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          MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Một yêu cầu quan trọng của mạng 3G UMTS là hỗ trợ nhiều 

dịch vụ ñồng thời trên cùng một thiết bị ñầu cuối. Các ứng dụng yêu 

cầu các thông số về băng thông, ñộ trễ, biến ñộng trễ, tỉ lệ mất gói 

khác nhau vì vậy mạng phải có các cơ chế xử lý thích hợp ñối với 

từng loại dịch vụ ñảm bảo chất lượng dịch vụ. 

Tại Việt Nam, mạng 3G UMTS ñã bắt ñầu ñược ñưa vào vận 

hành khai thác, các dịch vụ khác nhau ñã ñược các nhà khai thác giới 

thiệu tới khách hàng. Để ñảm bảo sự hài lòng của khách hàng, các 

nhà khai thác phải chú ý tới hệ thống giám sát chất lượng dịch vụ. 

Đảm bảo chất lượng dịch vụ sẽ là yếu tố quyết ñịnh ñể nâng cao uy 

tín và khả năng thu hút khách hàng ñối với một nhà mạng. 

2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài 

Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp ñảm bảo QoS mạng UMTS” 

ñược thực hiện nhằm mục ñích nghiên cứu các cơ chế, các giao thức 

và các giải pháp ñảm bảo QoS trong mạng UMTS. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu: 

- Kiến trúc mạng, các thành phần chức năng, các giao 

thức và giao diện trong mạng UMTS. 

- Các tiêu chuẩn QoS theo 3GPP. 

� Phạm vi nghiên cứu: 

- Các giải pháp ñảm bảo QoS trong mạng 3G UMTS. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 
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� Thu nhập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan ñến 

ñề tài. 

� Phân tích các giải pháp ñảm bảo QoS trong mạng UMTS 

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

� Đề tài ñưa ra ñược các giải pháp ñảm bảo QoS trong mạng 

UMTS. 

� Khả năng ứng dụng các giải pháp QoS thực tế của các 

mạng UMTS tại Vi ệt Nam. 

6. Kết cấu luận văn: 

Kết cấu luận gồm các phần chính sau ñây: 

�   Mở ñầu 

�   Chương 1: Tổng quan về mạng UMTS 

�   Chương 2: Kiến trúc QoS trong mạng UMTS 

�   Chương 3: Quản lý QoS trong mạng truy nhập UTRAN 

�   Chương 4: Quản lý QoS trong mạng lõi và mạng Backbone 

�   Chương 5: Mô phỏng một số cơ chế QoS trong mạng lõi và 

mạng UTRAN 
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CHƯƠNG 1  TỔNG QUAN VỀ MẠNG 3G UMTS 

1.1 Tổng quan 

1.2 Những khái niệm cơ bản về QoS 

1.2.1 Định nghĩa QoS 

QoS ñược ñịnh nghĩa như sau: "QoS là các yếu tố ảnh hưởng 

ñến hiệu năng của dịch vụ, nó xác ñịnh mức ñộ hài lòng của khách 

hàng ñối với dịch vụ" hoặc "QoS là mức ñộ mà nhà cung cấp dịch vụ 

có thể cung cấp cho khách hàng theo hợp ñồng ñã ñược cam kết". 

1.2.2 Bốn quan ñiểm về QoS 

Yêu cầu QoS của khách hàng: chỉ ra mức chất lượng cần thiết 

của một dịch vụ nào ñó. 

QoS dự kiến ñược cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ: chỉ ra 

mức chất lượng sẽ ñược cung cấp cho khách hàng. 

QoS thực tế ñược cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ: chỉ ra 

mức chất lượng thực tế ñược ñưa ñến khách hàng. 

QoS theo ñánh giá của khách hàng: thể hiện mức chất lượng 

theo nhận ñịnh chủ quan của khách hàng và thường ñược thể hiện 

theo mức thỏa mãn của khách hàng. 

