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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  

  Nhờ sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, truyền 

thông băng thông rộng ñang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu mang 

lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ 

như truy cập Internet, các trò chơi tương tác, hội nghị truyền hình,… thì 

truyền thông băng thông rộng di ñộng cũng ñang ñược ứng dụng rộng 

rãi, cung cấp các kết nối tin cậy cho người sử dụng ngay cả khi di 

chuyển qua một phạm vi rộng lớn. Trong bối cảnh ñó, Wimax ra ñời 

nhằm cung cấp một phương tiện truy cập Internet không dây tổng hợp có 

thể thay thế ADSL và Wi-Fi. Hệ thống Wimax có khả năng cung cấp 

ñường truyền vô tuyến với tốc ñộ lên ñến 70Mbps và với bán kính phủ 

sóng lên ñến 50km. 

       Tuy diễn ñàn Wimax ñã ñưa ra các thông số kỹ thuật của lớp PHY 

và lớp MAC cho phần lớn các chuẩn nhưng trong một  số chuẩn các 

thông số chung vẫn chưa ñược ñề cập. Điều này dẫn ñến sự khác biệt 

trong việc sử dụng các kỹ thuật trong Wimax giữa các nhà cung cấp thiết 

bị, chẳng hạn như kỹ thuật lập lịch cho Wimax. Trong một số ứng dụng 

truyền thông thời gian thực, ñộ trễ tín hiệu là một trong các thông số 

quan trọng. Ví dụ như theo nhóm tiêu chuẩn IEEE 802.16, ñộ trễ cho 

phép của VoIP là 120 ms, khi ñộ trễ vượt quá 150 ms thì chất lượng 

thoại sẽ bị giảm sút nghiêm trọng và khi giá trị này vượt quá 200 ms thì 

không thể chấp nhận ñược.  Để giải quyết vấn ñề này, người ta nghiên 

cứu  các thuật toán lập lịch trong Wimax nhằm cải thiện chất lượng dịch 

vụ cho các ứng dụng khác nhau trong hệ thống Wimax. Vì vậy, ñề tài có 

tính cấp thiết và thực tiễn cao.   

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

- Nghiên cứu về lớp Mac và lớp vật lý trong Wimax 

- Phân tích một số kỹ thuật lập lịch trong Wimax 
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- Mô phỏng một số kỹ thuật lập lịch bằng phần mềm OPNET.   

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Đề tài  phân tích dựa trên những yếu tố cơ bản nhất, ñó là:  

- Độ rộng băng thông, Độ trễ, Jitter, Độ tin cậy. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Đề tài này không ñi sâu vào kiến trúc mạng Wimax mà tập trung  

nghiên cứu cách thức xây dựng các khối cơ sở, các tham số thiết kế và 

các thành phần  trong Wimax ñể làm căn cứ cho việc phân tích sau này. 

- Đề tài nghiên cứu, phân tích các kỹ thuật và thuật toán lập lịch, 

thực hiện mô phỏng các kỹ thuật lập lịch nhằm thể hiện ảnh hưởng ñến 

việc cải thiện QoS trong hệ thống mạng Wimax. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu lý thuyết, tìm hiểu và phân tích kỹ thuật lập lịch liên 

quan. 

- Xây dựng mô hình mạng WIMAX ñể thực hiện mô phỏng. 

- Đánh giá kết quả mô phỏng. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

WiMax hỗ trợ các ứng dụng ña phương tiện khác nhau như là 

thoại qua giao thức internet (VoIP), truyền hình hội nghị, chơi game 

online. Những ứng dụng này là gồm nhiều loại khác nhau theo nhu cầu 

tự nhiên và chúng có nhiều yêu cầu khác nhau phải ñược thỏa mãn. Để 

thỏa mãn những loại yêu cầu khác nhau nó cần thiết phải xem xét ñến 

các yêu cầu dịch vụ (QoS). QoS, một tiêu chí  quan trọng ñược chấp 

nhận ñể ño lường  hiệu năng của một mạng, ñược cung cấp thông qua  

bằng sự phân lớp và việc lập lịch của 5 loại khác nhau của các lớp lưu 

lượng ñược ñịnh nghĩa bởi các tiêu chuẩn. Mỗi lớp có các yêu cầu về 

băng thông riêng của nó cũng như mức ñộ QoS riêng, mà nó cần phải 
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duy trì. Nhiều loại thuật toán lập lịch lưu lượng cho các mạng không dây 

như Round Robin, Proportional Fairness và Cross Layer. Trong số 

những cơ chế thuận tiện, một số không có sự khác biệt trong dịch vụ, 

một số tạo ra sự khác biệt hoàn toàn về dịch vụ với sự thực thi có ñộ 

phức tạp cao vì vậy việc lập lịch hiệu qủa là quan trọng trong mạng 

Wimax. 

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 

- Chương 1 : Tổng quan về WiMax.  

- Chương 2 : Nghiên cứu chi tiết về lớp Mac và lớp vật lý. 

