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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn  ñề tài 

Mạng ñô thị MAN-E phát triển do nhu cầu kết nối với dạng dữ 

liệu data bùng nổ sau khi ñã có mạng PSTN với chuyển mạch và 

truyền dẫn kiểu kênh (trên kênh thời gian) và mạng Internet với 

chuyển mạch gói và truyền dẫn gói IP, ATM. Người ta ngày càng ít 

dùng mạng thoại kênh PSTN do dịch vụ trên PSTN không phát triển 

ở Việt Nam (Không giống như ở các nước khác, xuất phát từ mục 

tiêu triển khai mạng chỉ là phục vụ lãnh ñạo Đảng và Nhà nước là 

chính) thêm nữa là thoại di ñộng ngày một rẻ ñi nhanh chóng. 

Mạng Internet Việt Nam ñã phát triển khai bước ñầu trên công 

nghệ ATM cả về chuyển mạch và kênh truyền dẫn. Nay nhu cầu kết 

nối dữ liệu thực sự bùng nổ: 

+ Vào mạng Internet nhiều hơn gấp bội so với sử dụng thoại. 

+ Hạ tầng chuyển mạch và truyền dẫn gói sử dụng chung trên 

nền IP cho mọi loại hình mạng thoại, data, Media (hạ tầng chung). 

+ Phát triển các dịch vụ Media qua mạng data là xu hướng tất yếu 

của xã hội: Smart iphone, 3G, và Wifi, laptop wifi, Tivi internet, sự ra 

ñời của Tổng công ty Media trong Tập ñoàn Bưu chính viễn thông, … 

Vì vậy mạng MAN-E ra ñời và phát triển ñáp ứng nhu cầu 

phát triển viễn thông của thời ñại. Tuy nhiên các giải pháp kỹ thuật 

phải là phát triển hợp lý, không yêu cầu loại bỏ hẳn: 

- Chuyển mạch kênh 

- Mạng truyền dẫn cũ SDH và ATM 

- Mạng truy nhập ADSL dựa trên 2 dây ñồng xoắn truyền dẫn 

 Do vậy việc nghiên cứu tìm hiểu công nghệ ñể xây dựng một 

cơ sở hạ tầng mạng ñô thị MAN-E (Metropolitan Area Network-

Ethernet) ñáp ứng ñược nhu cầu trao ñổi thông tin nói trên là công 
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việc cấp thiết ñối với những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên thế 

giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

2. Mục ñích nghiên cứu 

 - Nắm ñược các công nghệ sử dụng trong mạng MAN-E. 

 - Nắm ñược công nghệ ñể xây dựng một cơ sở hạ tầng mạng ñô 

thị MAN-E. 

 - Xem xét khả năng triển khai ứng dụng MAN-E tại Vi ệt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 - Công nghệ sử dụng trong mạng ñô thị (MAN-E). 

 - Mạng ñô thị của một thành phố ở Việt Nam ñang triển khai. 

4. Phương pháp nghiên cứu      

 - Nghiên cứu kỹ thuật ñể làm rõ các vấn ñề về các công nghệ sử 

dụng cho mạng MAN-E. 

 - Xây dựng lưu ñồ thuật toán và tính toán quy hoạch MAN-E. 

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

Mỗi ñịa phương của Việt Nam có ñặc ñiểm riêng về nhà mạng 

nên có nhiều giải pháp ñể xây dựng cở sở hạ tầng mạng ñô thị, luận 

văn trình bày những giải pháp về quy hoạch mạng ñể xây dựng mạng 

ñô thị, lúc ñầu chạy song song với mạng PSTN và tiến ñến chạy trên 

mạng MAN-E trên ñường trục quốc gia. 

6. Cấu trúc của luận văn 

  Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo trong luận 

ñược chia làm các chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan về mạng MAN-E 

Chương 2: Các công nghệ mạng MAN-E 

Chương 3: Chất lượng dịch vụ mạng MAN-E 

Chương 4: Mạng MAN-E Thành phố Hà Nội 

Chương 5: Phương pháp tính toán và mô phỏng MAN-E 
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CHƯƠNG 1.  TỔNG QUAN VỀ MẠNG MAN-E 
1.1. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MAN-E 

