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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT VÀ M ỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 

Trong tình hình cạnh tranh ngày càng phức tạp và gay gắt trên thị 

trường, mỗi ngân hàng phải cấp thiết không ngừng nâng cao chất lượng 

dịch vụ của mình ñể phục vụ khách hàng tốt hơn. Dịch vụ ở ñây, bao 

gồm nhiều loại hình dịch vụ, nhiều tiện ích hỗ trợ khách hàng trên khắp 

mạng lưới của ngân hàng. Và ñiều ñơn giản có thể nhận thấy, ñi kèm 

với tất cả các nổ lực này, công nghệ thông tin cũng phải ñược hoàn 

thiện. Công nghệ càng hiện ñại, loại hình dịch vụ càng tốt, sức cạnh 

tranh càng mạnh, càng ñáp ứng ñược tốt hơn yêu cầu của khách hàng. 

Như chúng ta ñã biết, vào mỗi dịp lễ tết, tất cả hệ thống mạng 

lưới ATM của ngân hàng ñều rơi vào tình trạng nghẽn mạng toàn hệ 

thống, gây rất nhiều sự bực bội cho khách hàng do không thể rút tiền tại 

bất kỳ một máy ATM nào trong khu vực. Vấn ñề ñược ñặt ra, tại sao 

ngân hàng không nâng cao tốc ñộ ñường truyền trong các thời ñiểm 

nghẽn mạng. Đơn giản, chi phí nâng cấp kênh truyền cao hơn nhiều so 

với  hiệu quả kinh doanh do hình thức này ñem lại nên cần một giải 

pháp sao cho vẫn tốc ñộ kênh truyền không ñổi, vẫn các loại dữ liệu ñó 

nhưng dữ liệu của ATM sẽ ñược ưu tiên chuyển ñến ñích trước so với 

các dữ liệu khác trong trường hợp nghẽn xảy ra. Tương tự, các dữ liệu 

cần thiết khác cũng sẽ ñược ưu tiên hơn so với các dữ liệu còn lại trong 

mạng. Vấn ñề tầm quan trọng của mỗi loại dữ liệu trong một mạng phụ 

thuộc vào nhu cầu thực sự hoặc ñánh giá chủ quan của người sử dụng. 

Vì vậy, nghiên cứu ưu tiên cho dữ liệu ñược truyền ñi thông suốt 

qua mạng trong thời gian xảy ra tắc nghẽn có tầm quan trọng cần phải 

ñưa ra và áp dụng vào thực tế. 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng ñến 

QoS cũng như tìm hiểu và ñánh giá các mô hình QoS, luận văn sẽ phân 

tích, tiến hành mô phỏng ñể ñưa ra các giải pháp tối ưu cho vấn ñề quản 
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lý chất lượng dịch vụ ñược áp dụpng cho hệ thống mạng thực tế của 

ngân hàng Vietinbank.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

a. Đối tượng nghiên cứu 

- Các yếu tố ảnh hưởng QoS. 

- Các mô hình QoS. 

- Tính năng hỗ trợ QoS của thiết bị ñịnh tuyến Cisco. 

- Các phần mềm mô phỏng mạng và tạo lưu lượng trên 

mạng. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Hệ thống mạng IP hiện nay ñược sử dụng khá rộng rãi, 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cho nhiều ứng dụng khác 

nhau. Và ñề tài này chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích ñối 

với chất lượng ñường truyền của hệ thống mạng IP ñược sử 

dụng tại ngân hàng Vietinbank. 

- Phạm vi thực nghiệm của ñề tài là sử dụng các kỹ thuật 

QoS ñể áp dụng cho các thiết bị truyền thông của Cisco và 

ñồng thời, sử dụng chương trình giám sát ñể phân tích khả 

năng tối ưu hóa chất lượng ñường truyền sau khi áp dụng 

các kỹ thuật QoS. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ BỐ CỤC 

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, tìm hiểu và phân tích các nhân 

tố ảnh hưởng ñến chất lượng dịch vụ của một hệ thống mạng IP, luận 

văn sẽ tiến hành thực hiện QoS trên thiết bị truyền thông và ñánh giá 

kết quả, so sánh với các kết quả ñã tính toán bằng lý thuyết. 

Luận án gồm có phần mở ñầu, kết luận và 04 chương ñược trình 

bày trong 106 trang ñánh máy, không kể tài liệu tham khảo và các phụ 

lục, có 30 hình vẽ và 06 bảng biểu. 
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- Phần mở ñầu: nêu lên tính cấp thiết xung quanh việc tiến 

hành tìm hiểu, nghiên cứu về QoS và tầm quan trọng ứng 

dụng thực tế. Phần này cũng nêu lên sơ lược bố cục của 

luận án. 