- Chương 3 : Kỹ thuật lập lịch hỗ trợ QoS trong WiMax. 

- Chương 4 : Mô phỏng thuật toán lập lịch. 

 

Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ WIMAX 
1.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

1.2. TỔNG QUAN 

WiMax cho phép kết nối băng rộng vô tuyến cố ñịnh, bán cố 

ñịnh, mang xách ñược và di ñộng ñầy ñủ, mà không cần thiết phải ở 

trong tầm nhìn thẳng (Line of Sight) trực tiếp tới một trạm gốc. Công 

nghệ WiMax ñem lại giải pháp cho nhiều ứng dụng băng rộng tốc ñộ cao 

diễn ra cùng thời ñiểm với khoảng cách xa và cho phép các nhà khai thác 

dịch vụ hội tụ tất cả trên mạng IP ñể cung cấp các dịch vụ như là: dữ 

liệu, thoại, video. 

1.3. NỀN TẢNG CỦA IEEE 802.16 VÀ WIMAX 

- Năm 2001: hoàn thiện chuẩn IEEE 802.16:  hệ thống không dây băng 

rộng LOS từ ñiểm tới ña ñiểm, trong dải tần 10Ghz ñến 66Ghz. 

- Năm 2004: hoàn thiện chuẩn IEEE 802.16-2004.  

- Năm 2005: hoàn thành IEEE 802.16e-2005. 
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- WiMax Forum có 2 hệ thống profile: một dựa trên IEEE 802.16-2004, 

OFDM PHY, gọi là profile hệ thống cố ñịnh. Một profile khác dựa trên IEEE 

802.16e-2005, mở rộng OFDMA PHY, gọi là profile hệ thống di ñộng. 

1.4. CÁC ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA WIMAX 

Lớp vật lý dựa trên nền tảng OFDM, Tốc ñộ dữ liệu ñỉnh rất cao, 

Khả năng mở rộng băng thông và hỗ trợ tốc ñộ dữ liệu, Điều chế và mã 

hoá thích ứng , Hỗ trợ truyền lại ở lớp liên kết nối, Hỗ trợ cả TDD và 

FDD, Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao OFDMA, Mềm dẻo 

và linh hoạt trong việc cấp phát tài nguyên cho từng người sử dụng, Hỗ 

trợ các công nghệ anten tiên tiến, Hỗ trợ chất lượng dịch vụ QoS, Khả 

năng bảo mật mạnh mẽ, Hỗ trợ cho sự di ñộng.  

1.5. KIẾN TRÚC WIMAX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Kiến trúc WiMAX 
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1.6. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

Hỗ trợ cho QoS là một phần cơ bản của việc thiết kế lớp MAC 

trong WiMAX, Luồng dịch vụ là một luồng ñơn hướng của các gói có 

liên quan ñến thiết lập các tham số của QoS và ñược xác ñịnh bằng chỉ 

số luồng dịch vụ (SFID). Các tham số QoS có thể bao gồm ñộ ưu tiên 

lưu lượng, tốc ñộ lưu lượng duy trì liên tục lớn nhất, tốc ñộ Bust lớn 

nhất, loại lập lịch, loại ARQ, dao ñộng có thể chịu ñược, kích thước và 

loại ñơn vị dữ liệu dịch vụ, cơ chế yêu cầu băng thông ñược sử dụng, các 

quy luật thông tin truyền dẫn PDU. Một trong những vấn ñề của việc 

cung cấp QoS trong các hệ thống mạng không dây băng rộng là việc 

quản lý hiệu quả tài nguyên vô tuyến. Các thuật toán lập lịch hiệu quả 

cần cân bằng giữa các yêu cầu QoS của mỗi ứng dụng và người dùng với 

tài nguyên vô tuyến sẵn có. Các thuật toán lập lịch này cần ñược phát 

triển.  

1.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Với ñặc ñiểm kỹ thuật mã hóa và ñiều chế tương thích, ghép 

theo không gian và cấp phát tài nguyên ñộng sẽ ñạt ñược tốc ñộ và dung 

lượng cao.  Khi sử dụng các thuật toán lập lịch hiệu quả trong lớp MAC 

phức hợp ñể cung cấp nhiều ứng dụng (thoại, dữ liệu, video) trên một kết 

nối ñơn ñến mạng và ñảm bào chất lượng cho từng ứng dụng. Các yêu 

cầu dịch vụ và những ràng buột cụ thể của hệ thống mạng không dây 

băng rộng tạo ra những cơ hội ứng dụng trong thực tiễn và những thách 

thức khó khăn khi thiết kế. 
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Chương 2 - LỚP VẬT LÝ VÀ L ỚP MAC  
          TRONG WIMAX  

2.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

2.2. LỚP VẬT LÝ 

2.2.1 Giới thi ệu 

Lớp vật lý (PHY) dựa trên nguyên lý ña truy nhập phân chia 

theo tần số trực giao (OFDM), nó có công nghệ ñiều chế/truy nhập phù 

hợp cho ñiều kiện trong tầm nhìn không thẳng (none line of sight) với 

tốc ñộ dữ liệu cao.Những lớp vật lý ñịnh nghĩa trong IEEE 802.16 là: 

