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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài: 

Sự chuyển đổi theo khuynh hướng hội tụ nhiều hệ thống mạng 

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

tương lai mong muốn có các dịch vụ đa phương tiện chất lượng cao, mang 

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

thiết bị sử dụng. Điều này đặt ra những yêu cầu mới cho kiến trúc hạ tầng 

mạng viễn thông. Trong bối cảnh đó, IMS được xem như là một giải pháp 

hứa hẹn để thỏa mãn tất cả những mục tiêu kể trên cho một thế hệ mạng 

tương lai.  

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

chủ đề sôi động được sự quan tâm của nhiều cá nhân, tổ chức và diễn đàn 

trên thế giới. Các khuyến nghị, đề xuất được đưa ra hằng ngày càng thể 

hiện rõ như thế nào sự quan tâm của giới khoa học dành cho IMS.  

Hiện nay, VNPT đang trong giai đoạn thử ngiệm IMS và 

SIGTRAN là một bộ giao thức do IETF đề xuất cho phép các nút phía 

mạng  IMS giao tiếp với các nút phía mạng SS7 như thể chúng là một phần 

của mạng báo hiệu SS7.  

2.  Mục đích nghiên cứu 

  Trên cơ sở tìm hiểu về  giao thức báo hiệu sigtran và nghiên cứu 

các phương pháp đo kiểm báo hiệu sigtran, luận văn tiến hành phân tích, so 

sánh các lớp con thích ứng của giao thức Sigtran. Từ đó đề xuất giải pháp 

phù hợp để hòa mạng IMS.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Nghiên cứu kiến trúc IMS được phát triển bởi 3GPP, 3GPP2 và 

TISPAN  

- Nghiên cứu mô hình IMS phù hợp với mô hình mạng hiện tại của 

VNPT  

- Nghiên cứu giao thức báo hiệu sigtran trong mạng IMS. 
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- Công cụ mô phỏng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến đề tài 

- Tìm hiểu thực tế triển khai giao thức báo hiệu Sigtran trong mạng 

IMS 

- Sử dụng phần mềm NS2 mô phỏng, đánh giá hiệu suất của SCTP 

- Sử dụng phần mềm Wireshark để đo báo hiệu Sigtran. 

- So sánh các lớp con của giao thức Sigtran. 

- Đánh giá kết quả. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- IMS là kiến trúc mới nhất trong mạng viễn thông, lần đầu tiên 

được đề xuất áp dụng vào mạng thực tế tại Vi ệt Nam. 

- Đánh giá năng lực truyền tải báo hiệu của mạng IMS. 

- So sánh các  giao thức báo hiệu từ đó giúp mọi người quan tâm có 

cái nhìn tổng thể hơn về việc sử dụng nhiều giao thức báo hiệu trong mạng 

IMS 

6. Kết cấu của luận văn 

Luận văn  gồm các phần chính sau đây: 

Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MẠNG IMS CỦA 

VNPT: Nghiên cứu cấu trúc mạng IMS của VNPT. 

Chương 2 - ỨNG DỤNG GIAO THỨC BÁO HIỆU SIGTRAN 

TRONG MẠNG IMS: Lý thuyết giao thức báo hiệu sigtran và  thực tế ứng 

dụng giao thức báo hiệu Sigtran trong mạng IMS.   

Chương 3 - MỘT SỐ PHƯƠNG  PHÁP  ĐO  SIGTRAN: Xây dựng 

các thủ tục đo kiểm báo hiệu  sigtran. 

Chương 4 - MÔ PHỎNG  MỘT SỐ PHƯƠNG  PHÁP  ĐO  

SIGTRAN TRONG MẠNG IMS: Sử dụng phần mềm NS2 mô phỏng giao 

thức SCTP, UDP, so sánh kết quả đo giữa UDP, SCTP, sử dụng phần mềm 
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Wireshark  đo các lớp con thích nghi M2PA và M2UA , so sánh kết quả đo 

giữa M2UA và M2PA. 

