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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đã trở thành một trong 

những vấn đề quan tâm hàng đầu trong quá trình thiết kế và phân tích 

của các mạng điện thoại di động 3G/4G.  

Cùng với sự bùng nổ của Internet cũng như thị trường máy đầu 

cuối hỗ trợ truy cập dữ liệu gói tốc độ cao, hiện nay thị trường thuê 

bao HSPA đang ngày càng tăng trưởng và trở thành dịch vụ băng 

rộng phổ biến. Cùng với sự phát triển của HSPA, các ứng dụng di 

động đa phương tiện ngày càng đòi hỏi cao về tài nguyên mạng và 

các yêu cầu về chất lượng dịch vụ. Vì vậy, việc dung hòa giữa lợi ích 

của các nhà khai thác mạng và sự thỏa mãn của khách hàng luôn là 

yếu tố được các nhà mạng quan tâm hàng đầu.  

Hiện tại, các mạng di động ở Việt Nam chỉ thực hiện một số 

chính sách cứng trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ mà chưa đi 

sâu vào phân tích và triển khai việc đảm bảo QoS đầu cuối đến đầu 

cuối cho các khách hàng. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng cơ chế phân 

lớp thuê bao nhằm nâng cao chất lượng cho các thuê bao sử dụng 

HSPA theo các nhóm khách hàng là một công việc cần thiết trong 

giai đoạn hiện nay để các nhà mạng có thể xem xét áp dụng thực tế. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm: 

- Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ HSPA theo các nhóm 

khách hàng khác nhau thông qua cơ chế phân lớp thuê bao. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ HSPA đầu cuối đến đầu cuối cho 

khách hàng. 
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3. Đối tượng nghiên cứu 

- Cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ đầu cuối đến đầu cuối trên 

mạng UMTS. 

- Các chức năng quản lý QoS cho dịch vụ HSPA. 

- Kỹ thuật nâng cao chất lượng HSPA đầu cuối đến đầu cuối theo 

phân lớp thuê bao. 

- Đánh giá kết quả nghiên cứu thông qua số liệu thực nghiệm 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Kết hợp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm mô phỏng để 

đánh giá kết quả nghiên cứu sử dụng cơ chế phân lớp thuê bao nhằm 

nâng cao chất lượng dịch vụ HSPA. 

5. Bố cục của đề tài 

Cấu trúc luận văn gồm 4 chương: 

 Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng dịch vụ trong 

UMTS 

 Chương 2: Quản lý chất lượng dịch vụ HSPA cho thuê bao 

 Chương 3: Nâng cao chất lượng dịch vụ HSPA theo cơ chế 

phân lớp thuê bao 

 Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Các tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài này gồm các 

tài liệu cơ sở lý thuyết về kiến trúc QoS trong mạng UMTS, các kỹ 

thuật QoS trong mạng IP, các chức năng và các kỹ thuật QoS trong 

HSPA cùng các bài báo liên quan khác. 
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

TRONG UMTS 

1.1. GIỚI THIỆU  

Theo E.800, QoS được định nghĩa như sau: "QoS là các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu năng của dịch vụ, nó xác định mức độ hài lòng 

của khách hàng đối với dịch vụ". Tuy nhiên để có thể sử dụng được 

trong hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng, ta có thể 

định nghĩa QoS như sau: QoS là mức độ mà nhà cung cấp dịch vụ có 

thể cung cấp cho khách hàng theo hợp đồng đã được cam kết. 

1.2. KIẾN TRÚC QOS TRONG MẠNG UMTS  

Hình 1.1 mô tả kiến trúc QoS từ đầu cuối đến đầu cuối trong 

mạng UMTS. 

Hình 1.1: Kiến trúc QoS trong mạng UMTS 

1.3. DỊCH VỤ KÊNH MANG UMTS.  

Chất lượng dịch vụ UMTS được cung cấp bởi các dịch vụ kênh 

mang UMTS, bao gồm các dịch vụ kênh mang truy cập vô tuyến và 

dịch vụ kênh mang mạng lõi. 
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1.3.1. Dịch vụ kênh mang RAN và dịch vụ kênh mang vô 

tuyến 

1.3.2. Dịch vụ kênh mang mạng lõi 

1.4. CÁC CHỨC NĂNG QOS TRONG UMTS 

Bao gồm các chức năng chính trong cả mặt phẳng người dùng và 

mặt phẳng điều khiển sau: 

- Quản lý dịch vụ kênh mang. 