1.3 Đặt vấn ñề 

Nghiên cứu các cơ chế QoS từ ñầu cuối ñến ñầu cuối trong 

mạng UMTS bao gồm các thành phần sau ñây: 

• Các cơ chế QoS trong mạng truy nhập vô tuyến UTRAN 

thông qua các thuật toán quản lý tài nguyên vô tuyến 

RRM. 
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• Các cơ chế QoS trong mạng lõi UMTS và mạng 

Backbone. 

 

1.4 Cấu trúc mạng UMTS 

Hình 1.2 Kiến trúc phát hành 3GPP R3 

Mạng UMTS R3 ñược thể hiện trên hình 2.1 bao gồm ba 

phần: thiết bị di ñộng UE, mạng truy nhập vô tuyến mặt ñất UTRAN, 

mạng lõi CN.   

1.5 Các giao diện 

• Giao diện Cu. Giao diện Cu là giao diện chuẩn cho các card 

thông minh.  

• Giao diện Uu. Giao diện Uu là giao diện vô tuyến của 

WCDMA trong UMTS.  

• Giao diện Iu. Giao diện Iu kết nối UTRAN và CN.  

• Giao diện Iur. Đây là giao diện RNC-RNC.  

• Giao diện Iub. Giao diện Iub nối nút B và RNC. 

1.6 Ngăn xếp giao thức UMTS 

1.6.1 Ngăn xếp giao thức mặt phẳng người sử dụng 

Ngăn xếp giao thức mặt phẳng người sử dụng ñược minh họa 

trên hình 1.3 bao gồm các lớp L1, MAC, RLC và PDCP. 
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Hình 1.3 Ngăn xếp giao thức mặt phẳng người sử dụng 

1.6.2 Ngăn xếp giao thức mặt phẳng ñiều khiển 

Hình 1.4 Ngăn xếp giao thức mặt phẳng ñiều khiển 

1.7 Kiến trúc giao thức trên giao diện vô tuyến và các kênh UMTS 

1.7.1 Kiến trúc ngăn xếp giao thức của giao diện vô tuyến UMTS 

Ngăn xếp giao thức của giao diện vô tuyến bao gồm 3 lớp giao thức: 

• Lớp vật lý L1: Đặc tả các vấn ñề liên quan ñến giao diện vô 

tuyến như ñiều chế và mã hóa, trải phổ v.v.. 

• Lớp liên kết nối số liệu L2: Lập khuôn số liệu vào các khối số 

liệu và ñảm bảo truyền dẫn tin cậy giữa các nút lân cận hay các 

thực thể ñồng cấp 
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• Lớp mạng L3: Đặc tả ñánh ñịa chỉ và ñịnh tuyến 

 

1.7.2  Các kênh WCDMA UMTS 

Các kênh của WCDMA ñược chia thành các loại kênh sau ñây: 

• Kênh vật lý PhCH.  

• Kênh truyền tải TrCH. 

• Kênh Logic LoCH. 

1.8 Tổng quan truy nhập gói tốc ñộ cao HSPA 

1.8.1 Kiến trúc ngăn xếp giao thức triên giao diện vô tuyến 

Hình 1.11 Kiến trúc giao diện vô tuyến HSDPA và HSUPA 

1.8.2 Truy nhập gói tốc ñộ cao ñường xuống HSPDA 

 Đặc ñiểm chủ yếu của HSDPA là truyền dẫn kênh chia sẻ. 

Trong truyền dẫn kênh chia sẻ, một bộ phận của tổng tài nguyên vô 

tuyến ñường xuống khả dụng trong ô (công suất phát và mã ñịnh 

kênh trong WCDMA) ñược coi là tài nguyên chung ñược chia sẻ 

ñộng theo thời gian giữa các người sử dụng. 
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Hình 2.11. Cấu trúc thời gian-mã của HS-DSCH 

Kết luận: 