 

CHƯƠNG  1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MẠNG IMS            
CỦA VNPT 

1.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG  

1.2. KHÁI NI ỆM V Ề IMS 

Mạng cố định và di động đã phát triển liên tục trong hơn 20 năm qua. 

Trong mạng thông tin di động, các hệ thống thế hệ 1 (1G) đã được giới 

thiệu triển khai từ giữa thập niên 80. Các mạng này đã hỗ trợ những dịch vụ 

cơ bản cho thuê bao, chủ yếu là các dịch vụ thoại và các dịch vụ có liên 

quan tới thoại. Các hệ thống thế hệ 2 (2G) từ những năm 1990 đã hỗ trợ 

thuê bao một số dịch vụ truyền số liệu và nhiều dịch vụ bổ sung khác. Thế 

hệ 3G hiện nay đang cho phép truyền tốc độ số liệu nhanh hơn với nhiều 

dịch vụ đa phương tiện khác nhau. Ở mạng cố định, như mạng điện thoại 

chuyển mạch công cộng (PSTN) và mạng số đa dịch vụ tích hợp (ISDN), 

các dịch vụ thông tin video và thông tin thoại truyền thống vẫn còn thống  

trị. Những năm gần đây, do các kết nối Internet ngày càng nhanh và rẻ cho 

nên đã làm bùng nổ số lượng thuê bao sử dụng dịch vụ này. Dịch vụ 

Internet được sử dụng phổ biến hiện nay là dịch vụ đường dây thuê bao số 

bất đối xứng (ADSL). Các loại kết nối Internet này cho phép luôn ở trạng 

thái liên kết, giúp cho thuê bao dùng chúng với các mục đích thông tin thời 

gian thực, ví dụ như các ứng dụng cho chat hoặc game online, thoại qua IP 

(VoIP).   

Hiện nay, chúng ta đang trải qua sự hội tụ nhanh giữa mạng cố 

định  và di động với sự thâm nhập nhanh chóng của các thiết bị di động. 

Những thiết bị di động với màn hiển thị rộng và rõ ràng hơn, được tích hợp 

camera và nhiều tài nguyên ứng dụng khác. Các thiết bị ứng dụng khác 

nhau luôn được kết nối với nhau, giúp các dịch vụ ngày càng trở nên đa 
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dạng. Giờ đây, các ứng dụng sẽ không là các thực thể đơn độc chỉ chuyển 

đổi thông tin với giao diện thuê bao nữa. Trong mạng thế hệ mới có nhiều 

ứng dụng lý thú hơn như các thực thể ngang hàng, chúng giúp sự chia sẻ 

thông tin dễ dàng hơn nhờ: trình duyệt chia sẻ, whiteboard chia sẻ, chia sẻ 

kinh nghiệm game, chia sẻ phiên vô tuyến 2 đường (ví dụ như: Push to 

Talk over Cellular). Khái niệm kết nối cũng sẽ được định nghĩa lại. Sự 

quay số và đàm thoại  sẽ chỉ được xem như một phần nhỏ trong các tính 

năng mà mạng hỗ trợ. Khả năng thiết lập một kết nối ngang hàng giữa các 

thiết bị mới có giao thức Internet (IP) mới là vấn đề mấu chốt. Mô hình mới 

của những phương tiện thông tin này sẽ tiến xa so với khả năng của dịch vụ 

điện thoại trước đây (POTS).  Để thực hiện việc thông tin, các ứng dụng 

trên nền IP cần phải sử dụng các kỹ thuật kết nối. Mạng điện thoại hiện nay 

hỗ trợ các tác vụ then chốt cho sự thiết lập 1 kết nối. Bằng việc quay số 

ngang hàng, mạng có thể thiết lập một kết nối ad hoc giữa bất kỳ 2 đầu cuối 

nào qua mạng IP. Khả năng kết nối IP này chỉ được sử dụng trong các môi 

trường nhà hỗ trợ dịch vụ đơn độc và phân tán trong mạng Internet; trong 

các hệ thống đóng này, cạnh tranh dựa trên nền tảng thuê bao. Tuy vậy, ở 

các hệ thống này, thuê bao chỉ được giới hạn trong các dịch vụ chỉ được hỗ 

trợ bởi hệ thống. Vì vậy, để đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và đơn giản 