WirelessMAN SC, WirelessMAN SCa, WirelessMAN OFDM, 

WirelessMAN OFDMA. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Khối chức năng của lớp vật lý 

2.2.2. Mã hóa kênh 

Phân ñoạn mã hóa kênh gồm có các bước sau: (1) ngẫu nhiên 

hóa dữ liệu, (2) mã hóa kênh, (3) tương thích tốc ñộ, (4) HARQ, nếu 

ñược sử dụng, và (5) Chèn. 
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Bộ mã hóa 
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Mã hóa 
kênh + 
tương thích 
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(interleav
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ñường 

Cấp phát 
sóng mang 
con + chèn 
dẫn ñường 

D
/
A 

D
/
A 

Anten 1 

Anten 2 
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2.2.3. Chèn 

Những bit mã hóa ñược chèn sử dụng hai quá trình. Bước ñầu 

tiên ñảm bảo rằng những bit mã hóa lân cận nhau ñược ánh xạ vào trong 

những sóng mang con không lân cận nhau. Bước thứ hai ñảm bảo những 

bit lân cận ñược ánh xạ luân phiên ñến những bit quan trọng ít và nhiều 

của chòm sao ñiều chế.  

2.2.4. Ánh xạ ký tự (symbol) 

Tuần tự các bit nhị phân ñược biến ñổi thành tuần tự các ký hiệu 

có giá trị phức. Chòm sao cơ bản là QPSK và 16 QAM, với 1 tùy chọn 

của chòm sao 64 QAM. 

2.2.5. Cấu trúc ký hi ệu OFDM 

OFDM phân chia luồng dữ liệu theo cơ chế truyền dẫn ña băng 

hẹp trong miền tần số bằng cách sử dụng các sóng mang con trực giao 

với nhau. Trong miền tần số, mỗi ký hiệu OFDM ñược tạo ra bằng việc 

ánh xạ tuần tự các ký hiệu ñã ñiều chế vào trong các sóng mang con, bao 

gồm các sóng mang con dữ liệu, sóng mang con dẫn ñường và sóng 

mang con rỗng.  

2.2.6.  Kênh con và sự hoán vị sóng mang con 

Kênh con là tập logic của sóng mang con. Số lượng và sự phân 

bố chính xác của sóng mang con ñể tạo thành một kênh con phụ thuộc 

vào cơ chế hoán vị sóng mang con. Sử dụng toàn bộ ñường xuống của 

sóng mang con (DL FUSC), sử dụng một phần sóng mang con ở ñường 

xuống (DL PUSC), sử dụng một phần sóng mang con ñường lên (UL 

PUSC). 

2.2.7. Điều chế và mã hóa thích ứng AMC 

Phương thức MCS ñược sử dụng lại ñược xác ñịnh bằng các thủ 

tục thích nghi ñường truyền. Sự lựa chọn MCS thích hợp tuỳ thuộc vào 

giá trị của tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu SNR thu ñược. Tuỳ vào ñiều kiện của 
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từng thuê bao, hệ thống WiMax sẽ thực hiện phương thức ñiều chế và 

mã hoá khác nhau. Như vậy với việc hỗ trợ ñiều chế và mã hoá thích 

ứng, hệ thống WiMax sẽ cố gắng tối ưu nhất trong ñiều kiện truyền dẫn 

cho phép. 

2.2.8. Khe và cấu trúc khung 

Lớp Mac cấp phát tài nguyên thời gian/tần số ñến các user khác 

nhau trong ñơn vị khe (slot), nó là hạn ngạch nhỏ nhất của tài nguyên lớp 

vật lý, có thể ñược phân bố ñến user ñơn lẻ trong miền thời gian/tần số. 

Kích thước của khe (slot) phụ thuộc vào cơ chế hoán vị sóng mang con. 

 
Hình 2.7: Cấu trúc khung TDD 

2.3. LỚP MAC 

2.3.1. Giới thi ệu về lớp MAC 
Lớp MAC nằm ở bên trên lớp PHY, chịu trách nhiệm ñiều khiển 

và ghép/trộn nhiều kênh ñơn trên một ñường truyền vật lý. Một số các 
chức năng quan trọng của lớp MAC trong WiMAX như: Phân ñoạn hoặc 
ghép nối các ñơn vị dịch vụ dữ liệu SDU, Lựa chọn thông tin cụm , 
Truyền lại các MAC PDU mà bên nhận thấy lỗi khi cơ chế ARQ, Cung 
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cấp ñiều khiển chất lượng dịch vụ (QoS), Lập lịch (schedule) các MAC 
PDU dựa trên tài nguyên lớp PHY, Hỗ trợ quản lý di ñộng (mobility 
management) cho các lớp trên, Cung cấp bảo mật và quản lý khóa (key 
management), Cung cấp chế ñộ tiết kiệm năng lượng và chế ñộ chờ nghỉ. 

