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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay mạng MAN-E đã đưa vào hoạt động, đó là xu thế 
chung để hòa nhập cùng thế giới. Mạng MAN-E đảm bảo cung cấp 
các dịch vụ tốt nhất như internet tốc độ cao, truyền hình hội nghị, 
Voice, truyền hình theo yêu cầu, kênh thuê riêng…. 

Như vậy khi đưa mạng MAN-E vào hoạt động các nhà khai 
thác phải quan tâm đến đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS), tính thỏa 
mãn dịch vụ đối với từng đối tượng khách hàng mà nó phục vụ, do 
đó việc nghiên cứu các kỹ thuật (QoS) là cần thiết để triển khai, đòi 
hỏi nó phải dựa trên một cơ sở lý thuyết để tham khảo khi thực hiện 
trong mạng MAN-E của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào. 
2. Mục đích nghiên cứu 

Đánh giá một số kỹ thuật đảm bảo QoS của mạng MAN-E, 
dùng chương trình mô phỏng để đánh giá các kỹ thuật QoS, qua đó 
đánh giá ưu nhược điểm của từng kỹ thuật đảm bảo QoS. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 Dựa trên nền tản mạng IP, nghiên cứu cấu trúc mạng, các 
công nghệ, dịch vụ áp dụng trong mạng MAN-E, các kỹ thuật QoS, 
các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến các chính sách như QoS trên 
mạng MAN-E để đảm bảo chất lượng dịch vụ mong muốn. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

+Thu thập các tài liệu và thông tin liên quan đến đề tài. 
+Xây dựng mô hình mạng, thực hiện mô phỏng các kỹ thuật 

QoS của mạng IP, mạng MAN-E, đánh giá kết quả. 
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Mạng MAN-E đã triển khai, nhu cầu lưu lượng qua mạng 
càng lớn, khả năng xảy ra hiện tượng bùng nổ lưu lượng trong thực 
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tế, nên áp dụng các kỹ thuật QoS vào mạng MAN-E để đảm bảo QoS 
cho các dịch vụ thời gian thực là cần thiết, nhằm giúp các nhà cung 
cấp dịch vụ tối ưu hóa mạng lưới một cách tốt nhất. 
6. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn 
thực hiện gồm 04 chương. Chi tiết như sau: 

Phần mở đầu nêu tính cấp thiết, sự cần thiết phải triển khai 
QoS của mạng MAN-E và sơ lược về bố cục của luận văn. 
Chương 1: Tổng quan về mạng MAN-E. 
Chương 2: Nghiên cứu kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) 
trong mạng IP. 
Chương 3: Các kỹ thuật đảm bảo QoS trong mạng MAN-E. 
Chương 4: Mô phỏng mạng MAN-E và thực hiện các kỹ thuật QoS 
cho dịch vụ voice, Video, FTP. 
Kết luận và hướng phát triển: Trình bày kết quả thực hiện được 
của luận văn và hướng phát triển. 

 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MAN-E 

1.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 
1.2 KIẾN TRÚC MẠNG MAN-E 

1.2.1 Giới thiệu chung về mạng MAN-E  
Mạng MAN-E sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối các mạng 

cục bộ với một mạng diện rộng WAN hay Internet, có chức năng thu 
gom lưu lượng và truyền tải lưu lượng cho các thiết bị mạng truy 
nhập (IP DSLAM, MSAN).  

1.2.2 Kiến trúc mạng MAN-E theo MEF 
MEF định nghĩa MAN-E theo 03 lớp gồm: Lớp dịch vụ 

Ethernet, Lớp truyền tải, Lớp dịch vụ ứng dụng:  
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(e.g., IEEE 802.1, SONET/SDH, MPLS)

LỚP DỊCH VỤ Ethernet       
(Ethernet Service PDU)

LỚP DỊCH VỤ ỨNG DỤNG              
(e.g., IP, MPLS, PDH, etc.)

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.2. Mô hình  MAN-E phân chia các lớp theo MEF 
Các điểm tham chiếu: là tại đó phân tách biên quản lý khi 

kết nối đi qua các giao diện trong MAN-E. 
1.3. CÔNG NGHỆ MẠNG MAN-E 

Gồm có: SDH, WDM, thuần Ethernet, MPLS, RPR, PBT. 
1.4  CÁC DỊCH VỤ MẠNG MAN-E CUNG CẤP 

1.4.1  Giới thiệu chung về dịch vụ mạng MAN-E 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 1.4. Mô hình dịch vụ cơ bản của mạng MAN-E 
Tất cả các dịch vụ Ethernet chia xẻ một vài thuộc tính chung, 

nhưng giữa chúng vẫn có vài sự khác biệt. Mô hình cơ bản của dịch 
vụ Ethernet được thể hiện ở hình 1.4:  