quá trình hỗ trợ dịch vụ, chúng ta cần 1 hệ thống toàn cầu IMS cho phép 

các ứng dụng ở các thiết bị hỗ trợ IP thiết lập các kết nối ngang hàng (peer-

to-peer) và  peer-to-content dễ dàng và an toàn.  

   Vậy IMS được định nghĩa là cấu trúc truy nhập độc lập, không giới 

hạn; cấu trúc điều khiển dịch vụ và kết nối dựa trên nền IP hỗ trợ cho thuê 

bao rất nhiều loại dịch vụ đa phương tiện khác nhau thông qua việc sử dụng 

các giao thức Internet thông thường.[1] Sự tích hợp của dịch vụ thoại và số 

liệu làm tăng hiệu quả triển khai các ứng dụng mới như dịch vụ hiển thị, 

chat đa phương tiện, push to talk và hội nghị. Kỹ năng phối hợp tính di 

động và mạng IP sẽ quyết định sự thành công của dịch vụ trong tương lai.   
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1.3. CẤU TRÚC MẠNG IMS CỦA VNPT 

Cấu trúc mạng IMS của VNPT được thiết kế gồm 4 lớp : 

- Lớp điều khiển ứng dụng và OAM 

- Lớp điều khiển phiên 

- Lớp truyền tải 

- Lớp truy nhập 
 

 
 

 

Hình 1.2. Cấu trúc mạng IMS của VNPT 

 

1.3.1. Lớp điều khiển ứng dụng và OAM  

1.3.2. Lớp điều khiển phiên 

1.3.3. Lớp truyền tải  

1.3.4. Lớp truy nhập 

1.4. CẤU TRÚC MẠNG BÁO HI ỆU VÀ ĐIỀU KHI ỂN THEO KI ẾN 

TRÚC IMS 

1.5. KẾT LU ẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 2  ỨNG DỤNG GIAO TH ỨC BÁO HI ỆU SIGTRAN 
TRONG MẠNG IMS 

2.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

2.2. GIỚI THI ỆU VỀ SIGTRAN 

Sigtran là một nhóm công tác thuộc tổ chức chuẩn hoá quốc tế cho 

lĩnh vực Internet – IETF. Mục đích chính của nhóm là đưa ra giải pháp 

truyền báo hiệu dạng gói trên mạng PSTN qua mạng IP, đảm bảo được các 

yêu cầu về chức năng và hiệu năng báo hiệu PSTN. Nhằm phối hợp được 

với PSTN, các mạng IP cần truyền tải các bản tin báo hiệu như báo hiệu 

như báo hiệu đường ISDN (Q.931) hay SS7 ( như ISUP, SCCP, …) giữa 

các nút IP như gateway báo hiệu (SG), bộ điều khiển cổng phương tiện 

(MGC) và cổng phương tiện (MG) hoặc cơ sở dữ liệu IP. 

2.3. GIAO THỨC ĐIỀU KHI ỂN LUỒNG TRUYỀN TẢI – SCTP 

SCTP là một giao thức truyền tải IP mới, tồn tại đồng mức với TCP 

và UDP. SCTP hiện cung cung cấp các chức năng tầng truyền tải cho nhiều 

ứng dụng trên cơ sở Internet. SCTP được IETF đưa ra và đặc tả trong RFC 

2960. 

