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LỜI NÓI ĐÀU

i‘í/ ra đời cùa mạn^ máy tỉnh đã và đang hố trợ rất nhiều trong mọi 
lĩnh vrc cùa đời sống xã hội. Một mạng máv tính dù có quy mô lớn hay 
nhỏ th cũng đểu phái đám háo ĩính tin cậy, bảo mật và én định. Do đó 
vấn đi đặt ra là phái thiết kế và sừ dụng mạng mảv iỉnh như thế nào đê 
mang ại hiệu quả cao cho công tảc quản lý, sản xuất và kinh doanh.

ữể đáp ứng vêu cầu trên. Học viện Công nghệ Biru chính Viễn 
thông phổi hợp với Nhà xuát bàn Thòng tin và Truvền thông xuất bản 
“Giảo trình Mạng mảy tỉnh ” do TS. Phạm Thể Quế biên soạn. Đâv là 
một mm học quan trọng trong chương trinh đào tạo Cử nhân Công nghệ 
thôn^ in. Giáo trình gồm 7 chương, với nội dung như sau:

Chương ì: Giới thiệu tổn^ quan về mạng mảy tinh, khải niệm cơ 
bàn vi kiến trúc và các giao thức mạng, các loại mạng máy tính và mục 
tiêu ứng dụng.

Chương 2: Nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản đế thiết ké một mô 
hình giao thức mạng mảy tính theo quan điêm chia các tiên trình trnyên 
thông thành cấu trúc nhiều tầng, được xếp chồng lên nhau để thực hiện 
một tiến trình truvển thông hoàn chỉnh. Giới thiệu mô hình OSI, được 
xem như là một mô hình chuắn, một chiến lược phát triển các hệ thống 
mở và một khung khải niệm về giao thức và dịch vụ.

Chương J: Giới thiệu một số bộ giao thức mạng mang tính đặc 
trung và được áp dụng phổ biến. Đặc biệt trong chương này tìm hiểu sáu 
hơn bộ giao thức TCP/IP đã trở thành chuần chung cho Internet.

Chương 4: Giới thiệu các công nghệ mạng cục bộ. Kiến trúc mạng 
cục bộ Ethernet, Virtual LAN, Local ATM , LANARCnet...

Chương 5: Giới thiệu về công nghệ và kỹ thuật mạng diện rộng 
WAN. Xem xét công nghệ các mạng tích hợp số đa dịch vụ (ISDN) và 
băng rộng B-ISDN, chuyển tiếp khung (Frame Relay) và X.25, dịch vụ 
SDMS và phương thức truvển dan không đồng bộ A TM.



Chương 6: Giới thiệu một sổ CÔHÍỊ m^hệ mới như cỏnữ, nghệ đưừnẹ 
dây thuê hao số DSL, các mạiỊịỉ chuyên mạch Ịĩỏị chuyên tái âm thanh 
trên nền ỈP, ATM và Frame Reỉay. C ác cônự n^hệ chuyển mạch nhân đa 
giao thức IP/MPLS, chuyển mạch mềm (Sofíswitch) sử dụng trong mạng 
hội tụ và mạng thế hệ sau (NGN).

Chương 7: Đề cập đến một sổ ván âề háo vệ thông tin trên mạng. 
Chương nàv giới thiệu cách tiếp cận các hệ mật mã, các giao thức hảo 
mật. mạng riêng ảo VPN và các giới pháp an loàn mạng, xác thực điện 
từ. các giải pháp chữ kỷ điện tứ. xác minh chữ ký’ và tìr chổi chữ ký giã 
mạo...

Đặc biệt cuối mỗi chương đều có phần cáu hỏi trắc nghiệm lý 
thuvểt và bài tập ứng dụng giúp cho hạn đọc tự ôn tập và nâng cao kiến 
thức của bán thán.

Giáo trình này không chi đề cập đến những vấn đề cơ sở lý thuyết 
mà còn đưa ra một số kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đê sử dụng và thiết 
kế các mạng mảy tính cụ thê. Hy vọng cuốn sách sẽ được sinh viên ngành 
Công nghệ thông tin nói riêng, các ngành kỹ thuật nói chung và hạn đọc 
quan tâm, những người muốn thiết kể mạng mảv tinh phục vụ cho sàn 
xuất, quàn lý, kinh doanh nhiệt tình đón nhận.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ Bưu CHÍNH VIÈN THỎNG



