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MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn ñề tài : 

 Sự chuyển ñổi theo khuynh hướng hội tụ nhiều hệ thống 

mạng khác nhau trên nền toàn IP sẽ sớm trở thành hiện thực. Người 

dùng trong tương lai mong muốn có các dịch vụ ña phương tiện chất 

lượng cao, mang tính cá nhân, có khả năng tương tác thời gian thực 

mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị sử dụng. Điều này ñặt ra những yêu 

cầu mới cho kiến trúc hạ tầng mạng viễn thông. Trong bối cảnh ñó, 

IMS ñược xem như là một giải pháp hứa hẹn ñể thỏa mãn tất cả 

những mục tiêu kể trên cho một thế hệ mạng tương lai. 

 Hướng nghiên cứu về mạng theo kiến trúc IMS, hiện tại 

ñang là chủ ñề sôi ñộng ñược sự quan tâm của nhiều cá nhân, tổ chức 

và diễn ñàn trên thế giới. Các khuyến nghị, ñề xuất ñược ñưa ra hằng 

ngày càng thể hiện rõ như thế nào  sự quan tâm của giới khoa học 

dành cho IMS. 

Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu và ñưa ra mô hình IMS phù 

hợp với kiến trúc mạng VNPT hiện tại là cấp thiết  với việc kinh 

doanh và phát triển của VNPT. Đồng thời nó khẳng ñịnh vị thế của 

VNPT về phát triển bưu chính viễn thông và CNTT, ñủ sức cạnh 

tranh với các tập ñoàn viễn thông lớn. 

2. Mục ñích của ñề tài : 

Mục ñích nghiên cứu của ñề tài : 

•  Nghiên cứu kiến trúc phân hệ ña dịch vụ IMS 

•  Nghiên cứu ñề xuất mô hình và một số dịch vụ phù hợp ñể 

có thể triển khai thành công IMS trong mạng VNPT 

•  Nghiên cứu các chương trình thực hiện thoại trên nền IMS 

thông qua các IMS client. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 

•  Đối tượng nghiên cứu : 

� Nghiên cứu kiến trúc IMS ñược phát triển bởi 

3GPP, 3GPP2 và TISPAN 

� Nghiên cứu mô hình IMS phù hợp với mô hình 

mạng hiện tại của VNPT 

� Nghiên cứu một số ứng dụng IMS  

•  Phạm vi nghiên cứu : 

� Nghiên cứu mối quan hệ và tương tác giữa các 

thực thể trong IMS 

� Giải pháp IMS phù hợp với hiện trạng mạng 

VNPT 

� Xây dựng các thủ tục thực hiện dịch vụ trên nền 

IMS  

4. Phương pháp nghiên cứu : 

•  Nghiên cứu lý thuyết về phân hệ ña phương tiện IP. Xây 

dựng phân lớp  báo hiệu, ñiều khiển và dịch vụ theo kiến 

trúc IMS 

•  Phân tích, ñánh giá hiện trạng mạng VNPT, ñưa ra khuyến 

nghị cho mô hình IMS/VNPT 

•  Cài ñặt mô phỏng dịch vụ IMS client trên OpenIMSCore ( 

phát triển bởi FOKUS ) hoặc trên các mạng IMS thực tế... 

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

•  Đây là kiến trúc mới nhất trong mạng viễn thông, ñang 

ñược sự quan tâm của các công ty, tổ chức trên thế giới. 

•  Mô hình lần ñầu tiên ñược ñề xuất áp dụng vào mạng thực 

tế tại Viêt Nam 
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•  Có thể là hình mẫu áp dụng cho các mạng viễn thông khác 

trong nước cũng như ngoài nước. 

6. Kết cấu của luận văn : 

 Luận văn có cấu trúc gồm 4 chương :  

Chương 1 – Nghiên cứu tổng quan : Khái niệm về IMS và 

các tổ chức liên quan ñến việc chuẩn hóa cấu trúc IMS 

 Chương 2 – Cấu trúc IMS : Nghiên cứu cấu trúc IMS theo 

tiêu chuẩn 3GPP. 