 

2.3.2.  Mô hình tham chiếu lớp MAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2.8: Mô hình lớp MAC 

2.3.3. Xây dựng và truyền tải MAC PDU  

Dựa vào kích thước của payload, nhiều SDU có thể ñược mang 

trên một MAC PDU, hoặc một SDU có thể ñược phân mảnh ñể mang 

trên nhiều MAC PDU. Khi một SDU ñược phân mảnh, vị trí của các 

mảnh dữ liệu trong SDU ñược ñánh dấu bởi một số thứ tự (sequence 

number). Số thứ tự này cho phép lớp MAC ở phía thu nhóm ñúng thứ tự 

các phân mảnh lại thành SDU.    

Lớp cao hơn 

Lớp con hội tụ MAC 
(nén tiêu ñề và xác ñịnh SFID  và DIC) 

Lớp con phần chung MAC 
Gắn kết các MAC PDU, lập lịch ARQ, quản lý MAC 

Lớp con bảo mật MAC 
(mã hóa) 

Lớp vật lý 

Dữ liệu     Báo hiệu 
Quản lý MAC 
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2.3.4. Cơ chế yêu cầu và cấp phát băng thông 

Tại ñường xuống DL: Tất cả việc quyết ñịnh liên quan ñến việc 

cấp phát băng thông cho một số MS ñược thực hiện bởi BS trên cơ sở 

từng số nhận dạng kết nối ñơn hướng CID. 

Tại ñường lên UL, MS yêu cầu tài nguyên bằng cách sử dụng 

yêu cầu băng thông trong MAC PDU yêu cầu băng thông, hoặc gửi yêu 

cầu băng thông kèm theo trong MAC PDU chung. Các yêu cầu băng 

thông ñường lên có thể là yêu cầu tăng dần (incremental) hoặc toàn bộ 

(aggregate).  

2.3.5. Chất lượng dịch vụ 

Một trong những chức năng quan trọng nhất của lớp MAC trong 

WiMAX là ñảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) theo yêu cầu cho các 

MAC PDU của những luồng dịch vụ khác nhau, càng ñáng tin cậy càng 

tốt theo các ñiều kiện tải của hệ thống.  

2.3.5.1. Các dịch vụ lập lịch (Scheduling Services) 

  Một dịch vụ lập lịch riêng biệt xác ñịnh cơ chế mà mạng sử dụng 

ñể cấp ñường truyền UL và DL cho các PDU. WiMAX ñịnh nghĩa 5 dịch 

vụ lập lịch: Dịch vụ cấp phát tự nguyện (UGS), Dịch vụ thăm dò thời 

gian thực (rtPS), Dịch vụ thăm dò phi thời gian thực (nrtPS), Dịch vụ nỗ 

lực tốt nhất (BE ), Dịch vụ thăm dò thời gian thực mở rộng (ertPS). 

2.3.5.2. Hoạt ñộng của luồng dịch vụ và QoS 

  Một luồng dịch vụ có các thành phần sau ñây: ID luồng dịch vụ, 

Bộ tham số QoS ñược cung cấp, Bộ tham số QoS tự thiết lập, Bộ tham 

số QoS linh hoạt, Module cấp phép. 

2.3.5.3. Bộ lập lịch lớp Mac 
Tóm lại việc lập lịch: 

- Xác ñịnh thứ tự truyền dẫn gói qua giao tiếp vô tuyến. 
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- MS phải phản hồi thông tin kịp thời và chính xác như ñiều kiện 

lưu lượng và các yêu cầu QoS. 

- Lớp MAC hỗ trợ cấp phát tài nguyên tần số - thời gian trong cả 

UL và DL trên mỗi khung cơ bản. 

- Sự cấp phát tài nguyên ñược phân phối trong các thông ñiệp 

MAP tại lúc bắt ñầu mỗi khung, vì vậy cấp phát tài nguyên có 

thể thay ñổi theo từng khung tương ứng với các ñiều kiện kênh 

truyền và lưu lượng. 

Bộ lập lịch MAC có thể tính toán một metric Mi trên mỗi luồng I, ñó là 

một hàm f chứa nhiều thuộc tính ñặc tả cho luồng dịch vụ như sau: 

Mi = f ( CINRi, Delayi, Throughputi, jitteri  ) 

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 

Chương 3 – KỸ THUẬT LẬP LỊCH HỖ TRỢ QoS               
               TRONG WIMAX 

3.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

3.2. KIẾN TRÚC CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

Tại lúc thiết lập kết nối, ứng dụng yêu cầu tài nguyên mạng phù 

hợp với ñặc tính của nó và ñảm bảo mức ñộ yêu cầu dịch vụ.  Để ñảm 

bảo rằng lưu lượng mới ñược chấp nhận không gây quá tải mạng hoặc 

giảm phẩm chất dịch vụ cho lưu lượng hiện tại, cơ chế ñiều khiển chấp 

nhận kết nối cũng ñã ñược cung cấp. Mặc dù tất cả các thành phần nói 

trên là cần thiết ñể cung cấp mức ñộ hiệu quả của hỗ trợ QoS nhưng cốt 

lõi của công việc như vậy nằm trong thuật toán lập lịch. Một thuật toán 

lập lịch hiệu quả là cần thiết cho việc cung cấp ñảm bảo QoS, và nó ñóng 

một vai trò thiết yếu trong việc xác ñịnh hiệu suất mạng. 