Chương
Ị Ị  KHÁI NIỆM Cơ BẢN VỂ MẠNG MÁY TÍNH

Nội dung cùa chương sẽ trình bày các khái niệm cơ bàn của mạng
máy tính và cơ sớ thône lin số liệu. Khái niệm cơ bản về kiến trúc và các
giao thức mạng, các loại mạng máy tính và mục tiêu ứng dụng cùa nó. 
Nội dung cùa chương bao gồm các phần sau:

• Mục tiêu và ứrm dụng mạng máy tính
• Cấu trúc mạng (Topology)
• Khái niệm giao thức mạng máy tính (Protocols)
• Mạng LAN. MAN, WAN
• Vấn dề kết nổi liên mạng
• Mạng chuyến mạch kênh (Circuit Svvitched Nctworks)
• Mạng chuyển mạch gói (Packel Svvitched Netxvorks)
• Độ tin cậy của mạng
• Các mô hình xử lý dữ liệu.

1.1 MỤC TIÊU VẢ ÍỈTSG DỤNG MẠNG MÁY TÍNH

r.1.1 Mục tiêu kết nổi mạng máy tính
Mục tiêu đầu tiên của kếl nổi máy tính Ihành mạng là cùng chia sẽ 

các tài nguyên chung, khai thác có hiệu quá các tài nguyên thông tin, 
nânií cao khá năng tích hợp và trao đối các loại dừ liệu giữa các thành 
plìần trên mạng, vè rmuyên tẩc. bất kỳ người sừ dụng nào cũng có quyền 
khai ihác. sứ dụnu tài nguvên cua mạng mà không phụ thuộc vào vị trí 
địa lý. Tài nguyên cùa mạng bao gồm phần mềm hệ thống, phần mềm 
ứng dụni’. các thiết bị kết nối vào mạng và đặc biệt là các cơ sờ dừ liệu 
dược cài dặt trên các hệ thống lưu irữ tin cùa mạng.

Mục tiêu t/iử hai là nâng cao dộ tin cậy cùa hệ thống nhờ khá năng 
thay thế khi một số thành phần cùa mạng có thề xảy ra sự cổ về kỹ thuật
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mà vẫn duy trì được sự hoạt động bình ihưừnu cùa hộ thống. Phần lớn 
các yêu cầu trong quân sự. hoạt độna của các ngân hàng, kiểm soát 
không lun, an toàn phản ứne hạt nhân và nhiều ímg dụng khác... yêu cầu 
phải hoạt động liên tục, không ngừng trệ. phải có khá năng thay Ihế cao, 
tăng độ tin cậy của hệ thống, máy móc.

Mục tiêu thử ba có thế nói rằng việc thiết lập mạng nhàm tàng 
cường giao tiếp giữa người với người. Không những chinh phục được 
khoảng cách, con người có thể trao đổi, thào luận với nhau cách xa nhau 
hàng nghìn km. Hình thành các lớp học ảo, hội nghị ảo từ xa trực tuyến... 
mà mạng còn cung cấp môi trường truyền thông mạnh cho các nhóm làm 
việc, trao đổi thông tin đa phương tiện.

1.1.2 Lợi ích kết nối mạng
Khi nối các máy tính thành mạní’. naười ta có thể giảm sổ lưcmg 

máy in, đĩa cứng và các thiếl bị khác. Nghĩa là rấl kinh tế trong việc dầu 
tư trang thiết bị cho mội hệ Ihống tin học của một cơ quan, xí nghiêp, 
doanh nghiệp... Nhờ nối mạng, việc sử dụng các tài nguyên phần mềm 
cũng như các kho thông tin, cơ sở dữ liệu... được chia sé chung cho nhiều 
người sử dụng: cùng truy nhập và khai thác các dịch vụ trên mạng; dùng 
chung tài nguyên đẳt tiền như thiết bị, phần mềm; khòng nhừng tiết kiệm 
được thời gian, sức lực để thu thập, lưu trữ và xừ lý dữ liệu, tránh được 
dư thừa, lãng phí dừ liệu, mà còn có khả năng tổ chức và triển khai các 
đề án tin học lớn trên diện rộng, Ihuận lợi và dễ dàng. Bảo đảm các tiêu 
chuẩn thống nhất, tính bảo mật và an toàn dữ liệu, khi nhiều hộ ứng 
dụng, nhiều người sử dụng tại các thiết bị đầu cuối khác nhau cùng làm 
việc trên các hệ cơ sờ dữ liệu.

Tóm lại, mục tiêu kết nối các máy tính thành mạng là cung cấp các 
dịch vụ mạng đa dạng, chia sẻ tài nguyên chung và giảm bớt các chi phí 
về đầu tư trang thiết bị.

