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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các giải pháp công nghệ 

hạ tầng mạng truyền thông, hàng loạt các yêu cầu mới ñược ñặt ra ñối 

với các vấn ñề khai thác và triển khai hệ thống trong môi trường 

mạng thực tiễn. Bài toán quản lí giám sát chất lượng mạng viễn thông 

luôn là mối quan tâm hàng ñầu và là một trong những vấn ñề quan 

trọng nhất cần giải quyết của các nhà khai thác mạng viễn thông. Tùy 

thuộc vào các giải pháp công nghệ và các ứng dụng triển khai mà các 

nhà khai thác lựa chọn và xây dựng các hệ thống quản lí giám sát 

chất lượng mạng thích hợp ñể nâng cao hiệu quả vận hành và khai 

thác mạng. Vì vậy, các giải pháp quản lí giám sát chất lượng  mạng 

luôn là một bài toán mang tính ñộng và sát với công nghệ mạng lưới. 

 Hiện tại, một số công trình tin học nghiên cứu và ñưa ra những 

mô hình khả thi kèm theo các giải pháp thực hiện việc quản trị mạng 

TCP/IP như: HP Open-View Network Node Manager, Salawinds, 

Ciscoworks Network Connectivity Monitor. Tuy vậy, các vấn ñề 

quan trọng của việc giám sát mạng trên nền Topology vẫn còn ñòi 

hỏi phải tiếp tục hoàn thiện như : 

 Đối với các thiết bị hoạt ñộng ở tầng thấp hơn cũng cần 

ñược giám sát. 

 Lưu các thông tin về thiết bị (quản lý về tài sản)… 

Đề tài  xây dựng hệ thống giám sát chất lượng mạng trên cơ 

sở giao thức ICMP và SNMP. Chương trình ñược xây dựng và ứng 

dụng sẽ giúp cho tất cả các VNPT tỉnh thành thực hiện giám sát chất 
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lượng mạng cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ  mạng VPN 

và ñặt biệt  khách hàng huyện miền núi có ñịa hình khó khăn như ở 

các tỉnh Quảng Nam, KonTum, Đắk Lắt, Đắk Nông… qua ñó người 

quản trị mạng có thể  phát hiện và xử lý nhanh chóng các sự cố nâng 

cao ñược chất lượng mạng cho khách hàng, ñề tài có ý nghĩa thực 

tiễn cao. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

� Mục tiêu: 

� Tìm hiểu quy trình hoạt trong ñộng hệ thống mạng IP Core, 

Man-E từ Dslam ñến IP Core MPLS. 

�  Nghiên cứu các giao thức ñịnh tuyến trong mạng VNPT  

� Tìm hiểu về SQL Server , ngôn ngữ lập trình VB.NET… 

� Nhiệm vụ: 

�  Tìm hiểu về giao thức TCP/IP, hệ thống giao thức ICMP và 

SNMP  

�  Quản lý mạng trên môi trường Java. 

�  Phân tích, ñánh giá ñề ra giải pháp tại mạng VNPT và các 

Route Core T1600, PE 7750, ERX 1410… 

� Nghiên cứu, ứng dụng về SQL Server , ngôn ngữ lập trình  

VB.NET…trong quá trình xây dựng hệ thống giám sát chất 

lượng mạng. 
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�  Xây dựng chương trình Demo hướng ñến sử dụng tại VTN và 

VNPT Quảng nam và các nhà cung cấp dịch vụ mạng khác. 

�  Đánh giá kết quả theo yêu cầu. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng: 

- Khảo sát hệ thống mạng truyền dẫn Man-E của VNPT thực tế tại 

VTN3 và VNPT Quảng Nam. 

- Phân tích Route khách hàng ñến mạng IP Core MPLS. 

  Phạm vi:   

Thiết bị mạng Man-e của VNPT tỉnh và thiết bị mạng ñầu cuối của 

khách hàng VPN Bộ Tài chính (Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng nam). 