1.4.2 Các dịch vụ trong mạng MAN-E 
a )Dịch vụ E-LINE 
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Dịch vụ E-Line dựa trên một kết nối ảo (EVC) điểm - điểm 
để kết nối giữa 2 giao diện UNI. 

b) Dịch vụ E-LAN 
Dịch vụ Ethernet mà dựa trên kết nối Ethernet ảo, dạng đa 

điểm – đa điểm được gọi là dạng (E-LAN).   
c) Dịch vụ E-TREE 

Dịch vụ Ethernet cung cấp dựa trên kết nối Ethernet 
ảo, dạng gốc – đa điểm có thể được gọi là dạng E-Tree. 
1.5  CÁC THUỘC TÍNH CỦA DỊCH VỤ MẠNG MAN-E 

1.5.1 Thuộc tính giao diện vật lý 
1.5.2  Các thông số lưu lượng 
1.5.3  Các thông số hiệu năng 
1.5.4 Nhận dạng lớp dịch vụ: gồm cổng vật lý, CE-VLAN CoS 

(802.1p), Giá trị DiffServ/IP TOS. 
1.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT 
LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP 

2.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 
2.2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ QoS TRONG MẠNG IP 

2.2.1.  Khái niệm QoS 
2.2.2.  Các tham số để đánh giá chất lượng dịch vụ  

Băng thông, trễ, biến thiên trễ, tỉ lệ mất gói. 
2.3.CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO QoS MẠNG IP 

2.3.1 Kỹ thuật quản lý hàng đợi tích cực 
Mục tiêu nhằm tránh tắc nghẽn tại các thiết bị định tuyến. 

a) Kỹ thuật loại bỏ gói ngẫu nhiên sớm(RED). 
Hồ sơ loại bỏ gói là một phương pháp tham chiếu giữa % bộ 

đệm bị đầy và xác suất loại bỏ gói, khi α > αmin thì RED được 
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kích hoạt , khi α đạ t giá trị lớn nhất (αmax=100%) thì xác suất 
loại bỏ gói =1, lúc này cơ chế loại bỏ gói chuyển sang theo phương 
pháp cắt đuôi lưu lượng 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.2. Sơ đồ loại bỏ gói tin của RED 
b) Kỹ thuật loại bỏ gói sớm theo trọng số (WRED). 

WRED là kỹ thuật loại bỏ gói sớm RED với nhiều hồ 
sơ loại bỏ gói, WRED sử dụng nhiều hồ sơ loại bỏ gói cho một 
hàng đợi. 

2.3.2 Kỹ thuật lập lịch cho gói tin 
Mục tiêu là quản lý việc tắc nghẽn tại các Router, các kỹ 

thuật lập lịch cơ bản được áp dụng gồm: Hàng đợi (FIFO), Hàng đợi 
ưu tiên (PQ), Hàng đợi cân bằng (FQ), Hàng đợi theo phân lớp 
(CBQ), Hàng đợi cân bằng t rọng số (WFQ), Hàng đợi cân bằng 
trọng số phân lớp (CB-WFQ), Hàng đợi với độ trễ thấp (LLQ).  
2.4.CÁC MÔ HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ HỖ TRỢ QoS 
TRÊN MẠNG IP 

2.4.1. Mô hình tích hợp dịch vụ - IntServ 
  

 
 

 
Hình 2.10. Cấu trúc mạng IntServ 

1 

Xác suất loại bỏ gói tin 

Kích thước  
hàng đợi 

Ngưỡng – αmin Ngưỡng – αmax 

Random drop Tail Drop No drop 

RED được kích hoạt RED kết thúc  
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Trong mô hình IntServ, các ứng dụng có yêu cầu về QoS sẽ 
sử dụng giao thức RSVP để gửi các tín hiệu báo hiệu yêu cầu QoS 
trước khi gửi dữ liệu đi. Chỉ áp dụng được cho những mạng có số các 
luồng dữ liệu là nhỏ, IntServ đảm bảo QoS cho từng luồng IP vi mô. 

2.4.2 Mô hình phân biệt dịch vụ - DiffServ 
Trong cấu trúc DiffServ, có 2 loại: bộ định tuyến biên và bộ 

định tuyến bên trong (bộ định tuyến lõi).  
 
 
 
 

Hình 2.11. Cấu trúc mạng DiffServ 
Nguyên lý hoạt động của DiffServ: Khi đi vào bộ định tuyến 

biên, gói IP sẽ được phân loại. Bộ định tuyến biên thực hiện phân 
loại bằng cách kiểm tra mã DSCP nằm trong phần đầu gói cùng với 
một số dữ liệu khác liên quan đến luồng vi mô của gói IP. Sau khi 
chủng loại của gói IP được xác định, bộ định tuyến biên sẽ áp dụng 
một số giải pháp điều chỉnh tiếp theo cho gói nếu cần thiết.  