2.3.1. Tổng quan về kiến trúc của SCTP 

2.3.2. Tổng quan chức năng của SCTP 

2.3.3. Khuôn dạng tiêu đề chung của SCTP 

2.4. GIAO THỨC LỚP THÍCH ỨNG NGANG HÀNG NGƯỜI SỬ 

DỤNG PHẦN TRUYỀN BẢN TIN M ỨC 2 CỦA SS7 (M2PA) 

2.5. GIAO THỨC LỚP THÍCH ỨNG  NGƯỜI SỬ DỤNG PHẦN 

TRUYỀN BẢN TIN M ỨC 2 CỦA SS7 (M2UA) 

2.6. SO SÁNH M2PA VÀ M2UA 

2.7. GIAO THỨC LỚP THÍCH ỨNG  NGƯỜI SỬ DỤNG PHẦN 

TRUYỀN BẢN TIN M ỨC 3 CỦA SS7  (M3UA) 

2.8. GIAO THỨC LỚP THÍCH ỨNG NGƯỜI SỬ DỤNG SCCP (SUA) 

2.9. SO SÁNH M3UA VÀ SUA 
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2.10. ỨNG DỤNG GIAO TH ỨC BÁO HI ỆU SIGTRAN TRONG 

MẠNG IMS VNPT 

2.10.1. Kết nối báo hiệu Sigtran M2PA giữa MGC-8 với STP 

2.10.2. Kết nối báo hiệu Sigtran M2UA giữa MGC-8 với MGW 

2.11. KẾT LU ẬN CHƯƠNG 

 

CHƯƠNG 3.  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐO SIGTRAN 

3.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Đo kiểm là một vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai, khai 

thác hệ thống. Việc đo kiểm xác định tính tuân thủ của hệ thống theo chuẩn 

và khả năng tương tác, phối hợp với các hệ thống khác. Giao thức Sigtran 

bao gồm trong đó là 6 lớp giao thức con M2UA, M2PA, M3UA, SCTP, 

SUA và IUA, do đó đo kiểm giao thức SIGTRAN là đo kiểm các lớp con 

nằm trong đó. Cho đến thời điểm hiện tại các khuyến nghị của RFC và 

ETSI mới chỉ tập trung cho việc đo kiểm bốn lớp con nằm trong giao thức 

SIGTRAN đó là: lớp SCTP, lớp M2UA, lớp M2PA và lớp M3UA [1].  

Chương này trình bày các thủ tục đo kiểm các lớp con M2PA, 

M2UA, M3UA của giao thức báo hiệu Sigtran theo chuẩn ITU Q0782e 

[10] và theo chuẩn rfc4165 [11]. 

3.2. THỦ TỤC ĐO KI ỂM L ỚP CON THÍCH ỨNG  M2PA 

3.2.1. Thủ tục active liên kết M2PA  

3.2.2. Thủ tục liên kết thông thường 

3.2.3. Hủy bỏ liên kết SCTP trong trạng thái liên kết in service 

3.2.4. Truyền và nhận dữ liệu 

3.2.5. Kiểm tra chức năng trao đổi báo hiệu ở lớp 2 

3.3. THỦ TỤC ĐO KI ỂM L ỚP CON THÍCH ỨNG M2UA 

3.3.1. Thủ tục liên kết thông thường 

3.3.2. Thủ tục truyền và nhận dữ liệu khi AS active 

3.3.3. Truyền bản tin trên cùng luồng SCTP 
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3.4. THỦ TỤC ĐO KI ỂM L ỚP CON THÍCH ỨNG M3UA 

3.4.1. Gửi và nhận dữ liệu khi AS active 

3.4.2. Truyền bản tin trên cùng luồng SCTP 

3.5. KẾT LU ẬN CHƯƠNG  
Chương này đã trình bày các thủ tục để kiểm tra các lớp con 

M2UA, M2PA, M3UA. Trên cơ sở các thủ tục đo kiểm đó, chương 4 sẽ đi 

vào thực tế  kiểm tra sự trao đổi các bản tin Sigtran trong mạng IMS của 

VNPT. 