1.2. TỔNG QUAN CẤU TRÚC MAN-E 

1.3. CÁC DỊCH VỤ MAN-E   

 
Hình 1.2  Mô hình dịch vụ MAN-E 

1.3.1. Dịch vụ E-LINE 

 1.3.1.1. Dịch vụ Ethernet Private Line (EPL) 

 1.3.1.2. Dịch vụ Ethernet Virtual Private Line (EVPL) 

1.3.2. Dịch vụ E-LAN 

 1.3.2.1. Dịch vụ Ethernet Private Lan (EP-LAN) 

 1.3.2.2. Dịch vụ Ethernet Virtual Private Lan (EVP-LAN) 

1.3.3. Dịch vụ E-TREE 

 1.3.2.1. Dịch vụ Ethernet Private Tree-EP-Tree 

 1.3.2.2. Dịch vụ Ethernet Virtual Private Tree-EVP-Tree 

1.4. CÁC DỊCH VỤ GIÁ TR Ị GIA TĂNG 

 - Dịch vụ thoại. 

 - Dịch vụ video. 

 - Dịch vụ kết nối truy cập Internet. 

 - Dịch vụ kết nối thuê kênh riêng. 

 - Dịch vụ kết nối mạng riêng ảo ( VPN ) 

 - Dịch vụ truy nhập cơ sở dữ liệu. 
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 - Dịch vụ lưu trữ dữ liệu. 

  - Dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng. 

1.4.1. Dịch vụ thoại 

1.4.2. Dịch vụ video 

1.4.3. Dịch vụ kết nối truy caapk Internet 

1.4.4. Dịch vụ kết nối thuê bao kênh 

1.4.5. Dịch vụ kết nối mạng riêng ảo 

1.4.6. Dịch vụ truy nhập cơ sở dữ liệu 

1.4.7. Dịch vụ lưu trữ dữ liệu 

1.4.8. Dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng 

1.5. CÁC THUỘC TÍNH D ỊCH VỤ ETHERNET 

 1.5.1. Ghép dịch vụ 

 1.5.2. Gộp nhóm 

 1.5.3. Đặc tính băng thông (Bandwidth profile) 

 1.5.4. Tham số hiệu năng (Performance parameters) 

1.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Mạng Metro Ethernet hiện ñã và ñang ñược phát triển rất 

mạnh bởi nhiều tổ chức chuẩn hóa như IETF, IEEE hay các hãng 

công nghệ. Tuy nhiên, tất cả các công nghệ ñều phải tuân thủ các 

khuyến nghị của Metro Ethernet Forum. Các khuyến nghị MEF1 cho 

ñến MEF21 ñã mô tả rất chi tiết các yêu cầu cho dịch vụ mạng Metro 

Ethernet, yêu cầu về mô hình phát triển mạng, quản trị hệ thống.  

    - Hệ thống mạng Metro Ethernet ñược xây dựng với mục tiêu : 

�  Thay thế hệ thống mạng thu gom thoại trên nền công nghệ 

SONET/SDH cũ. 

�  Thiết lập hạ tầng truyền tải băng rộng. 

�  Hướng tới cung cấp dịch vụ ña kênh : thoại, truyền dữ liệu, 

truy cập Internet trên cùng một ñường dây. 
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CHƯƠNG 2.  CÁC CÔNG NGHỆ MẠNG MAN-E 
2.1. CÔNG NGHỆ ETHERNET OVER SDH ( EOS) 

 2.1.1. Hạn chế của công nghệ truy ền dẫn SDH truyền thống 

SDH truyền thống là công nghệ TDM ñã ñược tối ưu hóa ñể 

truyền tải các lưu lượng dịch vụ thoại. Khi truyền tải các lưu lượng 

trên dịch vụ IP, các mạng SDH truyền thống gặp phải một số hạn chế 

sau: 

- Liên kết cứng: Do các tuyến kết nối giữa hai ñiểm kết nối 

ñược xác lập cố ñịnh, có băng tần không ñổi, thậm chí không có lưu 

lượng ñi qua hai ñiểm này thì băng thông này cũng không thể ñược 

tái sử dụng ñể truyền tải lưu lượng của kết nối khác dẫn tới không sử 

dụng hiệu quả băng thông của mạng.  

- Các lưu lượng truyền dữ liệu quảng bá: Trong các ring SDH, 

việc truyền tải các dữ liệu quảng bá chỉ có thể thực hiện ñược khi 

phía phát và tất cả các ñiểm thu ñều ñã ñược xác lập kết nối logic. 