- Chức năng chuyển đổi (Transl). 

- Điều khiển tiếp nhận/năng lực (Adm/Cap). 

- Điều khiển thuê bao. 

- Chức năng ánh xạ. 

- Chức năng phân loại (Class). 

- Quản lý tài nguyên. 

- Điều phối lưu lượng (Cond). 

1.5. CÁC LỚP QOS UMTS 

UMTS định nghĩa bốn lớp QoS: Lớp đàm thoại, lớp luồng, lớp 

tương tác và lớp nền. Điểm khác nhau cơ bản giữa bốn lớp dịch vụ 

này là độ nhạy cảm của chúng đối với trễ gói tin. 

1.6. CÁC THAM SỐ QOS TRONG UMTS  

Các tham số QoS trong UMTS theo tài liệu 3GPP TS 23.107. 

1.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này đã cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quan, 

toàn diện về kiến trúc và các chức năng cần thiết trong việc đảm bảo 

QoS cho dịch vụ kênh mạng UMTS, qua đó cung cấp cho người đọc 

các kiến thức cơ bản về QoS trong UMTS. 
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CHƯƠNG 2 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HSPA CHO THUÊ BAO 

2.1. GIỚI THIỆU HSPA 

Kỹ thuật HSPA bao gồm kỹ thuật truy cập dữ liệu tốc độ cao 

hướng xuống HSDPA và kỹ thuật truy cập tốc độ cao hướng lên 

HSUPA nhằm cung cấp tốc độ cao, giảm trễ, tăng dung lượng hệ 

thống.  

2.1.1. Kỹ thuật HSDPA 

a. Các kỹ thuật trong HSDPA 

- Kênh chia sẻ tốc độ cao HS-DSCH. 

- Khoảng thời gian truyền ngắn (TTI) 2ms. 

- Lập lịch nhanh. 

- Điều chế bậc cao hơn. 

- Thích ứng kênh nhanh. 

- Yêu cầu tự động phát lại hỗn hợp nhanh (HARQ). 

b. Cấu trúc kênh trong HSDPA 

2.1.2. Kỹ thuật HSUPA 

Trong phiên bản 3GPP R6, kỹ thuật hướng lên tăng cường, còn 

gọi là HSUPA, đã được đề xuất để cải thiện hiệu suất kênh truyền tải 

dành riêng cho các dịch vụ dữ liệu hướng lên.  

a. Các kỹ thuật trong HSUPA 

- Kênh vật lý dành riêng tăng cường E-DCH. 

- Khoảng thời gian truyền ngắn (TTI) 2ms. 

- Lập lịch nhanh. 

- Yêu cầu tự động phát lại hỗn hợp nhanh (HARQ). 

b. Cấu trúc kênh trong HSUPA 
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2.1.3. Kỹ thuật HSPA + 

HSPA+ là phiên bản cải tiến từ HSPA. Cải tiến tính năng 3GPP 

từ phiên bản 7 đến phiên bản 10 đã đẩy tốc độ dữ liệu đỉnh HSPA từ 

14 Mbps tới 168 Mbps. Tiếp tục cải tiến trong 3GPP phiên bản 11 

một lần nữa sẽ tăng gấp đôi tốc độ dữ liệu đỉnh lên 336 Mbps. 

a. Các đặc tính quan trọng của HSPA+   

b. Một số kỹ thuật quan trọng của HSPA+   

Mục đích của việc quản lý QoS HSPA là nhằm hỗ trợ các dịch 

vụ RT trên nền HSPA và cung cấp các kỹ thuật khác nhau nhằm đảm 

bảo chất lượng dịch vụ cho các ứng dụng NRT. Hình 2.12 mô tả các 

tham số QoS trong HSDPA. 

Hình 2.12 : Các tham số QoS trong HSDPA 

a. Các thuộc tính QoS HSDPA 

- Chỉ số ưu tiên lập lịch (SPI). 

- Tốc độ bít đảm bảo MAC-hs (mGBR). 

- Bộ đếm thời gian loại bỏ gói tin (DT). 

- Độ nhạy trễ (DS). 

b. Điều khiển tiếp nhận hướng xuống  
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c. Điều khiển luồng  

d. Điều khiển nghẽn  

e. Bộ lập lịch HSDPA  

2.2.2. Quản lý QoS trong HSUPA  

a. Các thuộc tính HSUPA QoS 

- Chỉ số ưu tiên lập lịch (SPI). 