1.2 CÁC DỊCH VỤ MẠNG

1.2.1 Các xu hướng phát triển dịch vụ mạng máy tính
Cung cấp các dịch vụ truy xuất từ xa: Truy xuất vào các nguồn 

thông tin ở xa để xừ lý như các dịch vụ giao dịch, thanh toán điện tử.
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thanh toán qua mạng như thanh toán hoá đơn, xừ lý tài khoản ngân hàng, 
mua bán qua mạng...

Phớt triên các dịch vụ tương tác giữa người với ngirờỉ trên phạm vi 
mạng diện rộng, đáp ứng các nhu cầu trao đổi thông tin đa dịch vụ, đa 
phương tiện giữa người sử dụng đầu cuối với người sử dụng đầu cuối 
như các dịch vụ thư điện tử, truyền hình hội nghị, các dịch vụ thời gian 
thực sử dụng trong giáo dục từ xa, chữa bệnh từ xa... cũng như tạo ra các 
khả năng làm việc theo nhóm.

Xu hướng phát triến các dịch vụ giải tri trực tuvến (Online). Đây là 
xu hướng phát triển cùa của một ngành công nghiệp giải trí hiện đại. Các 
hình thức dịch vụ truyền hình, nghe nhạc, chơi game tìvc tuyến qua mạng...

1.2.2 Các dịch vụ phổ biến trên mạng máy tỉnh
Dịch vụ tệp (File services) cho phép người sừ dụng có thể chia sẻ 

tài nguyên thông tin chung, chuyển giao các tệp dữ liệu từ máy này sang 
máy khác, có thể Ira cửu tìm kiểm thông tin và điều khiển truy nhập.

Dịch vụ thư điện từ (Electronic mail: E-maỉl) là dịch vụ phổ biến 
nhất của mạng máy tính. Người sử dụng có thể trao đổi với nhau bằng 
thư điện tử. Trên mạng Internet có hàng Iriệu máy chủ thư (Mail Server) 
cúa các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) khác nhau cung cấp dịch vụ E-mail 
cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Dịch vụ thư điện tử không 
nhừng giá thành hạ, chuyển phát nhanh... nội dung của nó có thể tích hợp 
các loại dữ liệu âm thanh, hình ảnh, đồ hoạ, văn bàn... trên một bức thư 
mà thư bưu chính không thể có được.

Dịch vụ in ấn: Nhiều người có thể dùng chung các máy in đắt tiền 
trên mạng không phụ thuộc vào vị trí địa lý cùa người sử dụng. Tiến 
trinh in trên mạng dựa trên nguyên tắc hàng đợi hiệu quả hơn so với in 
trực tiếp. Dịch vụ in trên mạng cung cấp khả năng đa truy nhập đến máy 
in. phục vụ đồng thời cho nhiều nhu cầu in khác nhau, cung cấp các dịch 
vụ I'ax và quàn lý được các trang thiết bị in chuyên dụng.

Các dịch vụ ứng dụng hưởng đối tượng: Sứ dụng các dịch vụ thông 
điệp (Message) làm trung gian tác động đến các đối tượng truyền thông. 
Các ứng dụng cùa thông điệp có vai trò như những tác nhân (Agent) của 
đối tượng. Đối tuợng chi bàn giao dữ liệu cho tác nhân và tác nhân sẽ



chịu trách nhiệm bàn giao dữ liệu cho đồi tưcmu dích. ỉ)iều này có nghĩa 
là các đối tượng không cần khả năna tru> ền ihỏnc với các đối lượng khác
trên mạng mà vẫn trao uổi thông tin được với nhau.

Các dịch vụ ứng dụng quàn trị luồng côn^ việc trong nhóm làm 
việc: Định tuyến các tư liệu và tài liệu điện từ aiừa những người trong 
nhóm. Khi chữ ký điện từ được bổ sune vào tiển trình và được xác nhận 
trong các phiên giao dịch thì có thể thav thé được nhiều tiến irình mới 
hiệu quả và nhanh chóng hơn.

ửng dụng liên kết các tư liệu với các đối tượìig: Các tư liệu không 
nhất thiết là các tập tin thuần văn bản. Các tư liệu có thế chứa nhiều dối 
tượng khác nhau như âm thanh, hình ảnh. dồ hoạ. văn bản. tiếng nói... và 
có thể tích hợp chúng vào trong một tư liệu. Một đối tượng được nhúng 
trong tư liệu sẽ có một mức thông minh cho phép nó chuyến các thông
điệp đến hệ điều hành và đến các tư liệu khác.

