêu cầu tại mỗi cặp S-T: là tỷ số giữa số cuộc gọi nd có băng 

thông yêu cầu d với tổng số cuộc gọi N. 

Nếu xem tổng số tải trung bình ñi vào mạng là Λ, ta có: 

  

Λ =          (3.3) 

 

Từ ñó, chúng ta sẽ xác ñịnh ñược xác suất PSi,Ti nhận một cuộc gọi giữa cặp node S-T như sau: 

 

 PSi,Ti =        (3.4) 

 

Xác suất có một yêu cầu với băng thông d ở node thứ i là Pdi sẽ ñược ước tính như sau: 

 

 Pdi =         (3.5) 

 

Các thông số (Si,Ti,di) sẽ xác ñịnh hoàn toàn những cuộc gọi ảo. Các thông số này ñược xác ñịnh một 

cách ngẫu nhiên tùy thuộc vào PSi,Ti ñược cho ở trên. 

Các cuộc gọi ảo sẽ ñược ñịnh tuyến cùng với các cuộc gọi thực. Việc xác ñịnh các cuộc gọi thực tương 

tự như các cuộc gọi ảo và chúng ñược ñặc trưng bởi các thông số (SR,TR,dR). Thuật toán VFD sẽ chắc chắn tối 

ưu hóa luồng dữ liệu. 

Để xác ñịnh thông số Nv của cuộc gọi ảo, chúng ta sẽ xét hai tiến trình như sau: 

• Đầu tiên xác ñịnh bản tường thuật về sự thay ñổi của tổng lượng tải trong mạng và ước tính số 

cuộc gọi trung bình N ñược ñịnh tuyến trong mạng trong khoảng thời gian Ts. Khi có một yêu 

cầu mới ñến, Nv = [N - NA] thì cuộc gỏi ảo xuất hiện. Trong ñó, NA là số cuộc gọi Active. Chú ý, 

nếu NA> N thì không tồn tại bất cứ cuộc gọi ảo nào. 

• Tiếp theo, dựa vào số cuộc gọi Active lớn nhất ñược ñinh tuyến trong mạng, Nmax, số cuộc gọi 

ảo sẽ ñược xác ñịnh bởi công thức: 

Nv = (Nmax - NA)     (3.6) 

3.3.4.2. Lưu ñồ thuật toán VFD: 

  Hoạt ñộng của thuật toán VFD ñược mô tả ở lưu ñồ (hình 3.1). 

 Khi có một yêu cầu gọi mới, bộ xử lí sẽ thiết lập số hiệu Nv cho những cuộc gọi ảo là Active. Cuộc gọi 

thực và ảo sau ñó sẽ ñược ñưa vào mạng. Phương thức ñịnh tuyến lưu lượng thông tin mới sẽ làm việc theo hai 

bước: 

• Bước 1: Xác ñịnh một lưu lượng khả thi ban ñầu. Các cuộc gọi sẽ ñược ñịnh tuyến từng cuộc 

một bắt ñầu là cuộc gọi thực. Một cuộc gọi sẽ ñược xem là Active nếu tìm thấy một ñường dẫn 

là khả thi và sẽ là Non-Active nếu không tìm thấy một ñường dẫn khả thi. Bước này sẽ ñược lặp 

ñi lặp lại cho ñến khi tất cả các cuộc gọi ñều ñược xem xét. Công việc này sẽ dừng lại nếu cuộc 

gọi thực không ñược ñịnh tuyến. 

• Bước 2: Tối ưu hóa tất cả các cuộc gọi Active bằng thuật toán FD. 