2.4.3. Mô hình DiffServ trên nền MPLS  
Trong mạng MPLS, những gói tin đầu vào được định tuyến 

và gắn nhãn bởi các router biên (hình 2.13).  
 
 
 
 
 
 

Hình 2.13.Tổng quan mạng MPLS 

Router lõi

Miền DiffServ

LuồngData

Router lõi

Router biên
Đầu vào Router biên

Đầu ra
LuồngData

 

PE -AG G  

U PE  

 Mang MPL S 

Đương ch uyen  mach nh ãn 
(LSP) 

Rou ter chuyen mach nh ãn 
(  LSR) 

M ang 
Fram e relay 

M ang 
Ethernet 

M ang 
ATM  

M ang 
Frame relay  

M ang 
ATM  

M ang 
Ethernet 
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Những gói tin này được chuyển tiếp trên đường LSP, tại mỗi 
router LSR, các gói tin này được quyết định chuyển đi dựa trên giá trị 
của nhãn, trên mỗi chặng có một giá trị nhãn mới sẽ thay nhãn cũ.  

Khi DiffServ kết hợp với MPLS làm tăng đáng kể khả năng 
QoS của mạng. Khi một gói Diffserv đi vào một mạng MPLS thì các 
router đầu vào sẽ kiểm tra trường ToS để xác định thông tin DSCP. 
Lưu lượng đầu vào ánh xạ vào LSP, MPLS có thể ánh xạ lưu lượng 
Diffser vào lưu lượng MPLS.  
2.5. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG DỊCH 
VỤ (QoS) BẰNG PHẦN MỀM OPNET 14.5 

Phần này luận văn sử dụng phần mềm OPNET 14.5 để mô 
phỏng đánh giá mô hình IntServ và DiffServ. 

2.5.1. Thiết lập cấu hình mạng 
 
 
 
 
 

  
   

   Hình 2.14. Mô hình hệ thống         Hình 2.15. Mô hình hệ thống  
                  IntServ/RSVP                                  DiffServ 

2.5.2. Mô tả cấu hình mạng 
Mô hình IntServ: sử dụng 02 router được kết nối nhau bằng 

liên kết PPP-DS1, các nguồn dữ liệu là FTP, Video, Voice (Voice 
truyền theo 2 cách: có và không có RSVP) với các mức tải cao, trung 
bình, thấp. QoS là WFQ (Voice ưu tiên cao nhất). 
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Mô hình DiffServ: đơn giản ta sử dụng 2 router được kết nối 
bằng liên kết 10Base-T, các nguồn dữ liệu xem xét là FTP, Video, 
Voice truyền qua mạng với các mức tải khác nhau là: cao, trung bình, 
thấp.  

Các kỹ thuật QoS được sử dụng để mô phỏng: FIFO, PQ, 
WFQ, WFQ_WRED, WFQ_WRED_LLQ. 

2.5.3. Kết quả mô phỏng 
a) Mô hình IntServ: cho thấy ưu điểm của Intserv/RSVP là 

có trễ, biến thiên trễ nhỏ hơn khi không sử dụng RSVP. 
b) Mô hình DiffServ: cho thấy mạng phân biệt đối xử đối 

với từng dịch vụ, nên đã ưu tiên các dịch vụ voice, video. Do đó 
mạng MAN-E chúng ta lựa chọn áp dụng mô hình dịch vụ này để 
đảm bảo QoS cho các dịch vụ của chúng.  
2.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

CHƯƠNG 3.  CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO QoS TRONG 
MẠNG MAN-E 

3.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 
Chương này nghiên cứu cấu trúc mạng MAN-E của VNPT, 

các kỹ thuật đảm bảo QoS trong mạng MAN-E. Đánh giá kỹ thuật 
MPLS và DiffServ/MPLS bằng phần mềm OPNET 14.5. 
3.2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC MẠNG MAN-E CỦA VNPT 

Được tổ chức thành 2 lớp: lớp lõi, lớp truy nhập. 
 

 
 
 
 

Hình 3.1. Cấu hình mạng MAN-E 
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3.3.  QoS TRONG MẠNG MAN-E 
Có nhiệm vụ đảm bảo QoS từ đầu cuối đến đầu cuối cho 

các dịch vụ voice, video hay Web, mail, FTP… 
Bảng 3.1: Tiêu chuẩn về QoS một số dịch vụ tiêu biểu của ITU 

Tham số QoS VoIP Video tương tác Luồng video 

Băng thông 21 - 320kbps Tùy chọn Tùy chọn 

Trễ  <150ms <150ms <4 sec 

Biến thiên trễ <30ms <30ms không ảnh hưởng 

Mất gói <1% <1% <5% 
3.4.  CÁC KỸ THUẬT QoS TRONG MẠNG MAN-E 

3.4.1 Phân lớp và đánh dấu 
Việc phân lớp và đánh dấu dựa trên các lớp như vật lý, lớp 

2, lớp 3, lớp 4, lớp ứng dụng.  
3.4.2. Chính sách và định hướng 

 Chính sách và định hướng là các công cụ QoS nhằm phát 
hiện và xử lý các vi phạm về lưu lượng.  