- Tốc độ bít đảm bảo MAC-e (mGBR). 

Hình 2.18 mô tả các tham số QoS cho HSUPA. 

Hình 2.18: Các tham số QoS HSUPA 

b. Điều khiển chấp nhận kết nối đường lên  

c. Bộ lập lịch HSUPA  

d. Điều khiển nghẽn  

2.2.3. Quản lý QoS trong mạng lõi dữ liệu gói 

Quản lý QoS cho các dịch vụ HSPA trong mạng dữ liệu gói bao 

gồm các chức năng sau: 
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 Điều khiển tiếp nhận dựa trên PDP context thời gian thực. 

 Thực hiện phân biệt QoS. 

 Điều khiển lưu lượng. 

2.2.4. Quản lý QoS trong mạng truyền tải IP 

QoS trong mạng truyền tải IP gồm QoS trên miền DiffServ và 

miền MPLS như hình 2.21. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.21: QoS trong mạng truyền tải IP 

a. Các mô hình QoS trong mạng IP 

 Mô hình dịch vụ tích hợp (IntServ). 

 Mô hình dịch vụ phân biệt (Diffserv). 

b. MPLS trên mạng IPBB  

2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG  

Chương này, luận văn đã trình bày các kiến thức cơ sở lý thuyết 

liên quan đến quản lý chất lượng dịch vụ HSPA cùng các các mô 

hình triển khai QoS khác biệt cho mạng UMTS và mạng truyền tải 

IP. Thông qua cơ sở lý thuyết này, chúng ta sẽ xây dựng các chính 

sách khác nhau nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ HSPA theo các 

yêu cầu của dịch vụ hoặc của nhà khai thác mạng. 
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CHƯƠNG 3 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HSPA THEO CƠ CHẾ 

PHÂN LỚP THUÊ BAO 

3.1. DỊCH VỤ PHÂN BIỆT QOS 

Dịch vụ phân biệt QoS là các dịch vụ được phân biệt bằng các hồ 

sơ QoS khác nhau. 

Giải pháp phân biệt QoS trong HSPA cung cấp chất lượng dịch 

vụ khác biệt cho người sử dụng dựa trên kiểu dịch vụ truy cập và 

mức ưu tiên của người dùng. Các tham số phục vụ việc phân biệt và 

nâng cao chất lượng dịch vụ đầu cuối đến đầu cuối cho thuê bao 

HSPA bao gồm: 

- Tham số ưu tiên duy trì và cấp phát (ARP). 

- Tham số lớp lưu lượng (TC).  

- Tham số ưu tiên điều khiển lưu lượng (THP). 

- Tham số chỉ số ưu tiên lập lịch (SPI). 

- Tham số ánh xạ từ UMTS QoS vào trường DSCP phục vụ cho 

việc QoS theo mô hình DiffServ trên mạng truyền tải và mạng đường 

trục IP. 

3.2. QUẢN LÝ QOS TRONG HSPA THEO PHÂN LỚP DỊCH 

VỤ  

Cơ chế phân biệt QoS theo phân lớp dịch vụ sử dụng tham số TC 

trong bộ tham số QoS UMTS để phân loại các dịch vụ, kết hợp với 

các giá trị THP, ARP để thiết lập các mức ưu tiên khác nhau trong 

mỗi loại dịch vụ. 

3.3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HSPA THEO 

PHÂN LỚP THUÊ BAO 

Việc thực hiện phân lớp thuê bao được thực hiện như bảng 3.4. 
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Bảng 3.4: Ví dụ minh họa phân biệt QoS theo phân lớp thuê bao 

Lớp dịch vụ Kiểu ưu tiên Lớp thuê bao SPI 

Luồng 

ARP 1 VIP 13 

ARP 2 Ưu tiên 12 

ARP 3 Thường 11 

Tương tác 

THP 1, ARP 1 

VIP 

10 

THP 2, ARP 1 9 

THP 3, ARP 1 8 

THP 1, ARP 2 

Ưu tiên 

7 

THP 2, ARP 2 6 

THP 3 ARP 2 5 

THP 1, ARP 3 

Thường 

4 

THP 2, ARP 3 3 

THP 3, ARP 3 2 

Nền 

ARP 1 VIP 8 

ARP 2 Ưu tiên 5 

ARP 3 Thường 2 

Cơ chế phân biệt QoS HSPA theo phân lớp thuê bao sử dụng 

tham số ARP trong bộ tham số QoS UMTS để phân thuê bao thành 

các lớp với mức ưu tiên khác nhau, kết hợp với các giá trị THP, TC 
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để thiết lập các mức ưu tiên khác nhau trong mỗi lớp thuê bao. Phân 

lớp thuê bao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ HSPA dựa trên 

nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau: 

- Dựa vào ARP: ARP1  ARP2  ARP3. 