- Chương 1: giới thiệu tổng quan về QoS, ñưa ra các yếu tố 

tác ñộng ñến QoS và cách thức làm việc chung của một mô 

hình QoS. 

- Chương 2: giới thiệu một số mô hình dịch vụ ñảm bảo QoS 

trong mạng IP. Đó là các mô hình dịch vụ nổ lực tối ña 

(Best Effort), mô hình dịch vụ tích hợp (Intergrated Service 

Model) và mô hình dịch vụ khác biệt (Differrent Service 

Model). Qua ñó, ñưa ra sự so sánh ưu, khuyết ñiểm của mỗi 

mô hình. 

- Chương 3: tìm hiểu cấu trúc và hoạt ñộng của Router và 

một số kỹ thuật quản lý hàng ñợi và bộ ñệm. 

- Chương 4: triển khai các kỹ thuật tối ưu hoá chất lượng 

dịch vụ trong hệ thống mạng Vietinbank. Giới thiệu 

chương trình mô phỏng ñể chứng minh các vấn ñề tối ưu ñã 

thực hiện cho hệ thống mạng này. 

 

CHƯƠNG 1:   GIỚI THI ỆU TỔNG QUAN VỀ QoS 

 1.1  Chất lượng dịch vụ và các tham số QoS 

1.1.1  Khái niệm về chất lượng dịch vụ QoS 

Phần này giới thiệu khái niệm về QoS theo nhiều hướng tiếp cận 

khác nhau. Đó có thể là quan ñiểm của người sử dụng dịch vụ hay nhà 

cung cấp dịch vụ mạng. Đó có thể theo mô hình phân lớp trong mô hình 

tham chiếu hệ thống mở OSI,… 
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Hình 1.1   Các khía cạnh của chất lượng dịch vụ 

1.1.2  Các tham số chất lượng dịch vụ 

Phần này giới thiệu các tham số QoS ño ñược. Các tham số thông 

thường nhất thường ñược biết ñến là băng thông, ñộ trễ, trượt, giá 

(Cost) và xác suất mất gói. Các tham số sử dụng ñể tính toán QoS có 

thể tuỳ thuộc vào kiểu mạng. 

 1.2 Các yêu cầu chất lượng dịch vụ 

Theo quan ñiểm của ITU, các tham số thời gian thực và tương 

tác cao ñược ñặt lên hàng ñầu ñối với mạng IP, phần lớn các ứng dụng 

ñược thực hiện tốt trong các mạng chuyển mạch hướng kết nối (chuyển 

mạch kênh và ATM) ñáp ứng tốt ñược các yêu cầu này. Trong khi ñó, 

mạng IP nguyên thuỷ không hỗ trợ các ñặc tính trên, hay nói cách khác, 

mạng IP nguyên thuỷ không hỗ trợ QoS cho các dịch vụ thời gian thực. 

Bảng 1.1   Các ñặc tính phân lớp QoS cho mạng IP theo ITU-T 

 

Lớp QoS Các ñặc tính QoS 

0 Thời gian thực, nhạy cảm với Jitter, tương tác cao 

1 Thời gian thực, nhạy cảm với Jitter, tương tác 
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2 Dữ liệu chuyển giao, tương tác cao. 

3 Dữ liệu chuyển giao, tương tác. 

4 Tổn hao thấp (chuyển giao ngắn, dữ liệu bulk, video) 

5 Các ứng dụng nguyên thuỷ của mạng IP ngầm ñịnh. 

 1.3 Cách thức làm việc của một mô hình dịch vụ ñảm bảo QoS 

Phần này giới thiệu ba thành phần chính của một mô hình dịch 

vụ ñảm bảo chất lượng QoS chung nhất là cung cấp QoS, ñiều khiển 

QoS và quản lý QoS . Trong ñó: 

- Cung cấp QoS: ñưa ra hàng loạt các kỹ thuật nhằm thiết lập 

luồng và các giai ñoạn thoả thuận tài nguyên nhằm ñảm 

bảo QoS từ ñầu cuối tới ñầu cuối. 

- Điều khiển QoS: ñưa ra hàng loạt các hành vi ñiều khiển 

như lập lịch, chia gói lập chính sách và ñiều khiển luồng. 

