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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

 Mạng ñô thị băng rộng MAN thế hệ kế tiếp ñã và ñang ñược 

triển khai trong mạng truyền tải của các công ty viễn thông. 

 Cùng với sự phát triển của mạng MAN-E, các nhà nghiên 

cứu cố gắng tìm ra phương pháp và kỹ thuật ñiều khiển lưu lượng 

trong mạng một cách tối ưu ñể ñáp ứng ñược nhu cầu người sử dụng. 

Chính vì lẽ trên, "Nghiên cứu kỹ thuật lưu lượng tái ñịnh tuyến 

nhanh FRR trong mạng MAN-E của VNPT Đà Nẵng"  ñã trở 

thành một trong những chủ ñề cần tìm hiểu. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

 Tìm hiểu kỹ thuật lưu lượng tái ñịnh tuyến nhanh trong mạng 

MAN-E. Sử dụng phần mềm ñể mô phỏng bài toán tái ñịnh tuyến 

nhanh FRR. Qua ñó ñánh giá sự tối ưu của kỹ thuật FRR.  

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU  

 - Tìm hiểu về mạng  MAN-E  

 - Nghiên cứu kỹ thuật lưu lượng tái ñịnh tuyến nhanh FRR 

trong MAN-E/MPLS  

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 - Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan ñến ñề 

tài. 

 - Tiến hành mô phỏng bằng phần mềm. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

 Mạng MAN-E ñã và ñang ñược triển khai trong mạng truyền 

tải của các công ty viễn thông do những tính năng ưu việt của nó. 

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

thuật lưu lượng tái ñịnh tuyến nhanh FRR trong mạng MAN-E sẽ 
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giúp cho tối ưu hóa việc sử dụng các thiết bị hiện có mà vẫn ñảm bảo 

ñược chất lượng dịch vụ. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

 Cấu trúc luận văn gồm 4 chương: 

 CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ MẠNG MAN-E 

 CHƯƠNG 2 - CƠ CHẾ ĐỊNH TUYẾN LƯU LƯỢNG 

TRONG MPLS  

 CHƯƠNG 3 - KỸ THUẬT TÁI ĐỊNH TUYẾN NHANH 

FRR TRONG MẠNG  MAN-E ĐÀ NẴNG 

 CHƯƠNG 4  - MÔ PHỎNG 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MAN-E 

1.1 SỰ RA ĐỜI CỦA MẠNG MAN-E  

 Mạng Ethernet ñô thị (MAN-E) là mạng sử dụng công nghệ 

Ethernet băng thông rộng, kết nối các mạng cục bộ của các tổ chức và 

cá nhân với một mạng diện rộng WAN hay với Internet.  

 Việc áp dụng công nghệ Ethernet vào mạng ñô thị mang lại 

nhiều lợi ích cho cả nhà cung cấp dịch vụ lẫn khách hàng. MAN-E là 

một giải pháp mạng có ñộ tin cậy, khả năng mở rộng và hiệu quả cao 

về chi phí ñầu tư. Việc quản lý băng thông trong MAN-E cũng ñược 

thực hiện một cách dễ dàng. Mạng MAN-E cho phép thuê bao tăng 

hoặc giảm băng thông một cách mềm dẻo và thiết lập mạng của họ 

theo cách thức ñơn giản và linh hoạt hơn so với các dịch vụ truyền 

thống khác. Đó chính là lý do mà mạng MAN-E ñược các nhà cung 

cấp dịch vụ lựa chọn ñưa vào khai thác như hiện nay. 

1.2 CÔNG NGHỆ MẠNG MAN-E  

  Công nghệ mạng MAN-E là tập hợp các giải pháp tích hợp 

của nhiều công nghệ thực hiện truyền tải lưu lượng Ethernet. 

 Việc lựa chọn công nghệ mạng ñể triển khai phụ thuộc vào  

rất nhiều yếu tố. Mỗi công nghệ có các ñặc ñiểm, ưu nhược ñiểm, khả 

năng áp dụng của từng công nghệ trong mạng MAN-E.  

 1.2.1 Công nghệ SDH/NG-SDH       

 1.2.2 Công nghệ WDM  

 1.2.3 Công nghệ RPR  

 1.2.4 Công nghệ Ethernet 

 Trong hệ thống mạng cung cấp dịch vụ Metro, Ethernet ñược 

sử dụng như một công nghệ thay thế cho ATM và Frame Relay.  

 Ưu ñiểm:  
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 - Công nghệ Ethernet có khả năng hỗ trợ rất tốt cho ứng dụng 

truyền tải dữ liệu ở tốc ñộ cao và có ñặc tính lưu lượng mang tính ñột 

biến và tính “bùng nổ”. 

 - Hầu hết các mạng truyền dữ liệu của các cơ quan, tổ chức 

(mạng LAN, MAN, mạng Intranet…) hiện tại ñều ñược xây dựng 

trên cơ sở công nghệ Ethernet. 

 - Sự phổ biến của công nghệ Ethernet tại lớp truy nhập sẽ tạo 

ñiều kiện rất thuận lợi cho việc kết nối hệ thống với ñộ tương thích 

cao nếu như xây dựng một mạng MAN dựa trên cơ sở công nghệ 

Ethernet. Điều này sẽ dẫn tới việc giảm ñáng kể chi phí ñầu tư xây 

dựng mạng. 

 - Thuận lợi trong việc kết nối cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng. Không ñòi hỏi khách hàng phải thay ñổi công nghệ, thay ñổi 

hoặc nâng cấp mạng nội bộ, giao diện kết nối. 