Các gói tin quảng bá ñược sao chép lại thành nhiều bản và gửi ñến 

từng ñiểm ñích dẫn tới việc phải truyền nhiều lần cùng một gói tin 

trên vòng ring. Điều này gây ra lãng phí lớn ñối với băng thông của 

mạng. 

- Dung lượng băng thông dành cho bảo vệ và phục hồi lớn : 

Thông thường ñối với các mạng SDH 50%, băng thông của mạng 

ñược dành cho việc dự phòng cho mạng. Mặc dù việc dự phòng này 

là hết sức cần thiết nhưng các công nghệ SDH truyền thông không 

cung cấp khả năng cho phép nhà cung cấp dịch vụ lựa chọn băng 

thông sử dụng cho việc dự phòng sự cố. 

 2.1.2. Ưu ñiểm của SDH thế hệ mới 

 2.1.3. Các thành phần của mạng Ethernet over SDH 

 2.1.3.1. Thủ tục tạo khung GFP 
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 2.1.3.2. Kết chuổi ảo VCAT 

 2.1.3.3. Sơ ñồ ñiều chỉnh dung lượng liên kết LCAS 

 2.1.4. Một số hạn chế của công nghệ EOS 

  2.1.4.1. Hạn chế của VCAT 

  2.1.4.2. Hạn chế của GFP 

2.2. CÔNG NGHỆ TRUYỀN TẢI THUẦN ETHERNET 

 Công nghệ Ethernet ñã ñược xây dựng và chuẩn hoá ñể thực 

hiện các chức năng của lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu. Công nghệ 

Ethernet hỗ trợ hiệu quả việc cung cấp kết nối ñiểm- ñiểm. Với cấu 

hình kết nối phổ biến là kiểu Hub - and - spoke và kiểu Ring. 

2.2.1. Mô hình kết nối Hub - and - spoke 

2.2.1.1.  Những ưu ñiểm và nhược ñiểm của mô hình mạng 

theo kiểu Hub - and - spoke 

2.2.1.2. Khả năng áp dụng 

2.2.2. Mô hình kết nối Ring 

 2.2.2.1. Những ưu ñiểm và nhược ñiểm của mô hình mạng 

kết nối theo kiểu  Ring. 

2.2.2.2. Khả năng áp dụng 

Mô hình Ring rất phù hợp ñể triển khai hệ thống truyền dẫn 

quang cung cấp các kết nối giữa các node mạng (kết nối liên khu 

vực, kết nối thiết bị mạng của nhà cung cấp dịch vụ, kết nối giữa các 

nhà cung cấp dịch vụ, kết nối mạng ngoại vi …). Phạm vi ứng dụng 

của kết nối Ring là rất rộng, có thể áp dụng triển khai cho các hệ 

thống truyền dẫn quang ở phạm vi mạng truy nhập, mạng biên và 

mạng lõi ñô thị. 

2.3. CÔNG NGHỆ RESILENT PACKET RING (RPR) 

 RPR có nhiều ñặc tính ñặc biệt tạo nên một nền tảng lý tưởng 

ñể phân phát các dịch vụ dữ liệu trong các mạng thành phố. 
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RPR theo chuẩn IEEE 802.17 là một công nghệ truyền tải mới, 

ñược phát triển ñể tối ưu về hiệu quả và năng lực mạng gói trên cơ sở 

mạch vòng sợi quang. RPR có các ñặc ñiểm sau: 

•   Các mạng RPR bao gồm hai vòng ring theo hai hướng 

ngược nhau và sử dụng tối ña băng tần truyền dẫn của sợi quang, các 

gói tin trong mạng RPR ñược xếp hàng và sử dụng thuật toán 

Fairness. 

• RPR có khả năng tự quan sát thấy cấu hình, do ñó tài 

nguyên ñược cấp phát hợp lý và sử dụng hiệu quả 

• Hoạt ñộng trong chế ñộ Free Running (không cần có ñồng 

hồ chủ có ñộ chính xác cao) 

• RPR ñược thiết kế tối ưu cho việc truyền lưu lượng dữ liệu 

• Hổ trợ cơ chế chuyển mạch bảo vệ nhanh 

• Hiệu quả sử dụng băng tần cao hơn nhờ kỹ thuật ghép kênh 

thống kê 

2.3.1. Kiến trúc tách ghép các gói dữ liệu 

2.3.2. Điều khiển gói trong giao thức SRP 

2.3.2.1. Quá trình xử lý gói tại một node 

 2.3.2.2. Quá trình tái sử dụng trong không gian 

 2.3.2.3. Quá trình ñiều khiển gói ở phía thu 

 2.3.2.4. Điều khiển gói phía phát 

 2.3.2.5. Quá trình nhận dạng cấu hình 

 2.3.3. Giao thức SRP ( Spatial Reuse Protocol )                

  - Các gói tin chuyển tiếp có ñộ ưu tiên cao. 