3.4.3. Tránh tắc nghẽn 
Các cơ chế chính: RED, WRED. 

3.4.4. Quản lý tắc nghẽn 
Các hàng đợi : FIFO, PQ, WFQ, CB-WFQ… 

3.4.5. Định tuyến  
Chức năng cơ bản của định tuyến là tìm đường đi trong 

mạng thỏa mãn các điều kiện ràng buộc.  
3.4.6. Dành trước băng thông 

3.5.  TRIỂN KHAI CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO QoS TRÊN 
MẠNG MAN-E 

3.5.1. Nguyên tắc chung 
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Kiểm soát QoS đến từng khách hàng, từng dịch vụ hay 
từng cổng vật lý của CE. Nó sử dụng việc tạo ra rất nhiều các 
mạng LAN ảo (VLAN), mỗi VLAN này có ID riêng và được 
nhận dạng bởi tất cả các thực thể mạng. 

Tại mỗi nút có khả năng xử lý phân biệt các VLAN khác 
nhau, tại CE thường phân loại dịch vụ, VLAN, đánh dấu nhận dạng 
các loại lưu lượng và kiểm soát đầu vào. 

Tại các nút PE tích hợp các kỹ thuật lập lịch, hàng đợi, 
phân loại và đánh dấu gói, định hướng lưu lượng đầu ra. 

3.5.2. Đặc điểm riêng 
Hiện nay mạng MAN-E  có 3 công nghệ chính là: công nghệ 

thuần Ethernet; công nghệ MPLS; công nghệ PBT 
3.6. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐẢM BẢO QoS MẠNG MAN-E 

 MIỀN KHÔNG  
TIN CẬY MIỀN KHÔNG 

TIN CẬY 
MIỀN TIN CẬY 

Miền truy nhập Phía khách hàng Miền MAN E 
 

HSI 
IPTV 

VoIP 

Mobile 

 
 

MAN-E 

PE-AGG 

UPE 

Mạng 
chuyển 
tải liên 
vùng 

PE-AGG 

UPE 

UPE 

Thiết 
bị truy 
nhập 

 
DSLAM, 
MSAN, 

OLT/ONU 
L2SW 

Modem 
HGW, 
CPE, 
POTS 

.. 

IP core 

 Phân lớp lưu lượng 
 Đánh dấu gói 
 Chính sách đầu vào 

 Đánh dấu :MPLS EXP  
 Định hướng đầu ra 

 Định hướng 
đầu ra 

 Chính sách 
đầu vào 

PE 

PE 

PE 

DSCP, ToS, CoS, protocol, 
IP, MAC, port 802.1p MPLS EXP MPLS EXP 802.1p 802.1p  

Hình 3.8. Mô hình thực hiện QoS trong mạng MAN-E 
Chúng ta chỉ tập trung xử lý QoS tại bộ định tuyến biên, giảm 

tối thiểu việc xử lý tại bộ định tuyến lõi. Theo hình 3.8 thì ở khu vực 
miền tin cậy được thiết kế đồng bộ gồm có 7 lớp QoS bao gồm: Điều 
khiển, thời gian thực, Video, Crictical- Data1, Crictical- Data 2, 
Business HSI và Residental HSI theo tỷ lệ ở bảng 3.4, các tham số 
này được gán vào giao diện NNI. 
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Bảng 3.4. Quy định về phân chia lưu lượng mạng MAN-E 
S
tt 

Phân loại dịch 
vụ 

Tỷ lệ BW 
trên link (%) 

DSCP 
802.1p 
(CoS) 

EXP 

1 Điều khiển 1 CS6 6 6 
2 Thời gian thực 15 EF 5 5 
3 Video 30 AF41 4 4 
4 Crictical-Data1 15 AF31 3 3 
5 Crictical-Data2 10 AF21 2 2 
6 Business HSI 14 AF11 1 1 
7 Resident HSI 15 Default 0 0 

3.6.1.Các kỹ thuật QoS được sử dụng trong cấu hình thiết bị  
3.6.2. Kỹ thuật QoS trong miền chuyển tải liên vùng (IP core) 