 - Hầu hết các giao thức, giao diện truyền tải ứng dụng trong 

công nghệ Ethernet ñã ñược chuẩn hóa.  

 - Quản lý ñơn giản. 

 Nhược ñiểm:  

           - Công nghệ Ethernet phù hợp với cấu trúc mạng theo kiểu 

Hub mà không phù hợp với cấu trúc mạng ring. 

           - Thời gian thực hiện bảo vệ phục hồi lớn.  

           - Không phù hợp cho việc truyền tải ứng dụng có ñặc tính lưu 

lượng thời gian thực và chưa thực hiện chức năng ñảm bảo chất 

lượng dịch vụ QoS cho những dịch vụ cần truyền tải có yêu cầu về 

QoS. 

 1.2.5 Công nghệ MPLS 

 Chức năng quan trọng ñược thực hiện trong MPLS ñó là thực 

hiện các kỹ thuật lưu lượng, các kỹ thuật này cho phép thiết lập các 
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ñường thông, các thông số ñể có thể truyền tải lưu lượng với các cấp 

dịch vụ và chất lượng dịch vụ  khác nhau. 

 Ưu ñiểm:  

              - Công nghệ MPLS phù hợp với hầu hết cấu trúc topo mạng.  

              - Công nghệ MPLS cho phép truyền tải ña dịch vụ với hiệu 

suất truyền tải cao. Chức năng ñiều khiển quản lý lưu lượng trong 

MPLS cho phép truyền tải lưu lượng các loại hình có yêu cầu về 

QoS. 

              - MPLS cho phép ñịnh tuyến gói tin với tốc ñộ nhanh do 

giảm thiểu việc xử lý thông tin ñịnh tuyến. 

              - MPLS có khả năng kiến tạo kết nối ñường hầm. Dựa trên 

khả năng này nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp các dịch vụ kết 

nối ảo. 

              - MPLS có khả năng phối hợp tốt với IP ñể cung cấp các 

dịch vụ mạng riêng ảo trong môi trường IP và kết hợp với chức năng 

RSVP ñể cung cấp dịch vụ có QoS trong môi trường IP. 

 Nhược ñiểm:  

 - Khi triển khai một công nghệ mới như MPLS ñòi hỏi các 

nhân viên quản lý và ñiều hành mạng cần ñược ñào tạo và cập nhật 

kiến thức về công nghệ mới. 

  - Giá thành còn khá ñắt. 

 1.2.6 Công nghệ PBT            

 1.2.7 Công nghệ T-MPLS 

1.3 KIẾN TRÚC MẠNG MAN-E 

 1.3.1 Kiến trúc mạng MAN-E của Cisco 

 Theo Cisco, kiến trúc MEN ñược chia thành 5 lớp: 

 - Lớp truy nhập  
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 - Lớp thu gom  

 - Lớp biên  

 - Lớp mạng lõi 

 - Lớp thu gom dịch vụ  

 1.3.2 Kiến trúc mạng MAN-E theo MEF 

 Metro Ethernet sẽ ñược xây dựng theo 3 lớp.  

 - Lớp dịch vụ Ethernet  

 - Lớp truyền tải dịch vụ 

 - Lớp dịch vụ ứng dụng 

 1.3.3 Kiến trúc mạng MAN-E VNPT   

 Mạng MAN-E làm chức năng thu gom lưu lượng của các 

thiết bị mạng truy nhập MSAN/IP DSLAM, lưu lượng các khách 

hàng kết nối trực tiếp vào mạng MAN-E ñể chuyển tải lưu lượng 

trong nội  tỉnh, ñồng thời kết nối lên mạng trục IP/MPLS NGN của 

VNPT  ñể chuyển lưu lượng ñi liên tỉnh, ñi quốc tế. 

 Mạng MAN-E ñược tổ chức thành 2 lớp:  

 Lớp lõi: Gồm các thiết bị mạng truy nhập MAN-E (CES), vị 

trí lắp ñặt các CES lõi là tại ñiểm thu gom truyền dẫn và dung lượng 

trung chuyển qua ñó cao. Các thiết bị này ñược kết nối ring với nhau 

bằng một ñôi sợi cáp quang trực tiếp, sử dụng giao diện kết nối 

Ethernet cổng 1Gbps hoặc 10Gbps.  

 Lớp truy nhập: Bao gồm các CES lắp ñặt tại các trạm viễn  

thông, kết nối với nhau và kết nối tới ring core bằng một ñôi cáp 

quang trực tiếp.  

 Cấu trúc mạng MAN-E của các ñơn vị sẽ xây dựng theo một 

trong 2 cấu trúc mạng:  

 + Cấu hình quá ñộ: Khi không có ñủ sợi quang cho các kết 

nối và các tuyến cáp quang chưa ñược triển khai chưa ñầy ñủ.  
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 + Cấu hình mục tiêu: Cấu hình này có ưu ñiểm là luôn ñảm 

bảo ñộ an toàn mạng cao trong trường  hợp xảy ra sự cố hỏng node 

hoặc ñứt cáp quang trên tuyến. 

 1.3.4 Kiến trúc mạng MAN-E VNPT Đà Nẵng 

 Mạng MEN VNPT Đà Nẵng ñược tổ chức theo các cấp 

chính:  

 Cấp I : Cấp mạng này tạo thành vòng ñường trục cung cấp 

kết nối giữa các vùng phục vụ khác nhau trên toàn thành phố.  

 Cấp II : Cấp mạng này cung cấp kết nối giữa các ñiểm truy 

cập trong cùng một vùng phục vụ.  