Chương này ñã mô tả khái quát cấu trúc mạng 3G UMTS với 

phát hành R3 ñồng thời cũng trình bày các giao thức sử dụng trong 

mạng UMTS. Trên giao diện vô tuyến ñể truyền thông tin, các lớp 

cao phải chuyển thông tin qua lớp MAC ñến lớp vật lý bằng cách sử 

dụng các kênh logic. MAC sắp xếp các kênh này lên các kênh truyền 

tải trước khi ñưa ñến lớp vật lý ñể lớp này sắp xếp chúng lên các 

kênh vật lý. Cùng với sự bùng nổ của các dịch vụ băng thông rộng, 

một cải tiến trong mạng 3G UMTS ra ñời ñó là truy nhập gói vô 

tuyến tốc ñộ cao HSPA với tốc ñộ lên tới 14,4Mb/s. Đây  ñược coi 

như công nghệ 3.5G và ñược giới thiệu ở phần cuối của chương. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC QoS TRONG MẠNG UMTS 

2.1 Hỗ trợ QoS 

Cấu trúc tiêu chuẩn QoS từ ñầu cuối ñến ñầu cuối ñược thể 

hiện trên hình 2.1. Dịch vụ kênh mang ñịnh nghĩa các cơ chế hỗ trợ 

QoS.  

Hình 2.1 Kiến trúc QoS 

2.2 Các lớp QoS trong mạng UMTS 

UMTS ñịnh nghĩa 4 lớp dịch vụ QoS: lớp hội thoại, lớp 

luồng, lớp tương tác, và lớp nền. Điểm khác nhau cơ bản giữa 4 lớp 

dịch vụ này ñó là ñộ nhạy cảm của chúng ñối với trễ gói tin 

2.3 Các thực thể quản lý QoS trong mạng UMTS 

2.3.1 Chức năng quản lý QoS trong mặt phẳng ñiều khiển 

Chức năng quản lý QoS trong mặt ñiều khiển bao gồm nhiều 

chức năng thực hiện các nhiệm vụ: quản lý, dịch và ñiều khiển các 

yêu cầu của ñối tượng sử dụng và tài nguyên mạng. 
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2.3.2 Chức năng quản lý QoS trong mặt phẳng người dùng 

Chức năng quản lý QoS trong mặt phẳng người dùng có nhiệm 

vụ báo hiệu QoS và giám sát các luồng lưu lượng phía ñối tượng sử 

dụng nhằm mục ñích ñảm bảo lưu lượng ñược truyền trong mạng với 

giới hạn các tham số QoS ñã ñược thoả thuận trong mạng UMTS. 

2.4 Các cơ chế QoS trong mạng UMTS 

2.4.1 Hồ sơ QoS 

Một hồ sơ QoS là tập hợp các yêu cầu QoS ñược sử dụng ñể 

thiết lập một dịch vụ kênh mang UMTS. 

2.4.2 Mẫu luồng lưu lượng TFT 

Một TFT là một tập các nguyên tắc cho mạng UMTS dùng ñể 

xác ñịnh một luồng ñảm bảo yêu cầu QoS.  

2.4.3 Thủ tục báo hiệu phiên PDP 

2.4.3.1 Thủ tục kích hoạt phiên PDP thứ cấp 

2.4.3.2 Thủ tục kích hoạt phiên PDP thứ cấp 

2.4.3.3 Thủ tục thay ñổi phiên PDP 

Kết luận: 

Thông qua tổng quan về các ñặc tả QoS trong mạng UMTS 

chúng ta có thể thấy rằng 3GPP ñã cung cấp một nhóm các tiêu 

chuẩn ñầy ñủ cho các dịch vụ UMTS và các thuộc tính trên các lớp 

dịch vụ kênh mang cũng như các thực thể chức năng, thủ tục báo 

hiệu QoS. 
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CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ QoS TRONG MẠNG TRUY NHẬP 

3.1 Điều khiển chấp nhận kết nối 

Trường hợp quá tải ñược ñịnh nghĩa bởi: 

PTotal = PNGB+PGB > PTarget + Offset                                                  (3.1) 

• PTotal  là tổng công suất phát trong ô bằng tổng công suất của 

dịch vụ yêu cầu tốc ñộ tối thiểu GB và dịch vụ không yêu 

cầu tốc ñộ tối thiểu NGB. 