∑ −TiSi TiSi,λ  

∑ !n

A ni

 

N

n d  
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Sau ñó, bước một ñược sử dụng lặp lại cho tất cả các cuộc gọi là Non-Active. Nếu có ít nhất một cuộc 

gọi Non-Active ñược khai báo là Active, bước hai sẽ ñược thực hiện. Công việc này sẽ ñược lặp ñi lặp lại cho 

ñến khi không có cuộc gọi nào là Active hay bước một không nhận ñược bất kỳ cuộc gọi nào là Active. Kết quả 

sau cùng, cuộc gọi thực ñã ñược ñịnh tuyến trên một ñường dẫn tối ưu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Lưu ñồ thuật toán VFD 

Dòng dữ liệu khả thi mô tả ở bước một xác ñịnh bởi thuật toán Dijsktra ñược ñưa vào mạng là nơi có 

trọng số của kết nối phản ảnh ñược sự tận dụng kênh thực. Cho mỗi liên kết, một trọng số wij  ñược xác ñịnh như 

sau: 

  wij =       (4.6) 

 

Trọng số này sẽ ñược gán và cập nhật thường xuyên tại mỗi quá trình lặp. 

 Đoạn chương trình sau mô tả thuật toán VFD. Trong ñó, một cờ sẽ ñược ñưa vào bảng mô tả kết nối 

nhằm xác ñịnh tính Active hay Non-Active của liên kết. 

  For(∀ connection(Sk,Tk,flagk)) 

   Flagk=NON ACTIVE 

  End for 

 Cuộc gọi 
thực 

Nhập số 
cuộc gọi ảo 

Tải ñược ñưa vào mạng. 
Tất cả các cuộc gọi là 

NON ACTIVE 

Cuộc gọi là 
ACTIVE ? 

Cuộc gọi là 
NON ACTIVE ? 

END 
No 

END 
No 

Tối ưu hóa luồng  
cho các cuộc gọi 

Bước 2 

Tìm ñường dẫn ngắn nhất 
cho mỗi cuộc gọi Bước 1 

Yes 

Yes 

 

ijij FC −
1  
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  Do 

   For(∀ connection(Sk,Tk,dk,flagk=NON ACTIVE)) 

  For(∀ link lij) 

   Weight assignment: 

   
ijij

ij FC
w

−
= 1

  if Fij < Cij 

   wij = ∞  if F ij = Cij 

  end for 

  execution of Dijsktra Shortest Path Algorithm: 

  if (∃  a path between Sk and Tk with bandwidth dk) 

   update Fij and memorize the path 

   flagk = ACTIVE 

  end if 

  end for 

  for(∀ connection(Sk,Tk,dk,flagk=ACTIVE)) 

   execution of the flow deviation method 

  end for 

  while(in the last iteration at least one flagk has been set to ACTIVE ) 

3.3.4.3. Phương thức FD: 

 Trong phần này sẽ tìm hiểu thuật toán FD. Đây là thuật toán cho phép xác ñịnh tuyến tối ưu cho tất cả 

các lưu lượng dữ liệu ñược ñưa vào mạng ở các cặp ñiểm nguồn/ñích khác nhau. 

 Như ñã biết, việc tối ưu hóa ñịnh tuyến ngoài việc hướng dữ liệu ñi theo những con ñường ngắn nhất, 

mà còn quan tâm ñến chiều dài của một vài liên kết. Chiều dài liên kết này phụ thuộc vào dòng dữ liệu ñi trên 

kết nối. Thông thường việc tối ưu hóa ñịnh tuyến chỉ ñạt hiệu quả khi luồng dữ liệu ñi dọc theo ñường dẫn có 

chiều dài ngắn nhất xuất hiện ñầu tiên (MFDL) cho mỗi cặp nguồn/ñích. Định tuyến sẽ chỉ ñạt gần tối ưu khi có 

luồng dữ liệu ñi vào ñường dẫn NON-MFDL. Vấn ñề này có thể ñược giải quyết bằng cách dịch luồng từ bất cứ 

ñường nào sang MFDL. Thuật toán FD sẽ thực hiện dựa trên ý tưởng này. Để mô tả rõ hơn, môt số thông số sẽ 

ñược ñưa ra: 

• W: Giá trị thiết lập của các cặp nguồn và ñích. 

• dw: luồng dữ liệu ñi vào các cặp nguồn và ñích (w∈W) 

• Pw: giá trị thiết lập tất cả các ñường dẫn kết nối trực tiếp cặp ñiểm nguồn và ñích w∈W. 