Dịch vụ các thư mục: Tích hợp mọi thông tin về các dối tưựne trên 
mạng dưới dạng một cấu trúc thư mục chung. Các đối tượng mạng có thề 
tham khảo thư mục để định danh và trao đồi các thông điệp với các dối 
tượng khác trên mạng. Đổi tượng không cần biết địa chi. vị trí, dạng thức 
của thông điệp, dịch vụ sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin này. Dịch vụ 
thư mục sẽ làm đơn giản rất nhiều khối lượng công việc trên mạng. Ví dụ 
có 2 hệ phục vụ tập tin và một hệ phục vụ thư điện từ. Nếu không có dịch 
vụ thư mục, điều hành viên của mạng phải quản lý các tài khoản người 
dùng một cách độc lập, Dịch vụ thư mục có thé quàn lý cà 3 hệ phục vụ 
đó bằng một cấu trúc thư mục. cấu trúc thư mục che dấu cấu trúc vật lý 
của mạng để tránh các ứng dụng và người sử dụng khác. Thực tế thư niục 
được lưu trữ trong các tập tin thường trú vật lý trên một hay nhiều hệ 
phục vụ. Khi thông tin trong thư mục được nhàn bản trên vài hệ phục vụ 
khác, phải áp dụng tiển trình đồng bộ hoá thư mục đc duy trì trạng thái 
cập nhật của mọi nhân bản.

Dịch vụ cơ sở dữ liệu là dịch vụ phổ biến về các dịch vụ ứng dụng. 
Các hệ phục vụ cơ sở dừ liệu cho phép ihiết kế các ứng dụng theo thành 
phần của hệ khách và các hệ phục vụ tách biệt, thường được gọi là cơ sớ 
dữ liệu khách/phục vụ (ClienưServer Databases). Cơ sở dữ liệu khách/ 
phục vụ cho phép thiết kế các ứng dụng khách và các ứng dụng phục vụ.

8 Giào trinh Mạng máy tinh
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Cơ sở dừ liệu phân tán ngày được ímg dụng rộng rãi, cho phép lưu trừ dừ 
liệu trên các máy tính khác nhau lại các vị trí địa lý khác nhau. Với cách 
nhìn của người sừ dụng cơ sờ dữ liệu phân tán là trong suốt và dễ sừ 
dụng. Để đơn giản người ta sao các cơ sờ dữ liệu thành nhiều bản sao và 
đưực cài đặt trên nhiều vị trí khác nhau. Phương pháp này tạo ra độ an 
loàn cao. đáp ứng được các nhu cầu truv nhập cùa người sừ dụng.

1.3 KHÁI MÈM VÀ ĐỊNH NGHĨA MẠNG MÁY TÍNH
Mạng máy tính là tập hợp các máy tính đơn lé được kết nối với 

nhau bang các phưcmg tiện truyền dẫn (Transmission Medium) và theo 
một kiến trúc mạng xác định (Network Architecture). Nói cách khác, 
mạne máy tính là tập các máy tính kết nối với nhau hoạt động truyền 
thông tuân theo một tập quv tẳc xác định. Hình 1.1 mô tả khái quát định 
nghĩa mạne máy tính.

Phương tiện truyền dẳn 
ĩransmission medium

Mạng máy tính 
Computer network

Kiên trúc mạng 
Network architecture

Giao thức 
Protocol 
^OSI 
 ̂ X 25 

+ TCP/IP

Cấu trúc mang 
Topology

a) Các loai cáp 
+ Cáp đổng trục 
+ Cáp xoắn đôi 
+ Cáp sợi quang

b) Phương tiện vỏ tuyến 
+ Radio 
+ Viba 
+ Vệ tinh...

a) Điểm - Điểm 
Mạng hình sao 

+ Mạng hình cây 
+ Mạng đầy đủ

Tĩnh
b) Quảng bá X

+ Mạng hình Bus ^
+ Mang hình vòng ^ Đ ô n g

Tập trung Phân tán

Hình L ỉ: Sơ đồ khái niệm về mạng mảv tính

Kiến trúc mạng bao gồm cấu trúc mạng (Topology) là cấu Irủc hình 
học cùa các thực thế mạng và giao thức mạng (Protocol) là lập các quy 
lăc mà các thực thể hoạt động truyền thông phải tuân theo.