3.2.1. Yêu cầu về QoS 

Đặc ñiểm QoS của lớp dịch vụ khác nhau: 
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- Độ trễ: Thời gian gói dữ liệu truyền từ ñầu cuối ñến ñầu cuối do ñộ 

chi tiết của chuỗi lớp vật lý.  

- Dao ñộng (jitter): Dao ñộng xảy ra khi các gói tin ñến tại các thời 

ñiểm khác nhau do thời gian xếp hàng khác nhau hoặc do các tuyến 

truyền dữ liệu khác nhau ñược thực hiện bởi truyền thông.  

-    Tốc ñộ lưu lượng ổn ñịnh lớn nhất. Tốc ñộ lưu lượng ổn ñịnh lớn 

nhất xác ñịnh tốc ñộ thông tin ñỉnh của dịch vụ. 

3.2.2. Các lớp dịch vụ hỗ trợ QoS  lập lịch 
3.2.3. Các mô hình ứng dụng lưu lượng 

3.2.4. Cơ chế yêu cầu – ñáp ứng 

- UGS: Không có sự thăm dò (do sự cấp phát tĩnh) 

- rtPS: Có một yêu cầu chặt chẽ về trễ. Nếu bất kỳ gói nào vượt quá hạn 

chót deadline, những gói ñó sẽ bị huỷ. 

- ertPS: Dịch vụ này ñược sử dụng cho các lưu lượng VoIP, nó có 

những khoảng hoạt ñộng và khoảng lặng.  

- nrtPS: Sự rằng buộc duy nhất cho nrtPS là ñảm bảo tốc ñộ tối thiểu. Sự 

thăm dò cho dịch vụ này là ñược phép.  

- BE: Tất cả cơ chế yêu cầu băng thông là cho phép với BE, nhưng giải 

quyết tranh chấp là cơ chế thường ñược sử dụng nhiều nhất. 

3.2.5. Bộ lập lịch Wimax 



15 
 

Hình 3.2: Các bộ lập lịch tại BS và các MS 

Có ba quá trình xử lý lập lịch riêng biệt: hai ở BS - một cho ñường 

xuống và cái còn lại cho ñường lên - và một ở MS cho ñường lên. 

3.2.6. Các yêu cầu của bộ lập lịch hỗ trợ QoS 

Các nhân tố mà những người thiết kế bộ lập lịch phải quan tâm, 

hay là những yêu cầu của bộ lập lịch: thông số QoS, tối ưu thông lượng, 

tính công bằng, sự tiêu thụ năng lượng và ñiều khiển công suất, sự thực 

thi phức tạp, khả năng mở rộng.  

3.2.7. Phân loại các kỹ thuật lập lịch 

Các kỹ thuật lập lịch phổ biến hiện tại cho Wimax có thể ñược 

phân loại vào 2 nhóm chính sau: các bộ lập lịch không quan tâm ñến 

kênh truyền (channel-unaware scheduler) và các bộ lập lịch có quan tâm 

ñến kênh truyền (channel-aware scheduler).  

3.3. MỘT SỐ THUẬT TOÁN L ẬP LỊCH CƠ BẢN 

3.3.1. Round Robin (RR) 

Round Robin công bằng gán sự cấp phát cho lần lượt từng kết 

nối một trong tất cả các kết nối. Bộ lập lịch RR cũng có thể ñược gọi là 

bộ lập lịch vòng tròn. 

3.3.2. Weighted Round Robin (WRR) 
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      Weighted Round Robin (WRR) sử dụng theo cơ chế RR kết hợp 

với trọng lượng, ñược áp dụng cho việc lập lịch trong Wimax. 

3.3.3. Deficit Round Robin (DRR) 

Bộ lập lịch Deficit Round Robin kết hợp một hạn ngạch cố ñịnh 

Qi (quantum) và một bộ ñếm dư thừa DCi (deficit counter) vào mỗi 

luồng dịch vụ i. Khi bắt ñầu một vòng mới, mỗi luồng dịch vụ i ñược 

tăng thêm vào DCi một lượng bằng Qi. 

3.3.4. Early Deadline First (EDF) 

  Thuật toán EDF ñược thiết kế ñặc biệt cho các lưu lượng thời 

gian thực như là các lớp dịch vụ UGS, ertPS và rtPS. Với các lưu lượng 

ñó giới hạn trễ là thông số QoS chính và về cơ bản các gói với trễ không 

chấp nhận ñược sẽ bị bỏ ñi. 