 Cấp III – cấp tiếp cận khách hàng: Tổ chức theo cấu trúc 

cây kết nối từ các nút nằm trên các vòng cấp II tới khách hàng. 

 Cấu trúc mạng MEN VNPT Đà Nẵng thực hiện theo tài liệu 

tham khảo [1], [2], sử dụng thiết bị dòng Cisco cho các vòng ring cấp 

1 và cấp 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Cấu trúc mạng MAN-E VNPT Đà Nẵng 

1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 2 

CƠ CHẾ ĐỊNH TUYẾN LƯU LƯỢNG TRONG MPLS 

 Trong chương này, tôi xin trình bày về MPLS và các vấn ñề 

liên quan ñến ñịnh tuyến lưu lượng trong MPLS  

2.1 CÁC THÀNH PHẦN VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG 

TRONG MPLS  

 2.1.1 Các khái niệm cơ bản 

 2.1.1.1 Miền MPLS  

 2.1.1.2 Lớp chuyển tiếp tương ñương  

 2.1.1.3 Nhãn và ngăn xếp nhãn 

 2.1.1.4 Đường chuyển mạch nhãn LSP 

 2.1.2 Thành phần cơ bản của MPLS 

 Các thiết bị tham gia trong một mạng MPLS có thể ñược 

phân loại thành: 

 - Bộ ñịnh tuyến biên nhãn   

             - Bộ ñịnh tuyến chuyển mạch nhãn  

 2.1.3 Phương thức hoạt ñộng của MPLS 

 MPLS chia tách chức năng bộ ñịnh tuyến thành hai phần 

riêng biệt: 

 - Chức năng chuyển gói tin 

 - Chức năng ñiều khiển. 

 Chức năng chuyển gói tin nằm ở mặt phẳng chuyển tiếp, làm 

nhiệm vụ chuyển tiếp gói tin dựa trên nhãn.   

 Chức năng ñiều khiển nằm ở mặt phẳng ñiều khiển làm 

nhiệm vụ trao ñổi thông tin ñịnh tuyến và nhãn, sử dụng các cơ chế 

ñể trao ñổi thông tin ñịnh tuyến, như: OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP và 

trao ñổi nhãn như: TDP, LDP, BGP, RSVP. 
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 Khi một gói tin vào mạng MPLS, các bộ ñịnh tuyến chuyển 

mạch nhãn thực hiện phân loại gói tin vào trong các lớp tương ñương 

chuyển tiếp FEC, sau ñó ánh xạ các nhãn vào trong các FEC. LSR lối 

vào kiểm tra các trường trong tiêu ñề gói ñể xác ñịnh xem gói thuộc 

về FEC nào. Nếu ñã có một ràng buộc nhãn/FEC thì LSR lối vào gắn 

nhãn cho gói và ñịnh hướng nó tới giao diện ñầu ra tương ứng. Sau 

ñó gói ñược hoán ñổi nhãn qua mạng cho ñến khi nó ñến LSR lối ra, 

lúc ñó nhãn bị loại bỏ và gói ñược xử lý tại lớp 3.Tại các node trung 

gian việc xử lý chỉ là tìm sự phù hợp giữa nhãn trong gói và thực thể 

tương ứng trong bảng kết nối LSR và sau ñó hoán ñổi nhãn.        

2.2 CÁC GIAO THỨC CƠ BẢN TRONG MPLS 

 2.2.1 Giao thức LDP 

 2.2.1.1 Các bản tin LDP     

 2.2.1.2 Khuôn dạng bản tin LDP 

 2.2.1.3 Phát hiện LSR lân cận  

 2.2.2  Giao thức RSVP 

 2.2.3 Giao thức BGP 

2.3 ĐỊNH TUYẾN TRONG MPLS 

 Định tuyến là quá trình tìm ñường ñi từ nguồn ñến ñích, ñược 

thực hiện dựa trên bảng ñịnh tuyến lưu tại các trạm hay trên các thiết 

bị ñịnh tuyến. Thông tin trong các bảng ñịnh tuyến ñược cập nhật tự 

ñộng hoặc do người dùng cập nhật. 

 MPLS hỗ trợ các kỹ thuật ñịnh tuyến:  

 - Định tuyến từng chặng.  

 - Định tuyến hiện. 

 - Định tuyến ràng buộc. 
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 Định tuyến từng chặng, phương pháp này cho phép mỗi nút 

nhận dạng các FEC và chọn hop kế cho mỗi FEC một cách ñộc lập, 

giống như ñịnh tuyến trong mạng IP. 

 Định tuyến hiện, trong phương pháp này không một node 

nào ñược cho phép lựa chọn chặng kế tiếp. Thay vào ñó một LSR 

ñược lựa chọn trước, thường là LSR lối vào hay LSR lối ra, sẽ xác 

ñịnh danh sách các node mà ER-LSP ñi qua.  

 Định tuyến ràng buộc: Các LSP ñược thiết lập có thể là các 

CR-LSP, trong ñó các ràng buộc có thể là các chặng ñịnh tuyến hiện 

hay các yêu cầu QoS. Các chặng ñịnh tuyến hiện chỉ ra ñường ñi nào 

ñược dùng. Các yêu cầu QoS chỉ ra các tuyến và các cơ chế xếp hàng 

hay lập lịch nào ñược sử dụng cho luồng lưu lượng. 

 Phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về ñịnh tuyến ràng buộc và 

các vấn ñề liên quan trong kỹ thuật ñịnh tuyến này. 