Các thành phần chủ yếu của mộl mạng máy tính:

- Tập các nút (node) mạng (thực thể chuyến mạch)

- Các phương tiện truyền dẫn

- Cấu hình mạng

- Giao thức mạng

- Hệ điều hành mạng

- Các ứng dụng mạng (Các dịch vụ ứng dụng mạng).

1.4 CÁU TRÚC MẠNG (TOPOLOGY)

Cẩu trúc mạng được gọi là tôpô mạng, là cấu trúc hình học không 
gian cùa mạng. Tôpô mạng thực chất là cách bố Irí vị trí vật lý các node 
và cách thức kết nổi chủng lại với nhau. Có hai kiểu cấu trúc mạng: kiểu 
điểm - điểm và kiểu quảng bá.

1.4.1 Cấu trúc điểm - điểm (Point to Point)

Đường truyền nối từng cặp node lại với nhau theo một cấu trúc 
hình học xác định nào đó. Nếu các node có nhu cầu trao đổi thông tin, 
một kênh Iruyền vật lý sẽ được thiết lập giữa node nguồn và node đích 
bằng một chuỗi tuần tự các node. Các node trung gian có chức năng tiếp 
nhận thông tin, lưu trữ tạm thời thông tin trong bộ nhớ phụ và chờ cho 
đến khi đường truyền rỗi sẽ gửi tiếp thông tin sang node tiếp theo... cứ 
như vậy cho đến node đích. Người ta gọi mạng có cẩu trúc điểm- điểm là 
mạng lưu và gừi tiếp (Store - and - Ponvard). Mạng hình sao (Star), 
mạng chu trình (Loop), mạng hình cây (Tree), mạng hình đầy đủ 
(Complele)... là những mạng có cấu trúc kiểu điểm - điểm, ưu điềm 
chính cùa loại mạng này ít có khá năng xảy ra xung đột tin (Collision) 
trên đường truyền vật lý, nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là hiệu suất 
sừ dụng đường truyền không cao, chiếm dụng nhiều tài nguyên mạng, độ 
trễ IcVn, cần tiêu tốn nhiều thời gian để thiết lập đường truyền và xử lý tại 
các node. Vì vậy tổc độ trao đổi thông tin thấp.
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Mạng hình sao (Start) Mạng chu trình (Loop) Mạng đầy đủ (Complete)

Hình 1.2: Các mạng có cấu trúc điểm - điểm

1.4.2 Cấu trúc đa điểm hay quảng bá
(Point to Multipoint, Broadcasting)
Tất cả các node cùng truy nhập chung trên một đường truyền vật lý. 

Một thông điệp được truyền đi từ một node nguồn nào đcS sẽ dược tất cả 
các node còn lại liếp nhận và Irong thông điệp phải cỏ trường địa chi 
đích, cho phép các node nhận thông điệp đọc và phân tích thông điệp này 
cỏ phải là của nó hay không. Hình 1.3 giới thiệu một số ví dụ hình dạng 
cùa loại mạng này.

Mạng hình Bus Mạng hình vòng (Ring) Vệ tinh

Hình ỉ. 3: Các mạng có cấu trúc quảng bả

Có thể có nhiều node cùng truy nhập đồng thời trên đường truyền 
chung, vì vậy cần thiết phải có cơ ché đế giài quyết vấn đề xung đột 
thông tin (Collision) hay tấc nghẽn thông tin trên đường truyền, nhất là 
trong các mạng hình Bus và hình vòng (Ring).

Các mạng có cấu trúc quảng bá được phân chia thành hai loại: loại 
có cấu trúc quàng bá tĩnh và loại có cấu trúc quảng bá động, phụ thuộc 
vào việc cấp phát đường truyền cho các node. Trong quảng bá động lại 
chia thành 2 loại, loại quảng bá động tập trung và quảng bá động phân tán.



<
 Quảng bá tĩnh

^  Quảng bá động tập trung

Quảng bá động

Quảng bá động phân tán

Quảng bá tĩnh: Kiểu cấp phát lĩnh đién hình là người ta chia thời 
gian thành nhiều khoảng rời rạc và dùng cơ che quav vòng (Round robin) 
để cấp phát đưtĩng truyền cho các nodc. Các node có quyền truy nhập khi 
đến cứa thời gian cùa nó. Tuy nhiên có nhiều node không có gì dế truyền 
tin khi đén lượt nó được truyền, vì vậy thời gian kênh rỗi vẫn xăy ra. 
trong khi có nhiều node có nhu cầu khôníỉ dược phép iruy nhập dần đến 
hiệu suất kênh truyền không cao. Vì vậy trong một số hệ thống người ta 
khắc phục nhược điếm trên bàng cách cấp phát độna. tức là cấp phát quyền 
truy nhập cho những node có yêu cầu truyền tin. cấp phát quảng bá độnti 
có thể quàng bá động tập trung hay cấp phái quảng bá động phân tán.