- Quản lý QoS: nhằm giám sát, thoả thuận tài nguyên và duy 

trì các ñiều kiện ñảm bảo QoS. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2   Các thành phần trong cơ cấu ñảm bảo QoS 

 1.4. Kết luận chương 

Chương 1 ñã trình bày các thông tin chung nhất về chất lượng 

dịch vụ của một mạng IP. Ở chương 2, sẽ ñi sâu hơn vào việc tìm hiểu 

các mô hình dịch vụ ñược áp dụng trong thực tế dựa trên các kiến thức 

ñã có từ chương này.   
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CHƯƠNG 2:  MỘT SỐ MÔ HÌNH D ỊCH VỤ ĐẢM BẢO QoS 

TRONG MẠNG IP 

 2.1  Mô hình dịch vụ nổ lực tối ña 

Phần này giới thiệu chi tiết về mô hình dịch vụ ñược áp dụng 

rộng rãi Best Effort. Qua ñó, ñưa ra các nhược ñiểm mà mô hình không 

thể ñáp ứng ñược cho sự phát triển dịch vụ, mở rộng hệ thống với các 

nhu cầu như hiện nay. 

 2.2  Mô hình dịch vụ tích hợp  

Phần này giới thiệu chi tiết về mô hình dịch vụ tích hợp cũng như 

các vấn ñề mô hình ñã làm ñược ñể khắc phục những hạn chế của mô 

hình dịch vụ Best Effort. 

Một mô hình dịch vụ tích hợp sẽ có các ñặc ñiểm chính sau ñây: 

- Tài nguyên ñược quản lý rõ ràng ñể thoả mãn các yêu cầu 

của dịch vụ. 

- Độ trễ ñầu cuối vẫn phải ñược thiết lập cho các ứng dụng 

thích nghi ñộng với sự thay ñổi của mạng. 

- Việc chia xẻ tài nguyên thống kê giữa lưu lượng có tính 

thời gian thực và phi thời gian thực cùng ñược thực hiện 

thông qua cơ sở hạ tầng của mạng thời gian thực.  

Mô hình dịch vụ mô hình tích hợp ñược mô tả như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1  Mô hình dịch vụ tích hợp 
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2.2.1 Các tham số QoS trong IntServ 

Phần này giới thiệu các tham số QoS trong IntServ như băng 

thông khả dụng, ñộ trễ ñường dẫn tối thiểu, tổng số chặng, giá trị MTU, 

… 

2.2.2 Các yêu cầu truy nhập 

2.2.3 Các yêu cầu lưu trữ tài nguyên 

Phần này sẽ giới thiệu về các loại lưu lượng RSVP, các bản tin 

RSVP, hoạt ñộng của RSVP, và sự mở rộng của RSVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2 Quá trình thiết lập dự trữ trước khi thực hiện chuyển tiếp 

 

1.2.4 Điều khiển lưu lượng trong mô hình dịch vụ tích hợp 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3  Mô hình ñiều khiển lưu lượng trong DiffServ 
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2.2.5 Giới thiệu hai mô hình triển khai từ mô hình dịch vụ 

tích hợp 

 Đó chính là mô hình dịch vụ ñảm bảo và mô hình dịch vụ tải 

ñiều khiển. 

 2.3 Mô hình dịch vụ phân biệt  

Phần này bắt ñầu bằng việc giới thiệu các yếu tố thúc ñẩy sự ra 

ñời của mô hình dịch vụ khác biệt DiffServ. Sau ñó, sẽ ñi sâu vào việc 

tìm hiểu mô hình dịch vụ này, các ñiểm mã DiffServ DSCP, cách thức 

xử lý từng chặng PHB với hai loại PHB là PHB chuyển tiếp tốc hành và 

PHB chuyển tiếp ñảm bảo cũng như khả năng ñiều khiển lưu lượng 

trong mô hình DiffServ 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Hình 2.4   Mô hình dịch vụ DiffServ 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5  Điều khiển lưu lượng ở một node dịch vụ khác biệt 
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Khi luồng dữ liệu ñến thiết bị biên, chúng sẽ ñược phân loại lưu 

lượng. Trong quá trình này, các luồng dữ liệu riêng lẻ ñược ñánh dấu 

ưu tiên theo một kiểu ñược xác ñịnh trước bởi nhà quản trị mạng. Sự 

phân loại này có thể dựa vào giá trị DSCP nếu tồn tại (Behaviour 

Aggregate Classifier) hoặc có thể phân loại ña trường dựa vào một tập 

hợp tổng quát hơn bao gồm một trong các giá trị như ñịa chỉ IP, số 

cổng, ñịa chỉ ñích hoặc thậm chí có thể là cổng ngõ vào (Multi-Field 

Classifier Classifier). Nếu gói tin không có lỗi và tuân thủ ñúng theo 

các thoả thuận, chúng sẽ ñược ño ñếm và ñánh dấu rồi gửi ñi. Ngược 

lại, chúng sẽ bị ñánh rơi hoặc ñánh dấu lại. 