- Các dịch vụ cùng ARP: mức ưu tiên sẽ dựa vào lớp lưu lượng 

(theo thứ tự Đàm thoại, Luồng, Tương tác, Nền). 

- Với các dịch vụ tương tác cùng ARP : mức ưu tiên sẽ dựa vào 

giá trị THP: THP1  THP2  THP3. 

Trọng số SPI được thiết lập trên Nút B dựa trên các giá trị SPI từ 

RNC là nhân tố quyết định việc phân bổ tài nguyên cho các thuê bao. 

Khi tài nguyên vô tuyến không đủ, bộ lập lịch HSPA và điều khiển 

luồng lưu lượng cho phép tài nguyên được phân bổ giữa các người 

dùng dựa trên trọng số SPI. Trong điều kiện môi trường vô tuyến 

giống nhau, các lớp thuê bao có các mức ưu tiên khác nhau sẽ có các 

tỷ lệ thông lượng là tương đương với tỷ lệ của trọng số SPI. 

3.4. THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ ÁNH XẠ QOS TRONG 

HSPA  

3.4.1. Thiết lập trên Node B 

Bảng 3.5: Thiết lập tham số QoS trên Nút B theo SPI. 

Giá trị 

SPI 

Trọng số 

SPI 

Tốc độ NBR 

DL/UL(kbps) 

Chính sách 

điều khiển nghẽn 

1 6 0 Không đảm bảo GBR 

5 10 0 Không đảm bảo GBR 

8 20 0 Không đảm bảo GBR 

11 35 128/128 Đảm bảo GBR 

13 40 256/128 Đảm bảo GBR 

 
3.4.2. Thiết lập trên RNC 



 12

Hình 3.8 trình bày nguyên tắc thống nhất ánh xạ thiết lập QoS 

trên RNC và các node. 

 
 Hình 3.8: Nguyên tắc ánh xạ các tham số QoS  

a. Thiết lập cho phần dịch vụ RAB  

b. Thiết lập trên mạng truyền tải  

3.4.3. Thiết lập trên mạng lõi chuyển mạch gói  

a. Thiết lập trên mạng lõi  

b. Thiết lập trên mạng IP-MPLS  

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương 3 đã trình bày các cơ chế thực hiện QoS phân biệt nhằm 

nâng cao chất lượng HSPA theo các mức ưu tiên. Bao gồm nâng cao 

chất lượng HSPA theo cơ chế phân lớp thuê bao và nâng cao chất 

lượng dịch vụ HSPA theo phân lớp dịch vụ. Đồng thời, trong chương 

này đã trình bày phương pháp ánh xạ nhằm thiết lập các tham số để 

thực hiện các chức năng QoS đầu cuối đến đầu cuối khác nhau cho 

từng lớp dịch vụ, từng lớp khách hàng. 
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CHƯƠNG 4 

THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

 

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

Sử dụng tham số ARP để phân loại thuê bao thành các lớp  

khách hàng VIP, lớp khách hàng ưu tiên và lớp khách hàng thường. 

Trong mỗi lớp khách hàng, sự kết hợp giữa ARP với TC, THP tạo ra 

các giá trị SPI khác nhau theo các mức ưu tiên khác nhau.   

4.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

Xây dựng mô hình thực nghiệm dựa trên hệ thống mạng UMTS 

thực tế tại Mobifone miền Trung. 

Hình 4.3: Mô hình hệ thống thực nghiệm 

 

Mạng UMTS thực nghiệm sẽ dựa trên mạng Mobifone tại miền 

Trung, như hình 4.3, gồm có: 01 Nút B Nokia, 01 RNC Nokia 

Siemens, 01 SGSN Nokia Siemens, 01 GGSN Nokia Siemens, 01 

FTP server, 01 HLR Huawei. 

4.3. THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ THỬ NGHIỆM  

4.3.1. Thiết lập các tham số QoS miền UMTS 
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Thiết lập các tham số QoS UMTS theo bảng 4.2. 