               - Các gói tin phát có ñộ ưu tiên cao từ host.  

               - Các gói tin phát có ñộ ưu tiên thấp từ hots. 

               - Các gói tin chuyển tiếp có ñộ ưu tiên thấp. 

 2.3.4. Sự linh hoạt của lớp vật lý  
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 2.3.5. Khả năng hồi phục nhanh 

 2.3.6. Phân bổ cân bằng băng thông 
2.3.7. Chuyển tải lưu lượng theo phương pháp quảng bá ñến 

các node hay một số node 

 2.3.8. Thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ 

2.4. MẠNG MAN PHASE 1 CỦA CISCO TẠI TP HỒ CHÍ 

MINH N ĂM 2005 

 Dự án “Mạng ñô thị băng rộng” ñầu tiên của Việt Nam ñã 

hoàn thành và chính thức hoạt ñộng ngày 25/04/2005 tại TP.HCM. 

Công ty DTS, nhà Tích hợp hệ thống mạng, ñối tác Bạc của Cisco 

Systems, là ñơn vị ñược chọn trực tiếp cung cấp giải pháp, lắp ñặt hệ 

thống thiết bị cho Dự án, thực hiện xây dựng hạ tầng mạng băng 

rộng kết nối các văn phòng Chính phủ, bước ñầu cho việc triển khai 

Chính phủ ñiện tử trên ñịa bàn TP.HCM.  
Hai tháng sau khi chính thức ký hợp ñồng với Bưu ñiện TP. 

HCM ñể Xây dựng Mạng ñô thị tốc ñộ cao cho UBND Thành phố, 

Công ty DTS ñã hoàn tất và bàn giao công trình “Mạng ñô thị băng 

rộng” - một trong 9 công trình trọng yếu của Thành phố chào mừng 

30 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất ñất nước.  

 

     Hình 2.17  Cấu trúc chính của mạng MAN TPHCM năm 2005 
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2.5. MẠNG MAN CHO TP ĐÀ NẴNG THEO DỰ ÁN CỦA 

CISCO 

 

Hình 2.18   Sơ ñồ cấu hình tổng thể mạng MAN ĐÀ NẴNG theo dự 

án của CISCO 

2.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Có nhiều xu hướng công nghệ  xây dựng mạng dịch vụ 

Metro Ethernet. Một chiến lược ñể phát triển nhịp nhàng từ mạng 

hiện tại sang NGN là cần giảm thiểu chi phí ñầu tư giai ñoạn chuyển 

tiếp ñồng thời sớm tận dụng ñược những phẩm chất của kiến trúc 

mạng mới. Tuy nhiên, bất kỳ bước ñi nào ñược tiến hành thì rốt cuộc 

vẫn phát triển dựa trên chuyển mạch gói. Bất  kỳ giải pháp nào ñược 

lựa chọn thì mạng mới vẫn cùng tồn tại với các công nghệ mạng cũ 

trong nhiều năm tới. 
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CHƯƠNG 3.  CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MẠNG MAN-E  
3.1. KHÁI NI ỆM QoS TRONG MAN-E 

Chất lượng dịch vụ ñược ñặc trưng bởi: 