4. Dự kiến kết quả ñạt ñược 

* Hiểu rõ về bộ giao thức sử dụng ñịnh tuyến trên mạng. 

o Nắm vững về các ngôn ngữ lập trình SQL Server, ngôn ngữ lập 

trình VB.NET... 

o Nghiên cứu, so sánh, ñánh giá so với các chương trình ñã xây 

dựng (mã nguồn mở). 

o   Xây dựng ứng dụng, hướng tới phục vụ cho các quá trình giám 

sát, xử lý chất lượng mạng tại VTN3 và VNPT tỉnh Quảng nam. 

* Hi ệu quả kinh tế xã hội: 

o   Phần mềm tạo ñược tính chủ ñộng cho ñơn vị trong việc theo dõi 

và ñiều chuyển lưu lượng mạng kịp thời ñảm bảo chất lượng dịch vụ 

mình cung cấp.  

Phần mềm triển khai tích hợp trên hệ thống các Client và Server hiện 
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có tại ñơn vị do ñó tiết kiệm ñược hàng trăm triệu ñồng so với việc 

triển khai một hệ thống giám sát ñộc lập. 

o   Việc giám sát lưu lượng ñể chủ ñộng trong việc ñiều chuyển 

lưu lượng cho phù hợp với từng loại dịch vụ, từng khách hàng cũng 

là lời cam kết ñảm bảo chất lượng và thương hiệu của nhà cung cấp 

dịch vụ ñối với khách hàng. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

*  Tư liệu: Tổng hợp các tài liệu liên quan ñến công nghệ mạng.  

- Phân tích: Giao thức chuẩn trong họ TCP/IP như SNMP, ICMP và 

kỹ thuật DNS, xác ñịnh ñịa chỉ Broadcast, Subnet,… của TCP 

- Thực nghiệm: Xây dựng phần mềm giám sát chất lượng mạng tại 

VTN3 và VNPT tỉnh Quảng nam.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

- Về mặt lý thuyết, ñề tài nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn về lý thuyết 

TCP/IP và  các ngôn ngữ lập trình SQL Server , ngôn ngữ lập trình 

VB.NET. 

- Về mặt thực tiễn, xây dựng một chương trình nhỏ ñáp ứng ñược nhu 

cầu hệ thống xác ñịnh Topology mạng và trợ giúp việc giám sát các 

mạng TCP/IP. 

7. Bố cục luận văn 

Báo cáo của luận văn ñược ñược tổ chức thành ba chương chính.  

  Chương 1: Những vấn ñề cơ bản về giám sát chất lượng mạng 

Chương 2: Hệ thống giao thức quản lý mạng ICMP và SNMP 

Chương 3: Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng mạng 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIÁM SÁT CH ẤT L ƯỢNG  

MẠNG 

1.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG CỦA QUẢN LÝ M ẠNG   

1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT QUẢN LÝ M ẠNG 

  Kiến trúc hệ thống quản lý mạng rất phức tạp và chủ yếu phụ 

thuộc vào kiến trúc hệ thống mạng, không có một luật hoặc một kỹ 

thuật cụ thể nào ñược coi là bắt buộc ñối với các hệ thống mạng. Một 

số hướng tiếp cận ñược chỉ ra dưới ñây: 

1.2.1  Quản lý hiện 

Nếu hệ thống quản lý ñược khởi tạo và quản lý bởi con người, 

phương pháp quản lý mạng này ñược gọi là quản lý hiện. Người quản 

lý sẽ khởi tạo quá trình và thực hiện quản lý trong suốt thời gian quản 

lý, có thể có một số chức năng tự ñộng hỗ trợ cho công tác quản lý 

của người ñiều hành hệ thống nhưng vẫn ñược coi là phương pháp 

quản lý hiện. Một ưu ñiểm của phương pháp quản lý hiện là không 

cần thiết phải thiết kế chi tiết các chức năng quản lý trong giai ñoạn 

thiết kế hệ thống, các vấn ñề thực tế sẽ ñược người ñiều hành ra 

quyết ñịnh tuỳ thuộc vào các mục tiêu và ñiều kiện cụ thể trong quá 

trình khai thác. Như vậy, tiến trình thiết kế hệ thống sẽ giảm bớt ñộ 

phức tạp và thời gian. Quản lý hiện hữu dụng trong việc giải quyết 

các vấn ñề không mong muốn xảy ra trong quá trình hoạt ñộng thực 

tế của hệ thống, ñồng thời yêu cầu các giải pháp tốt nhất ñược ñưa ra 

từ phía người ñiều hành. Quản lý hiện rất phù hợp với chức năng 
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quản lý lỗi.  