 2.4 So sánh sự khác nhau giữa mô hình DiffServ và IntServ 

DiffServ IntServ 

Không dùng bất kì giao thức báo 

hiệu nào ñể dành trước băng 

thông mạng, do vậy tiết kiệm 

ñược băng thông mạng. 

Dùng giao thức báo hiệu 

RSVP ñể dành trước băng 

thông mạng, do ñó sẽ tốn tài 

nguyên mạng vô ích. 

Có thể sử dụng cho mạng lớn và 

cả mạng nhỏ với số lưu lượng rất 

lớn 

Chỉ có thể sử dụng cho mạng 

cỡ nhỏ với số lượng lưu lượng 

nhỏ 

Ít tốn tài nguyên mạng Tốn nhiều tài nguyên mạng 

Xét ưu tiên gói trên từng chặng Khởi tạo một kênh truyền 

trước khi truyền 

Khả năng mở rộng mạng cao và 

phục vụ ña dịch vụ 

Khả năng mở rộng mạng thấp 

và phục vụ ít dịch vụ. 
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 2.5  Kết luận chương 

Như vậy, sau khi tìm hiểu một số mô hình dịch vụ, chúng ta 

nhận thấy nhu cầu QoS không giống nhau trong toàn mạng. Một số 

mạng có ñủ khả năng bùng phát sẽ không có nhu cầu về các dịch vụ 

QoS. QoS sẽ không bao giờ thay thế mạng xuyên suốt và thích hợp. Vì 

vậy, cho ñến khi toàn bộ hệ thống mạng ñược trang bị cáp quang, các 

kỹ sư và quản trị mạng vẫn phải tiếp tục cố gắng cung cấp dịch vụ tốt 

cho một số ứng dụng và dịch vụ bị giới hạn. Nhiều kiến trúc khác nhau 

ñã ra ñời ñáp ứng các nhu cầu chất lượng hiện nay. Không một loại 

kiến trúc nào có thể cung cấp sự phù hợp hoàn hảo cho mỗi hay tất cả 

nhu cầu. Chỉ sau khi xem xét cẩn thận và xuyên suốt các nhu cầu QoS 

của mạng, nhà quản trị mới có thể ñưa ra ý tưởng về một thiết kế phù 

hợp với các nhu cầu thực thi riêng của mạng ñó. 

 

CHƯƠNG 3:   TÌM HI ỂU ROUTER VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT 

QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI 

Khi các gói IP di chuyển trong mạng, Router sẽ thực hiện việc 

ñịnh tuyến gói tin và phân mảng các gói tin khi cần thiết. Vì vậy, việc 

hiểu rõ cấu trúc hoạt ñộng của Router, cách thức quản lý gói tin sẽ góp 

phần ñáng kể trong nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ của mạng 

IP ñang sử dụng hiện nay.  

 3.1 Tổng quan về thiết bị Router 

Phần này sẽ tìm hiểu tổng quan về Router, bao gồm chức năng, 

cấu trúc và hoạt ñộng của Router. 
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3.1.1. Chức năng Router 

3.1.2. Cấu trúc cơ bản của một Router 

3.1.3. Hoạt ñộng của Router trong mô hình DiffServ 

 3.2 Tìm hiểu hàng ñợi, một số kỹ thuật quản lý hàng ñợi và bộ 

ñệm Router 

3.2.1 Tìm hiểu hàng ñợi 

 Phần này tìm hiểu về các kỹ thuật hàng ñợi hiện nay, bao gồm 

hàng ñợi FIFO, hàng ñợi ưu tiên, hàng ñợi tự ñiều chỉnh, hàng ñợi 

WFQ, hàng ñợi cân bằng dựa trên sự phân loại, hàng ñợi thời gian trễ 

thấp LLQ. Sau ñó, ñưa ra sự so sánh các kỹ thuật hàng ñợi trong Router 

Cisco. 

 

 

 

 

 

Hình 3.5  Mô hình kỹ thuật hàng ñợi FIFO 

 

 

Hình 3.6   Cơ chế làm việc hàng ñợi ưu tiên 
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Hình 3.7   Cơ chế lấy gói tin của kỹ thuật CQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8  Mô hình hoạt ñộng của hàng ñợi WFQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9  Mô hình hoạt ñộng của hàng ñợi CBWFQ 
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Hình 3.10   Cơ chế hoạt ñộng của hàng ñợi LLQ 
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3.2.2 Các kỹ thuật liên quan ñến hàng ñợi 

Cơ chế quản lý hàng ñợi cần phải thực hiện hai nhiệm vụ sau: 

- Tránh không cho hàng ñợi ñầy. 