• PTarget + Offset  là ngưỡng quá tải. 

Các kênh mang dịch vụ không yêu cầu tốc ñộ tối thiểu NGB luôn 

ñược chấp nhận trong khi ñó lưu lượng GB sẽ không ñược chấp nhận 

nếu (3.1) xảy ra hoặc:                  PGB + ∆ PGB  > PTarget                            (3.2)                                                                             

Với: ∆ PGB  là công suất ước lượng tăng lên nếu kết nối mới ñược 

chấp nhận. 

∆ PGB  cho ñường xuống có thể ñược tính bằng công suất khởi tạo 

một kết nối mới: 

 

       (3.3) 

 

Với:       ρ  là Eb/N0 yêu cầu. 

R là tốc ñộ tối ña yêu cầu. 

CPICHtxp ,   là công suất của kênh hoa tiêu trong cell. 

cρ  là năng lượng chip trên nhiễu Ec/N0. 

W là tốc ñộ chip (3.84 Mchip/s). 

α  là hệ số trực giao bộ mã (α =1 trực giao hoàn toàn). 

Đối với ñường lên  có thể ñược tính bởi: 

                      (3.4) 
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Với: β  là trọng số ñược thiết lập bởi các nhà khai thác. 

 η  là hệ số tải ñường lên và ñược cho bởi: 

 

                              (3.5) 

 

Trong ñó: Iown là công suất thu từ các user trong cell. 

 Ioth là công suất thu từ các user thuộc cell xung quanh. 

L∆  có thể ñược xấp xỉ bằng: 

 

                               (3.6) 

 

 

3.2 Điều khiển công suất 

Điều khiển công suất nhằm mục ñích duy trì tỉ số tín hiệu trên 

nhiễu ở mức cho phép. .Có hai kiểu ñiều khiển công suất: 

• Điều khiển công suất vòng mở 

• Điều khiển công suất vòng kín. 

• Điều khiển công suất vòng bên ngoài. 

3.3  Điều khiển tắt nghẽn 

Một chức năng quan trọng của việc quản lý tài nguyên vô 

tuyến là ñảm bảo hệ thống không bị quá tải và hoạt ñộng ổn ñịnh. 

Nếu quá tải xảy ra chức năng ñiều khiển quá tải sẽ nhanh chóng ñưa 

hệ thống trở lại hoạt ñộng trạng thái an toàn. 

3.4 Điều khiển chuyển giao 

3.4.1 Chuyển giao cứng 

Chuyển giao cứng HHO: khi thực hiện HO ñến một nút B 

khác, kết nối ñến nút B cũ ñược giải phóng.  

P
II

RxTotal

othown
+

=η

R
W

L

ρ+
=∆

1

1
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3.4.2 Chuyển giao mềm/ mềm hơn 

Chuyển giao mềm (hoặc mềm hơn) sử dụng nhiều kết nối từ 

một UE ñến nhiều nút B. 

3.5 Lập lịch gói 

3.5.1 Lập lịch công bằng băng thông FT 

Trong trường hợp lập lịch công bằng băng thông, công suất 

chưa sử dụng ñược chia sẻ ñồng ñều băng thông giữa các tải dịch vụ 

khác nhau trong một chu kỳ lập lịch.  

3.5.2 Lập lịch công bằng về tài nguyên 

Trong trường hợp lập lịch công bằng về tài nguyên, tất cả các 

yêu cầu dung lượng nhận ñược cùng một mức công suất và tốc ñộ bit 

của kết nối phụ thuộc vào tỉ số tín hiệu trên nhiễu SIR của UE. 

3.6 QoS trong HSPDA 

3.6.1 Thông tin QoS ñược cung cấp cho lớp MAC-hs 

Hình 3.6 Trao ñổi thuộc tính QoS giữa RNC và Node B                                             
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3.6.2 Thiết lập các thông số QoS HSDPA 

Khi một kênh HS_DSCH ñược chọn cho một thuê bao mới, 

thuật toán ñiều khiển chấp nhận kết nối của RNC sẽ thiết lập giá trị 

SPI, DT và MAC-hs GBR.  