Bảng 4.2: Thiết lập các tham số QoS UMTS 

Hồ sơ QoS QoS1 QoS2 QoS3 QoS4 

Phân lớp thuê 
bao 

VIP 
(ARP=1) 

Ưu tiên 
(ARP=2) 

Thường 
(ARP=3) 

VIP 
(ARP=1) 

Nhóm khách 
hàng 

VIP1 Ưu tiên Thường VIP2 

HLR 

TC 
Tương 

tác 
Tương 

tác 
Tương 

tác 
Luồng 

THP 1 2 3  

ARP 1 2 3 1 

MBR 
DL/UL 

7.2/1.5 
Mbps 

7.2/1.5 
Mbps 

7.2/1.5 
Mbps 

7.2/1.5 
Mbps 

GBR 
DL/UL 

512/256 
Kbps 

128/64 
Kbps 

128/64 
Kbps 

512/256 
Kbps 

RNC 

TC 
Tương 

tác 
Tương 

tác 
Tương 

tác 
Luồng 

THP 1 2 3  

ARP 1 2 3 1 

SPI 11 8 3 13 

NBR 
DL/UL 

512/256 
Kbps 

128/64 
Kbps 

0 
512/256 

Kbps 

NodeB 

SPI 11 8 3 13 

Trọng 
số SPI 

35 20 6 40 

Chính 
sách 
điều 

khiển 
nghẽn 

Đảm bảo 
GBR 

Không 
đảm bảo 

GBR 

Không 
đảm bảo 

GBR 

Đảm bảo 
GBR 

4.3.2. Thiết lập các tham số QoS miền truyền dẫn IP  

4.3.3. Khai báo trên HLR 
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Khai báo các thuê bao tương ứng với các hồ sơ QoS khác nhau 

trên HLR theo bảng 4.5. 

Bảng 4.5 : Định nghĩa thuê bao theo các hồ sơ QoS tương ứng 

trên HLR 

Thuê bao 
MS
1 

MS
2 

MS
3 

MS
4 

MS
5 

MS
6 

MS
7 

MS
8 

Hồ sơ QoS 
HLR 

QoS
1 

QoS
1 

QoS
1 

QoS
2 

QoS
3 

QoS
3 

QoS
4 

QoS
4 

4.3.4. Khai báo trên RNC  

4.3.5. Khai báo trên Node B  

4.3.6. Khai báo trên SGSN/GGSN  

4.3.7. Khai báo trên mạng truyền tải IP  

a. Khai báo trên các Router Tellab  

b. Khai báo trên các Router Ne40 PE-1, Cisco 7609 PE-2  

c. Khai báo trên các Router biên Cisco 7613 P1, P2  

4.4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ 

QOS  

4.4.1. Nội dung 01: Kiểm tra các tham số ưu tiên QoS đã 

thiết lập trên các hệ thống  

a. Các bước thực hiện  

b. Kết quả 

- Các tham số TC, ARP, THP được đo kiểm trên giao diện Iu-PS 

giữa SGSN-RNC đúng với dữ liệu khai trên HLR. 

- Các tham số SPI, NBR đo kiểm trên giao diện Iub giữa RNC-

Nút B đúng với khai báo ánh xạ trên RNC. 

4.4.2. Nội dung 02: Đánh giá thông lượng các lớp thuê bao  

a. Kịch bản thử nghiệm 



 16

Cho các thuê bao truy cập các dịch vụ, đánh giá thông lượng   

b. Kết quả  

Hình 4.6 và 4.7 hiển thị kết quả thông lượng của các lớp thuê 

bao khi sử dụng FTP tải về và tải lên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6: Kết quả đo thông lượng FTP tải về của các thuê bao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7: Kết quả đo thông lượng FTP tải lên của các thuê bao 

4.4.3. Nội dung 03: Đánh giá đảm bảo tốc độ GBR/NBR cho 

thuê bao VIP 

a. Kịch bản thử nghiệm  

b. Kết quả 

Max=1.82 Mbps  
Avg=1.59 Mbps 

Max=1.46 Mbps  
Avg=735.7 kbps 

Max=707.5 kbps  
Avg=377.8 kbps 

Max=4.70 Mbps  
Avg=2.74 Mbps 

Max=2.48 Mbps  
Avg=1.02 Mbps 

Max=1.37 Mbps  
Avg=486.5 kbps 

Thuê bao VIP1 Thuê bao ưu tiên Thuê bao thường 

Thuê bao VIP1 Thuê bao ưu tiên Thuê bao thường 
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Các thuê bao VIP1 có GBR thì sẽ luôn được đảm bảo GBR nếu 

băng thông IuB đủ để cung cấp GBR cho thuê bao VIP1. Trong 

trường hợp tài nguyên Iu không đủ cho GBR thì thuê bao VIP1 vẫn 

được kết nối với tốc độ thấp hơn. 