Thực hiện các kỹ thuật QoS đối với miền  IP core  
Tại giao diện phía các mạng MAN-E (1):  
Đầu vào: phân lớp dựa theo 802.1p, đánh dấu: Từ 802.1p 

sang MPLS EXP. Đầu ra được định hướng  phân lớp QoS theo tỷ lệ 
như trong bảng 3.4 

 

 
 

IP core 

BRAS 

IPTV 
server 

VoIP 
SBC 

ASG 
(backhaul) 

 
 

PE 

 Định hướng đầu ra  
(Port & VLAN) 

 Chính sách đầu vào 
 Đánh dấu: MPLS EXP 

(Port&VLAN) 

Các mạng 
MAN-E 

 
 

PE 

1 

 Định hướng đầu ra 

 Đánh dấu CoS 
sang MPLS 

2 2 
3 4 

 
Hình 3.10. Kỹ thuật QoS tại mạng chuyển tải liên vùng 

Tại giao diện phía nội bộ mạng IP core (2):  

Phần này chủ yếu thực hiện việc định hướng để các luồng 

Tại giao diện phía hướng chủ các dịch vụ (3): 
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Tại đầu vào:thực hiện phân lớp: theo cổng & VLAN, CoS, 

DSCP; chính sách: tùy theo từng dịch vụ; đánh dấu: Ánh xạ từ 

802.1p sang MPLS EXP. Đầu ra: định hướng theo cổng và VLAN 

Giao diện tại chủ các dịch vụ (4): 

Các server của chủ dịch vụ cần nối với IP core như BRAS, 

IPTV server, VoD server.. được coi là các thiết bị trong miền tin cậy; 

Các thiết bị này có thể thiết lập QoS như phân lớp, chính sách, đánh 

dấu 802.1p trước khi gửi dữ liệu vào. 

3.6.3. Kỹ thuật QoS trong miền mạng MAN- E 

Miền mạng MAN- E giới hạn từ UPE đến các PE-AGG: 
 

 
M A N  E  

P E - A G G  

U P E  

P E - A G G  

U P E  

U P E  

 
 
V N 2  

2  

E X P s  C o S  E X P s  
C o S  

1  

2  

2  
2  2  

2  

2  

2  
2  

2  

P I P E  M O D E  

3  

3  

  Q o S  c l a s s  s h a p p i n g  

  Q o S  c l a s s  s h a p p i n g  
  M a p p i n g  E X P  = >  C o S  

  M a k i n g  C o S = >  
E X P  

 
Hình 3.11. Mạng MAN-E với 7 lớp QoS 

Tại giao diện (1) 

Giao diện này là kết nối giữa mạng MAN-E với các CE, IP 

DSLAM của miền truy nhập.  

Đầu vào: phân lớp lưu lượng: dựa theo cổng + S-VLAN; 

chính sách: tùy theo từng dịch vụ; đánh dấu: CoS sang EXP của miền 

MPLS như bảng 3.4. Đầu ra: đánh dấu từ EXP sang CoS; định 

hướng: không cần thực hiện. 
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Tại giao diện (2) 

 Phân lớp: Dựa theo loại gói tin của dịch vụ; chính sách lưu 

lượng: không cần thực hiện; đánh dấu lưu lượng: không thực hiện tại 

giao diện này; định hướng: QoS Class theo tỷ lệ bảng 3.4 

Tại giao diện (3): 

Phân loại lưu lượng: không cần; đánh dấu lưu lượng: Thực 

hiện ánh xạ từ EXP -> CoS bit trong hướng từ MAN- E sang Core và 

ngược lại; định hướng: không cần thiết. 

3.6.4. Kỹ thuật QoS tại giao diện UNI (Giữa miền truy nhập và 

MAN-E) 
 

D S L A M ,  
M S A N ,  
O L T / O N U  
L 2 S W  

U P E  
2  1  M A N  E  

M i ề n  t r u y  n h ậ p  

8 0 2 . 1 p  

M
ap

pi
ng

 

E X P  
C o S ,  D S C P ,  I P P  . . .  

3  

C o S  

C E  

 
Hình 3.12. Miền mạng giữa Access Switch và MAN- E 

Phần này cần phải kiểm soát QoS chặt chẽ. Các thiết bị miền 

CE xử lý ở lớp 2 nhưng phải có khả năng phân lớp các lưu lượng vào 

từ các lớp khác nhau: các cổng, VLAN, CoS, DSCP, ToS, IP. 

Giao diện (1) – UNI 

Đầu vào: Phân lớp theo cổng, C-VLAN, CoS, ToS, DSCP; 
chính sách theo cổng và C-VLAN; đánh dấu: theo như bảng 3.5:  

Đầu ra: Phân lớp lưu lượng theo cổng+ C-VLAN+S-VLAN ; 
Đánh dấu lưu lượng: ánh xạ từ 7 lớp ở miền tin cậy sang các lớp do 
khách hàng yêu cầu. 
Giao diện (2) 
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Đầu vào: phân lớp lưu lượng: dựa theo cổng+ C-VLAN+S-
VLAN. ; chính sách lưu lượng: không cần. 