 

CHƯƠNG 4.   MÔ PHỎNG MỘT  SỐ PHƯƠNG  PHÁP  ĐO  
SIGTRAN TRONG M ẠNG IMS 

4.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 
Chương này mô phỏng một số phương pháp đo Sigtran trong mạng IMS, sử 

dụng phần mềm NS2 mô phỏng giao thức SCTP, UDP, so sánh kết quả mô 

phỏng của UDP, SCTP, sử dụng phần mềm Wireshark đo kiểm các lớp con 

M2PA và M2UA của Sigtran ứng dụng trong mạng IMS. 
NS2 là phần mềm mô phỏng mạng điều khiển sự kiện riêng rẽ 

hướng đối tượng, được phát triển tại UC Berkely, viết bằng ngôn ngữ C++ 

và Otcl. NS2 là phần mềm mã nguồn mở có sẵn cho cả nền Windows 32 và 

Linux, rất hữu ích cho việc mô phỏng mạng diện rộng (WAN) và mạng 

local (LAN), kiểm tra tính ổn định của các giao thức mạng đang tồn tại, 

đánh giá các giao thức mạng mới trước khi đưa vào sử dụng. 

 Wireshark là phần mềm dùng để phân tích các giao thức của mạng. 

Wireshark cho phép bạn xem được chi tiết các giao thức mạng hiện có, bắt 

các gói tin và phân tích offline chúng. Dữ liệu có thể bắt được thông qua 

giao diện đồ hoạ hoặc qua TTY-mode của tiện ích TShark. Wireshark có 

thể đọc/ghi nhiều dạng file như tcpdump (libpcap), Catapult DCT2000, 

Cisco Secure IDS iplog, Microsoft Network Monitor, Network General 

Sniffer®, … Dữ liệu nén dạng gzip bắt được có thể giải nén ngay lập tức, 
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ngoài ra Wireshark cũng cung cấp nhiều phương thức giải nén cho nhiều 

phương thức khác như IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, 

WEP, … Wireshark có hỗ trợ nhiều quy tắc tô màu cho các phương thức 

khác nhau, giúp bạn phân tích chúng trực quan hơn. Wireshark làm việc với 

nhiều loại kết nối mạng, bao gồm Ethernet, IEEE 802.11, PPP/HDLC, 

ATM, Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, FDDI, …...  

4.2. MÔ PHỎNG PHƯƠNG PHÁP ĐO GIAO TH ỨC SCTP 

 Mục đích :   

Đánh giá hiệu suất cung cấp của SCTP để vận chuyển các gói tin 

SS7 qua mạng IP, so sánh thời gian trễ, sự mất gói của lưu lượng SS7 qua 

IP khi sử dụng giao thức SCTP với  lưu lượng SS7 qua IP  khi sử dụng giao 

thức UDP. 

 Điều kiện ban đầu :  

Sử dụng phần mềm mô phỏng mạng NS2 để mô phỏng giao thức 

SCTP, giao thức UDP với cùng băng thông kênh truyền và gói tin có cùng 

độ lớn. 

 Thực hiện : 

 - Lập trình đoạn mã  TCL cho giao thức UDP, giao thức SCTP kết 

nối giữa 2 điểm báo hiệu  với băng thông kênh truyền 256kb, gói tin có độ 

lớn 128 bytes. Thời gian bắt đầu mô phỏng 0.1 s, thời gian kết thúc mô 

phỏng 10.5 s. 