1.2.2  Quản lý ẩn 

Khi hệ thống tự khởi tạo và ñiều hành, phương pháp quản lý này 

ñược gọi là quản lý ẩn, tất cả các chức năng quản lý ñược thực hiện 

bởi các module phần cứng và phần mềm một cách tự ñộng. Sự khác 

biệt với phương pháp quản lý hiện là ở phương pháp thi hành. Về mặt 

nguyên tắc, hoàn toàn có thể thực hiện hai phương pháp quản lý 

trong cùng một hệ thống. Với các hệ thống thông minh và hệ thống 

chuyên gia hỗ trợ cho phương pháp quản lý ẩn, ranh giới giữa hai 

phương pháp quản lý ñược thu hẹp lại. Một số vấn ñề lỗi cần phải 

ñược giải quyết bằng cả hai phương pháp ñồng thời trong cả quá 

trình phát hiện và sửa lỗi. 

1.2.3  Quản lý tập trung 

 Trong tiếp cận này chỉ có một thiết bị quản lý thu nhận các 

thông tin và ñiều khiển toàn bộ các thực thể mạng, ví dụ các thông tin 

liên quan tới các ứng dụng ñược lưu trữ tại một hệ thống quản lý ñơn 

như chỉ ra trên hình 1.4 dưới ñây. Các chức năng quản lý ñược thực 

hiện bởi manager, khả năng của hệ thống phụ thuộc rất lớn vào mức 

ñộ thông minh của manager. Kiến trúc này thường ñược sử dụng rất 

nhiều trong mạng hiện nay, nhất là với các mô hình doanh nghiệp có 

hạ tầng mạng riêng và có trung tâm quản trị mạng. 
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Hình 1.1 Mô hình quản lý tập trung 

1.2.4  Quản lý phân cấp 

Trong tiếp cận này, hệ thống ñược chia thành các vùng tuỳ theo 

nhiệm vụ quản lý tạo ra một hệ thống phân cấp quản lý. Trung tâm 

xử lý ñặt tại gốc của cây phân cấp, và các hệ thống phân tán ñược ñặt 

tại các nhánh của cây. Hệ thống xử lý trung tâm truy nhập tới tất cả 

các hệ thống nhánh và chỉ ra các nhiệm vụ phân tán của nhánh. Kiến 

trúc phân cấp sử dụng khái niệm quản lý của quản lý và quản lý theo 

vùng. Mỗi một quản lý vùng chịu trách nhiệm quản lý trong chính 

vùng ñó và không liên quan tới các vùng khác.   

1.2.5  Quản lý phân tán 

Hệ thống quản lý phân tán còn gọi là hệ thống quản lý ngang cấp 

và không có hệ thống trung tâm. Các manager ña chức năng chịu 

tránh nhiệm trên từng vùng mạng và trao ñổi thông tin tới các hệ 

thống quản lý khác qua các giao thức ngang cấp. Các thiết bị quản lý 

bổ sung vào hệ thống phải ñược sẵn sàng ñưa ra các quyết ñịnh cho 
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các chức năng cơ sở. Bằng cách quản lý phân tán tới các trạm làm 

việc trên toàn mạng, công tác quản lý mạng tăng ñộ tin cậy và hiệu 

năng hệ thống trong khi giá  truyền thông và tính toán giảm xuống. 

Tất cả các hệ thống ñều thực hiện cùng một kiểu chức năng cơ sở và 

tương ñương nhau. 

 

Hình 1.2 Mô hình quản lý phân tán 

1.2.6  Phương pháp quản lý hybrid 

Phương pháp quản lý hybrid ñược xây dựng trên nguyên tắc tổ 

hợp của kiến trúc phân tán và kiến trúc phân cấp. Kiến trúc này rất 

thông dụng và thường gắn với tên trùng với kiến trúc mạng. Mô hình 

phương pháp quản lý hybrid ñược chỉ ra trên hình sau. 