4.4.4. Nội dung 04: Đánh giá ưu tiên chiếm tài nguyên các lớp 

thuê bao  

a. Kịch bản thử nghiệm 

Cho tuần tự các thuê bao thường, ưu tiên, VIP1 thực hiện tải lên, 

đánh giá mức độ ưu tiên chiếm băng thông của thuê bao VIP so với 

ưu tiên và thường. 

b. Kết quả 

 Kết quả thông lượng tải lên theo lớp thuê bao được thể hiện 

trong hình 4.11. 

Hình 4.11: Biểu đồ thông lượng tải lên theo lớp thuê bao 

4.4.5. Nội dung 05: Đánh giá RTT và biến thiên trễ giữa các 

thuê bao VIP và thường 

a. Kịch bản thử nghiệm 

Thực hiện Ping đến FTP server nội bộ từ đồng thời các thuê bao 

VIP1, VIP2, thường. Đánh giá RTT và biến thiên trễ.  

b. Kết quả 

0

1000

2000

t0 t0+t1 t0+t1+t2

Throughput FTP Upload (kbps)

VIP

Ưu tiên

Thường
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Hình 4.13 hiển thị đồ thị kết quả biến thiên trễ của các thuê bao 

VIP1, VIP2, thường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.13 : Đồ thị Jitter của các thuê bao VIP1, VIP2, thường 

4.4.6. Nội dung 06: Đánh giá RTT, biến thiên trễ từ đầu cuối 

đến đầu cuối giữa các lớp thuê bao 

a. Nội dung  thử nghiệm  

b. Kết quả 

- Hình 4.14 hiển thị đồ thị RTT của thuê bao VIP1 và thuê bao 

thường trong điều kiện Iub rỗi khi ping với gói tin dài  1024 byte. 

Hình 4.14: Đồ thị RTT khi Iub rỗi của các lớp thuê bao khi Ping 

với gói tin 1024 byte 
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- Hình 4.15 hiển thị đồ thị RTT của thuê bao VIP1 và thuê bao 

thường trong điều kiện Iub nghẽn khi ping với gói tin dài  1024 byte. 

Hình 4.15: Đồ thị RTT khi Iub nghẽn của các lớp thuê bao khi Ping 

với gói tin 1024 byte 

- Hình 4.16 và hình 4.17 hiển thị đồ thị biến thiên trễ của các 

lớp thuê bao trong điều kiện Iub rỗi và Iub nghẽn khi Ping với gói tin 

dài 1024 byte. 

Hình 4.16: Đồ thị biến thiên trễ khi Iub rỗi của các lớp thuê 

bao khi Ping với gói tin 1024 byte 
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Hình 4.17: Đồ thị biến thiên trễ  khi Iub nghẽn của các lớp thuê bao 

với gói tin 1024 byte 

4.4.7. Nội dung 07: Đánh giá tỉ lệ mất gói của các thuê bao 

a. Nội dung  thử nghiệm  

b. Kết quả 

Hình 4.18, hình 4.19 thể hiện kết quả tỉ lệ mất gói của thuê bao 

VIP2 và thuê bao thường khi tạo nghẽn Iub=100Kbps 

Hình 4.18: Kết quả kiểm tra tỉ lệ mất gói của thuê bao VIP2 

Hình 4.19: Kết quả kiểm tra tỉ lệ mất gói của thuê bao thường 
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4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Trong chương này, luận văn đã trình bày việc triển khai thực 