3.6.3 Chỉ ñịnh công suất HSDPA 

Quỹ công suất ñường xuống từ RNC ñược minh họa trong 

hình 3.7 

Hình 3.7 Chỉ ñịnh công suất HSDPA 

3.6.4 Chọn kiểu kênh và ñiều khiển chấp nhận kết nối 

Điều khiển chấp nhận kết nối sẽ quyết ñịnh khi nào DCH 

hoặc HS-DSCH ñược chỉ ñịnh cho một RAB dựa vào kiểu dịch vụ 

yêu cầu. 

Một kết nối GB HSPDA với mức ưu tiên k ñược chấp nhận nếu:   

            (3.9) 

  

 với       PHSPDA là công suất truyền dẫn HSPDA ñược chỉ ñịnh. 

Pnew là công suất yêu cầu cho kết nối mới. 

PHS-SCCH là công suất ước lượng yêu cầu kênh HS-SCCH. 

P0 là công suất dự trữ ñảm bảo ngưỡng công suất an toàn. 

PPPPP SCCHHS
kx

knewHSDPA 0
+++≥ −

>
∑
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Công suất tăng Pnew là công suất cần thiết ñể ñảm bảo các 

yêu cầu QoS của một kết nối HSPDA mới ( MAC-hs GBR, Brtarget).  

                              

   (3.10) 

 

Trong ñó :BRTarget là tốc ñộ yêu cầu kết nối mới. 

BRk và Pk là tốc ñộ ño ñược và công suất của kết   

nối k có cùng mức ưu tiên với kết nối mới. 

3.6.5 Giải phóng kênh HS-DSCH 

Kênh HS-DSCH không tích cực có thể ñược phát hiện dựa và 

băng thông của MAC-d và trạng thái bộ ñệm RLC. Luồng MAC-d 

ñược giải phóng nếu hiệu suất sử dụng kênh truyền thấp trong một 

chu kỳ thời gian (thời gian không tích cực) 

3.6.6 Điều khiển quá tải với kênh DCH và HS-DSCH 

Trong trường hợp cả kênh DCH và HS-DSCH ñược sử dụng 

trong cùng một một node B và khi tổng công suất phát tăng ñến giá 

trị ngưỡng, RNC sẽ ñưa node B trở về trạng thái hoạt ñộng bình 

thường bằng cách giảm tốc ñộ bit chỉ ñịnh cho các kết nối hiện hữu, 

giảm số kết nối tới node B bằng cách chuyển giao hoặc loại bỏ các 

kết nối có ñộ ưu tiên thấp.  

3.6.7 Thuật toán ñiều khiển luồng trong Node B và RNC quản lý 

tắt nghẽn giao diện Iub 

Nguyên tắc cơ bản trong thuật toán ñiều khiển luồng MAC-

hs là chỉ ñịnh thẻ bài tăng CR cho một kết nối HSDPA nếu bộ ñệm 

MAC-hs vượt quá ngưỡng cao và giảm thẻ bài CR nếu bộ ñệm 

MAC-hs nhỏ hơn ngưỡng dưới.   

 

PBR
BR

P k
k

etT

new

arg=
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3.6.8 Lập lịch gói 

Bộ lập lịch gói MAC-hs dựa trên phương thức lập lịch gói 

ñược ñề xuất cho WCDMA trong phần 3.5.Hình 3.8 thể hiện môi 

trường bộ lập lịch gói và tương tác với các khối khác trong MAC-hs. 

 Tất cả các kết nối  sẽ ñược xếp hành dựa và metric sau: 

• Thứ tự ưu tiên lập lịch (SPI). 

• Sự khác biệt giữa tốc ñộ bit yêu cầu BrTarget và tốc ñộ bit ñạt 

ñược. 

• Tốc ñộ bit tối ña có thể cung cấp cho kết nối trong chu kỳ 

TTI kế tiếp. 