Quáng bá động tập trung: Nguời ta thiết kế và cài đặt thêm một bộ 
phận trung gian có chức năng liếp nhận yêu cầu truyền số liệu và cấp 
phát đường truyền cho các node có nhu cầu trao đối thông tin bàng một 
giải thuật nào đó. Kiểu cấp phát này giám được tối đa thời gian chết cùa 
đường truyền, hiệu suất kênh truyền cao, nhưng việc thiết kế và cài đặt 
rất phức tạp và khó khăn.

Quàng bả động phân tán: Không có bộ trung gian, các node tự 
quyết định quyền truy nhập đường truyền phụ thuộc vào trạng ihái cúa 
đường Iruyền. Dây là giải pháp lốl nhấl irong ihiếl kế và cài dặt các 
phương pháp Iruy nhập đường truyền bàng nhiều giái thụât khác nhau, 
giảm ứìiểu thời gian chết của đường truyền và giám thiếu được xung đột 
thông tin và tắc nghẽn trên đường truyền.

Điển hình các mạng có cấu trúc quánu bá là các mạng hình Bus, 
hình vòng, vệ linh.... trong hình 1.3.

1.5 KHÁI NIỆM GIAO THỨC MẠNG MÁY TÍM! (PROTOCOL)

1.5.1 Khái niệm về giao thức
Ngoài các quy định về đường truyền vật lý đám báo Iruyền dữ liộu 

dưới dạng chuồi bit giữa các thành phần trong mạng, còn phải có các tiến
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trình (Process), các quy định nhàm duy trì cho mọi hoạt động truyền 
thông được chính xác và thông suốt. Các thành phần cùa mạng muổn trao 
đổi thông tin với nhau chúng phải đàm phán, hiểu nhau và bất tay về một 
số thù lục, nguyên tấc sao cho quá trình truyền thông chính xác, thành 
công. Ví dụ máy chủ có thể cung cấp các dịch vụ cho một trạm làm việc, 
trước tiên hai thực thể đó phải liên lạc được với nhau, tuân theo các thù 
tục về khởi động, kết thúc một tương tác, điều khiển tốc độ, lưu lượng, 
kiểm soát lỗi,... Chúng phải thống nhất với nhau quy định về cú pháp, 
ngừ nghĩa của dữ liệu... bàng một tập các tham số. Yêu cầu về xử lý và 
irao đổi thông tin của người sử dụng càng cao thì các qui tắc càng nhiều 
và phức tạp. Có thể hiểu tập quy tấc, quy ước như là ngôn ngữ chung của 
mạng, được gọi là giao thức mạng (Protocol). Như vậy, giao thức mạng 
dược hiểu là các quy tắc điều khiển các tiến trình truyền thông giữa các 
thành phần trong mạng với nhau. Giao thức mạng là sản phẩm của các tổ 
chức chuẩn quốc tế. Nhóm các giao thức cùng thực hiện mộl chức năng 
imyền thông nào đó được gọi là các chuẩn hoặc khuyến nghị. Trong một 
mạng máy tính có thể sử dụng nhiều chuẩn khác nhau, sản phẩm của 
nhiều công ty khác nhau.

Trao đổi thông tin giữa hai thực thể có thể là trực tiếp hoặc gián 
tiếp. Nếu hai hệ thống kết nối điểm - điểm, các thực thể có thể trao đồi 
thông tin trực tiếp, nghĩa là dữ liệu và thông tin điều khiển được truyền 
trực liếp giữa các thực thể mà không có sự can thiệp của các thực thể trung 
gian. Tương tự cho cấu trúc quàng bá, giao thức sẽ phức tạp hơn. Hai 
thực thể phải phụ thuộc vào các chức năng cùa các thực thể khác để trao 
đổi dừ liệu. Trường hợp phức tạp hơn khi các thực thể không chia sẻ trên 
cùng một mạng chuyển mạch, kết nổi gián tiếp phải qua nhiều mạng con.