nghiệm và thiết lập các tham số để đánh giá chất lượng HSPA theo 

phân lớp thuê bao. Các tiêu chí đánh giá chất lượng HSPA gồm 

thông lượng tải về và tải lên, thời gian trễ RTT, độ biến thiên trễ và tỉ 

lệ mất gói của các lớp thuê bao. Việc triển khai thực nghiệm đánh giá 

chất lượng HSPA dựa trên phân lớp thuê bao được thực hiện trên 

mạng thực tế tại Mobifone miền Trung thông qua việc triển khai QoS 

toàn trình cho thuê bao từ mạng lõi cho đến mạng vô tuyến. Trong 

đó bao gồm việc ánh xạ thiết lập tham số ARP trong hồ sơ QoS 

UMTS thành các lớp thuê bao khác nhau và sử dụng chức năng lập 

lịch đảm bảo QoS để tạo sự khác biệt về QoS cho các lớp thuê bao 

dựa trên việc triển khai đồng thời chỉ thị ưu tiên lập lịch, tốc độ bit 

đảm bảo, chính sách điều khiển lưu lượng trên RNC và Nút B, đồng 

thời với việc triển khai mô hình QoS Diffserv đồng bộ trên lớp 

truyền tải IP trong tất cả các nút mạng. Kết quả thực nghiệm đạt 

được cho các thuê bao trên lớp lưu lượng tương tác và lớp lưu lượng 

luồng cho thấy trong cả hai điều kiện nghẽn và bình thường thì các 

tiêu chí đánh giá chất lượng HSPA của thuê bao VIP luôn tốt nhất, 

tiếp đến là thuê bao ưu tiên và cuối cùng là thuê bao thường. Điều 

này phù hợp với lý thuyết về các cơ chế nâng cao chất lượng dịch vụ 

HSPA theo phân biệt QoS đã được trình bày trong chương 3 và các 

kỹ thuật đảm bảo QoS cho HSPA trong chương 2. 

Thông qua sự kết hợp thực hiện QoS giữa ưu tiên theo thuê bao 

và ưu tiên theo lớp dịch vụ, thuê bao MS7 ( thuộc lớp thuê bao VIP2) 

đã đạt được chất lượng dịch vụ tốt nhất khi xem xét đánh giá trên 

tiêu chí RTT và biến thiên trễ, cơ chế lập lịch sẽ luôn ưu tiên cho 

việc đảm bảo tốc độ GBR của lưu lượng RT được ổn định.  
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 

 

 Kết luận: 

Luận văn đã tiến hành nghiên cứu các chức năng thực hiện phân 

biệt QoS trong mạng HSPA, qua đó hướng đến việc đảm bảo và 

nâng cao chất lượng dịch vụ HSPA cho người dùng theo các lớp ưu 

tiên khác nhau. Người sử dụng được phân chia thành các lớp thuê 

bao khác nhau theo các mức ưu tiên khác nhau, gồm các thuê bao 

VIP, các thuê bao ưu tiên (tương đương với các thuê bao sử dụng các 

gói cước dữ liệu cao) và các thuê bao thường (tương đương các thuê 

bao sử dụng các gói cước chi phí thấp).  

Luận văn đã đưa ra các kiến thức tổng quan về kiến trúc và chức 

năng QoS trong mạng UMTS. Các chức năng, các thuật toán đảm 

bảo QoS trong HSPA được giới thiệu chi tiết trong chương 2 là nền 

tảng lý thuyết cho việc xây dựng các cơ chế đảm bảo và nâng cao 

chất lượng dịch vụ cho các thuê bao khi truy cập HSPA.    

Nội dung chính của luận văn là trình bày cơ chế thực hiện phân 

biệt QoS cho HSPA. Qua đó, các thuê bao HSPA khi sử dụng dịch 

vụ sẽ được phân loại thành các mức ưu tiên với các QoS khác nhau. 

Việc phân loại tùy thuộc vào chính sách kinh doanh và năng lực 

mạng lưới của nhà khai thác. Trong phần này, luận văn cũng đã trình 

bày nguyên tắc ánh xạ thiết lập các tham số QoS trên tất cả các nút 

mạng nhằm đảm bảo QoS toàn trình từ đầu cuối đến đầu cuối cho 

thuê bao. Khi sử dụng QoS theo phân lớp dịch vụ, các dịch vụ khác 

nhau sẽ được cung cấp các chính sách đảm bảo QoS khác nhau qua 

đó sẽ tạo nên sự khác biệt về chất lượng dịch vụ theo yêu cầu về 

QoS. Trong  kỹ thuật nâng cao chất lượng dịch vụ theo phân lớp thuê 

bao, các thuê bao được phân thành các lớp khác nhau dựa trên các 
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tham số QoS là TC, ARP và THP, trong đó ARP được sử dụng để 

định nghĩa mức ưu tiên cho thuê bao. Các thuê bao quan trọng (thuê 

bao VIP), sẽ được thiết lập với mức ưu tiên cao nhất nhằm cung cấp 

tốc độ bit tối đa và tốc độ bit đảm bảo cao nhất, độ trễ thấp nhất. Các 

thuê bao trả các chi phí gói cước cao sẽ có ưu tiên về tốc độ và ưu 

tiên về trễ thấp hơn thuê bao VIP. Các thuê bao sử dụng các gói cước 

giá thấp sẽ không được ưu tiên (ưu tiên thấp nhất). 