Đầu ra: phân lớp lưu lượng: cổng+ C-VLAN+S-VLAN; định 
hướng: các gói tin định hướng tùy theo từng dịch vụ.  
Giao diện (3) 

Đầu vào: Phân lớp: dựa theo cổng+S-VLAN; chính sách: đã 
thực hiện tại giao diện 1; đánh dấu: CoS sang EXP của miền MPLS 
như bảng 3.4; Đầu ra: đánh dấu lưu lượng từ Exp sang CoS; định 
hướng: không cần vì đã  thực hiện trước đó. 
3.7. MÔ HÌNH QoS CHO MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỤ THỂ TRÊN 
MẠNG MAN-E 

3.7.1.  Dịch vụ cho người dùng Internet 
3.7.2.  Dịch vụ cho các doanh nghiệp 
3.7.3.  Khách hàng dùng đa dịch vụ 

3.8 ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT MPLS VÀ MPLS/DIFFSERV-TE 
BẰNG PHẦN MỀM OPNET 14.5 

3.8.1. Kịch bản 1: Kỹ thuật MPLS 
a) Cấu hình mạng 

              

                       Hình 3.16. Cấu hình mạng kỹ thuật MPLS                                    
b) Mô tả kịch bản 
c) Kết quả mô phỏng 
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Hình 3.18. Lưu lượng nhận được tại phía thu - MPLS 
3.8.2. Kịch bản 2: Kỹ thuật DiffServ/MPLS-TE 

a) Cấu hình mạng 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.20. Cấu hình mạng kỹ thuật DiffServ/MPLS-TE 
b) Mô tả kịch bản 
c) Kết quả mô phỏng 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 3.21. Lưu lượng tại phía phát đối với các cặp CE 
(Diffserv/MPLS-TE) 

CE_7 

CE_8 

CE_5 

CE_6 

CE_3 

CE_4 
CE_2 

CE_1 
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Hình 3.22. Lưu lượng nhận được tại phía thu - Diffserv/MPLS-TE 

3.9. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
Chương đã trình bày được các kỹ thuật QoS áp dụng cho 

mạng MAN-E, áp dụng thực thi một số kỹ thuật QoS trên mạng 
MAN-E của VNPT, đã sử dụng phần mềm OPNET 14.5 để mô 
phỏng đánh giá mạng MPLS và Diffserv/MPLS-TE cho thấy 
Diffserv/ MPLS-TE có hiệu năng tốt hơn so với MPLS.  

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG MẠNG MAN-E VÀ THỰC HIỆN 
CÁC KỸ THUẬT QoS CHO DỊCH VỤ VOICE, VIDEO, FTP 

4.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 
Sử dụng phần mềm OPNET 14.5 để mô phỏng việc thực 

hiện QoS của mạng MAN-E. 
4.2. THIẾT LẬP CẤU HÌNH MẠNG MAN-E 

4.2.1. Các tham số để đánh giá và kỹ thuật QoS 
Các tham số: trễ, biến thiên trễ và lưu lượng nhận được. 

4.2.2. Sơ đồ cấu hình mạng MAN-E cho khách hàng doanh 
nghiệp 

4.2.3. Phân tích cấu hình mạng 
Theo hình 4.1 ta xây dựng mô hình VPN gồm có 02 vòng 

ring truy cập dùng để thu gom lưu lượng và 01 ring lõi để chuyển tải 

CE_7 

CE_8 

CE_5 

CE_6 
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lưu lượng giữa các Ring và chuyển đi liên mạng MAN-E. Các nhóm 
gồm có các dịch vụ: FTP, Video, Voice 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 4.1. Cấu hình QoS cho khách hàng doanh nghiệp 
Bảng 4.1. Các kiểu QoS 

TT Kiểu QoS MPLS Giao thức 
định tuyến 

Kỹ thuật loại 
bỏ gói tin 

1 FIFFO x OSPF Cắt đuôi 
2 PQ x OSPF Cắt đuôi 
3 WFQ x OSPF Cắt đuôi 
4 WFQ_WRED x OSPF WRED 
5 WFQ_WRED_LLQ x OSPF WRED 

 

Bảng 4.3. Bảng phân loại lưu lượng 

Loại lưu lượng Điểm mã phân biệt EXP 802.1p ( CoS) 
Voice EF 5 5 
Video AF41 4 4 
FTP AF11 2 2 