1.5.2 Chức năng giao thức
Trước khi nghiên cứu cấu trúc của giao thức, cần khảo sát một sổ 

chức năng cơ bản cùa giao thức. Các chức năng cơ bản của giao thức bao 
gồm:

Chức năng phân đoạn và tái hợp: Giao thức cỏ liên quan đến trao 
đổi luồng dữ liệu giữa hai thực thể. Mạng truyền thông chỉ chấp nhận các 
gói dữ liệu có kích thước nhất định. Các giao thức ở các tầng thấp cần
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phải cẳt dữ liệu thành nhừnti gói có kích thước quy định. Quá trình này 
gọi là quá trình phân đoạn. (ìói dừ liệu trao đồi íiiữa hai thực thề qua ạiao 
thức gọi là đơn vị giao thức dừ liệu PDU (ProU)col Data Unit). PDlỉ có 
kích thước phù hợp sẽ truy nhập đường truyền thuận lợi, các node có thể 
liếp nhận, lưu trừ xừ lý tại bộ nhớ với thời 2Ìan trễ nhỏ. Ngược với quá 
trình phân đoạn bên phát là quá trình hợp lại bên thu. Dừ liệu phân đoạn 
cần phải được khôi phục lại ihành thông điệp ban đầu ở tầng ứng dụng 
(Application). Vì vậy vẩn đề đảm bào thứ tự các gói đến đích là rất 
quan trọng.

Chức năng đóng góì: Một sổ đơn vị giao thức dữ liệu PDƯ không 
những chứa nội dung thông tin của người sử dụng, mà còn phải chứa 
thông tin điều khiển. Một số loại gói chi chứa thông tin điều khiển, 
không chứa thông tin của người sử dụng. Thông tin điều khiển bao gồm 
thông tin địa chi nguồn, địa chi đích, mã gói. mã phát hiện lồi, điều khiến 
giao thức... Việc thêm thông tin điều khiển vào các gói dữ liệu khi đi qua 
các tầng bên phát gọi là quá trình đóng gói (Encapsulation). Bên thu sẽ 
được thực hiện ngược lại, thông tin điều khiển sẽ được gỡ bỏ khi gói tin 
được chuyển từ tầng dưới lên tầng trên.

Chức nâng điều khiến liên kết: Việc trao đổi thông tin giữa các thực 
thể có thể thực hiện theo hai phương thức: phương thức hướng liên kết 
(Connection - Oriented) và không liên kết (Connectionless). Phưtmg thức 
truyền không liên kết nghĩa là không yêu cầu cỏ độ tin cậy cao, tức là 
trong quả trình trao đồi thông tin giữa các thực thề, chúng không yêu cAu 
chất lượng dịch vụ, không yêu cầu xác nhận. Ngược lại, truyền theo 
phương thức hướng liên kết, các thực thể khi tham gia truyền thông yêu 
cầu cỏ độ tin cậy cao, yêu cầu đảm bảo chất lượng dịch vụ và có xác 
nhận. Truyền dữ liệu hướng liên kết thực hiện ba giai đoạn: trước khi hai 
thực thể trao đổi thông tin với nhau, giữa chúng một kết nối được thiết 
lập, giai đoạn truyền dữ liệu và sau khi trao đổi xong, kết nối sẽ đưực 
giải phóng.

Chức năng giám sát: Các gói tin PDU cỏ thể luu chuyển độc lập 
theo những con đường khác nhau trên mạng hướng đích. Vì vậy, khi đển 
đích có thể các gói tin không theo thứ tự như khi phát. Trong phương
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thức truyền dừ liệu hướng liên kẻl. yêu cầu các các gói tin PDU phải 
được giám sát. Mỗi một gói tin PDU được gán một số hiệu duy nhất và sổ 
được đăne kv theo một chuỗi tuần tự. về mặt logic các thực thể nhận sẽ 
sắp xép các uói tin theo thứ tự ban đầu.

Chức năng điểu khiến hnt lượng: Điều khiển lưu lượng là một chức 
năng quan trọng cùa giao thức, liên quan đến khả năng tiếp nhận các gói 
tin của thực thể bên thu và số lượng hoặc tốc độ của dừ liệu được truyền 
bởi ihực thể bên phát. Diều khiển lưu lượng thu và phát của các thực thể 
sao cho bên thu khônẹ bị tràn, đàm bào tốc độ cao nhất. Một dạng đơn 
giản của cùa diều khiển lưu lượng là thù tục dừng và đợi (Stop and 
Wait). Mồi một gói tin PDU đã phát cần phải được xác nhận trước khi 
truyền gói tin tiếp theo. Điều khiến lưu lượng là một chức năng quan 
trọng cần phải được thực hiện irong hầu hết các giao thức, để lưu lượng 
trong mạng thông suốt tránh tẳc nghẽn và tránh xung đột thông lượng tin 
trên mạng.