Kiến trúc quản lý mạng hybrid sử dụng phương pháp quản lý 

gồm cả quản lý trên từng vùng và quản lý các quản lý MOM 

(Manage Of Manager). Dựa trên cấu hình phân cấp và các quản lý 

vùng không chỉ chịu trách nhiệm quản lý cho chính vùng ñó mà còn 
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cho các vùng khác. Tiếp cận có ñặc tính mềm dẻo và cung cấp các 

chức năng tốt nhất cho môi trường có tính biến ñộng. 

1.2.7  Quản lý hướng ñối tượng 

� Quản lý hướng ñối tượng ñược ñề xuất bởi tổ chức tiêu chuẩn 

quốc tế ISO (International Organization for Standardization) và Ủy 

ban thực thi kỹ thuật Internet IETF ( Internat Engineering Task 

Force). Mục tiêu của quản lý hướng ñối tượng tập trung vào giải 

quyết các vấn ñề ñặc biệt trong quản lý tài nguyên phân tán nhằm tạo 

ra một hệ thống quản lý mạng mở chung ñối với các nguồn tài 

nguyên. Trong mô hình thông tin, thuật ngữ “ñối tượng quản lý” 

ñược sử dụng nhằm trìu tượng hoá các nguồn tài nguyên vật lý và 

logic bị quản lý. Việc truy nhập ñến các nguồn tài nguyên bị quản lý 

phải thông qua các ñối tượng quản lý.  

1.2.8  Quản lý tích hợp 

Tiếp cận quản lý tích hợp dựa trên tổ hợp của quản lý phân cấp, 

phân tán và quản lý hướng ñối tượng bằng cách áp dụng kiến trúc 

CORBA (Common Object Request Brocken Archictecture). Kiến 

trúc CORBA giả thiết các tập ñối tượng phần mềm ñược phân tán 

trong các thực thể có khả năng tự ñiều khiển và kết hợp với nhau ñể 

giải quyết các lỗi trong hệ thống. Các ñối tượng này ñược xử lý qua 

các ngôn ngữ hướng ñối tượng như Smalltalk, C++ hoặc JAVA. Tập 

ñối tượng phần mềm truyền thông với nhau thông qua các công nghệ 

phân tán như CORBA hoặc OLE. 
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1.3 CÁC MÔ HÌNH QU ẢN LÝ M ẠNG TIÊU CHU ẨN 

1.3.1 Mô hình quản lý hệ thống mở OSI 

CHƯƠNG 2 

HỆ THỐNG GIAO TH ỨC QUẢN LÝ M ẠNG  SNMP VÀ ICMP 

2.1 Giao thức quản tr ị mạng SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol): là giao thức 

ñược sử dụng rất phổ biến ñể giám sát và ñiều khiển thiết bị mạng 

như switch, router, bridge... Sử dụng trong các hệ quản trị như Unix, 

Windows, Printers, Modem racks, power supplies và các thiết bị 

khác. Với những văn phòng nhỏ chỉ có vài thiết bị mạng và ñặt tập 

trung một nơi thì có lẽ chúng ta không thấy ñược lợi ích của SNMP. 

Nhưng với các hệ thống mạng lớn, thiết bị phân tán nhiều nơi và bạn 

cần phải ngồi một chỗ mà có thể quản lý tất cả thiết bị mới thấy ñược 

lợi ích của SNMP. Microsoft Windows Server 2003 cung cấp phần 

mềm SNMP agent ñể có thể làm việc với phần mềm quản lý SNMP 

từ nhà cung cấp thứ 3 nhằm giám sát các trạng thái của thiết bị quản 

lý và các ứng dụng. 

2.1.1. Giới thi ệu giao thức SNMP. 

Giao thức SNMP là giao thức ñã ñược thị trường chấp nhận 

trong thời gian rất ngắn. Điều ñó là sự chứng minh tốt nhất cho ưu 

ñiểm của nó. Giao thức quản lý mạng ñơn giản SNMP giúp người 

quản trị xác ñịnh và sửa chữa các vấn ñề trong TCP/IP internet. 