 2.3.1 Định tuyến ràng buộc 

 Định tuyến ràng buộc xác ñịnh các route không chỉ dựa trên 

topology mạng (thuật toán chọn ñường ngắn nhất SPF) mà còn sử 

dụng các metric ñặc thù khác như băng thông, trễ, cost và biến ñộng 

trễ. Giải thuật chọn ñường có khả năng tối ưu hóa theo một hoặc 

nhiều metric này, thông thường người ta dùng metric dựa trên số 

lượng hop và băng thông. Để ñường ñược chọn có số lượng hop nhỏ 

nhất nhưng phải ñảm bảo băng thông khả dụng trên tất cả các chặng 

liên kết, quyết ñịnh cơ bản như sau: Chọn ñường ngắn nhất trong số 

tất cả các ñường có băng thông khả dụng thỏa mãn yêu cầu. 

          - Thuật toán ñịnh tuyến ràng buộc 

 2.3.2 LDP và ñịnh tuyến ràng buộc 

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 3 

KỸ THUẬT TÁI ĐỊNH TUYẾN NHANH FRR  

TRONG MẠNG MAN-E VNPT ĐÀ NẴNG 

 Các ứng dụng thời gian thực có các yêu cầu hết sức nghiêm 

ngặt trên các mạng hiện hành. Một sự cố tại một con ñường ñịnh 

tuyến trong mạng là không thể chấp nhận cho các ứng dụng này. 

Chúng ta mong muốn rằng các ảnh hưởng gây ra do lỗi link hoặc máy 

chủ thất bại trong ñường dẫn sẽ giảm bằng cách khôi phục cục bộ. 

Khôi phục cục bộ có nghĩa là nếu có lỗi tại một nút thì luồng lưu 

lượng này sẽ ñược chuyển qua một con ñường khác ñể ñến ñích. Điều 

này có thể ñược thực hiện nếu như có một ñường dự phòng.Trong 

trường hợp lưu lượng truy cập thất bại thì có thể ñược chuyển trên 

con ñường ñó và luồng lưu lượng sẽ theo ñường dẫn mới này ñể ñi từ 

nguồn ñến ñích. MPLS TE hỗ trợ bảo vệ và sửa chữa các TE LSP cục 

bộ bằng cách sử dụng kỹ thuật tái ñịnh tuyến nhanh FRR.   

 Trong chương này sẽ trình bày tổng quan về kỹ thuật lưu 

lượng trong MPLS và trình bày chi tiết về kỹ thuật lưu lượng tái ñịnh 

tuyến nhanh FRR và ứng dụng FRR trong mạng MAN-E VNPT Đà 

Nẵng. 

3.1 KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG MPLS 

 3.1.1 Các thành phần kỹ thuật lưu lượng 

 3.1.2 Những ứng dụng khác nhau của kỹ thuật lưu lượng 

 Có những yêu cầu khác nhau mà kỹ thuật lưu lượng có thể 

ñáp ứng ñược ñó là: 

 - Sử dụng băng thông và giám sát băng thông tối ưu 

 - Độ hội tụ mạng 

 Kỹ thuật lưu lượng TE với FRR tạo ra một mạng vượt qua lỗi 

và ñộ hội tụ ñược cải thiện. Ưu ñiểm chính của TE+FRR ñó là lưu 
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lượng sẽ lập tức ñổ qua trung kế dự phòng cho ñến khi trung kế chính 

ñược phục hồi 

3.2 BẢO VỆ VÀ KHÔI PH ỤC MẠNG 

 Khi một liên kết hoặc một node trong mạng bị lỗi, lưu lượng 

ñang sử dụng thành phần lỗi phải thay ñổi ñường dẫn ñể ñến ñược 

ñích.Thường thì kỹ thuật khôi phục mạng gồm bốn bước: 

           - Bước 1:  Phát hiện lỗi.  

           - Bước 2: Thông báo lỗi.  

           - Bước 3: Tính toán tunnel dự phòng  

           - Bước 4: Chuyển lưu lượng lên ñường dự phòng. 

 Như vậy, tổng thời gian gián ñoạn dịch vụ bằng tổng thời 

gian thực hiện các bước trên.  

 * Các cơ chế phát hiện lỗi 

 Nếu trong mạng xảy ra lỗi thì phải có cách phát hiện lỗi ñể 

các hoạt ñộng khôi phục có thể bắt ñầu. Phát hiện lỗi phụ thuộc vào 

loại lỗi và có thể ñược thực hiện bởi nút lỗi, tại nút lân cận với ñiểm 

lỗi hay ñiểm ñược cấu hình cho việc sửa chữa trong mạng. 

3.3 BẢO VỆ VÀ KHÔI PH ỤC TRONG MPLS 

 3.3.1 Một số khái niệm 

 3.3.2 Vị trí ñường khôi phục 

 Dựa vào vị trí ñặt ñường khôi phục sẽ có hai loại chính ñó là: 

 + Sửa chữa toàn cục 

 + Sửa chữa cục bộ 

 3.3.3 Phát hiện và thông báo lỗi trong MPLS 

 3.3.3.1 RSVP-TE Hello Extension  

 3.3.3.2 RSVP-TE Softstate  

 3.3.4 Tính toán ñường dẫn khôi phục 
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 Một ñường khôi phục có thể hoặc ñược tính toán và thiết lập 

vào thời ñiểm mà phát hiện lỗi hoặc nó có thể ñược tính toán và thiết 

lập trước trước khi lỗi xảy ra. Điều này dẫn ñến có hai cách khôi phục 

khác nhau ñó là:  

 - Tái ñịnh tuyến  

 - Chuyển mạch bảo vệ 

 3.3.4.1 Tái ñịnh tuyến 

 Trong phương pháp khôi phục tái ñịnh tuyến thì ñường khôi 

phục ñược thiết lập theo yêu cầu sau khi xảy ra lỗi.  