Chương 3 – Lớp báo hiệu và ñiều khiển : Xây dựng lớp  

báo hiệu ñiều khiển và lớp dịch vụ theo kiến trúc IMS. Đưa ra các 

giao thức chủ yếu ñược dùng trong IMS.  

 Chương 4 – Nghiên cứu tri ển khai IMS trong mạng 

VNPT : Phân tích cấu trúc mạng VNPT hiện tại, ñề xuất và ñưa ra 

các khuyến nghị ñể xây dựng IMS phù hợp với mạng hiện tại của 

VNPT. Xây dựng chương trình mô phỏng dịch vụ thoại cơ bản trên 

IMS ñể ñảm bảo tính khả thi của giải pháp. 
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CHƯƠNG 1 

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

 

Chương này sẽ trình bày nguồn gốc khái niệm IMS và phân 

tích những cải tiến, nâng cấp của các phiên bản IMS từ phiên bản 

ñầu tiên IMS Release 5 ñến phiên bản hiện ñang ñược chuẩn hóa 

IMS Release 9.  

1.1 Khái niệm IMS 

1.2. Nguồn gốc khái niệm IMS 

1.2.1. Từ GSM tới 3GPP Release 7 

1.2.1.1 Phiên bản Release 99 của 3GPP 

 1.2.1.2 Bản Release 4 của 3GPP 

 1.2.1.3 3GPP Release 5,6,7 

1.2.2. Phân tích các tiêu chuẩn về IMS của 3GPP 

 1.2.2.1 Các tính năng IMS trong phiên bản Release 5 

 1.2.2.2 Các tính năng IMS trong phiên bản Release 6 

1.2.3. Nhận xét về vấn ñề lựa chọn phiên bản IMS 

Cấu trúc IMS ñược thực hiện với mục ñích tạo ra một nền 

tảng cung cấp dịch vụ ña phương tiện có khả năng hỗ trợ triển khai 

nhanh chóng các loại hình dịch vụ kết hợp các phương tiện thông tin 

khác nhau: thoại, văn bản, âm thanh và hình ảnh. Cấu trúc dựa trên 

giao thức ñiều khiển kết nối SIP có khả năng tạo ñiều kiện cho các 

bên thứ ba dễ dàng triển khai các dịch vụ ña phương tiện. Cấu trúc 

ñiều khiển dịch vụ này cũng tạo nền tảng cho việc hội tụ các hệ 

thống truy nhập cố ñịnh và di ñộng.   
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Để ñảm bảo triển khai thử nghiệm IMS với một số dịch vụ 

cơ bản thì các phần tử hệ thống IMS phải hỗ trợ phiên bản từ sau 

Release 6; nếu nhà khai thác muốn triển khai một số dịch vụ hội tụ 

(như VCC…) thì phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ Release 7; và muốn 

xây dựng một cấu trúc FMC thì cần bắt ñầu từ phiên bản Release 8.  

Tuy vậy, việc lựa chọn phiên bản IMS ñể triển khai cần phải có thêm 

thông tin về thời ñiểm triển khai; tương ứng với thời ñiểm triển khai 

này là vấn ñề về sự chín muồi về mặt công nghệ của các sản phẩm, 

thiết bị IMS của các nhà cung cấp trên thị trường viễn thông thế giới. 

Ngoài ra, khi lựa chọn phiên bản IMS của các sản phẩm thiết bị cũng 

cần xem xét thêm lộ trình phát triển của các sản phẩm thiết bị của 

các nhà cung cấp (vấn ñề tuân thủ và phù hợp với lộ trình chuẩn hóa 

các tiêu chuẩn IMS). Từ những phân tích như trên,  người thực hiện 

ñề tài khuyến nghị Tập ñoàn triển khai IMS bắt ñầu từ phiên bản tối 

thiểu là Release 6.  
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CHƯƠNG 2 

CẤU TRÚC IMS 

Chương 2 nghiên cứu mối quan hệ giữa các thực thể và các 

chức năng trong cấu trúc IMS. Phân tích các thực thể thực hiện chức 

năng ñiều khiển cuộc gọi, các chức năng về cơ sở dữ liệu, về tính 

cước, dịch vụ, chức năng hoạt ñộng liên mạng. 