  
- Kết quả mô phỏng giao thức SCTP : 
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 Hình 4.4. Kết quả mô phỏng thời gian trễ giữa 2 node dùng SCTP 

 Ở hình 4.4, thời gian gói tin nhận được tại  node 1 lần đầu là 

0.151750 s, lần 2 là 0.202875 s, lần 3 là 0.254625 s … Như vậy, thời gian 

trễ gói tin nhận được là 0.05 s  (50ms).   
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Hình 4.5. Kết quả mô phỏng througput khi dùng SCTP 

 Ở hình 4.5, cột X mô tả thời gian (s), cột Y mô tả throughput  

(kb/s).  Ta thấy tại thời điểm t = 2s, throughput = 40 kb/s, không vượt quá 

băng thông kênh truyền là 256kbps. Througput tăng lên đến t = 10 s (ngừng 

phát lưu lượng), throungput = 200 kb/s vẫn đảm bảo througput nhỏ hơn 

băng thông kênh truyền. 

- Kết quả mô phỏng giao thức UDP : 

 Ở hình 4.7, cột X mô tả tổng thời gian (s) gói tin nhận được tại 2 

node, cột Y mô tả thời gian (s) gói tin nhận được tại 1 node.   
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Hình 4.8. Kết quả mô phỏng thời gian trễ giữa 2 node dùng UDP 

Ở hình 4.8, thời gian gói tin nhận được tại  node 1 lần đầu là 

0.15400 s, lần 2 là 0.17400 s, lần 3 là 0.19400 s … Như vậy, thời gian trễ 

gói tin nhận được là 0.02 s  (20ms).   
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Hình 4.9. Kết quả mô phỏng througput khi dùng UDP 

 Ở hình 4.9, cột X mô tả thời gian (s), cột Y mô tả throughput  

(kb/s).  Ta thấy tại thời điểm t = 2s, throughput = 5 kb/s, không vượt quá 

băng thông kênh truyền là 256kbps. Througput tăng lên đến t = 10 s (ngừng 

phát lưu lượng), throungput = 26 kb/s  đảm bảo băng thông nhỏ hơn băng 

thông kênh truyền. 

 Nhận xét : 

 - Thời gian trễ giữa 2 node khi dùng giao thức giao vận SCTP lớn 

hơn thời gian trễ giữa 2 node khi dùng giao thức giao vận UDP. Mặc dù, 

UDP là giao thức  giao vận đơn giản nhất. Nhưng trong trường hợp mất gói 

tin, SCTP bị chậm trễ do ảnh hưởng việc truyền lại gói tin bị mất ở lớp ứng 

dụng. Trong khi đó, UDP huỷ các gói dữ liệu không có tác dụng ở lớp ứng 
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dụng. Cùng một tỉ lệ mất gói tin, thời gian trễ của giao thức SCTP tăng lên, 

hiệu suất của giao thức SCTP giảm.  

- Throughput của lưu lượng SS7 qua mạng IP khi sử dụng giao 

thức giao vận SCTP lớn hơn throughput của lưu lượng SS7 qua mạng IP 

khi sử dụng giao thức giao vận UDP. 

4.3. MÔ PHỎNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LỚP CON THÍCH ỨNG 

M2PA 

4.3.1. Kiểm tra sự truy ền và nhận dữ liệu trên liên kết báo hiệu 

M2PA 

 Cấu hình : 

 

 
Hình 4.10. Kết nối báo hiệu M2PA giữa STP4 và SG/IMS 

Cấu hình đo là cho phép kết nối từ SG/IMS – STP4 
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Các bước thực hiện : 

 - Bắt bản tin giữa STP4 (8007)  và SG/IMS (5210) 

- Liên kết trong trạng thái link-in-service. 

- Thực hiện truyền và nhận dữ liệu. 

Kết quả đo : 

- Cấu hình liên kết M2PA là giữa STP4 (192.168.144.41) và 

SG/IMS (10.99.7.27) . 

- Kết quả đo (ta thấy có các bản tin SLTM và SLTA của MTP3 

được truyền và nhận trên liên kết M2PA) . 