                + Đường khôi phục này có thể hoặc ñược tính toán trước  

                + Hoặc ñược tính toán khi có yêu cầu. 

 Một lợi thế với phương pháp khôi phục bằng tái ñịnh tuyến là 

không mất bất kỳ tài nguyên dự phòng trong mạng trước khi ñường 

khôi phục ñược báo tín hiệu. Nhưng ñiều này có thể có những bất lợi 

ñó là tái nguyên có thể không có sẵn tại thời ñiểm ñường khôi phục 

cần ñược thiết lập. Có một khả năng rằng sự thiết lập ñường khôi  

phục sẽ thất bại và có thể cần phải tính toán lại một ñường khôi phục 

mới, ñặc biệt nếu ñường khôi phục ñược tính toán trước tại thời ñiểm 

khi con ñường làm việc ñược thiết lập. 

 Trong phương pháp tái ñịnh tuyến không có gì ñảm bảo rằng 

sẽ tìm thấy một ñường khôi phục. Nếu các tài nguyên cần thiết cho 

ñường khôi phục hết thời gian sử dụng trong mạng và ñường khôi 

phục có ñộ ưu tiên thấp hơn lưu lượng hiện ñang sử dụng các tài 

nguyên thì ñường khôi phục có thể không ñược tìm thấy. 

 3.3.4.2  Chuyển mạch bảo vệ 

 Đường khôi phục ñược tính toán và thiết lập sẵn trước khi 

thất bại xảy ra trên con ñường làm việc. PSL ñược thiết lập ñể chuyển 

lưu lượng ñến ñường khôi phục khi nó phát hiện có lỗi hoặc khi nó 
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nhận biết ñược lỗi trên ñường làm việc. Bởi vì ñường khôi phục ñược 

thiết lập trước, không cần báo hiệu ñể thiết lập ñường khôi phục tại 

thời ñiểm phát hiện lỗi, ñiều này làm cho chuyển mạch bảo vệ nhanh 

hơn phương pháp khôi phục bằng tái ñịnh tuyến.  

3.4 KỸ THUẬT TÁI ĐỊNH TUYẾN NHANH FRR 

 MPLS TE hỗ trợ bảo vệ và sửa chữa các TE LSP cục bộ bằng 

cách sử dụng FRR. Khi link hay node gặp sự cố, FRR cho phép sửa 

chữa LSPs tại ñiểm xảy ra sự cố, cho phép dữ liệu tiếp tục truyền trên 

một TE LSP dự phòng ñược báo hiệu trước, bỏ qua các link hoặc 

node lỗi ñể tái ñịnh tuyến lưu lượng. Xuất phát từ ý tưởng là thời gian 

khôi phục sẽ ñược nhanh chóng nếu không cần báo hiệu và nếu PSL 

cũng là nút ñầu tiên phát hiện lỗi. Điều này có nghĩa rằng FRR ñược 

sử dụng như một cơ chế sửa chữa cục bộ dùng ñể bảo vệ link hoặc 

node bằng cách thiết lập một ñường khôi phục sử dụng chuyển mạch 

bảo vệ bảo vệ quanh link hoặc node lỗi. Node kề với lỗi có nhiệm vụ 

ñịnh tuyến lại cho lưu lượng và cũng là head-end của TE LSP dự 

phòng. Do ñó, không có trễ xảy ra do lan truyền khi có lỗi và cũng 

không có trễ xảy ra do việc tính toán ñường dẫn và báo hiệu một TE 

LSP mới ñể ñịnh tuyến lại lưu lượng. Nếu tái ñịnh tuyến nhanh FRR 

sử dụng end-to-end thì các ñường khôi phục cần ñược thiết lập trước 

cho link hoặc node trong ñường làm việc. FRR có thể ñịnh tuyến lại 

lưu lượng trong thời gian chỉ với 10ms.  

 3.4.1 Kỹ thuật bảo vệ với FRR  

 Những ñặc tính của MPLS TE FRR ñưa ra hai kỹ thuật bảo 

vệ ñó là: 

 - Dự phòng one-to-one  

 - Dự phòng many-to-one 
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 3.4.1.1 Dự phòng one-to-one 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Dự phòng one-to-one với FRR 

 Dự phòng one-to-one mỗi TE LSP ñược bảo vệ yêu cầu một 

TE LSP dự phòng riêng hay còn gọi là một LSP vòng ñược tính cho 

mỗi LSR trong một ñường dẫn ñược bảo vệ. Các LSPs dự phòng 

ñược thiết lập ñể sử dụng cho việc khôi phục node nếu có thể hoặc 

khôi phục link. Để bảo vệ hoàn toàn một LSP ñi qua N nút, có thể 

cần ñến N-1 ñường dự phòng. 

 Trong hình 3.5 ta có thể thấy rằng, việc sử dụng bảo vệ cục 

bộ cho mỗi LSR trong ñường làm chiếm giữ rất nhiều tài nguyên 

dành sẵn cho mục ñích dự phòng.  

 * Những quy tắc ñược sử dụng cho việc sáp nhập tài nguyên 

dành sẵn.  