Hình 3.8 Lập lịch gói MAC-hs 

Kết luận: 

Quản lý QoS trong mạng truy nhập UMTS liên quan ñến các 

thuật toán quản lý tài nguyên vô tuyến RRM.  Các thuật toán RRM 

với QoS khác nhau ñược thực thi trên nền các thuộc tính QoS liên 

quan tới việc thiết lập các kênh mang truy nhập vô tuyến RAB dùng 

ñể truyền tải các ứng dụng cụ thể. Các dịch vụ khác nhau sẽ ñược 

dành riêng các tài nguyên khác nhau dựa vào các yêu cầu QoS của 

ứng dụng/dịch vụ ñó.  
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CHƯƠNG 4. QoS TRONG MẠNG LÕI UMTS VÀ M ẠNG 

BACKBONE 

4.1 Mô hình Phân biệt dịch vụ DiffServ 

DiffServ ñược phát triển theo mô hình phân lớp. Thay vì tách 

riêng và quản lý các luồng thông tin riêng rẽ, DiffServ ñịnh nghĩa các 

lớp dịch vụ trong ñó nhiều luồng dữ liệu có thể thuộc về cùng một 

lớp, ñược cung cấp cùng một loại chất lượng dịch vụ.  

4.1.1. Trường DS của DiffServ 

DS là giá trị 6 bit, ñược mang trong trường ToS (IPv4) hoặc 

TC (IPv6) của mào ñầu gói tin. Với 6 bit có thể tạo ra ñến 64 lớp dịch 

vụ. 

4.1.2 Ứng xử từng chặng PBH trong Diff Serv 

Có 4 PHB quan trọng trong khi triển khai DiffServ là: PHB 

mặc  ñịnh, PHB lựa chọn theo lớp, PHB chuyển tiếp  ưu tiên nhất EF 

PHB, PHB chuyển tiếp ñược ñảm bảo AF PHB.   

4.1.3 Các cơ chế DiffServ 

• Cơ chế phân loại gói:  

• Cơ chế ñiều hòa lưu lượng 

4.2 QoS trong mạng lõi chuyển mạch gói 

4.2.1 Quản lý phiên 

Chức năng quản lý phiên cho phép ñiều khiển linh ñộng các 

phiên ñược ánh xạ vào các hồ sơ QoS khác nhau. Các phần tử chính 

thực hiện vấn ñề này là SGSN, HLR và GGSN. 
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4.2.2 Quản lý lưu lượng 

4.2.2.1 Quản lý lưu lượng trong SGSN 

Hình 4.6 Các chức năng quản lý lưu lượng trong 3G SGSN 

4.2.2.2 Quản lý lưu lượng trong GGSN 

Lập lịch, xếp hàng và xử lý ưu tiên của lưu lượng IP trong 

GGSN ñược thực hiện tương tự như trong SGSN. GGSN thực hiện 

chức năng của router biên cho ñường xuống vì vậy nó thực hiện các 

chức năng ño lường và ñiều hòa lưu lượng. 

4.3 QoS trong mạng Backbone 

4.3.1 QoS là một thực thi từ ñầu cuối ñến ñầu cuối 

Trong môi trường di ñộng, chất lượng dịch vụ là một thực thi 

từ ñầu cuối ñến ñầu cuối vì vậy các mô tả QoS cũng ñược tuân thủ 

trong mạng backbone.  

4.3.2 Lựa chọn công nghệ Backbone 

ATM là một sự lựa chọn tốt cho các nhà khai thác ñang vận 

hành một mạng ATM lớn. 
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IP và IP/MPLS  ngày nay ñã trở nên phổ biến với giá cả thiết 

bị rẻ, phù hợp với kỹ năng của người khai thác vì vậy lựa chọn công 

nghệ IP là một sự lựa chọn an toàn và hướng ñến tương lai. 

4.3.3 QoS trong mạng IP 

Sử dụng mô hình phân biệt dịch vụ DiffServ 

4.3.4 QoS trong mạng ATM 

QoS trong mạng ATM dựa trên các lớp dịch vụ ATM. Trong 

mạng ATM QoS ñược ñảm bảo với ñiều khiển chấp nhận kết nối và 

chính sách lưu lượng nghiêm ngặt. 