Người quản lý thực thi SNMP client trên máy tính cục bộ của họ, 

máy tính PC chẳng hạn và sử dụng client ñể liên lạc với một hoặc 

nhiều SNMP server nào thực thi trên máy tính ở xa (thường là các 
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gateway). SNMP sử dụng mô hình fetch-store, trong ñó mỗi server 

duy trì một tập hợp các biến khái niệm ñể chứa các số liệu thống kê 

ñơn giản, như là ñếm số packet nhận ñược, cũng như các biến phức 

tạp tương ứng với các cấu trúc dữ liệu TCP/IP, như là RARP cache 

và các bảng ñịnh tuyến IP. Giao thức SNMP nằm ở tầng ứng dụng nó 

làm dễ dàng việc trao ñổi thông tin giữa các thiết bị mạng. Nó hoạt 

ñộng dựa trên tầng UDP của giao thức IP. Về tập lệnh, giao thức 

SNMP chỉ có 5 lệnh cơ bản ñể trao ñổi thông tin giữa trạm quản lý và 

các agent là: Get-Request, Get-Next-Request, Set- Request, Get-

Response và Trap. Đây chính là một ưu ñiểm của SNMP, do cấu trúc 

ñơn giản nên dễ cài ñặt 

 
Hình 2.1 Lưu ñồ giao thức SNMP 
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2.1.2 Bộ phận quản lý (manager) 

Bộ phận quản lý là một chương trình vận hành trên một hoặc 

nhiều máy tính trạm. Tùy thuộc vào cấu hình, mỗi bộ phận quản lý có 

thể ñược dùng ñể quản lý một mạng con, hoặc nhiều bộ phận quản lý 

có thể ñược dùng ñể quản lý cùng một mạng con hay một mạng 

chung. Tương tác thực sự giữa một người sử dụng cuối và bộ phận 

quản lý ñược duy trì qua việc sử dụng một hoặc nhiều chương trình 

ứng dụng mà, cùng với bộ phận quản lý, biến mặt bằng phần cứng 

thành Trạm quản lý mạng. Ngày nay, trong thời kỳ các chương trình 

giao diện người sử dụng ñồ họa, hầu hết những chương trình ứng 

dụng cung cấp môi trường cửa sổ chỉ và click chuột, thực hiện liên 

vận hành với bộ phận quản lý ñể tạo ra những bản ñồ họa và biểu ñồ 

cung cấp những tổng kết hoạt ñộng của mạng dưới dạng thấy ñược.  

 
Hình 2.2 Mối quan hệ giữa các thành phần SNMP 
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2.1.3  Agent  

Thiết bị chịu sự quản lý là một nút mạng hỗ trợ giao thức 

SNMP và thuộc về mạng bị quản lý. Thiết bị có nhiệm vụ thu thập 

thông tin quản lý và lưu trữ ñể phục vụ cho hệ thống quản lý mạng. 

Những thiết bị chịu sự quản lý, ñôi khi ñược gọi những phần tử 

mạng, có thể  là những bộ ñịnh tuyến và máy chủ truy nhập-Access 

Server, những switch và những bridge, những hub, máy tính  hay là 

những máy in trong mạng. 

 

 

Hình 2.3 Mạng ñược quản lý theo SNMP 

2.1.4 Cơ sở thông tin quản lý - MIB 

Mỗi thiết bị chịu sự quản lý có thể có cấu hình, trạng thái và 

thông tin thống kê rất ña dạng, ñịnh nghĩa chức năng và khả năng vận 
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hành của thiết bị. Thông tin này có thể bao gồm việc thiết lập chuyển 

mạch phần cứng, những giá trị khác nhau lưu trữ trong các bảng ghi 

nhớ dữ liệu, bộ hồ sơ hoặc các trường thông tin trong hồ sơ lưu trữ ở 

các file và những biến hoặc thành phần dữ liệu tương tự.  