 3.4.1.2 Dự phòng many-to-one 

 Trong kỹ thuật tái ñịnh tuyến nhanh dùng many-to-one, chỉ 

một LSP duy nhất ñược tạo ra ñể sử dụng dự phòng cho một tập các 

LSPs thay vì sử dụng một ñường vòng riêng biệt cho mỗi LSP ñược 

bảo vệ. Điều này buộc tập các LSPs ñược bảo vệ thông qua tunnel dự 

phòng cho những ñường ñó ñi qua một LSR xuôi dòng chung. Tất cả 

các LSPs ñi qua một ñiểm sửa chữa và qua LSR chung này có thể 

ñược bảo vệ bởi tunnel vòng. Điều này có nghĩa rằng ñường dự 

phòng trong kỹ thuật dự phòng many-to-one sử dụng n-to-1 ñường 

dẫn ánh xạ . 
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 Dự phòng many-to-one dùng cách xếp chồng nhãn ñể ñịnh 

tuyến lại nhiều TE LSP ñược bảo vệ chỉ dùng một TE LSP dự phòng. 

Bởi vì khi nhiều LSPs ñược bảo vệ bằng một tunnel dự phòng, phải 

có cách ñể tách trở lại các LSPs khác nhau khi lưu lượng từ tunnel dự 

phòng ñến tại PML. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Dự phòng many-to-one với FRR     

 3.4.1.3  Điều chỉnh ñối với bảo vệ dự phòng ñược chia sẻ 

 3.4.1.4 Mở rộng RSVP ñối với FRR 

 MPLS TE FRR ñưa ra một số mở rộng ñối với RSVP trong 

vấn ñề báo hiệu TE LSP ñược bảo vệ như sau: 

           - FAST_REROUTE OBJECT: Xác ñịnh những ñặc tính ñối 

với TE LSP dự phòng. Những ñặc tính này bao gồm: Mức ưu tiên 

(thiết lập và nắm giữ), giới hạn chặng, băng thông và các thuộc tính. 

FAST_REROUTE cũng xác ñịnh node nên dùng dự phòng many-to-

one hay one-to-one ñể bảo vệ TE LSP. 

         - Đối tượng ñược mở rộng RECORD_ROUTE: chỉ thị ñộ khả 

dụng bảo vệ tại mỗi chặng và loại của nó. 

         - Đối tượng ñược mở rộng SESSION_ATTRIBUTE chỉ thị TE 

LSP có mong muốn bảo vệ hay không và loại của nó. 

 Đối với kỹ thuật dự phòng one-to-one có thêm 

DETOUR_OBJECT trong bảng tin RSVP. 

 3.4.2 Bảo vệ link và node bằng FRR 
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 3.4.2.1 Bảo vệ link 

 + Tunnel chính 

 + Tunnel dự phòng 

 Hình 3.17 mô tả hoạt ñộng chuyển tiếp gói trong quá trình 

xảy ra lỗi link. Node E báo hiệu một TE LSP hướng ñến node H, chỉ 

thị trong ñối tượng SESSION_ATTRIBUTE mà TE LSP mong muốn 

bảo vệ khi xảy ra lỗi link. Khi node F xử lý ñối tượng, nó tìm thấy 

một ñường dự phòng phù hợp ñến NHOP (node G) thông qua node I. 

Khi ñường link giữa hai node F và G lỗi, node F phát hiện lỗi cục bộ 

và ñiều chỉnh ngõ ra ñóng gói nhãn của TE LSP ñược bảo vệ. Nó tiếp 

tục gán nhãn 35 như kỳ vọng bởi NHOP và ngoài ra, nó gán nhãn 16 

ñể ñịnh tuyến lại lưu lượng xuyên qua TE LSP dự phòng. Node I 

chuyển mạch các gói trên TE LSP dự phòng mà không biết bất kì 

thông tin nào về TE LSP ñược bảo vệ. Trong trường hợp này, node I 

thực hiện một hoạt ñộng PHP và cuối cùng các gói ñến MP (node G) 

với nhãn 35 ñể tiếp tục truyền về node H. 

 3.4.2.2 Bảo vệ node   

 Bảo vệ node hơi phức tạp hơn bảo vệ link và tái ñịnh tuyến 

quanh node lỗi ñể ñến node chặng kế tiếp bỏ qua node lỗi.  

 Hình 3.19 mô tả hoạt ñộng bảo vệ node. Node E báo hiệu một 

TE LSP hướng ñến node H, chỉ thị trong ñối tượng 

SESSION_ATTRIBUTE mà TE LSP mong muốn bảo vệ node. 

Trong trường hợp này, tự node E tìm thấy một ñường dự phòng phù 

hợp ñến NNHOP (node G) xuyên qua node B and I. Khi node F bị 

lỗi, node E phát hiện lỗi cục bộ và ñiều chỉnh ñầu ra ñóng nhãn của 

TE LSP ñược bảo vệ. Thay thế việc gán nhãn 20 như ñược thực hiện 

trước khi xảy ra lỗi, bay giờ node E gán nhãn 35 như ñược kỳ vọng 

bởi node G và ngoài ra, nó gán nhãn 16 ñể ñịnh tuyến lại lưu lượng 
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xuyên qua TE LSP dự phòng. Node B and I chuyển mạch các gói 

trong TE LSP dự phòng mà không bất kỳ sự nhận biết nào về TE LSP 

ñược bảo vệ. Cuối cùng các gói ñến MP (node G) với nhãn 35 ñể tiếp 

tục ñi ñến node H. 

 3.4.3 FRR và ring topology 

 Trong ring topology không có nhiều ñường kết nối. Do ñó, 

ñường chính chạy theo một hướng trong vòng ring thì ñường dự 

phòng sẽ chỉ chạy theo hướng ngược lại.  