- Nếu hàng ñợi ñầy, thực hiện chính sách loại bỏ các gói có 

ñộ ưu tiên thấp trước các gói có ñộ ưu tiên cao bằng cách 

sử dụng các kỹ thuật khác nhau. 

Để thực hiện hai nhiệm vụ trên, trước tiên, thiết bị phải thực hiện 

việc bắt giữ và ñánh dấu gói tin. Nếu mức ñộ chiếm dụng hàng ñợi cao, 

thiết bị phải thực hiện thông báo tắc nghẽn rõ ràng hoặc loại bỏ trước. 

3.2.3. Một số kỹ thuật xử lý hàng ñợi sau khi phân loại 

3.2.3.1.  Kỹ thuật Tail Drop 

Hàm xác suất loại bỏ gói tin ñược thể hiện như sau: 

  

   

Kỹ thuật này chỉ có khả năng chặn luồng từ kết nối khác mà 

không sớm cảnh báo tình trạng ñầy của hàng ñợi. 

3.2.3.2.  Kỹ thuật RED 

Khi có dấu hiệu của tắc nghẽn xảy ra trong mạng, các bộ ñệm 

của Router ñã bị ñầy và Router sẽ bắt ñầu loại bỏ gói. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12   Mối quan hệ giữa xác suất loại bỏ gói và kích thước            

hàng ñợi
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Hình 3.13  Mối quan hệ giữ xác suất loại bỏ gói và ñộ chiếm giữ hàng 

ñợi. 

Thuật toán chung cho RED như sau: 

  For mỗi gói ñến thực hiện 

     Tính toán kích thước hàng ñợi trung bình avg 

  If  minth ≤ avg < maxth then 

    Tính xác suất ñánh dấu các gói ñến Pa 

  Else if  maxth ≤ avg  

     Đánh dấu các gói ñến 

  Else  

    Chấp nhận các gói ñến hàng ñợi 

End if 

3.2.3.3 Kỹ thuật phát hiện ngẫu nhiên có trọng số 

WRED 

WRED là sự kết hợp giữa chức năng kỹ thuật RED với tính tăng 

của trường IP Precedence ñể cung cấp việc xử lý ưu tiên luồng lưu 

lượng cho các gói có ñộ ưu tiên cao. 
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Hình 3.15.  Sơ ñồ kỹ thuật WRED 

3.2.3.4 Phát hiện sớm ngẫu nhiên cân bằng FRED 

FRED hoạt ñộng giống RED nhưng có thêm một số chức năng 

mới. Đó là, FRED ñưa thêm hai tham số về số lượng các gói lớn nhất 

maxq và nhỏ nhất minq trong mỗi luồng ñược phép ñưa vào hàng ñợi. 

Ngoài ra, FRED còn có thêm biến toàn cục avgcq dùng ñể ñánh giá kết 

quả ñếm bộ ñệm trên mỗi luồng trung bình. 

 3.3 Kết luận chương 

 Trên thực tế, tuỳ theo thực trạng của mỗi mạng, nhà quản trị sẽ 

phải lựa chọn các kỹ thuật quản lý hàng ñợi phù hợp khác nhau.  
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CHƯƠNG 4:   TRIỂN KHAI CÁC K Ỹ THUẬT TỐI ƯU HOÁ 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG MẠNG 

VIETINBANK 

 4.1 Tổng quan hệ thống mạng Vietinbank 

4.1.1 Mô hình mạng lưới hệ thống Vietinbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 4.1      Mô hình tổng quan hệ thống Core mạng Vietinbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2      Mô hình kết nối chi nhánh về Core - TTV 

4.1.2 Giao thức ñịnh tuyến 

   4.1.2.1 Hệ thống Core và Distribution 

 Sử dụng giao thức ñịnh tuyến ñộng mở OSPF. 
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  4.1.2.2 Hệ thống Access 

Tại phần mạng này, Router sử dụng hai giao thức ñịnh tuyến ñể 

thực hiện kết nối. Giao thức OSPF với mô hình NSSA ñể kết nối về các 

trung tâm vùng tương ứng và giao thức ñịnh tuyến tĩnh kết nối ñến các 

Phòng Giao Dịch, các máy ATM thuộc chi nhánh. 

4.1.3 Hoạt ñộng trong hệ thống mạng Vietinbank 

4.1.3.1 Phân tích các ứng dụng ñang sử dụng 

4.1.3.2  Hệ thống Router và các tính năng QoS hỗ trợ 

Đối với dữ liệu sau khi ñược phân loại, nhà quản trị mạng sẽ ñưa 

ra các chính sách tương ứng ñối với các lưu lượng khác nhau trên 

Router. Chính sách này như sau: 

- Lưu lượng thoại: ưu tiên tuyệt ñối 

- Lưu lượng giao dịch Core Banking: ưu tiên tuyệt ñối 

- Lưu lượng quản trị hệ thống:  ưu tiên cấp bách 

- Lưu lượng internet, IP Camera: không ưu tiên trong thời 

gian giao dịch. 