4.2.4. Lưu đồ xử lý thực hiện các kỹ thuật QoS 
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          a) Hàng đợi FIFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.2. Lưu đồ xử lý FIFO 
          b) Hàng đợi PQ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nhận dữ liệu 

Phân lớp dữ liệu: EF, 
AF41, AF11 

Hàng đợi ưu tiên cao 

Hàng đợi ưu tiên trung bình 

Hàng đợi ưu tiên thấp 

Yes 

Yes 

No 

No 

Kết thúc 

Dữ liệu EF 

Dữ liệu AF41 

Dữ liệu AF11 

Ghi chú:  
 EF: Voice 
AF41: Video 
AF11: FTP 

Bắt đầu 

Xuất dữ liệu ra link liên kết 
 

 

Nhận dữ liệu vào 
EF, AF41, AF11 

Đặt vào hàng đợi 

Bắt đầu 

Kết thúc 

Xuất dữ liệu ra link liên kết 

Ghi chú:   
EF: Voice 
AF41: Video 
AF11: FTP 
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c) Hàng đợi CB-WFQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Hình 4.3. Lưu đồ xử lý CB-WFQ 
 

Nhận dữ liệu 

Phân lớp dữ liệu: EF, 
AF41, AF11 

Hàng đợi phân lớp 1 

Hàng đợi phân lớp 2 

Hàng đợi phân lớp 3 

Yes 

Yes 

No 

No 

Kết thúc 

Dữ liệu EF(1) 

Dữ liệu AF41(2) 

Dữ liệu AF11(3) 

Ghi chú:  
 EF: Voice 
AF41: Video 
AF11: FTP 

Bắt đầu 

Xuất dữ liệu ra 
link liên kết 

Lập lịch WFQ 
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d) Hàng đợi CB-WFQ-WRED  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Lưu đồ xử lý CB-WFQ-WRED 
4.2.5. Kết quả mô phỏng 

a) Phân tích luồng lưu lượng đối với Voice 

Bắt đầu 

Nhận dữ liệu 

Phân lớp dữ liệu: 
EF, AF41, AF11 

Hàng đợi phân lớp 1 

Hàng đợi phân lớp 2 

Hàng đợi phân lớp 3 

Lập lịch WFQ 

Yes 

Yes 

No 

No 

Kết thúc 

Dữ liệu EF(1) 

Dữ liệu AF41(2) 

Dữ liệu AF11(3) 

Ghi chú:   
EF: Voice 
AF41: Video 
AF11: FTP 

RED: α<=αmin 

Loại bỏ gói theo cơ chế:  
0<p<1 :khi αmin <α<αmax 
p=1: khi α>=αmax 
p: xác suất đánh dấu gói 

Xuất dữ liệu ra 
link liên kết 

Yes 

No 
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Hình 4.5. So sánh biến thiên trễ     Hình 4.6. So sánh trễ end to end   
         của Voice                                                    của Voice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.7. So sánh lưu lượng nhận được của Voice 
b) Phân tích luồng lưu lượng đối với Video 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 4.9. So sánh biến thiên trễ     Hình 4.10. So sánh trễ end to end   
         của Video                                                    của Video 

PQ 

FIFO 

WFQ 

WFQ_WRED,LLQ 

FIFO 

FIFO 

FIFO WFQ 

FIFO 

PQ,WFQ_WRED,LLQ 

PQ,WFQ_WRED,LLQ 
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Hình 4.10. So sánh lưu lượng nhận được của Video 
c) Phân tích luồng lưu lượng đối với FTP 
d) Đánh giá số lượng rớt gói đối với toàn hệ thống 
e) Đánh giá kết quả mô phỏng các dịch  vụ Voice, Video, 

FTP 
Luận văn đã đánh giá các kỹ thuật FIFO, PQ, WFQ, 

WFQ_WRED, WFQ_WRED_LLQ, đối với từng kỹ thuật luận văn 
đánh giá ưu nhược điểm của từng loại dữ liệu Video, Voice, FTP 
truyền qua mạng, từ đó đưa ra khuyến nghị phù hợp từng dịch vụ. 
4.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này đã mô phỏng mạng MAN-E sử dụng 
DiffServ/MPLS cho các dịch vụ Voice, FTP, Video và đánh giá kết 
quả các kỹ thuật QoS bao gồm:  FIFO, PQ, WFQ, LLQ và sử dụng kỹ 
thuật loại bỏ gói ngẫu nhiên WRED. Kết quả cho thấy khi mạng tải 
cao thì triển khai QoS là cần thiết nhằm đảm bảo các chỉ tiêu như trễ, 
biến thiên trễ, lưu lượng nhận được, việc chọn các kỹ thuật QoS như 
thế nào là tùy theo dịch vụ và các chỉ tiêu đặt ra.  