 Trong ring topology, CSPF ñược sử dụng ñể tối ưu một 

ñường dự phòng nhằm tránh lúng túng trong việc chuyển tiếp khi có 

lỗi xảy ra trong mạng. Mục ñích chính với CSPF là ñến ñược eLER 

chứ không chỉ ñơn thuần là sáp nhập tại NHOP hay NNHOP. Và 

CSPF thực hiện việc tìm ra ñiểm sáp nhập tối ưu (MP) và khi ñó 

eLER sẽ là MP tối ưu cho ñường dự phòng. 

 Trong ring topology tạo nhiều cơ hội cho việc sáp nhập 

ñường dự phòng do ñó giảm ñược vấn ñề báo hiệu và giảm những kết 

nối giống nhau. Hình 3.23 minh họa việc sáp nhập ñường dự phòng. 

 Với phương pháp bảo vệ cục bộ FRR này, cho phép ring 

topology có thể tự phục hồi nhanh, cung cấp khả năng bảo vệ thông 

tin hệ thống trong vòng 50ms trong trường hợp lỗi node hay lỗi link 

xảy ra.  

3.5 KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TÁI ĐỊNH NHANH FRR 

TRONG MẠNG MAN-E VNPT ĐÀ NẴNG 

 3.5.1 Bảo vệ link trong mạng MAN-E VNPT Da Nang 

 Để ñạt ñược sự hội tụ nhanh, ring truy cập và ring lõi sử dụng 

kỹ thuật lưu lượng tái ñịnh tuyến nhanh của MPLS ñể tạo ra khả năng 

phục hồi nhanh khi có lỗi tuyến xảy ra. Những tunnel kỹ thuật lưu 
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lượng chính một chặng ñược cấu hình trên cả U-PE và PE-AGG như 

hình 3.25. 

 Đạt ñược MPLS với Fast Re-Route bằng cách cấu hình các 

tunnel dự phòng sẽ bảo vệ kết nối cho tất cả các link trong ring. 

Trong suốt thời gian xảy ra lỗi trên ring, lưu lượng ñược ñịnh tuyến 

lại quanh ñiểm lỗi dùng ñường dẫn của tunnel TE dự phòng ñược 

thiết lập trước như hình 3.28 và 3.29  

 3.5.2 Bảo vệ node trong mạng MAN-E VNPT Đà Nẵng 

 Bảo vệ node bằng TE FRR sẽ tạo ra ñược sự hội tụ nhanh ñối 

với HIS, VoIP và VoD, các tunnel kỹ thuật lưu lượng chính ñược cấu 

hình trên U-PE cho cả PE-AGG tại DNG00DPT và DNG00D29 mà 

kết thúc những dịch vụ ñó. Những tunnel này ñược cấu hình với các 

lựa chọn ñường dẫn hiện chạy theo hoặc theo chiều kim ñồng hồ hoặc 

ngược chiều kim ñồng hồ quanh vòng ring dùng cách tiếp cận ñường 

dẫn ngắn nhất. 

 3.5.3 Đánh số tunnel     

 3.5.4 Cấu hình FRR trên U-PE và PE_AGG 

 3.5.4.1 Cấu hình FRR trên  PE_AGG 

 3.5.4.2 Cấu hình FRR trên UPE 

 

CHƯƠNG 4 

MÔ PHỎNG 

4.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

      Chương này mô phỏng các kỹ thuật bảo vệ lưu lượng khi xảy ra 

lỗi link với hai vị trí ñiểm sửa chữa khác nhau: 

 - Bảo vệ dùng kỹ thuật chuyển mạch bảo vệ. 

 - Bảo vệ dùng kỹ thuật FRR  
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 Sử dụng chương trình mô phỏng mạng OPNET, thực hiện mô 

phỏng lỗi và các phương pháp thực hiện bảo vệ trong trường hợp lỗi 

xảy ra.   

4.2 SƠ ĐỒ MẠNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1.Topology mạng 

 Topology mạng ñược phỏng theo một phần topology phần 

ring core và một access ring của mạng MAN-E VNPT Đà Nẵng. Có 

các tunnel sau: 

 - Primary with ingress backup:  

  DNG01NGT-DNG0029-DNG00HKH - DNG00DPT 

 - Primary with bypass: 

  DNG01NGT-DNG0029-DNG00BMA-  DNG00DPT 

 - Bypass tunnel: DNG0029 - DNG00HKH - DNG00DPT 

  - Ingress backup_LSP: DNG01NGT - DNG01TQT-  

DNG01TNV- DNG01DTY- DNG00DPT  

    - Mạng ñược cấu hình MPLS với 2 ñường Primary dùng 

Dynamic LSP từ DNG01NGT ñến DNG00DPT  thông qua 

DNG0029. 
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         Primary with ingress backup ñược bảo vệ bởi Ingress 

backup_LSP và Primary with Bypass bảo vệ cục bộ (FRR) bằng 

Bypass tunnel hoặc bảo vệ bằng Ingress backup_LSP.    

 Mô phỏng thực hiện trong khoảng thời gian 600s.  

4.3 TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG LỖI 

        - Lưu lượng từ workstation_1 gởi ñến server qua ñường 

Primary with ingress backup  

       - Lưu lượng từ workstation_2 gởi ñến server qua ñường 

Primary with bypass. 

          Kết quả mô phỏng cho ta thấy, trong trường hợp chưa xảy ra 

lỗi, trên 2 ñường primary ñều có lưu lượng ñổ qua, trên Bypass tunnel 

và cả Ingress Backup_LSP ñều không có lưu lượng truyền qua. 