4.1.4 Phạm vi triển khai QoS 

  4.1.4.1  Hệ thống Core – Kết nối Trung tâm vùng với 

Trung tâm vùng 

 4.1.4.2 Hệ thống WAN kết nối từ chi nhánh ñến TTV 

4.1.5 Lựa chọn phương án QoS áp dụng cho hệ thống 

Sử dụng mô hình DiffServ với các kỹ thuật hàng ñợi khác nhau. 

 4.2 Mô phỏng hệ thống và tiến hành kiểm tra sự tối ưu 

4.2.1 Giới thiệu chương trình mô phỏng 

Sử dụng chương trình GNS3 ñể mô phỏng phần hiện trạng mạng 

của Vietinbank. 

4.2.2 Mô hình thực hiện mô phỏng 

- Hệ thống Core:  02 Router Distribution (R-DIS1 và R-

DIS2); 01 Switch Core Layer 3 (do GNS3 không hỗ trợ 
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thiết bị Switch Layer 3 nên sử dụng SW0 và Router 

CoreSwitch-Layer3 thay thế); 01 máy chủ Server. 

- Hệ thống chi nhánh: 

o Chi nhánh 1: 01 Router Access (R-BR1-01); 

o Chi nhánh 2: 01 Router Access (R-BR2-01); 02 

máy Client (PC-BR2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5  Mô hình thực hiện mô phỏng 

4.2.3 Chuẩn bị môi trường mô phỏng 

  4.2.3.1 Dựng mô hình mạng bằng GNS3 

 4.2.3.2 Chuẩn bị các máy Client và Server 

4.2.3.3 Chuẩn bị chương trình tạo các luồng lưu lượng 

khác nhau 
 

4.2.4 Tiến hành mô phỏng 

4.2.4.1 Kiểm tra kỹ thuật hàng ñợi ñang ñược áp dụng 

trong hệ thống. 

Trên tất cả Router tham gia vào hệ thống mạng, sử dụng lệnh: 

Rxxx# show interface serial <Number> 

Rxxx# show queueing interface serial <Number> 

Kết quả thực hiện trên tất cả Router sẽ như sau:  

Queueing strategy: fifo  
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Điều này cho thấy interface ñã không ñược áp dụng chính sách 

QoS, các gói ñược xử lý theo thứ tự ñến hàng ñợi mà không có sự ưu 

tiên nào. 

4.2.4.2 Áp dụng hai kỹ thuật Policing và Shaping vào 

hệ thống 

- Trường hợp 1:  Giữ nguyên hiện trạng ñang có, không sử 

dụng các kỹ thuật Policing và Shaping. 

Băng thông kết nối giữa Client và Server là 505Kbits/sec, trong 

ñó mỗi luồng chia xẻ băng thông gần như bằng nhau. Mỗi luồng có tốc 

ñộ khoảng 127Kbps. 

- Trường hợp 2: Thực hiện áp chính sách Policy vào các 

Interface trên Router. 

Mặc dù, tốc ñộ kết nối giữa Client và Server ñược cho phép là 

256Kbits/sec, nhưng IPERF chỉ thu ñược khoảng 122 Kbits/sec và mỗi 

luồng không nhận ñược phần băng thông dành cho kết nối bằng nhau  

(max = 90.1Kbits/sec; min = 8.05Kbits/sec).  

Đây là do chính sách ñã áp dụng không nhận ra các luồng riêng 

lẻ, nó ñánh rơi gói khi chúng có nguy cơ vượt qua mức ngưỡng ñã ñược 

cấu hình. 

- Trường hợp 3: Thực hiện Shaping dữ liệu qua mạng 

Khi áp dụng kỹ thuật Shaping vào hệ thống mạng thực tế, IPERF 

thu ñược tốc ñộ truyền tải dữ liệu khoảng 246 Kbits/sec so với tốc ñộ 

256Kbits/sec ñã thiết lập, tăng rất nhiều so với sử dụng kỹ thuật 

Policing. Một vấn ñề khác khi áp dụng kỹ thuật này, mỗi luồng ñều 

ñược nhận phần chia băng thông tương ñương nhau, không quá cách 

biệt như trường hợp 2 ở trên. Đồng thời, việc mất gói không xảy ra. 