PQ 

FIFO 

WFQ 
WFQ_WRED,LLQ 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện, luận văn đã hoàn 
thành các nội dung nghiên cứu và đã đạt được một số kết quả về lý 
thuyết và mô phỏng như sau:  

Lý thuyết: Luận văn đã nghiên cứu về mạng MAN-E gồm: 
Kiến trúc, công nghệ, các dịch vụ và thuộc tính của dịch vụ mạng 
MAN-E, cấu trúc mạng MAN-E của VNPT. Phân tích, nghiên cứu 
các mô hình QoS như IntServ, DiffServ, DiffServ/MPLS, kỹ thuật 
QoS áp dụng trong mạng IP nói chung như các kỹ thuật quản lý tắc 
nghẽn, chống tắc nghẽn, luận văn cũng đánh giá ưu nhược điểm của 
các kiểu QoS như FIFO, PQ, WFQ, WFQ_WRED, 
WFQ_WRED_LLQ. Trên cơ sở đó luận văn đã đi sâu nghiên cứu 
việc thực thi các kỹ thuật QoS trên mạng MAN-E như các kỹ thuật 
quản lý lưu lượng, các nguyên tắc quản lý QoS cho mạng MAN-E. 

Mô phỏng: Dựa trên cơ sở lý thuyết, luận văn sử dụng phần 
mềm OPNET 14.5 để mô phỏng đánh giá các mô hình hỗ trợ QoS 
trên mạng IP như IntServ, DiffServ, MPLS, DiffServ/MPLS-TE. 
Trên cơ sở đó luận văn đã nghiên cứu mô phỏng việc thực thi áp dụng 
QoS cho mạng MAN-E. Phần mô phỏng dịch vụ mạng MAN-E sử 
dụng DiffServ/MPLS tại chương 4 cho kết quả sự khác biệt giữa các 
kỹ thuật tránh tắc nghẽn và quản lý tắc nghẽn áp dụng tại các thiết bị 
định tuyến gồm: FIFO, PQ, WFQ, WFQ_WRED, 
WFQ_WRED_LLQ  đối với các dịch vụ Voice, Video, FTP. Qua đó 
cho thấy sự cần thiết phải sử dụng QoS để đảm bảo chất lượng dịch 
vụ của nhiều dịch vụ cùng chạy trên mạng MAN-E. 

Qua lý thuyết và mô phỏng, luận văn cho ta thấy rằng đối với 
mạng IP khi điều kiện tải của mạng ở mức thấp thì các kỹ thuật QoS 
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hầu như chưa thể hiện rõ, tuy nhiên đối với tải của mạng ở mức cao, 
mà đây là tính tất yếu sẽ xảy ra trong thực tế nhất là trong giai đoạn 
hiện nay người sử dụng thường đột biến và tăng vào thời gian cao 
điểm nên xảy ra bùng nổ lưu lượng, dẫn đến tình trạng mất gói, trễ 
tăng do đó việc lựa chọn kỹ thuật QoS để thực hiện là cần thiết đối 
với mạng IP nói chung cũng như mạng MAN-E là không ngoại lệ để 
đảm bảo QoS nhất là các dịch vụ thời gian thực. 
2. Kiến nghị 
 Việc thực hiện QoS trong mạng IP nói chung và mạng MAN-
E nói riêng là cần thiết đối với tải của mạng ở mức cao, nhằm phát 
huy hết hiệu suất của mạng tránh lãng phí tài nguyên cũng như tốn 
chi phí để nâng cấp mạng lưới. Để cung cấp dịch vụ đến khách hàng 
với chất lượng đúng như cam kết thì người quản trị cần phải kiểm tra 
thường xuyên, nhất là phải giám sát băng thông thường xuyên để kịp 
thời đưa ra những chính sách QoS hợp lý tại các vị trí thiết bị cũng 
như chủng loại.  
3. Hướng nghiên cứu tiếp theo 
 Mạng MAN-E đã đưa vào sử dụng và dần thay thế hoàn toàn 
mạng PSTN, đồng thời với nhu cầu phát triển ngày càng cao của 
mạng di động 3G, 4G, khách hàng đã bắt đầu sử dụng những thiết bị 
điện thoại thông minh (Smart-phone) để sử dụng các dịch vụ gia tăng 
vốn có của thiết bị này, do đó đòi hỏi các mạng 3G, 4G phải kết nối 
đến mạng MAN-E. Do đó mạng MAN-E phải có nhiệm vụ truyền tải 
lưu lượng đối với các dịch vụ của mạng này, do đó việc nghiên cứu 
QoS đối với các dịch vụ nói trên là cần thiết. 

Trong thời gian tới mạng IPv.6 sẽ đưa vào sử dụng do đó tiếp 
tục nghiên cứu triển khai QoS trong mạng MAN-E đối với IP v.6. 
 