3.3.5. Weighted Fair Queuing (WFQ) 

WFQ ñược sử dụng cho các gói có kích thước thay ñổi. Nó cung 

cấp sự quản lý ưu tiên lưu lượng, tự ñộng phân loại giữa các dòng lưu 

lượng ñộc lập mà không cần một danh sách cho phép. Trong WFQ các 

gói ñược phân loại theo luồng. Về cơ bản, mỗi kết nối có một hàng ñợi 

FIFO riêng của nó và giá trị trọng lượng ñược gán ñộng cho cho mỗi 

hàng ñợi. Các tài nguyên ñược chia sẻ theo tỉ lệ của trọng lượng như 

thuật toán WRR. 

3.3.6. Tổng hợp về các thuật lập lịch 
 

Bảng 3.1 : So sánh giữa các thuật toán lập lịch. 

Thuật toán Ưu ñiểm Nhược ñiểm 

FIFO Nhanh và rất ñơn giản 
Không công bằng, không ñảm bảo 
các thông số QoS 

RR Đơn giản 
Không công bằng (khi kích thước 
gói thay ñổi), không ñảm bảo các 
thông số QoS 



17 
 

WRR 
Đơn giản, ñạt ñược sự ñảm 
bảo về thông lượng 

Không công bằng (khi kích thước 
gói thay ñổi) 

DRR 
Đơn giản, hỗ trợ gói có 
kích thước thay ñổi 

Không công bằng trong khoảng 
thời gian ngắn 

EDF Đạt ñược sự ñảm bảo về trễ Không công bằng 

WFQ 

Với trọng lượng ñộng và 
thích hợp, ñảm bảo về 
thông lượng, trễ và sự công 
bằng 

Phức tạp 

 
 

3.4. MỘT SỐ THUẬT TOÁN L ẬP LỊCH HỖ TRỢ QoS ĐỀ XUẤT 

CHO WIMAX 

3.4.1. Bộ lập lịch MDRR 

      Thuật toán lập lịch MDRR dựa vào kỹ thuật lập DRR. Hàng ñợi 

trong nguyên tắc của bộ lập lịch MDDR ñược xác ñịnh bởi hai tham số: 

trọng số và bộ ñếm dư thừa.  

3.4.2. Bộ lập lịch gói ñường lên với cơ chế ñiều khiển chấp nhận cuộc 

gọi 

      Thuật toán bộ lập lịch gói ñường lên với cơ chế ñiều khiển chấp 

nhận cuộc gọi CAC (Call Admission Control) ñược ñề xuất. Cơ chế 

CAC dựa trên nguyên lý token bucket.  

3.4.3. Thuật toán lập lịch liên lớp (Cross-layer) với hỗ trợ QoS 

  Trong thuật toán này có các tiêu chí không giống của các lớp 

khác nhau ñược xem xét ñể tính tính toán ñộ ưu tiên của mỗi kết nối. 

Dựa trên những tham số này và kết hợp với ñiều kiện kênh truyền  ñể 

tính ñộ ưu tiên của kết nối cụ thể. 

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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Chương 4 - MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN L ẬP LỊCH 

4.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

4.2. TƯƠNG QUAN GIỮA THUẬT TOÁN HÀNG ĐỢI VÀ 

THUẬT TOÁN L ẬP LỊCH TRONG WIMAX 

          Thật ra khái niệm lập lịch hàng ñợi gói dữ liệu và lập lịch trong 

Wimax có một sự tương ñồng nhất ñịnh. Bởi vì trong Wimax cũng tồn 

tại các hàng ñợi cho các luồng dịch vụ riêng biệt. Nhưng việc lập lịch 

trong Wimax trên các hàng ñợi có một sự ràng buộc nhất ñịnh vì sự giới 

hạn về tài nguyên cũng như các yêu cầu chất lượng dịch vụ. 
4.3. ÁP DỤNG THUẬT TOÁN MDRR TRONG WIMAX 

Thuật toán lập lịch MDRR thật sự là một dạng mở rộng của cơ 

chế lập lịch trước ñó là DRR. Nó có một sự biến ñổi cải tiến hơn so với 

DRR nên có tên là MDRR. Tuy nhiên trong MDRR giá trị hạn ngạch 

nhận ñược cho hàng ñợi dựa trên trọng số liên kết với chúng, như chỉ ra 

trong phương trình (4.1). 

                           Quantum = MTU + 512*Weight                         (4.1) 

Trong phương trình (4.1), giá trị trọng số ñược gán tương ñương với tỉ lệ 

phần trăm và nó ñược chỉ ra như sau. 