Router cố gắng hỗ trợ ñến mức tối ña ñể ñịnh dạng lại tốc ñộ của từng 

luồng dữ liệu gửi ñi. Đây chính là ưu ñiểm của kỹ thuật này. 
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Tóm lại:  
 Như vậy, với hệ thống Vietinbank trong thực tế, với nhu cầu tất 

cả người dùng tại chi nhánh ñều ñược cấp phát mức ñộ sử dụng Internet 

và lấy dữ liệu FTP từ Server tại TTV như nhau nhưng không thể quá 

nhiều, gây chiếm dụng băng thông lớn, ảnh hưởng ñến giao dịch thì kỹ 

thuật nén dạng lưu lượng Shaping là một lựa chọn phù hợp.  

Điều này ñược chứng minh thông qua kết quả mô phỏng ở trên. 

4.2.4.3 Áp dụng kỹ thuật hàng ñợi CBWFQ và LLQ 

vào hệ thống 

- Trường hợp 1: Giữ nguyên hiện trạng ñang có, không sử 

dụng các kỹ thuật xếp hàng của CISCO (FIFO) 

Mạng hoàn toàn không có khả năng ñáp ứng chất lượng dịch vụ 

cho một vài ứng dụng quan trọng, phục vụ cho giao dịch, là công việc 

mang lại lợi nhuận chính cho ngân hàng. Vì vậy, cần phải ñưa ra một 

giải pháp tối ưu hơn so với thực trạng hiện nay. Đó chính là nguyên 

nhân cho việc áp dụng triển khai CBWFQ và LLQ ở phần tiếp theo. 

- Trường hợp 2: Tiến hành cấu hình CBWFQ và LLQ cho hệ 

thống 

Khi tạo dữ liệu qua mạng, Router theo chính sách ñã thực hiện 

ñánh rơi một số gói không ñáp ứng ñúng yêu cầu ñã ñưa ra. Số lượng 

ñánh rơi các gói có thể thấy ñược từ kết quả. 

Tóm lại:  

Từ kết quả của phần mô phỏng này, chúng ta nhận thấy rằng hệ 

thống mạng ñang dùng cho mô phỏng nên ñược áp dụng thêm kỹ thuật 

này ñể ưu tiên cho các ứng dụng quan trọng.  

Trong thực tế, mỗi hệ thống sẽ có các chính sách phù hợp khác 

nhau. Phần mô phỏng này chỉ là một bước thực hiện ñể chứng tỏ lại lý 
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thuyết về CBWFQ kết hợp LLQ, Shaping dựa trên mô hình mạng ñang 

có. 

 4.3 Kết luận chương 

Chương này ñã giới thiệu về hệ thống mạng thực tế của ngân 

hàng Vietinbank. Đồng thời, chương này cũng ñã ñưa ra các nhận xét 

ưu, khuyết ñiểm còn tồn tại ở hệ thống mạng này. Trên cơ sở phân tích 

lý thuyết, chương này chứng minh các bài toán tối ưu thông qua việc 

mô phỏng lại thống mạng ñang có. 

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

Trong thời ñại bùng phát công nghệ thông tin như hiện nay, bên 

cạnh các ứng dụng thông thường như thoại, dữ liệu gói nhỏ, các ứng 

dụng ña dịch vụ ñã không ngừng phát triển và ra ñời nhằm thoả mãn 

nhu cầu ngày càng ña dạng và khắt khe của con người. Tuy nhiên, ứng 

dụng càng nhiều, mức ñộ tiêu tốn băng thông trên ñường truyền lại 

càng nhiều hơn. Vì vậy, vấn ñề kiểm soát chất lượng dịch vụ, kiểm soát 

luồng lưu lượng trên ñường truyền luôn là vấn ñề quan tâm hàng ñầu. 

Hệ thống mạng của ngân hàng Vietinbank cũng không nằm trong 

trường hợp ngoại lệ. Hoạt ñộng và phát triển trên 20 năm, hệ thống ñã 

không ngừng ñược cải thiện về tốc ñộ kết nối. Ban ñầu, kết nối từ chi 

nhánh về TTV chỉ bằng các ñường quay số, tốc ñộ 56Kbps nhưng ñến 

nay, mỗi ñường truyền ñó ñã có tốc ñộ từ 256Kbps ñến 512Kbps. Theo 

ñó, các ứng dụng trên ñường truyền cũng lại nhiều hơn. Trước ñây, chỉ 

có các ứng dụng giao dịch như MySQL, Oracle, SQL và nay lại xuất 

hiện ñiện thoại IP Phone, truyền hình hội nghị, Camera,… là các ứng 

dụng tiêu tốn băng thông rất nhiều, gây ra gián ñoạn giao dịch. Mặc dù, 

vấn ñề này sẽ ñược giải quyết khi nâng cấp kênh truyền ñến mức có khả 

năng ñáp ứng cho các thời ñiểm bùng phát dữ liệu. Tuy nhiên, chi phí 
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nâng cấp kênh quá lớn trong thời kỳ kinh doanh khó khăn. Và ñây cũng 

là nguyên nhân chính của việc nghiên cứu ñề tài này. 