4.3.5 QoS trong mạng MPLS 

MPLS cung cấp nhiều công cụ quản lý lưu lượng. Trong 

MPLS, các thông số QoS ñược mang trong các  EXP bit của MPLS 

shim header hoặc là ánh xạ ngầm vào nhãn. MPLS cung cấp cả 2 

kiểu QoS DiffServ và IntServ. 

Kết luận chương 

Chương này ñã ñề cập tới mô hình QoS DiffServ là mô hình 

QoS ñược ứng dụng trong mạng lõi UMTS cũng như mạng Backbone 

IP, IP/MPLS. Ngoài ra chúng ta cũng tìm hiểu các cơ chế QoS ñược 

thực thi trong SGSN, GGSN như các cơ chế ñiều khiển lưu lượng, 

ñiều khiển tắc nghẽn, ñiều khiển phiên. Với công nghệ mạng 

Backbone chương này cũng ñã ñiểm qua một số công nghệ như IP, 

ATM, IP/MPLS. Phụ thuộc vào mạng lưới và công nghệ hiện tại của 

mỗi nhà khai thác mà mỗi nhà khai thác lựa chọn công nghệ mạng 

Backbone phù hợp tuy nhiên giải pháp tốt nhất theo khuyến cáo hiện 

nay vẫn là công nghệ IP/MPLS. 

 

 



21 

 

CHƯƠNG 5. MÔ PHỎNG MỘT SỐ CƠ CHẾ QoS TRONG 

MẠNG LÕI VÀ M ẠNG UTRAN 

5.1 Mô phỏng cơ chế chuyển giao cứng, chuyển giao mềm và ñánh 

giá các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng dịch vụ 

5.1.1 Cấu hình mô phỏng 

Hình 5.1 Cấu hình mô phỏng chuyển giao cứng và chuyển giao mềm 

5.1.2 Kết quả 

Hình 5.6 Thời gian ñáp ứng tải file ñường lên 

22 

 

Trong hai mô phỏng này, ta thu thập các kết quả cho 2 thống 

kê: Thời gian ñáp ứng tải file ñường lên ( FTP Upload Response  

Time ) và công suất ñường lên của UE ( UE Uplink Transmission 

Power ). 

So sánh Thời gian ñáp ứng tải file ñường lên từ cả hai kịch bản 

cho thấy trong chuyển giao mềm thời gian ñáp ứng tải file ñường lên 

tốt hơn chuyển giao cứng ñiều này dẫn ñến tốc ñộ upload file trong 

chuyển giao mềm sẽ nhanh hơn trong chuyển giao cứng. 

Hình 5.7 Đồ thị công suất ñường lên 

So sánh ñồ thị công suất ñường lên giữa chuyển giao cứng và 

chuyển giao mềm ta thấy công suất ñường lên trong chuyển giao mền 

thấp hơn 3dB tương ñương với công suất nhỏ hơn một nửa so chuyển 

giao cứng ñây là ưu ñiểm lớn của chuyển giao cứng so với chuyển 

giao mềm làm giảm mức nhiễu trong hệ thống dẫn ñến chất lượng 

dịch vụ trong chuyển giao mềm sẽ tốt hơn. 
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5.2 Mô phỏng cơ chế DiffServ trong mạng lõi IP và ñánh giá các 

yếu tố chất lượng dịch vụ so với mô hình BestEffort 

5.2.1 Cấu hình mô phỏng 

Hình 5.8 Cấu hình mạng lõi 

Trong phần này ta sẽ mô phỏng mạng lõi UMTS với hai mô 

hình QoS BestEffort và mô hình DiffServ. Cấu hình dịch vụ và sơ ñồ 

mô phỏng là hoàn toàn giống nhau trong 2 kịch bản. Hình 5.8 Cấu 

hình mạng lõi 

Trong kịch bản này ta cấu hình băng thông giữa các phần tử 

dịch vụ và router biên ( SGSN, GGSN ) là 10Mb/s trong khi ñó băng 

thông giữa SGSN và GGSN là 2Mb/s. Việc nghẽn “cổ chai” tại kết 

nối giữa SGSN và GGSN sẽ gây nên trễ cho các dịch vụ. Các dịch vụ 

sẽ ñược ñánh dấu và phân loại tại các Router biên (SGSN, GGSN). 