 

Hình 4.11. Kết quả bản tin dữ liệu được truyền và nhận trên liên kết M2PA 

Nhận xét :  

 - Lớp M2PA đưa ra giao diện phía trên với MTP3. 
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 - Các bản tin SLTM và SLTA của MTP3 được truyền và nhận trên 

liên kết M2PA 

 - Các thủ tục quản lý dựa vào MTP3. 

 - Kết  nối  điểm  báo  hiệu  IP ( STP ) với SG/IMS  là liên kết báo 

hiệu SS7. 

 - SG là một node SS7 và có mã điểm báo hiệu. 

4.3.2. Kiểm tra chức năng trao đổi báo hiệu ở lớp  M2PA 

 Cấu hình : 

Cấu hình đo là cho phép kết nối từ IMS – STP5 – STP3 - … - Toll1 

ĐNG 

Điều kiện ban đầu : 

 - Hệ thống hoạt động bình thường, các điểm báo hiệu đầu cuối 

STP3, SG/IMS có kết nối báo hiệu Sigtran M2PA đến STP5.  

 Các bước thực hiện : 

- Thuê bao A (thuê bao PSTN)  thực hiện cuộc gọi đến thuê bao B 

(thuê bao IMS). 

- Thuê bao B nhấc máy. Cuộc gọi thiết lập. 

- Thuê bao A dập máy, cuộc gọi kết thúc. 

- Bắt bản tin tại STP5 trên giao diện IP. 

 Kết quả đo  

- Bản tin từ IMS (10.99.7.28) đến STP5 (192.168.146.134) 
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Hình 4.13. Bản tin isup từ SG/IMS đến STP5 

- Bản tin từ STP5 (192.168.146.131) đến STP3 (192.168.143.47) 

 

Hình 4.14. Bản tin isup từ STP5 đến STP3 

Nhận xét : 

- Mỗi nút có tầng MTP3 phải có một mã điểm SS7. Vì vậy, mỗi 

điểm báo hiệu IP cũng cần phải có mã điểm SS7 của nó, kết  nối  điểm  báo  

hiệu  IP ( STP ) với SG/IMS  là liên kết báo hiệu SS7. Nhằm phối hợp 
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được với PSTN, các mạng IP cần truyền tải các bản tin báo hiệu  ISUP giữa 

các nút IP như gateway báo hiệu (SG), bộ điều khiển cổng phương tiện 

(MGC). 

- Mỗi mã điểm báo hiệu IP có tầng SS7 cao hơn như ISUP. Vì vậy, 

các bản tin ISUP từ mạng PSTN có thể truyền dưới dạng gói sang mạng IP.    

- Lớp MTP3 tại STP, SG cung cấp chức năng định tuyến bản tin 

SS7 dựa vào bản tin lớp 2 nhận được. Lớp MTP3 tại Toll1 (5106), MGC 

(5211) cho phép truyền tin giữa các giao thức lớp 4 như ISUP, cũng như 

truyền và nhận tin từ MTP2. 

4.4. KIỂM TRA SỰ TRUYỀN VÀ NHẬN DỮ LI ỆU Ở LỚP CON 

THÍCH ỨNG M2UA 

 Cấu hình : 

 

 
Hình 4.15. Kết nối báo hiệu  IMS đến Toll1DNG 

Cấu hình đo là cho phép kết nối TDM từ Toll1 đến MG, MG kết 

nối M2UA đến SG/IMS.  

Các bước thực hiện : 
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 - Bắt bản tin giữa Toll1DNG (5106)  và SG/IMS (5210) 

- Liên kết báo hiệu giữa Toll1DNG, SG  trong trạng thái link-in-

service. 

- Thực hiện truyền và nhận dữ liệu. 

Kết quả đo : 

- Cấu hình liên kết M2UA là giữa MG (10.99.7.56) và 

SG/IMS(10.99.7.28) 

- Kết quả đo (ta thấy có các bản tin SLTM của MTP3) 
 

 

Hình 4.16. Bản tin trao đổi giữa IMS đến Toll1 

Nhận xét : 

 - Lớp M2UA đưa ra giao diện phía trên với MTP3. 
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 - Các bản tin SLTM  của MTP3 được truyền và nhận qua lớp 

M2UA. 