Weight =         (4.2) 

Cơ chế lập lịch MDRR là dựa trên DRR và cộng thêm vào phần 

hàng ñợi ưu tiên (PQ). Cơ chế hàng ñợi ưu tiên ñược sử dụng nhằm mục 

ñích cách ly luồng lưu lượng có yêu cầu cao với các luồng lưu lượng 

khác ñể cho chất lượng của dịch vụ ñược cải thiện tốt hơn. Mô hình thuật 

toán ñược miêu tả như sau:  
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Hình 4.3: Mô hình thuật toán MDRR 
4.4. MÔ PHỎNG 

4.4.1. Các thông số ban ñầu 

Quá trình mô phỏng ñược thực hiện trên OPNET. Topology PMP 

ñược chọn ñể hỗ trợ 8 thuê bao di ñộng  trong ñó 02 user sử dụng ứng 

dụng Voip (tương ứng với dịch rtPS) với cơ chế mã hóa G.711. 02 user 

sử dụng dịch vụ FTP (tương ứng với dịch vụ nrtPS) có tải dữ liệu cao, 

các user còn lại sử dụng dịch email (tương ứng với dịch vụ BE) có tải dữ 

liệu cao.  

 

Hình 4.6: Mô hình mạng mô phỏng. 

Kết quả mô phỏng tập trung chính vào các thông số bảo ñảm QoS: thông 

lượng, ñộ trượt và ñộ trễ. 

4.4.2. Kết quả mô phỏng 
• Đánh giá về thông lượng. 



20 
 

 

Hình 4.7: Thông lượng khi sử dụng thuật toán RR và MDRR 

 Quan sát trên hình vẽ ta thấy: thông lượng của rtPS trong MDRR 

cải thiện hơn so với RR, giảm thiểu thông lượng FTP ñể bảo ñảm cho 

các ứng dụng thời gian thực nhưng vẫn bảo ñảm ñược lưu lượng cho 

thuê bao sử dụng dịch vụ FTP và email.  
• Đánh giá về ñộ tr ễ. 

Độ trễ (delay) nhận ñược khi áp dụng thuật toán lập lịch RR và MDRR 

cho WIMAX. 
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Hình 4.8: Độ trễ khi sử dụng thuật toán RR và MDRR. 

• Ta thực hiện ñánh giá về ñộ trễ (delay) khi cho thay ñổi kích 

thước gói tin bằng cách thay ñổi số frame/s trong ứng dụng dịch 

vụ VoIP: 
 

 

Hình 4.9: Độ trễ nhận ñối với RR và MDRR khi thay ñổi kích gói. 
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Hình 4.10: Độ trễ ñối với RR và MDRR khi thay ñổi kích thước file. 

 Theo kết quả mô phòng: ñộ trễ cho các ứng VoIP, FTP, email 

khi sử dụng thuật toán RR luôn cao hơn so với thuật toán MDRR. Độ trễ 

này tăng dần khi thay ñổi kích thước gói tin và kích thước dữ liệu dịch 

vụ, giá trị tăng lên ñối với RR cao hơn. Độ trễ khi sử dụng thuật toán 

MDRR có giá trị nhỏ và ít thay ñổi. Độ trễ này tương ñối ổn ñịnh khi lưu 

lượng và kích thước gói tin tăng lên. Với thuật toán MDRR ta nhận ñược 

giá trị ñộ trễ thấp hơn 0.01s (tốt hơn) và ổn ñịnh do ñó việc ñáp ứng dịch 

vụ cho thuê bao sẽ ñược cải thiện hơn nhiều. Cải thiện ñược QoS cho 

ứng dụng thời gian thực (VoIP).  

• Đánh giá về ñộ trượt. 

 Độ trượt nhận ñược khi áp dụng thuật toán lập lịch RR và 

MDRR cho WIMAX. 
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Hình 4.11: Độ trượt khi sử dụng RR và MDRR. 

• Ta thực hiện ñánh giá về ñộ trượt (jitter) khi cho thay ñổi kích 

thước gói tin: 
 

 

Hình 4.12: Độ trượt ñối với RR và MDRR khi thay ñổi kích thước gói tin 
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Hình 4.13: Độ trượt ñối với RR và MDRR khi thay ñổi kích thước file. 

 Nhận xét: Khi sử dụng thuật toán RR, ñộ trượt có giá trị lớn. Khi 

tiến hành thay ñổi kích thước gói tin và kích thước dữ liệu dịch vụ thì ñộ 

trượt biến ñộng theo. Giá trị ñộ trượt này tương ñối lớn. Vì thuật toán 

không phân biệt ñược những dịch vụ ưu tiên hơn nên hành xử như nhau 

giữa các hàng ñợi dẫn ñến giá trị ñộ trượt lớn và không ñổi theo thời gian 

thực thi. Với thuật toán MDRR, giá trị ñộ trượt của ứng dụng VoIP là 

thấp và có khuynh hướng ổn ñịnh hơn so với thuật toán RR.  

4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 Qua các kết quả mô phỏng thấy rằng bộ lập lịch MDRR cho kết 

quả tốt về việc ñảm bảo các thông số chất lượng cho luồng dịch vụ thời 

gian thực như thoại hoặc video bằng cách duy trì luồng dịch vụ ưu tiên. 