- Khả năng hỗ trợ dịch vụ 

- Khả năng khai thác dịch vụ 

- Khả năng truy nhập dịch vụ 

- Khả năng duy trì dịch vụ 

- Mức ñộ hoàn hảo của dịch vụ 

- Mức ñộ an toàn của dịch vụ 

3.2. CÁC KỸ THUẬT QUẢN LÝ L ƯU LƯỢNG 

3.2.1. Phân lớp và ñánh dấu 

     3.2.2. Policing và shaping 

3.2.3. Tránh tắc nghẽn 

Các cơ chế tránh tắc nghẽn bao gồm chức năng phát hiện sớm 

tắc nghẽn (Ví dụ WRED-Weighted Random Early Detection) và các 

chức năng phụ trợ của nó như các thuật toán xếp hàng (queuing 

algorithms). Các thuật toán xếp hàng và ñánh lịch thực hiện ở phía 

ñầu hàng ñợi còn cơ chế tránh tắc nghẽn thường thực hiện ở phía 

cuối hàng ñợi 

Công cụ tránh tắc nghẽn ñược thiết kế cho việc ñiều khiển 

luồng dữ liệu TCP-based. TCP là giao thức truyền nhận hướng liên 

kết ñược built-in các cơ chế ñiều khiển luồng (flow-control) bằng 

cách tăng dần tốc ñộ truyền dữ liệu (bằng cách ñiều chỉnh kích thước 

hàng ñợi và cửa sổ truyền) ñến khi xảy ra mất gói, tại ñiểm này,  

TCP chấm dứt việc truyền và sau ñó lại khởi ñộng lại và dần dần 

tăng tốc ñộ truyền. 

3.2.4. Quản lý tắc nghẽn 
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Công cụ quản lý tắc nghẽn sử dụng kỹ thật hàng ñợi cung cấp 

phương tiện kiểm soát tắc nghẽn trên các giao diện có khả năng xảy 

ra nghẽn, bất cứ khi nào các gói ñến một nút mạng nhanh hơn khả 

năng nút có thể xử lý thì có khả năng dẫn ñến nghẽn và công cụ hàng 

ñợi ñược sử dụng ở ñây 

Khi không nghẽn thì các gói vào và ra gần như trong suốt và 

không cần sử dụng ñến hàng ñợi nhưng khi có hiện tượng nghẽn xảy 

ra thì các hàng ñợi giống như các cổng dùng ñể kiểm soát các luồng 

lưu lượng ñến 

Các hàng ñợi ñược tổ chức dựa trên sự phân loại lưu lượng và 

việc ñánh dấu gói ñã phân tích phía trên, nó sắp xếp lại các gói theo 

một trật tự mới ñể sãn sàng phát ñi. Hàng ñợi cũng có thể ñược thực 

hiện tại các lớp khác nhau của mô hình OSI 

3.2.5. Định tuyến QoS 

Một số yêu cầu cơ bản của các thuật toán ñịnh tuyến QoSR:  

� Hiệu quả và có tính khả mở thích nghi với mạng lớn 

� Độ phức tạp không quá lớn hơn các thuật toán ñang ñược 

dùng hiện nay 

� Phù hợp với kiến trúc hiện tại của Internet ñể có thể triển 

khai trên mạng 

3.2.6. Dành trước băng thông 

3.2.7. Kiểm soát cuộc gọi vào mạng 

3.3. QoS CHO MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỤ THỂ TRÊN MẠNG 

MAN-E 

3.3.1. Dịch vụ cho người dùng Internet 
Hình vẽ dưới ñây minh họa khách hàng là người sử dụng cuối: 
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     Hình 3.9   Ví dụ khách hàng là người sử dụng cuối 

3.3.2. Dịch vụ cho doanh nghiệp 
 

 

Hình 3.10   Ví dụ về khách hàng là các doanh nghiệp 

3.3.3. Khách hàng dùng ñồng bộ nhiều dịch vụ 

3.3.4. Dịch vụ VoIP 

3.3.5. Dịch vụ IPTV 

3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Với chức năng là một phần trong mạng IP backbone - mạng 

chuyển tải ña dịch vụ viễn thông tương lai thì QoS trên phần mạng 

MAN-E rất cần ñược quan tâm ñể có thể ñồng bộ với các phân miền 

mạng khác tạo ra một mạng ñảm bảo QoS từ ñầu cuối ñến ñầu cuối. 

QoS trên mạng IP nói chung và mạng MAN-E nói riêng là một vấn 

ñề hết sức phức tạp và nó ñược thực hiện bởi rất nhiều các kỹ thuật, 

cơ chế, giao thức khác nhau.   
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CHƯƠNG 4.  MẠNG MAN-E THÀNH PH Ố HÀ NỘI 
4.1. DỰ BÁO NHU CẦU LƯU LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ 

  4.1.1. Nguyên tắc phát triển mạng 

  4.1.2. Các loại dịch vụ dự báo sử dụng 

- Các dịch vụ thoại (Voice Telephony). 

-  Các dịch vụ dữ liệu (Data Service). 

-  Các dịch vụ ña phương tiện (Multimedia Services). 

-  Mạng riêng ảo (Virtual Private Network - VPNs). 

-  Các dịch vụ ứng dụng trong y học. 