2.1 Tổng quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-1 Cấu trúc phân lớp IMS 
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Cấu trúc phân lớp ñược xây dựng với mục tiêu tạo ra sự phụ 

thuộc tối thiểu giữa các lớp. Điều này sẽ có lợi khi thêm các mạng 

truy nhập mới vào hệ thống. 

2.2 Mô tả mối quan hệ các thực thể và các chức năng trong IMS 

Mục này phân tích các thực thể IMS và các chức năng cơ 

bản. Các thực thể chức năng trong IMS có thể chia thành 6 loại cơ 

bản: 

� Nhóm quản lý phiên và ñịnh tuyến (các thực thể 

CSCF) 

� Cơ sở dữ liệu (HSS, SLF) 

� Dịch vụ (máy chủ ứng dụng, MRFC, MRFP). 

� Các phần tử chức năng liên mạng (BGCF, 

MGCF, IMS-MGW, SGW) 

� Các bộ phận chức năng hỗ trợ (PDF, SEG, 

THIG) 

� Tính cước. 

2.2.1 Các thực thể thực hiện chức năng ñiều khiển cuộc gọi 

(CSCF) 

2.2.1.1 Bộ chức năng ñiều khiển phiên cuộc gọi uỷ quyền (P-

CSCF) 

P-CSCF là ñiểm kết nối, giao tiếp ñầu tiên của các thuê bao 

trong hệ thống IMS. Có nghĩa là tất cả lưu lượng báo hiệu SIP từ UE 

sẽ ñược gửi tới P-CSCF. 

2.2.1.2 Chức năng ñiều khiển phiên cuộc gọi tham vấn (I-

CSCF) 
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I-CSCF là ñiểm giao tiếp cho các kết nối tới thuê bao trong 

mạng của nhà khai thác 

2.2.1.3 Chức năng ñiều khiển phiên cuộc gọi phục vụ  

(S-CSCF) 

S-CSCF có nhiệm vụ xử lý ñăng ký dịch vụ, ra quyết ñịnh 

ñịnh tuyến, duy trì các trạng thái phiên dịch vụ và lưu trữ thông tin 

trạng thái dịch vụ 

 

 

Hình 2-2 S-CSCF ñịnh tuyến và tạo lập phiên IMS cơ bản 

 

2.2.2 Cơ sở dữ liệu 

2.2.3 Các chức năng dịch vụ  

2.2.4 Các chức năng hoạt ñộng liên mạng 
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2.2.5 Các thực thể tính cước 

2.2.5.1Cấu trúc tính cước online 

2.2.5.2 Cấu trúc tình cước offline 

2.2.6 Các thực thể GPRS 

2.2.6.1 Nút hỗ trợ dịch vụ GPRS (SGSN) 

2.2.6.2 Nút hỗ trợ cổng vào ra GPRS (GGSN) 
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CHƯƠNG 3 

LỚP BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHI ỂN 

Chương 3 tập trung ñi sâu nghiên cứu phân tích các phần tử 

mạng báo hiệu ñặt trong lớp dịch vụ và ñiều khiển. Mạng báo hiệu 

trên cơ sở giao thức SIP và Diameter cung cấp các chức năng báo 

hiệu IMS cơ bản cho việc ñiều khiển phiên và dịch vụ. 