• xp: luồng dữ liệu ñi vào ñường dẫn p. 

Cho: 

� Topo mạng với ma trận dung lượng liên kết là C = {Cij} 

� Ma trận lưu lượng Γ = { ijγ } 

 Thuật toán FD sẽ tối thiểu hóa tổng số trễ trung bình trong mạng bằng cách ñịnh tuyến mọi luồng dữ liệu 

ñều ñi trên MFDL. Khi ñó, ñộ trễ trung bình trong mạng sẽ là: 

    

D =        (3.7) 

  
∑ −

=
ij ijij

ij

FC

F
D

γ
1  
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Trong ñó:    

Fij: luồng ñược ñịnh tuyến trên liên kết (i,j) 

   γ : tổng số luồng ñi vào mạng 

 Thuật toán FD ñược khởi ñầu bằng việc ñưa ra một vector ñường dẫn luồng khả thi x={xp} và tìm kiếm 

một ñường dẫn MFDL cho mỗi cặp nguồn và ñích. 

 Để ñạt ñược mục ñích, thuật toán FD thiết lập một trọng số wij cho liên kết (i,j) và xem ñó như là nguồn 

gốc tái tạo giá trị D cùng sự liên quan ñến tốc ñộ dòng chảy dữ liệu ñược truyền trên liên kết (i,j), Fij. Giá trị này 

ñược xác ñịnh dựa trên cơ sở dòng dữ liệu hiện thời (x). 

 

          (3.8) 

 Dòng lưu lượng sẽ ñược xác ñịnh bằng cách sử dụng thuật toán ñường dẫn ngắn nhất. Đặt { }pxx =  là 

vector ñường dẫn lưu lượng, vector này sẽ xác ñịnh nếu tất cả các lưu lượng dữ liệu vào dw cho mỗi cặp node 

nguồn/ñích ñược ñịnh tuyến dọc theo ñường dẫn MFDL tương ứng. Đồng thời, ñặt *α  là kích thước bước ñể 

cực tiểu hóa [ ])( xxxD −+ α  trong số tất cả các khả năng có thể ñược lựa chọn với [ ]1,0∈α . 

   [ ]
[ ]

( )[ ]xxxDxxxD −+=−+
∈

αα
α 1,0

* min)(   (3.9) 

 Khi ñó, thiết lập ñường dẫn lưu lượng mới sẽ ñược mô tả như sau: 

   ( ) WwPpxxxx wpppp ∈∈∀−+= ,;: *α   (3.10) 

 Và việc xử lí ñược lặp lại. Bằng cách thay ñổi tăng dần ñánh dấu lưu lượng trước ñó vào một lưu lượng 

mới, việc tối ưu hóa lưu lượng ñánh dấu ñã ñược thiết lập. 

 Thuật toán VFD ñược dùng dựa trên sửa ñổi lại thuật toán FD. Trong ñó, giá trị α thực hiện trong mỗi 

bước nhảy là những giá trị rời rạc [0,1] ñể ñảm bảo không có dòng lưu lượng nào bị tách ra ñi vào các ñường dẫn 

khác nhau. 

3.4. Kết luận: 

 Trong chương này, em ñã tìm hiểu thuật toán VFD, một thuật toán mới của ñịnh tuyến tường minh với 

mục ñích ñảm bảo băng thông liên kết trong mạng MPLS. VFD sẽ khai thác thông tin của ñiểm vào và ra trong 

mạng và hệ số thống kê luồng dữ liệu. Là một sự ñổi mới của thuật toán ñịnh tuyến QoS, VFD tạo ra một sự lựa 

chọn ñường dẫn không những dựa trên tình trạng hiện thời của mạng mà còn dựa trên ước tính sự thay ñổi và gia 

tăng lượng thông tin trong tương lai. VFD cho phép ñạt ñược kết nối với khả năng loại bỏ liên kết nhỏ hơn so 

với các thuật toán ñịnh tuyến ñang ñược sử dụng hiện nay, nó ñặc biệt có hiệu quả ñối với những mạng có luồng 

không cân bằng tại mỗi node vào. 
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CHƯƠNG 4 

MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN 

 Dựa vào thuật toán VFD, tôi ñã sử dụng các công thức tính ñộ trễ, chiều dài liên kết và xác suất loại tin 

ñể tính toán và so sánh kết quả mà VFD mang lại với kết quả khi sử dụng thuật toán Dijsktra. Sau ñây là những 

kết quả ñạt ñược cho một mạng gồm 7 node với khoảng cách Xij giữa các node i và j cho trước. Kết quả của việc 

xác ñịnh ñường dẫn ngắn nhất từ ñiểm nguồn ñến ñiểm ñích ñược mô tả như hình 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Xác ñịnh ñường dẫn ngắn nhất  

 Dựa vào kết quả thu ñược, ta sẽ tính toán xác ñịnh các thông số QoS như: chiều dài liên kết, ñộ trễ ñịnh 

tuyến và xác suất loại bỏ tin theo các công thức sau: 

• Chiều dài liên kết:  

 

linklen =      (4.1) 

 

 

• Độ trễ ñịnh tuyến: 

 

Dtr =       (4.2)   

 

• Xác suất loại tin: 

P =       (4.3) 

 Trong ñó: 

  c: Dung lượng liên kết. 

 

2

1 






 −
c

f
c

Msglen
 

c

f
c

Msglen

−1

 

∑ Λ
Π iif *  



24 

  f: Tải ñưa vào mạng. 

  Λ : Tổng lượng tải ñưa vào mạng. 

  Msglen: Chiều dài lớp tin. 

 Kết quả tính toán trên các tuyến ñược xác ñịnh ở hình 4.2 và hình 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2: Tính toán thông số QoS không có tải sẵn trong mạng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3: Tính toán thông số QoS có tải sẵn trong mạng 
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Đồ thị xác ñịnh chiều dài tin, ñộ trễ và xác suất loại tin theo lượng tải ñưa vào tương ứng ñược cho ở 

hình 4.4 và hình 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4: Đồ thị xác ñịnh thông số QoS không có tải sẵn trong mạng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5: Đồ thị xác ñịnh thông số QoS có tải sẵn trong mạng 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

Luận văn ñược trình bày theo các phần như sau:  

 Trong chương ñầu của luận văn, tôi ñã trình bày các vấn ñề tổng quan về mạng 3G cũng như giới thiệu 

khái quát công nghệ ñịnh tuyến tiên tiến MPLS. 

 Ở chương tiếp theo, tôi ñi sâu nghiên cứu kiến trúc một mạng 3G ứng dụng trên nền MPLS tại phần vô 

tuyến, lõi mạng và các giao thức ñiều khiển. Từ ñó ñưa ra ñề xuất các cấu hình tham khảo tương ứng với từng 

yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ ñặt ra. 

 Và tại chương cuối, tôi nghiên cứu các thuật toán ñịnh tuyến trong mạng MPLS nhằm nâng cấp chất 

lượng dịch vụ (QoS) cho loại hình mạng này. Ở ñây, tôi ñã ñi sâu tìm hiểu ñịnh tuyến VFD, một thuật toán ñịnh 

tuyến có tính tối ưu cao. 

 Do có sự hạn chế về thời gian, cũng như trình ñộ của bản thân nên ñề tài này vẫn chưa ñược tìm hiểu 

thật sự chi tiết, rõ ràng và còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận ñược sự chỉ bảo thêm của Qúi thầy cô và sự 

ñóng góp ý kiến của các bạn ñể luận văn ñược hoàn thiện hơn. Do luận văn vẫn còn mang tính lý thuyết, các vấn 

ñề  nêu ra trong luận văn sẽ không hoàn toàn phù hợp với tình hình mạng hiện thời của Việt Nam. Nếu có ñiều 

kiện, tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn về thực trạng hiện tại từ ñó ñưa ra những ñề xuất giải pháp cụ thể và mang tính thực 

tế hơn. 