-  Các dịch vụ Chính phủ ñiện tử. 

-  Các dịch vụ nghiên cứu và ñào tạo từ xa. 

- Dịch vụ tính toán mạng công cộng (Public Network 

Computing - PNC). 

-  Dịch vụ bản tin hợp nhất (Unified Messaging). 

-  Dịch vụ môi giới thông tin (Infomation Brokering). 

-  Dịch vụ thương mại ñiện tử (E-Commerce). 

-  Dịch vụ thương mại ñiện tử di ñộng (M-Commerce). 

-  Dịch vụ trung tâm cuộc gọi (Call Center Service). 

- Dịch vụ tin nhắn ña phương tiện (Multimedia Messaging 

Service - MMS). 

-  Dịch vụ trò chơi trên mạng (Interactive Gaming). 

-  Dịch vụ thực tế ảo phân tán (Distributed Virtual Reality). 

4.1.3. Phương pháp và công cụ dự báo 

4.1.4. Kết quả dự báo nhu cầu trong tương tai xa có tính ñến 

các nhu cầu dịch vụ quy mô lớn, có tính ñến khả năng bùng nổ 

nhu cầu 

4.2. CƠ SỞ HẠ TẦNG HIỆN CÓ 



16 

 

Việc phát triển và ứng dụng CNTT trên ñịa bàn thành phố 

Hà Nội ñã ñạt ñược một số kết quả bước ñầu, tuy nhiên còn rất 

khiêm tốn so với yêu cầu và tiềm năng phát triển cảu Hà Nội. Cụ thể 

là: 

∗ Thành phố ñã trang bị về cơ bản máy vi tính, thiết bị 

ngoại vi và thiết bị phụ trợ ở hầu hết các Sở, Ban, Ngành và Quận, 

Huyện ñủ ñiều kiện kỹ thuật ñể thực hiện công việc soạn thảo, lưu 

trữ văn bản, một số tính toán ñơn giản và một số phần mềm quản lý 

ñộc lập; bước ñầu thực hiện kết nối mạng MAN trên phạm vi thành 

phố. 

4.3. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ MẠNG 

4.3.1. Phân hệ mạng lõi 

 4.3.1.1. Lựa chọn cấu hình mạng 

 4.3.1.2. Lựa chọn công nghệ 

 4.3.2. Phân hệ mạng truy cập 

 4.3.2.1. Lựa chọn cấu hình mạng 

 4.3.2.2. Lựa chọn công nghệ 

4.4. PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI C ẤU TRÚC MẠNG 

 4.4.1. Sơ lược vè các dự án có liên quan 

 4.4.2. Giải pháp tri ển khai mạng 

4.4.2.1. Thiết lập xây dựng mạng truyền tải liên kết giữa các 

trung tâm cơ sở dữ liệu với nhau và các Văn phòng 

HĐND&UBND TP Hà Nội 

4.4.2.2. Thiết lập xây dựng phân hệ truy nhập vô tuyến băng 

rộng 

4.4.3. Giải pháp kết nối mạng 

4.4.3.1. Giải pháp kết nối các trung tâm cơ sở dữ liệu với 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố 
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4.4.3.2. Giải pháp kết nối mạng giữa trung tâm cơ sở dữ liệu 

với các ñơn vị sở, ban, ngành, quận, huyện, … của thành phố Hà 

Nội 

4.4.3.3. Kết nối mạng MAN của thành phố Hà Nội với mạng 

truyền số liệu chyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước 

4.4.3.4. Kết  nối Internet 

4.4.3.5. Nguyên tắc sử dụng ñịa chỉ IP 

 4.4.4. Yêu cầu kỹ thuật thi ết bị chính 

 4.4.4.1. Thiết bị truyền tải và quản lý truyền tải 

 4.4.4.2. Thiết bị Gateway Rouyer 

 4.4.4.3. Thiết bị truy nhập vô tuyến băng rộng 

4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 Hà nội là Thủ ñô, mạng PSTN và Data của Hà Nội lớn nhất cả 

nước, ñược ñầu tư xây dựng nhằm ñáp ứng yêu cầu thông tin của 

Đảng, Chính phủ và các cơ quan ngoại giao, ñầu tư của nước 

ngoài… . 

 Nay phát triển lên MAN-E, Hà Nội có ñặc thù riêng về an toàn 

mạng lưới, cùng với nhiều mặt của Thủ ñô. Chương này ñề cập một 

phần góc cạnh phát triển theo yêu cầu quản lý hành chính của UBND 

Thành phố. 