3.1 Cấu trúc mạng bào hiệu và ñiều khiển theo kiến trúc IMS 

3.1.1 Khối ñiều khiển SIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-3 Cấu trúc phân lớp IMS theo 3GPP 

 

Các phần tử mạng báo hiệu IMS có thể ñược phân chia vào 4 nhóm : 

� Khối ñiều khiển SIP 

� Khối ñiều khiển dịch vụ 

� Khối tương tác IMS-PSTN/PLMN 

� Khối xử lý ña phương tiện 
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3.1.2 Cấu trúc tương tác IMS-PSTN/PLMN 

3.1.2.1 Phần tử BGCF 

BGCF lựa chọn mạng ñích trong trường hợp kết nối ra ngoài 

mạng CS 

3.1.2.2 Phần tử MGW 

Để kết nối dữ liệu giữa phân hệ IMS với các mạng khác 

3.1.2.3 Phần tử SGW 

Thực hiện chuyển ñổi báo hiệu hai chiều ở lớp truyền dẫn 

giữa lớp truyền dẫn dựa trên SS7 của các mạng trước phiên bản R4 

tới lớp truyền dẫn dựa trên IP sau phiên bản R99 

3.1.3 Khối ñiều khiển dịch vụ 

3.1.4 Khối ñiều khiển ña phương tiện 

3.2 Các giao thức báo hiệu và ñiều khiển trong mạng IMS 

3.2.1 Giao thức SIP ( Session Initial Protocol ) 

3.2.1.1 Đặc ñiểm cơ bản của SIP 

3.2.1.2 Giao thức SIP trong IMS 

3.2.2 Giao thức Diameter (Dx/Cx/SH) 

Diameter Extensions 

(SH, CX, RO, Rf, etc.) 

Diameter Base Protocol 

SCTP/TCP 

IP 

Hình 3-4 Cấu trúc của giao thức Diameter 
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Giao thức Diameter cung cấp các khả năng sau: 

� Sự phân phát các cặp giá trị thuộc tính AVP 

(Attribute Value Pair) 

� Sự nhận thực người dùng và khả năng ñiều 

chỉnh 

� Thông báo lỗi 

� Các dịch vụ cơ bản cần cho ứng dụng ví dụ như 

quản lý các phiên người dùng hoặc sự thanh toán cước 

3.2.3 Một số giao thức khác 

• Megaco/MGCP 

•  RTP/RTCP 

• BICC 

• Megaco/H.248 

• SIP-T  

• H.323  

• MGCP  

• ISUP  

• INAP  
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Hình 3-5 Giao thức báo hiệu SIP và DIAMETER                               

trong cấu trúc IMS  
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CHƯƠNG 4 

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI IMS TRONG M ẠNG VNPT 

Nội dung chương 4 là phân tích hiện trạng mạng VNPT, ñể 

từ ñó ñưa ra các yêu cầu chung khi xây dựng cấu trúc IMS cho phù 

hợp với thực tế. Đồng thời ñề xuất cấu trúc cũng như lộ trình ñể triển 

khai IMS áp dụng vào mạng VNPT. Thực hiện mô phỏng cuộc gọi 

SIP trên nền IMS ñể ñảm báo tính khả thi khi áp dụng mô hình vào 

mạng  VNPT. 

4.1 Định hướng xây dựng kiến trúc trong mạng VNPT 

4.1.1 Cấu trúc hiện trạng mạng NGN-VNPT 

4.1.2 Yêu cầu chung khi xây dựng IMS 

4.1.3 Đề xuất cấu trúc mạng IMS 

4.1.3.1 Lớp ứng dụng dịch vụ 

4.1.3.2 Lớp báo hiệu và ñiều khiển 

4.1.3.3 Lớp truyền tải và truy nhập 

4.2 Đề xuất lộ trình tri ển khai IMS  

4.2.1 Giai ñoạn chuẩn bi 

4.2.2 Giai ñoạn I 

� Xây dựng mạng IMS với các thành phần cơ bản 

gồm: I/P/S-CSCF, HSS, AS. 