Chương 4 của luận văn đã trình bày kết quả thực nghiệm đánh 

giá chất lượng của các thuê bao HSPA khi được triển khai QoS từ 

đầu cuối đến đầu cuối theo phân lớp thuê bao. Mô hình thực nghiệm 

được xây dựng trên mạng thực tại Mobifone miền Trung. Các nội 

dung thực nghiệm tập trung vào các kịch bản nhằm so sánh các tiêu 

chí về chất lượng dịch vụ như là thông lượng, độ biến thiên trễ, RTT 

và tỉ lệ mất gói giữa các lớp thuê bao khác nhau. Kết quả thực 

nghiệm đã chứng tỏ được chất lượng HSPA của các thuê bao được 

nâng cao khi triển khai QoS theo phân lớp thuê bao, khách hàng sẽ 

trải nghiệm được chất lượng dịch vụ tương ứng với mức phí dịch vụ 

mà họ bỏ ra. Luận văn cũng đã triển khai và thử ngiệm đánh giá chất 

lượng dịch vụ HSPA P2P từ đầu cuối thuê bao này đến đầu cuối thuê 

bao khác, mở ra một hướng mới trong việc cung cấp các dịch vụ P2P 

trên nền di động băng rộng cho thuê bao thông qua việc tạo các hồ sơ 

QoS trên HLR với các APN riêng cho từng đối tượng khách hàng có 

nhu cầu.  

Đảm bảo được chất lượng dịch vụ và cung cấp các dịch vụ chất 

lượng cao luôn luôn là tiêu chí hàng đầu của các nhà mạng trong xu 

thế cạnh tranh hiện nay. Giải pháp về QoS chỉ có giá trị thật sự khi 

nó được đặt nền móng trên các thay đổi mang tính đơn giản so với 

cấu trúc mạng hiện tại, không làm thay đổi hạ tầng phức tạp, phù hợp 
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với yêu cầu thực tế và giải pháp đó cần có được khả năng mở rộng 

cao. Luận văn đã phần nào đạt được tiêu chí đó và góp phần không 

nhỏ cho sự cạnh tranh về các dịch vụ trên nền HSPA cho mạng 

Mobifone. 

Với các kết quả đạt được, luận văn đã đem đến cho các nhà khai 

thác mạng thêm nhiều sự lựa chọn trong việc triển khai cung cấp các 

dịch vụ hoặc các gói cước mới cho khách hàng, đảm bảo dung hòa 

giữa lợi ích của nhà mạng và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng 

dịch vụ dữ liệu tốc độ cao. Việc sử dụng cơ chế phân lớp thuê bao 

hoàn toàn có thể áp dụng triển khai thực tế cho các nhà mạng đang 

cung cấp dịch vụ HSPA có sử dụng các hệ thống RAN hỗ trợ tính 

năng phân lớp ưu tiên theo thuê bao. 

 Hướng phát triển đề tài 

Dịch vụ HSPA đang trở thành mạng băng rộng phổ biến trên 

toàn thế giới và vẫn đang ngày càng phát triển cùng với các phiên 

bản HSPA+. Vì vậy, việc nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ 

HSPA+ để đảm bảo các yêu cầu chất lượng của các dịch vụ luồng 

tốc độ cao như xem video chất lượng cao (Video HD) hoặc yêu cầu 

thời gian thực như thoại trên nền HSPA (CSoverHSPA) là một 

hướng nghiên cứu cần phải được xem xét và triển khai trong tương 

lai. Ngoài ra việc nghiên cứu, phân tích, tối ưu nhằm đánh giá ảnh 

hưởng của tỉ lệ giữa các lớp dịch vụ, các lớp thuê bao cung cấp đến 

chất lượng dịch vụ HSPA và trải nghiệm của khách hàng phải là 

bước tiếp theo của nghiên cứu này khi muốn tối ưu chất lượng dịch 

vụ HSPA cho khách hàng.  

Trong tương lai gần, triển khai đảm bảo chất lượng dịch vụ từ 

đầu cuối đến đầu cuối trong mạng 4G là cũng là hướng nghiên cứu 

tiếp của đề tài này. 
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