 Phát triển chung của MAN-E Hà Nội ñược nhiều nhà sản xuất 

thiết bị ñưa ra, nên học viên chỉ xin dữ liệu trong một phần phụ lục 

ñể không làm luận này vượt quá khung quy ñịnh. 
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CHƯƠNG 5.  PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ MÔ 
PHỎNG MAN-E 

5.1. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DUNG L ƯỢNG CHO 

MẠNG MAN-E CỦA VNPT  

5.1.1. Số liệu ñầu vào 

5.1.2. Tính dung lượng 

 1. Dung lượng thoại 

  -Dung lượng băng thông dùng cho dịch vụ thoại với codec là 

G.711 (64kbps) 

A1 = a1 x POTS port x CC x 126 (kbps)    

-Dung lượng băng thông dùng cho dịch vụ thoại với codec là 

G.729 (8kbps) 

A2 = a2 x POTS port x % CC x 39 (kbps)   

• Tổng dung lượng thoại: 

 A = A1 + A2 = [CC x (a1 x 126 + a2 x 39) / 1024 ] x POTS  

 A =   a x POTS    (Mbps) 

  Trong ñó: a = CC x (a1 x 126 + a2 x 39) / 1024 

 2. Dung lượng Internet 

• Sử dụng kết nối ADSL 2+ và SHDSL: 

Đối với khách hàng Residential: 

  B1’= CC1 x URr x bw1/1024 x (ADSL 2+ port + SHDSL port) 

        = b1 x DSL port (Mbps) 

Trong ñó : 

  b1 = CC1 x URr x bw1/1024 và DSL port  

       = ADSL 2+ port + SHDSL port 

Đối với khách hàng Bussiness: 

  B2’ = CC2 x URb x bw2/1024 x (ADSL 2+ port + SHDSL port) 

         = b2 x DSL port (Mbps) 



19 

 

Trong ñó : 

   b2 = CC2 x URb x bw2/1024 và DSL port 

        = ADSL 2+ port + SHDSL port 

Như vậy : 

   B1= B1’+B2’ = (b1+b2) x DSL port (Mbps) 

Trong ñó :  

   b1 = CC1 x URr x bw1/1024 ; b2 = CC2 x URb x bw2/1024 và  

   DSL port= ADSL 2+ port + SHDSL port 

• Sử dụng kết nối Ethernet: 

   B3 = CC3 x bw3/1024 x Ethernet port = b3 x Ethernet port (Mbps) 

Trong ñó : b3= CC3 x bw3/1024 

• Sử dụng kết nối VDSL2: 

   B4 = CC4 x bw4/1024 x VDSL2 port = b4 x VDSL2 port (Mbps) 

Trong ñó : b4= CC4 x bw4/1024 

Như vậy tổng băng thông dịch vụ Internet: 

B= B1 +B3 + B4 (Mbps) 

  3. Dung lượng VPN 

• Sử dụng kết nối ADSL 2+: 

   C1= cw1/1024 x URa x ADSL 2+ port x 70%  

       = c1 x ADSL 2+ port x 70% 

Trong ñó : c1 =  cw1/1024 x URa 

• Sử dụng kết nối SHDSL: 

C2= c2 x SHDSL port x 70% 

Trong ñó : c2= cw2/1024 

• Sử dụng kết nối Ethernet: 

C3= c3 x Ethernet port x 70% 

Trong ñó: c3= cw3 

• Sử dụng kết nối VDSL2: 
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C4= c4 x VDSL2 port 

Trong ñó: c4= cw4 

Như vậy tổng băng thông dịch vụ VPN: 

C= C1 + C2 + C3 + C4 (Mbps) 

 4. Dung lượng VoD 

• Sử dụng kết nối ADSL 2+: 

   D1= Su1 x dw1/1024 x URv1 x ADSL 2+ port  

       = d1 x ADSL 2+ port 

Trong ñó : d1 = Su1 x dw1/1024 x URv1 

• Sử dụng kết nối VDSL2 : 

       D2= Su2 x dw2/1024 x URv2 x VDSL2 port = d2 x VDSL 2 port 

            Trong ñó : d2 = Su2 x dw2/1024 x URv2 

Tổng băng thông sử dụng dịch vụ VoD : 

D= D1 + D2 (Mbps) 

5. Dung lượng IP/TV 

E= ew1/1024 x Ch (Mbps) 