� Mạng IMS xây dựng ñộc lập với mạng NGN 

cung cấp các dịch vụ cơ bản như mạng NGN hiện tại của 

VNPT. Sử dụng lại hạ tầng IP của mạng NGN, test dịch vụ 

và ñưa dịch vụ cung cấp cho khách hàng 
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Hình 4-2  Kiến trúc mạng IMS/VNPT 

4.2.3 Giai ñoạn II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-3 Tương tác giữa IMS và mạng hiện tại 
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� Tương tác giữa Sotfswich HiE9200 với Core 

IMS (I/P/S-CSCF) 

� Thêm các dịch vụ SIP cơ bản: duy trì các khách 

hàng trước ñó và thâm nhập thêm các khách hàng mới, các 

dịch vụ SIP cơ bản có thể gia tăng nhanh chóng ñưa ra và 

phân phát bởi triển khai máy chủ ứng dụng mới. IMS ñưa ra 

giao diện ISC riêng, là giao diện SIP cơ bản cho giao diện tới 

máy chủ ứng dụng. Sử dụng những xây dựng này, nhiều máy 

chủ ứng dụng từ nhiều nhà sản xuất có thể liên kết với nhau 

trên giao diện IMS ISC. Ứng dụng máy chủ có thể nhanh 

chóng ñưa ra dịch vụ mới. 

4.2.4 Giai ñoạn III 

Hoàn chỉnh việc hội tụ mạng cố ñịnh và di ñộng. Chuyển tới 

hội tụ cố ñịnh/di dộng FMC, một nhà cung cấp dịch vụ có thể giải 

quyết nhiều thương mại cần liên quan tới ñưa ra “triple play on 

move”. 

4.3 Mô phỏng dịch vụ 

Để có cái nhìn thực tế về việc triển khai IMS trong mạng 

VNPT, chúng ta sẽ thực hiện mô phỏng các dịch vụ thoại giữa các 

Client . Với khuôn khổ ñiều kiện cho phép, việc mô phỏng sẽ ñược 

thực hiện tại LAB của Alcatel-Lucent. 
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 4.3.1 Mô phỏng dịch vụ giữa thuê bao SIP – SIP 

 

 

 

 

 

  

Hình 4-4 : Sơ ñồ mô tả tiến trình thực hiện cuộc gọi từ thuê bao 

SIP ñến thuê bao SIP 

  

Hình 4-6 : Cuộc gọi thành công giữa thuê bao SIP 

3900002 ñến thuê bao SIP 3900004 
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originating service s.
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11 deliver INVITE to P -CSCF at which User B’s PU ID is
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11 deliver INVITE to P -CSCF at which User B’s PU ID is
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12 send AAR for Call Adm ission Contro l12 send AAR for Call Adm ission Contro l

13 allocate med ia p ort on ABGW13 allocate med ia p ort on ABGW

14 deliver INVITE to UE (UE-B) at which User B’s PU ID is
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14 deliver INVITE to UE (UE-B) at which User B’s PU ID is
reg istered 
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Hình 4-8 : Sơ ñồ mô tả tiến trình thực hiện cuộc gọi từ thuê bao 

SIP ñến thuê bao PSTN/VNPT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4-9: Cuộc gọi thành công từ thuê bao SIP ñến thuê bao 

PSTN/VNPT 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

1. Lợi ích của IMS 

 IMS, tạm dịch là phân hệ ña phương tiện IP, không ñơn thuần là 

một nền tảng dịch vụ (service plaform) mà là một kiến trúc mạng 

dùng ñể thao tác, quản lý và ñiểu khiển các dịch vụ ña phương tiện 

ñến người dùng cố ñịnh và di ñộng. IMS ñịnh nghĩa một lớp quản lý 

dịch vụ chung cho tất cả các loại hình dịch vụ ña phương tiện, ñộc 

lập với loại hình mạng truy nhập mà người dùng ñang kết nối.IMS 

xây dựng trên nền mạng lõi IP và cho phép nhiều mạng truy nhập 

khác, bao gồm cả mạng di ñộng lẫn mạng cố ñịnh, kết nối với nhau 

thông qua lớp dịch vụ chung ñể cung cấp các gói dịch vụ hội tụ. 