2.1.5 Mô hình giao thức SNMP 

SNMP sử dụng các dịch vụ chuyển tải dữ liệu ñược cung cấp 

bởi các giao thức UDP/IP. Một ứng dụng của Manager phải nhận 

dạng ñược Agent cần thông tin với nó. Một ứng dụng của Agent 

ñược nhận dạng bởi ñịa chỉ IP của nó và một cổng UDP. Một ứng 

dụng Manager ñóng gói yêu cầu SNMP trong một UDP/IP, UDP/IP 

chứa mã nhận dạng cổng nguồn, ñịa chỉ IP ñích và mã nhận dạng 

cổng UDP của nó. Khung UDP sẽ ñược gửi ñi thông qua thực thể IP 

tới hệ thống ñược quản lý, tại ñó khung UDP sẽ ñược phân phối bởi 

thực thể UDP tới Agent. Tương tự các bản tin TRAP phải ñược nhận 

dạng bởi các Manager. Các bản tin sử dụng ñịa chỉ IP và mã nhận 

dạng cổng UDP của Manager SNMP. 

2.2 CÁC ĐẶC TÍNH GIAO TH ỨC SNMPv2 VÀ SNMPv3 

2.2.1 Các ñặc tính cơ bản của giao thức SNMPV2 

2.2.2 Các ñặc tính cơ bản của giao thức SNMPv3 

2.2.3 Nguyên tắc hoạt ñộng của giao thức SNMPv3 

2.3 ỨNG DỤNG THỰC TI ỄN CỦA GIAO TH ỨC SNMPv3 

2.3.1. Một số vấn ñề thực tiễn quản lý mạng 

 Chuyển các dữ liệu quản lý vào mã lệnh 

 Sự tăng trưởng của MIB 

 Độ phức tạp trong triển khai 
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2.3.2 Quản lý mạng MPLS với SNMPv3 

  Đối tượng quản lý trong mạng MPLS 

 Thực tế quản lý mạng MPLS qua SNMP 

2.4 GIAO THỨC ICMP 

CHƯƠNG 3 

XÂY D ỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CH ẤT L ƯỢNG MẠNG 

3.1  XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT  

Trong hệ thống mạng IP, các thiết bị mạng ñược sử dụng 

xuyên suốt. việc theo dõi và xử lý kịp thời các trạng thái sự cố của 

thiết bị là vô cùng cần thiết. hiện tại mỗi nhà sản xuất ñiều phát triển 

các phần mềm như Salawinds, ciscoworks Network Connectivity 

Monitor . Điểm yếu ñó là mỗi sản phẩm có một phần mềm quản lý, 

ñiều này gây khó khăn trong việc theo dõi hiện trạng mạng một cách 

tổng quát. Mỗi phần mềm có thể phục vụ cho một hay nhiều hệ ñiều 

hành và có nhiều phiên bản với những ưu và nhược ñiểm khác nhau, 

có thể sử dụng cấu hình trên thiết bị phần cứng hỗ trợ giao thức 

SNMP như Router, Pix, Modem… Do ñó, ñể lựa chọn một phần 

mềm cho phù hợp cho từng mạng rất khó khăn.  

Sau thời gian nghiên cứu tôi ñã xây dựng một phần mềm giám sát 

chất lượng mạng IP trên các mạng như: mạng Core VTN3, mạng 

Man-e của VNPT các tỉnh thành, mạng LAN, ñặt biệt mạng VPN 

trên ñịa bàn tỉnh Quảng nam. Với việc sử dụng công cụ Visual Studio 

2008, ngôn ngữ  lập trình VB.NET, cơ sở dữ liệu SQL server ñể xây 

dựng phần mềm này.. 
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3.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 

3.1.2 Bảng dữ liệu của hệ thống 

3.1.3 Giải thuật giám sát mạng theo 1 lần quét với thời gian quét 

có thể thay ñổi 

 

Hình 2.4 Giải thuật giám sát mạng một lần quét 
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3.2 KẾT QUẢ MINH H ỌA 

Có thể nói với bất cứ một mạng nào thì việc giao tiếp với mạng 

bên ngoài ñều phải thông qua một thiết bị ñó chính là Router, Swich. 