6. Dung lượng thuê bao trên các thiết bị CES 

CS =  (A + B + C + D + E)      (Mbps) 

7. Tổng băng thông của 1 Ring Access 

R = ∑ CSi 

8. Băng thông yêu cầu tại Ring Core 

RC = ∑ RTj (Toàn bộ Phần lưu lượng của NodeCore ñấu nối 

lên NGN trục và toàn bộ Phần lưu lượng Internet của Ring Access 

chứa node core ñó) 

   9. Yêu cầu về khả năng chuyển mạch của thiết bị Carrier  

Ethernet Switch 

• Đối với Node Core:   

Node Core mà có kết nối trực tiếp lên mạng NGN trục: 
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S = ∑ RTj x 6 

F = S/(8*64) 

Node Core không có kết nối trực tiếp lên mạng NGN trục: 

S = RC x 6 

F = S/(8*64) 

• Các Node không thuộc Core: 

S = RT * 6 

F = S/(8*64) 

10.  Dung lượng kết nối liên tỉnh 

20% lưu lượng thoại và VPN và toàn bộ lưu lượng còn lại.  

5.2. MÔ PHỎNG MAN-E 

5.2.1 Mô phỏng trên giao diện phần mềm CES, RING 

PROGRAM 

Lưu ñồ thuật toán chia làm 3 bước: 

Bước 1: Xử lý dữ liệu CORE CES 
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Bước 2: Xử lý dữ liệu RING 

 
Bước 3: Xử lý dữ liệu ACCESS CES 
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5.2.2. Chương trình xây dựng mạng MAN-E dựa trên các 

công thức có sẵn 

Xây dựng sơ ñồ TP Hà Nội như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
a. Bước 1:  Tạo ra các Core Ring  
b. Bước 2: Tạo ra các vòng Ring thuộc các Core CES vừa tạo 

ra.  

c. Bước 3: Tạo ra các access  

d. Bước 4: Sau khi hoàn tất việc tạo trên, chương trình sẽ tự 

ñộng tính toán và hiển thị lưu lượng thoại, internet, lưu lượng thực 

tế… . 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Có thể nói mạng MAN-E là cuộc cách mạng mới của mạng 

viễn thông Việt Nam, hội tụ 2 mạng PSTN và Internet trên 1 nền IP 

thống nhất. MAN-E ñáp ứng nhu cầu hiện ñại của 1 mạng ña dịch vụ  

- Trên 1 nền IP duy nhất 

- Dịch vụ thoại IP giá rẻ 

- Dịch vụ tốc ñộ cao theo yêu cầu, mạng riêng ảo. 

  - Mở rộng các loại hình dịch vụ thống nhất cho tất cả các 

mạng viễn thông : thoại, máy tính, truyền hình, di dộng… 

   - Dịch vụ trên 1 nền IPTV cho tất cả các thiết bị người dùng 

có khả năng kết nối mạng : smartphone, TV, PC, laptop, Home 

Receiver… 

MAN là mạng viễn thông hiện ñại, nhiều triển vọng mở rộng 

kinh doanh cho nhà khai thác với hàng trăm ngàn dịch vụ ( như ñã có 

ở App store, AT&T, Sprint, Vodaphone, T-Mobil…).  

    Tuy nhiên ñể ñáp ứng yêu cầu trên, VN còn cần phát triển : 

1.Mạng truy nhập có tốc ñộ cao, ít nhất 2 Mbps cho từng 

thuê bao : ADSL 2+, di ñộng 3G-4G, cáp quang ñến nhà FTTH  

( Fiber to the Home ) 

2. Tăng tốc ñộ ñường trục trên MAN (VTN ñã có ñường trục 

QG 180 Gbps), trên ñường truyền Back Haul từ BTS ( RNC ) ñến 

chuyển mạch di ñộng 3G 

3. Xây dựng Trung tâm cung cấp nội dung Content Provider 

lớn có khả năng ký kết hợp tác quốc tế và hợp ñồng bản quyền với 

các nhà sản xuất nội dung trong nước và quốc tế ( ca sĩ, hãng phim, 

công ty truyền hình…) 

4. Nâng cấp khả năng bảo mật  
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5. Chuẩn bị cho ứng dụng ñiện toán ñám mây nhằm ứng 

dụng cho máy cá nhân nhỏ gọn hơn , rẻ hơn, không cần lưu trữ lớn 