4.4 LỖI XẢY RA VÀ KHÔNG DÙNG CÁC K Ỹ THUẬT BẢO VỆ 

 Bắt ñầu từ thời ñiểm 450s có lỗi xảy ra trên giữa link 

DNG00HKH- DNG00DPT (lỗi trên tunnel Primary with Ingress 

Backup) và link giữa DNG00BMA- DNG00DPT. Giả sử không dùng 

bất kỳ kỹ thuật bảo vệ nào thì kết quả mô phỏng sẽ như minh họa 

trong hình vẽ 4.3. 

 Kết quả trên cho thấy khi lỗi xảy ra (bắt ñầu từ thời ñiểm 

450s) nếu không sử dụng kỹ thuật bảo vệ nào thì lưu lượng trên các 

ñường Primary with Ingress Backup và Primary with Bypass sẽ bị 

drop kể từ khi có lỗi xảy ra.  

4.5 LỖI XẢY RA VÀ BẢO VỆ BẰNG CHUYỂN MẠCH BẢO VỆ  

 4.5.1 Lỗi xảy ra trên Primary with Ingress Backup  

          Bắt ñầu từ thời ñiểm 450s có lỗi xảy ra trên giữa link 

DNG00HKH-DNG00DPT và dùng Ingress Backup_LSP làm ñường 

backup cho primary này.         
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          Kết quả cho thấy lưu lượng trên Primary with Ingress Backup 

sẽ ñược chuyển qua Ingress Backup_LSP sau khi lỗi xảy. Thời gian 

reroute của Primary with Ingress Backup là 0,007427s. 

 4.5.2 Lỗi xảy ra trên Primary with Bypass 

          Bắt ñầu từ thời ñiểm 450s có lỗi xảy ra trên giữa link 

DNG00BMA - DNG00DPT và dùng Ingress Backup_LSP làm ñường 

backup cho primary này. 

          Kết quả cho thấy lưu lượng trên Primary with Bypass sẽ ñược 

chuyển qua Ingress Backup_LSP sau khi lỗi xảy. Thời gian reroute 

của Primary with Bypass là 0,008844s. 

4.6 BẢO VỆ PRIMARY WITH BYPASS V ỚI FRR 

          Nếu thực hiện bảo vệ cho Primary with Bypass bằng ñường 

Bypass tunnel. Ta thấy rằng lưu lượng trên Primary with Bypass sẽ 

ñược chuyển Bypass tunnel sau khi lỗi xảy và thời gian reroute của 

Primary with Bypass là 0,00478s. 

4.7 KẾT LUẬN CHƯƠNG 

         Trong chương này ñã thực hiện mô phỏng ñược 2 trong nhiều 

kỹ thuật bảo vệ mạng. Qua ñó giúp chúng ta thấy rõ nguyên lý hoạt 

ñộng của FRR cũng như ưu ñiểm của FRR ñó là cho kết quả về thời 

gian tái ñịnh tuyến nhỏ hơn so với kỹ thuật chuyển mạch bảo vệ . 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

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 khái quát chung về mạng MEN như ñặc ñiểm về 

kiến trúc, công nghệ của mạng MEN nói chung và mạng MEN VNPT 

Đà Nẵng nói riêng và cũng ñã tìm hiểu về cơ chế ñịnh tuyến trong 

mạng MPLS. Luận văn ñã ñi sâu nghiên cứu kỹ thuật lưu lượng tái 

ñịnh tuyến nhanh FRR ñể thấy ñược nguyên lý hoạt ñộng cũng như 

sự tối ưu của kỹ thuật này. 

 Phần mô phỏng kịch bản lỗi mạng và giải pháp ñảm bảo 

mạng ñược bảo vệ trong trường hợp lỗi xảy ra ñã cho thấy sự cần 

thiết của các kỹ thuật nhằm bảo vệ mạng. Đối với 1 sự cố mạng thì có 

thể khắc phục bằng nhiều kỹ thuật khác nhau hoặc cần phải kết hợp 

của nhiều kỹ thuật bảo vệ. Với mạng MAN-E VNPT Đà Nẵng thì 

việc áp dụng kỹ thuật FRR sẽ ñáp ứng ñược các yêu cầu ứng dụng 

thời gian thực. 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 ñúng với mạng MAN-E VNPT Đà Nẵng .  

2. KIẾN NGHỊ  

 Thường xuyên cập nhật các phương pháp mới về bảo vệ và 

khôi phục mạng trong trường hợp lỗi nhằm ñáp ứng các yêu cầu ngày 

càng cao của các ứng dụng thời gian thực.    

 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 tin cậy.  
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3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO  

 Nếu sử dụng FRR sẽ tốn nhiều tài nguyên mạng và vấn ñề 

chia sẻ tài nguyên bảo vệ chưa ñược thực hiện trong các mô hình khôi 

phục MPLS hiện nay. Do ñó hướng nghiên cứu tiếp theo ñó là nghiên 

cứu về vấn ñề chia sẻ bảo vệ, sử dụng FRR và chia sẻ tài nguyên dự 

phòng ở những nơi có thể. Và khi ñó ñòi hỏi sự mở rộng các giao 

thức ñịnh tuyến sử dụng cũng như khả năng truyền tải thông tin các 

node thông tin ñược bảo vệ bởi ñường khôi phục. Sự mở rộng của 

RSVP-TE có thể ñược sử dụng ñể truyền tải thông tin này ñến LSR 

thực hiện sự dành sẵn ñể kiểm tra các tài nguyên chia sẻ khả dụng. 

OSPF-TE có thể ñược mở rộng chứa cơ sở dữ liệu chia sẻ do ñó 

tuyến tối ưu ñối với chia sẻ tài nguyên có thể ñược thực hiện trước 

khi thiết lập ñường dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