 Ngày nay Internet ñã trở thành một phần cuộc sống của hơn 

15% số dân trên trái ñất. Internet cung cấp phương thức ñể mọi 

người có thể liên lạc, trao ñổi, tuơng tác và làm việc cùng với nhau. 

Nếu như các mạng truyền tải dữ liệu không cần thời gian thực ñược 

sử dụng chủ yếu trong thế hệ Internet ñầu tiên thì ngày nay các dịch 

vụ thời gian thực (hoặc gần thực) với chất lượng dịch vụ QoS cao 

ngày càng ñược phát triển rộng rãi. Sự chuyển ñổi theo khuynh 

hướng hội tụ nhiều hệ thống mạng khác nhau trên nền toàn IP sẽ sớm 

trở thành hiện thực. Trong bối cảnh ñó, người dùng trong tương lai 

mong muốn có các dịch vụ ña phương tiện chất lượng cao, mang tính 

cá nhân, có khả năng tương tác thời gian thực mọi lúc mọi nơi trên 

mọi thiết bị sử dụng. Điều này ñặt ra nhữnng yêu cầu mới cho kiến 

trúc hạ tầng mạng viễn thông. Trong bối cảnh ñó, IMS ñược xem như 
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là một giải pháp hứa hẹn ñể thỏa mãn tất cả những mục tiêu kể trên 

cho một thế hệ mạng tương lai. 

 Một trong những mục ñích ñầu tiên của IMS là giúp cho việc 

quản lý mạng trở nên dễ dàng hơn bằng cách tách biệt chức năng 

ñiều khiển và chức năng vận tải thông tin. Một cách cụ thể, IMS là 

một mạng phủ (overlay), phân phối dịch vụ trên nền hạ tầng chuyển 

mạch gói. IMS cho phép chuyển dần từ mạng chuyển mạch kênh 

sang chuyển mạch gói trên nền IP , tạo thuận lợi cho việc quản lý 

mạng thông tin. Việc kết nối giữa mạng cố ñịnh và di ñộng ñã góp 

phần vào tiến trình hội tụ mạng viễn thông trong tương lai. IMS cho 

phép người dùng có thể sử dụng một hay nhiều loại thiết bị khác 

nhau, di chuyển từ mạng này sang mạng khác mà vẫn có thể dùng 

cùng một dịch vụ. 

 Kiến trúc IMS cung cấp nhiều giá trị gia tăng cho nhà cung cấp 

mạng, người phát triển ứng dụng, người cung cấp dịch vụ cũng như 

người sử dụng các thiết bị ñầu cuối. Kiến trúc IMS giúp các dịch vụ 

mới ñược triển khai một cách nhanh chóng với chi phí thấp. IMS 

cung cấp khả năng tính cước phức tạp hơn nhiều so với hệ thống tài 

khoản trả trước hay trả sau, ví dụ như việc tính cước theo từng dịch 

vụ sử dụng hay phân chia cước giữa các nhà cung cấp dịch vụ và nhà 

cung cấp mạng. Khách hàng sẽ chỉ nhận một bảng tính cước phí duy 

nhất từ một nhà cung cấp mạng thường trú. IMS hứa hẹn mang ñến 

nhiều dịch vụ ña phương tiên, giàu bản sắc theo yêu cầu và sở thích 

của từng khách hàng, do ñó tăng sự trải nghiệm của khách hàng 

(customer experience). 

 Với IMS, nhà cung cấp mạng sẽ không chỉ làm công tác truyền 

tải thông tin một cách ñơn thuần mà trở thành tâm ñiểm trong việc 
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phân phối dung lượng thông tin trong mạng, ñóng vai trò quan trọng 

trong việc ñảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như kịp thời thay ñổi ñể 

ñáp ứng các tình huống khác nhau của khách hàng. 