Tùy thuộc vào lớp dịch vụ các tham số QoS sẽ có các giá trị khác 

nhau. 
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5.2.2 Kết quả mô phỏng và ñánh giá 

5.2.2.1 So sánh kết quả ñộ trễ từ ñầu cuối ñến ñầu cuối trong hai mô 

hình BestEffort và DiffServ 

Ta thấy rằng trong mạng lõi sử dụng mô hình DiffServ có trễ 

từ ñầu cuối ñến ñầu cuối thấp hơn mô hình BestEffort do trong mô 

hình DiffServ sử dụng các cơ chế hàng ñợi thích hợp ñối với các lớp 

dịch vụ khác nhau. 

Hình 5.14 Trễ từ ñầu cuối ñến ñầu cuối trong hai mô hình BestEffort 

và DiffServ 

5.2.2.2 So sánh ñộ trễ của các lớp dịch vụ khác nhau 

Đối với dịch vụ lớp luồng (streaming) ñộ ưu tiên là lớn nhất do 

ñó trễ lan truyền là nhỏ nhất, tương tự dịch vụ lớp nền (background) 

có ñộ ưu tiên nhỏ nhất do ñó trễ lan truyền là lớn nhất. 
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Hình 5.15 Độ trễ của các lớp dịch vụ khác nhau 

5.2.1.3 So sánh băng thông của các lớp dịch vụ khác nhau 

Tương tự ñộ trễ băng thông của lớp luồng là lớn nhất và băng 

thông của lớp nền là nhỏ nhất. 

Hình 5.16 Băng thông của các lớp dịch vụ khác nhau 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

Kết luận 

Luận văn ñã ñược thực hiện nhằm mục ñích nghiên cứu các cơ 

chế ñảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng 3G UMTS. Luận văn ñã 

ñưa ra ñược tổng quan về mạng UMTS bao gồm: cấu trúc mạng, các 

giao thức ñược sử dụng trong mạng UMTS. Luận văn cũng ñã trình 

bày kiến trúc QoS trong mạng UMTS với các thuộc tính, các ñặc tả 

và các báo hiệu QoS. Nội dung chính của luận văn ñã nghiên cứu các 

thuật toán quản lý tài nguyên vô tuyến trong mạng truy nhập vô 

tuyến UTRAN và các cơ chế QoS trong mạng lõi và mạng Backbone. 

Kết quả mô phỏng một số cơ chế QoS trong mạng truy nhập vô tuyến 

và mạng lõi ñã cho thấy ñược ảnh hưởng của các thuật toán ñiều 

khiển tài nguyên vô tuyến RRM và việc áp dụng các mô hình QoS 

trong mạng lõi ñến chất lượng dịch vụ trong mạng UMTS. 

Hướng phát triển của ñề tài 

Đề tài ñã ñề cập ñến các thuật toán quản lý tài nguyên vô tuyến 

cũng như các cơ chế, mô hình QoS trong mạng lõi nhằm mục ñích 

ñảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng UMTS. Các hướng nghiên 

cứu tiếp tục của ñề tài sẽ bao gồm các cơ chế giám sát QoS trong 

mạng UMTS, các mô hình quản lý QoS cũng như vấn ñề tối ưu hóa 

QoS. Các cơ chế giám sát QoS nhằm mục ñích giám sát ñộ thực thi 

của các cơ chế QoS. Các mô hình quản lý QoS nhằm mục ñích giúp 

cho các nhà mạng thống kê, quản lý các tham số QoS từ ñó ñưa ra 

các thay ñổi nhằm mục ñích cải thiện QoS ñó chính là vấn ñề tối ưu 

hóa QoS.  