 - Kết nối điểm báo hiệu IP (SG) và MG không phải là kết nối 

báo hiệu số 7. Nó là mở rộng của MTP2 đến một node từ xa, sử dụng 

M2UA nhằm để truyền tải các bản tin báo hiệu của ứng dụng MTP2 SS7 ( 

ví dụ MTP3) qua IP sử dụng SCTP. 

 - MG không phải là một node SS7 và không có mã điểm. 

 - MG không có tầng SS7 cao hơn vì nó không có MTP3. 

4.5. SO SÁNH M2PA VÀ M2UA 

4.6. KẾT LU ẬN CHƯƠNG 

 Chương này đã thực hiện mô phỏng giao thức SCTP, UDP. Qua 

đó, chúng ta thấy được ưu điểm của SCTP là throughput lớn hơn so với 

UDP và nhược điểm của SCTP là thời gian trễ lớn hơn so với UDP. 

Chương này cũng đã đo kiểm các lớp con M2UA, M2PA của Sigtran 

đang ứng dụng trong mạng IMS để thấy được các đặc điểm kỹ thuật của 

từng lớp con, so sánh sự khác nhau giữa M2UA, M2PA nhằm dễ dàng 

hơn trong việc sử dụng M2UA, M2PA mở rộng mạng SS7 sang mạng IP.
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                     KẾT LU ẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

1. KẾT LU ẬN  

 IMS (phân hệ đa phương tiện IP) là một kiến trúc mạng dùng để 

thao tác, quản lý và điểu khiển các dịch vụ đa phương tiện đến người dùng 

cố định và di động. IMS định nghĩa một lớp quản lý dịch vụ chung cho tất 

cả các loại hình dịch vụ đa phương tiện, độc lập với loại hình mạng truy 

nhập mà người dùng đang kết nối. IMS xây dựng trên nền mạng lõi IP và 

cho phép nhiều mạng truy nhập khác, bao gồm cả mạng di động lẫn mạng 

cố định, kết nối với nhau thông qua lớp dịch vụ chung để cung cấp các gói 

dịch vụ hội tụ. 

 Giao thức Sigtran là một giao thức mới ứng dụng cho mạng IMS, 

nó cho phép các nút phía mạng IP giao tiếp với các nút phía mạng SS7 

nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng mạng và phối hợp hoạt động giữa mạng 

PSTN hiện có với mạng IMS. Vì vậy, việc nghiên cứu giao thức Sigtran và 

phương pháp đo kiểm  cho phép dễ dàng triển khai giao thức Sigtran trong 

mạng IMS. 

 Luận văn đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và đã đạt 

được một số kết quả như sau: 

 Luận văn đã khái quát chung về mạng IMS như đặc điểm về kiến 

trúc, công nghệ của mạng IMS VNPT và cũng đã nghiên cứu giao thức 

Sigtran cùng các tính năng kỹ thuật và phương pháp đo kiểm các tính năng 

kỹ thuật. Luận văn đã đi sâu nghiên cứu, đo kiểm các lớp con thích ứng 

M2UA, M2PA, mô phỏng SCTP để đánh giá hiệu suất mạng, so sánh các  

giao thức  con thích ứng để dễ dàng sử dụng các lớp con thích ứng của giao 

thức Sigtran nhằm mở rộng mạng SS7 sang mạng IP. 
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2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

 Do sự giới hạn về thời gian đã không cho phép tác giả có thể thực 

hiện đo kiểm hết tất cả các lớp con thích ứng của giao thức Sigtran. Do đó, 

hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ tiếp tục đo kiểm các lớp con thích ứng 

M3UA, SUA của giao thức Sigtran. 

  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