Đồng thời cũng bảo ñảm thông lượng tối thiểu cho các ứng dụng luồng 

dịch vụ nrtPS và BE.  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

WMAX (802.16) nổi lên như là kỹ thuật mạng không dây băng 

rộng ñiển hình nhất, với nhiều ưu ñiểm vượt trội như tốc ñộ truyền dẫn 

dữ liệu cao, phạm vi phủ sóng rộng, dịch vụ ñược thiết lập cho từng kết 

nối, tính bảo mật cao. WiMAX hỗ trợ nhiều ứng dụng ña phương tiện 

khác nhau như là VoIP, truyền hình hội nghị, trò chơi tương tác, data… 

những ứng dụng này bao gồm nhiều ñặc tính tự nhiên vốn có của nó như 

thời gian thực, sự ñồng bộ … Do vậy bất kỳ kỹ thuật nào cũng cần phải 

ñáp ứng ñược những tính chất ñó. Để ñáp ứng ñược thì cần phải xem xét 

vấn ñề ở khía cạnh chất lượng dịch vụ (QoS), nó ñược chấp nhận như là 

một tiêu chí quan trọng ñể ñánh giá hiệu suất của một mạng. Theo tiêu 

chuẩn 802.16 ñã  ñịnh nghĩa và phân loại thành 5 lớp dịch vụ ñó là: 

UGS, rtPS, ertPS,  nrtPS và BE. Với mỗi lớp dịch vụ có những yêu cầu 

về băng thông và mức ñộ chất lượng QoS. Hiện có rất nhiều thuật toán 

lập lịch giải quyết cho những vấn ñề này. Trong nội dung luận văn này 

em ñã trình bày một số ñặc ñiểm công nghệ của WiMAX ñã ñược Diễn 

ñàn WiMAX và IEEE chuẩn hoá và ñưa ra một số kỹ thuật lập lịch cơ 

bản cũng như một số kỹ thuật lập lịch riêng biệt ñược ñề xuất áp dụng 

cho WiMAX. Luận văn trình bày thuật toán lập lịch MDRR và ñề xuất 

áp dụng cho WiMAX, thuật toán lập lịch này dựa trên thuật toán DRR và 

ñưa vào cơ chế hàng ñợi ưu tiên. Qua kết quả mô phỏng, ta thấy ñược 

hiệu quả của bộ lập lịch này, ñó là ñảm bảo ñược thông lượng cho các 

luồng dịch vụ và ñáp ứng ñược một số yêu cầu QoS của các luồng dịch 

vụ như ñộ trễ, ñộ trượt. Bộ lập lịch MDRR còn ñem lại một sự ưu tiên 

cho các luồng dịch vụ khi cần thiết thông qua một trọng số. Thuật toán 

này có thời gian thực thi nhanh và ñộ phức tạp không cao dễ dàng áp 

dụng trong hệ thống WiMAX. 
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Ngoài những ñiều ñạt ñược từ thuật toán lập lịch MDRR cho các 

luồng dịch vụ nó cũng còn có những hạn chế nhất ñịnh. Đó là trong môi 

trường truyền dẫn vô tuyến, chất lượng kênh truyền thay ñổi liên tục ảnh 

hưởng ñến việc cấp phát tài nguyên, thuật toán này không nhận biết ñược 

những thay ñổi về chất lượng kênh truyền nên dẫn ñến việc quyết ñịnh 

cấp phát tài nguyên chưa tối ưu.  

Do vậy hướng phát triển tiếp theo của luận văn này là kết hợp 

các ñiều kiện kênh truyền như CINR, SNR… vào thuật toán lập lịch 

MDRR ñể cho việc cấp phát tài nguyên hiệu quả hơn.  

Đồng thời nghiên cứu chi tiết hơn thuật toán lập lịch liên lớp 

(Cross-layer) với hỗ trợ QoS tại lớp MAC cho ña kết nối ñược áp dụng 

cho WIMAX. Mỗi kết nối ñược chấp nhận trong mạng sẽ ñược gán một 

giá trị ưu tiên, giá trị này sẽ ñược cập nhật ñộng dựa vào ñiều kiện chất 

lượng kênh truyền. Thỏa mãn các yêu cầu QoS và luồng dịch vụ ưu tiên 

do vậy kết nối có ñộ ưu tiên cao nhất sẽ ñược phục vụ ñầu tiên tại mỗi 

thời ñiểm. Thuật toán có ràng buột về trễ, bảo ñảm tốc ñộ cho lưu lượng 

thời gian thực và phi thời gian thực, sử dụng hiệu quả băng thông vô 

tuyến bằng cách khai tác tốt sự phân tập ña user trong số các kết nối với 

các loại dịch vụ khác nhau. 

 Hy vọng qua nội dung luận văn này sẽ cung cấp cái nhìn rõ hơn 

về vấn ñề chưa ñược chuẩn hóa trong tiêu chuẩn 802.16 là việc lập lịch 

cho các luồng dịch vụ. Vấn ñề này chưa ñược chuẩn hóa mà ñể mở cho 

các nhà cung cấp thiết bị giải quyết, tạo ra sự cạnh tranh ñể có ñược sản 

phẩm tốt nhất cho thị trường. 

  