Luận văn ñã ñược ñược một số kết quả sau ñây: 

- Giới thiệu tổng quan về QoS, các khái niệm về chất lượng 

dịch vụ, các tham số ảnh hưởng ñến chất lượng dịch vụ như 

băng thông, ñộ trễ, trượt, Cost, xác suất mất gói… Qua ñó, 

trình bày ba cách thức làm việc của một mô hình QoS là 

cung cấp QoS, ñiều khiển QoS, quản lý QoS. 

- Phân tích ba mô hình QoS hiện nay ñang ñược áp dụng 

rộng rãi nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ mạng là nổ lực 

tối ña, dành trước tài nguyên và dịch vụ phân biệt. Mỗi mô 

hình ñược trình bày cụ thể về cách thức hoạt ñộng, các ưu 

và nhược ñiểm ñang tồn tại. Qua ñó, chứng minh ñược vấn 

ñề, tại sao phải sử dụng mô hình dịch vụ phân biệt cho hệ 

thống mạng của Vietinbank. 

- Tìm hiểu tổng quan về thiết bị ñịnh tuyến Router, nền tảng 

của việc triển khai QoS. Qua ñó, phân tích các kỹ thuật 

ñược sử dụng ñể quản lý nghẽn và tránh nghẽn trong thiết 

bị. Các kỹ thuật quản lý nghẽn như các kỹ thuật hàng ñợi 

PQ, CQ, CBWFQ, LLQ,.. Và các kỹ thuật tránh nghẽn như 

Tail Drop, RED, WRED, Flow-Based WRED,.. Chương 

này cũng ñã ñưa ra các cơ sở cho việc lựa chọn CBWFQ và 

LLQ áp dụng cho hệ thống mạng của Vietinbank. 

 Trên cơ sở lý thuyết của các chương ñầu, luận văn ñã xây dựng 

mô hình hệ thống mạng thực tế của Vietinbank và tiến hành mô phỏng, 

chứng minh tính tối ưu. Đầu tiên, luận văn chứng minh nguyên nhân 

chọn kỹ thuật ñịnh dạng lưu lượng Shaping thay cho sử dụng kỹ thuật 

áp chính sách Policing ñối với các ứng dụng không thật sự có vai trò 

quan trọng. Đó là do một số ứng dụng của người dùng không thật sự 
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cần thiết nhưng lại cần phải phân chia băng thông ñường truyền như 

nhau giữa những người sử dụng. Dữ liệu này ở Vietinbank là HTTP, 

FTP,..  Tiếp theo, luận văn chứng minh việc cải thiện chất lượng dịch 

vụ mạng khi áp dụng kỹ thuật CBWFQ và LLQ vào hệ thống, thông 

qua các tham số thể hiện trong Router. Và ñây cũng chính là kết quả 

của luận văn này, ñề xuất thêm kỹ thuật QoS phù hợp áp dụng cho mô 

hình thực tế của Vietinbank. 

Luận văn còn rất nhiều hạn chế do thời gian nghiên cứu có hạn. 

Dữ liệu chỉ có 2 loại dữ liệu thật là HTTP và FTP, còn các loại dữ liệu 

khác ñều ñược tạo ra từ các chương trình hỗ trợ nên mức ñộ sai lệch so 

với thực tế là không thể không có. Do vậy, một số hướng phát triển của 

ñề tài này như sau: 

- Xây dựng thêm các ứng dụng thực tế ñể kiểm chứng như thoại, 

ñiện thoại IP, Video Conference thay vì phải sử dụng chương 

trình giả lập luồng như trong mô phỏng này. 

- Tiến hành mô phỏng thêm nhiều phương án QoS khác (theo lý 

thuyết ñã tìm hiểu) ñể ñưa ra phương pháp tối ưu nhất cho hệ 

thống mạng hiện nay. 

- Áp dụng vào mô hình thực tế ñể có ñánh giá của người dùng 

chính xác nhất. 

- Đánh giá kết quả thực hiện trên nhiều yếu tố ảnh hưởng QoS 

hơn nữa. 

- Tìm hiểu thêm một số mô hình dịch vụ khác như MPLS,… và 

nếu phù hợp, sẽ tiến hành tích hợp nó vào hệ thống hiện tại. 

 

 

 

 

 