Với phần mềm này người quản trị mạng có thể thực hiện  giám sát tất 

cả các Route, Switch trong mạng Man-E, mạng MegaWan, mạng 

LAN... một cách dể dàng. 

Trên ñây là sử dụng phần mềm giám sát chất lượng mạng thuận 

tiện trong việc khai thác, xử lý tất cả các kênh VPN bằng những thao 

tác nhanh chóng  trên giao diện phần mềm như Ping, Trace, Browse 

IP,Telnet, TFTP… 

 

Hình 3.1 Phần mềm giám sát chất lượng mạng 

� Trên giao diện ta có thể quan sát một cách tổng thể chi tiết 

của từng kênh 
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o Trạng thái  

o Địa chỉ IP 

o Time (thời gian) 

o Packet Tx 

o Packet loss 

o TTL (thời gian sống của kênh) 

o Mô tả của kênh 

o Địa chỉ Web 

o Uername 

o Password…. 

Hiện nay các kênh  VPN Bộ Tài chính, các ngân hàng thương mại  

trên ñịa bàn tỉnh Quảng nam vài trăm kênh VPN gồm: Kho bạc, Chi 

cục thuế, Hải quan các huyện thị. Khi cần kiểm tra toàn bộ mạng 

kênh Bộ Tài chính trên ñịa bàn tỉnh, người quản trị mạng chỉ cần vài 

thao tác nhấp chuột trên phần mềm là có thể quan sát tổng thể toàn 

bộ mạng của Bộ Tài chính. Từ ñó ta có thể biết kênh nào  hoạt ñộng 

kênh nào không hoạt ñộng, chất lượng của từng kênh và có biện pháp 

theo dõi, xử lý. 
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M320 

§NG 

 

IIPP  ccoorree  
nneettwwoorrkk   

 

M320 

HCM 

M320 

HNI 

 

Hình 3.2 Sơ ñồ giám sát kênh MegaWan Bộ Tài chính tỉnh Quảng 

nam 

3.3.1 Lưu các thông tin cần thiết vào cơ sở dữ (Thẻ Add) 

- Tên Node 

- Địa chỉ IP 

- Địa chỉ Web 

- Username 

- Password 

- Ghi chú ( các thông tin như: tốc ñộ, mã tài sản, seri…) 
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Hình 3.4 Thêm tên Node mới vào cơ sở dữ liệu 

3.3.2 Chi tiết dữ liệu các kênh ñã lưu (Thẻ List)  

 Công cụ này hỗ trợ nhanh việc ñưa ra các thông tin ñầy 

ñủ của một ñịa chỉ IP và các thông tin khác, sau ñó ta có thể 

bổ xung và chỉnh sửa. 

 Tìm kiếm cơ sở dữ liệu (CSDL) MIB. Nó lấy thông tin 

nhanh chóng trên một  MIB hoặc một ñối tượng riêng ; nó có 

thể là một tên hoặc là một ID , ñịa chỉ IP mà ñã ñược lưu 

trước ñó. 

3.3.3 Tìm kiếm nhanh (Thẻ Search) 

Công cụ này hỗ trợ nhanh việc  tìm kiếm cơ sở dữ liệu 

(CSDL) MIB. Nó lấy thông tin nhanh chóng trên một  MIB hoặc 

một ñối tượng riêng ; nó có thể là một tên, ñịa chỉ IP hoặc là một 

ID mà ñã ñược lưu trước ñó. 

3.3.4 PING (Thẻ Ping) 
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PING ( Packet Internet Groper ) là một công cụ cho mạng 

máy tính sử dụng giao thức mạng TCP/IP giúp chúng ta kiểm tra xem 

có thể kết nối tới một route hoặc một máy chủ cụ thể nào ñó hay 

không. 

3.3.5 Trace (Thẻ trace) 

Tracert cho phép bạn xác ñịnh các gói ñịnh hướng lưu 

chuyển trong toàn bộ mạng tới host cụ thể theo yêu cầu của bạn. 

Tracert hoạt ñộng bằng cách tăng thêm giá trị "thời gian sống" (TTL) 

cho từng gói liên tiếp ñược gửi ñi. Khi một gói ñi qua một host, host 

này sẽ giảm TTL ñi một giá trị và tiếp tục gửi nó sang host kế tiếp. 