 Tóm lại, IMS tạo thuận lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ trong 

việc xây dựng và triển khai các ứng dụng mới, giúp nhà cung cấp 

mạng giảm chi phí triển khai, vận hành và quản lý, ñồng thời tăng lợi 

nhuận nhờ các dịch vụ mới. Và cuối cùng IMS mang lại những dịch 

vụ mới hướng ñến sự tiện lợi cho khách hàng. 

 

2. Nhược ñiểm của IMS 

 Về mặt kinh doanh, IMS ñang thiếu một mô hình kinh doanh có 

sức thuyết phục ñể các nhà cung cấp mạng chấp nhận triển khai IMS. 

Điểm nối bật của IMS là hướng ñến một mô hình mạng hội tụ. Tuy 

nhiên, ñiều này không dễ dàng thuyết phục một nhà cung cấp mạng 

triển khai IMS. Với IMS, khách hàng ñăng ký với một nhà cung cấp 

mạng (network operator) có thể dùng dịch vụ của nhiều nhà cung cấp 

dịch vụ (service providers) khác nhau. Do vậy, IMS sẽ dẫn ñến sự 

cạnh tranh giữa nhà cung cấp mạng và những nhà cung cấp dịch vụ 

nội dung của thế giới Internet (Microsoft, Google…). Thay vì tăng 

thêm lợi nhuận nhờ các dịch vụ giá trị gia tăng, nhà cung cấp mạng 

có thể sẽ phải chịu thất bại trong việc cạnh tranh với các nhà cung 

cấp dịch vụ khác. Do vậy, nhiều nhà cung cấp mạng ñang còn rất dè 

dặt khi quyết ñịnh triển khai IMS. Đây là một vấn ñề mang tính 

chiến lược chứ không phải là một vấn ñề về công nghệ. 

 Về mặt kỹ thuật, một trong những ñiểm yếu mà nhiều người 

nhắc ñến nhiều nhất là tính bảo mật của IMS. Trong các yếu tố về 

bảo mật có thể kể ñến các vấn ñề liên quan ñến quản lý nhận dạng 



 24 

người dùng bao gồm các lỗi như Call ID spoofing, ăn cắp ID, tấn 

công DoS/DDoS, spam. Điểm yếu bảo mật nằm ở thiết bị SIP vì nó 

chưa có một cơ chế chứng thực tốt như trong mạng thông tin di ñộng 

tế bào (ví dụ bảo mật qua SIM). Thêm vào ñó là sự hội tụ giữa nhiều 

loại hình mạng cũng gây không ít khó khăn trong việc quản lý bảo 

mật. Hiện tại, Release 8 của 3GPP ñang xem xét một cách nghiêm 

túc vấn ñề bảo mật này. 

 Về mặt ứng dụng, IMS hướng ñến hội tụ, hướng ñến việc nhiều 

hệ thống, nhiều mạng có thể tương vận với nhau. Tuy nhiên, ñây 

cũng chính là một khó khăn mà IMS ñang gặp phải. Việc các thiết bị 

có nguồn gốc từ nhiều nhà sản xuất khác nhau có thể tương vận ñược 

với nhau không phải là một ñiều dễ dàng. Bên cạnh ñó, nhiều giao 

thức cũng chưa ñược chấp nhận và triển khai rộng rãi, ví dụ như 

trường hợp của giao thức DIAMETER. 

 Về mặt dịch vụ, IMS chỉ tập trung ñến quản lý dịch vụ, do ñó 

thiếu các ứng dụng “hấp dẫn” mang ñặc thù riêng của IMS. Đa phần 

các dịch vụ mà IMS hiện ñang hỗ trợ ñiều có thể thực hiện ñược 

không cần ñến IMS (ví dụ sử dụng SIP). Hệ thống IMS khá phức tạp 

và chi phí ñể triển khai một hệ thống như thế là không nhỏ. Bên cạnh 

ñó, hiện chưa có giải pháp cho việc chuyển tiếp dần từ mạng hiện tại 

lên IMS . Và một câu hỏi ñặt ra là liệu các nhà cung cấp mạng có thể 

sử dụng lại những dịch vụ ñã tồn tại mà không cần phải thay ñổi quá 

nhiều.IMS hướng ñến dịch vụ ña phương tiện, tuy nhiên tính ñến thời 

ñiểm này các dịch vụ như P2P, IPTV, VPN còn chưa ñược tích hợp 

và chuẩn hóa trên nền IMS. 