Khi một gói có TTL ñến ñược host cần tới, host sẽ loại bỏ gói và gửi 

thông báo thời gian ICMP quá hạn. 

3.3.6 Telnet (Thẻ telnet) 

Telnet là một chương trình terminal ñầu cuối. Nó thường dùng ñể 

login vào một máy chủ hoặc  một Router, Switch nào ñó trong mạng, 

ñể xem hoặc thay ñổi cấu hình khi có nhu cầu. 

3.3.7 History (Thẻ history) 

Việc giám sát chất lượng của một node cần phải có thời gian dài, 

và việc lưu lại thông tin mất gói rất quan trọng, vì vậy cần phải có thẻ 

History ñể lưu lại thông tin mất gói của node. 

Khi có sự thay ñổi trạng thái thì phần mềm sẽ lưu vào dữ liệu và ñếm 

số lần quét, như vậy ta sẽ biết ñược số lần mất và mất bao nhiêu gói 

trong khoảng thời gian nào ñó. 

3.3.8 Ip Caclurator (Thẻ Ip Caclurator)  
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Để thuận tiện cho người quản trị mạng quy hoạch IP, việc tính 

toán IP và chia subnet rất quan trọng. Vì vậy phần mềm còn có tool 

ñể tính toán IP, chia subnet…, giúp thuận tiện trong việc quản lý 

mạng. 

3.3.9 Option (Thẻ Option) 

Ta có thể cài ñặt thời gian quét và thời gian timeout của việc ping 

ñến một node, cũng như thời gian lấy chất lượng trong history. 
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KẾT LU ẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

Kết Lu ận 

Sau một thời gian thực hiện, tôi ñã hoàn thành luận văn và ñạt 

ñược một số kết quả nhất ñịnh. Trong luận văn này, tôi ñã cố gắng 

trình bày những kiến thức cơ bản về giám sát chất lượng mạng IP, hệ 

thống giao thức ICMP và  SNMP. Luận văn tập trung chủ yếu vào 

vấn ñề:  Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng mạng TCP/IP trên 

cơ sở các giao thức ICMP và SNMP và bước ñầu ñã ứng dụng thành 

công mô hình này ở Trung tâm viễn thông khu vực 3 và các VNPT 

tỉnh thành, thực hiện giám sát chất lượng mạng cho các khách hàng 

sử dụng dịch vụ VPN mà mình cung cấp và ñặt biệt  khách hàng ở 

các huyện miền núi có ñịa hình khó khăn như tỉnh Quảng Nam, 

KonTum, Đắk Lắt, Đắk Nông… 

Nhờ có khả năng này mà các nhà quản trị mạng kiểm soát sự 

thay ñổi và các kết nối trên mạng, cho phép kịp thời phát hiện các sự 

cố, các lỗi kỹ thuật, các ñoạn bị thắt cổ chai,… Biết chính xác những 

vị trí gây lỗi mà người quản trị mạng có thể can thiệp kịp thời, tránh 

những tổn thất lớn hơn diễn ra. 

Kết quả ñạt ñược: ñã hoàn thành luận văn với các nội dung nêu 

trên. 

Hướng phát tri ển 

Hoàn thành luận văn với kết quả ñạt ñược tương ñối theo yêu 

cầu của ñề tài ñưa ra. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện ñề tài, tôi 

nhận thấy vẫn còn nhiều vấn ñề liên quan cần ñược tìm hiểu nghiên 
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cứu. Tôi xin ñưa ra một số vấn ñề cần tìm hiểu và nghiên cứu phát 

triển ñề tài như sau: 

- Việc xây dựng hệ thống quản lí cho những thiết bị mạng hiện 

nay và trong 

tương lai ngày càng gặp nhiều khó khăn (với việc phát triển 

thiết bị của những công nghệ mới như MPLS hay Ethernet Gigabit là 

việc thêm vào hoặc kế thừa các NE lớp 2). 

- Số liệu hiển thị ở dạng  biểu ñồ chưa ñược xây dựng. 

  

 