 Về chất lượng dịch vụ, mặc dù IMS nhắm ñến việc ñảm bảo 

chất lượng dịch vụ nhưng việc ñảm bảo chất lượng dịch vụ khi 
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chuyển ñổi từ loại hình mạng này sang loại hình mạng khác (trong 

môi trường mạng hội tụ), hay từ mạng của nhà cung cấp mạng này 

sang mạng của nhà cung cấp mạng khác vẫn còn là một vấn ñế chưa 

ñược giải quyết. Kiến trúc IMS thiếu một thực thể trung tâm ñể quản 

lý tài nguyên chung. Bài toán quản lý di ñộng, chuyển giao giữa 

nhiều loại hình mạng khác nhau, cũng ñặt ra những khó khăn nhất 

ñịnh cho việc cung cấp quản lý dịch vụ IMS. 

 

3. Kết luận 

 Từ một số trình bày khái quát về ñịnh hướng phát triển của 

mạng NGN trên thế giới cũng như khả năng áp dụng vào mô hình tổ 

chức của Tập ñoàn bưu chính viễn thông VNPT, có thể rút ra một số 

kết luận sau: 

� Mạng thoại và mạng dữ liệu hiện tại sẽ phát triển 

và hội tụ thành mạng NGN.  

� Mạng NGN với kiến trúc mở phân lớp sẽ ñáp 

ứng ñược các yêu cầu các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ 

: mềm dẻo khi thêm các dịch vụ mới vào khi có nhu cầu, tốc 

ñộ thương mại hoá nhanh với các dịch vụ ñem lại nhiều lợi 

nhuận, chi phí ñiều hành thấp, khả năng mở rộng dễ dàng, 

chất lượng thoại và dữ liệu theo yêu cầu trên một mạng duy 

nhất. 

� Xu hướng hội tụ mạng cố ñịnh và di ñộng FMC 

với lõi IMS chung ñã ñạt ñược s ự thống nhất cao giữa các tổ 

chức ñịnh chuẩn, các nhà sản xuất thiết bị cũng như các nhà 
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khai thác. Tuy nhiên các ñịnh chuẩn vẫn cần có thêm thời 

gian ñể hoàn thiện.  

� Mạng NGN hiện tại của VNPT cần ñược mở 

rộng và nâng cấp ñể ñáp ứng nhu cầu. Có thể tách riêng hoàn 

toàn việc mở rộng ñể ñáp ứng nhu cầu trước mắt với việc 

xây dựng một mạng NGN hoàn toàn mới theo các khuyến 

nghị mới nhất, ñầy ñủ nhất của các tổ chức ñịnh chuẩn quốc 

tê.  

� Do có sự phát triển không cân ñối và nhu cầu 

không ñồng ñều về dung lượng, dịch vụ tại các khu vực nên 

cần có một kế hoạch xây dựng, triển khai linh hoạt ñảm bảo 

sử dụng lại thiết bị NGN ñã ñược triển khai ñể bảo vệ ñầu tư.  

� Cần nhanh chóng ñầu tư phát triển dịch vụ ñồng 

thời với việc cung cấp một hạ tầng tốt ñể có thể xã hội hoá 

việc phát triển dịch vụ, giữ vững vai trò là nhà cung cấp dịch 

vụ viễn thông chủ ñạo tại Việt Nam, sẵn sàng cho hội nhập 

và cạnh tranh thắng lợi . 

 