Chức năng điểu khiển lồi: Điều khiển phát hiện và sửa lỗi các gói 
tin lỗi là chức năng quan trọng và rất cần thiết trong các hoạt động truyền 
thông. Phát hiện và sửa lỗi bao gồm việc phát hiện lỗi trên cơ sờ kiểm tra 
thông tin trong các khung (Frame) và truyền lại các PDƯ khi có lỗi. Nếu 
một thực thể nhận xác nhận PDU có lõi, thông thường gói tin sẽ phải 
được tniyền lại.

Chức năng đồng bộ hoả: Các thực thể giao thức cỏ các tham số về 
biểu thị các biển trạng thái và định nghĩa trạng thái các thực thể, đó là 
các tham số về kích thước cừa sổ, pha liên kết và giá trị thời gian. Yêu 
cầu của hai thực thể truyền thông đồng thời trong cùng một trạng thái cần 
phải được xác định cụ thể tại bên phát và bên nhận. Việc đồng bộ hoá sẽ 
khỏ khăn nếu một thực thể chi xác định dược trạng thái cùa thực thể khác 
khi nhận các gói tin PDU. Các gói tin PDU không lập tức đến ngay mà 
phải mất một khoảng thời gian để lưu chuyển từ nguồn đến đích và các 
gói tin PDU cũng có thể bị thất lạc trong quá trình truyền.

Chức năng địa chi hoả: Mồi một thực thể trên mạng được gán duy 
nhất một và chỉ một địa chi logic và một địa chỉ vật lý. Hai thực thể có 
thể truyền thông được với nhau, chúng cần phải nhận dạng được nhau.
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Trong mạng quảng bá, mỗi một thực thể mạng phải xác định các gói tin 
theo đặc điểm nhận dạng cùa nó. lYong các mạng chuyển mạch (điểm - 
điểm), mạng cần nhận biết thực thể đích để định tuyến dữ liệu trước khi 
thiết lập kết nối.

Chức năng ghép kênh sử dụng giao thức: Khi dừ liệu được truyòn 
từ một thực thể, giao thức sẽ sử dụng phưcmg pháp kết nổi tên, cho phép 
thực hiện nhiều kết nối đồng thời qua các tên cổng (Port name) khác 
nhau đến các đích khác nhau. Với việc sử dụng tên cổng khác nhau sẽ 
thực hiện được nhiều kết nối khác nhau và quản lý các phiên giao dịch 
khác nhau.

Chức năng dịch vụ truvển: Một giao thức có thể cung cấp nhiều 
dịch vụ khác nhau cho các thực thể hoạt động. Có 3 dịch vụ chính:

- Dịch vụ ưu tiên (Priority): ưu tiên thực hiện có độ trễ nhò nhất.

- Mức dịch vụ (Grade of Service): các lớp dữ liệu có thể yêu cầu 
mức trễ nhỏ nhất hoặc lớn nhất.

- An toàn (Security).

Yêu cầu trao đổi thông tin trong mạng máy tính càng cao thì các 
tiến trình hoạt động truyền thông càng phức tạp. Không thể giải quyết 
mọi vấn đề trong một tiến trình, ngành công nghiệp mạng máy tính đã 
giải quyết từng phần sao cho các tiến trình có thể liên kết được với nhau, 
có khả năng sửa đổi, mở rộng, bổ sung các yêu cầu truyền thông. Trong 
một mạng cỏ thể sừ dụng nhiều loại thiết bị của các hăng sàn xuất khác 
nhau với nhiều giao thức khác nhau. Ví dụ các giao thức truy nhập mạng 
CSMA/CD, Token Bus, TCP/IP...

1.6 CÁC PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH v ụ  TRUYÈN SÓ LIỆU
Các phương thức truyền số liệu bao gồm truyền nối tiếp và song 

song, đồng bộ, không đồng bộ và đẳng thời (chiếm cùng một thời gian), 
đơn công và song công.

1.6.1 Truyền thông nối tiếp và song song
Truyền nối tiếp (Serial communicatlon) là phương thức truyền các 

bit của một ký tự được truyền đi theo thứ tự, mỗi lần một bit qua một
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kênh thông lin duy nhất. Phưcmg Ihức truyền thông này bị hạn chế bởi 
tốc dộ cùa đường truyền. Truyền song song (Parallel communication) là 
phương thức truyền trong đó tất cả các bil cùa một ký tự được truyền đi 
đồng thời trên các kênh tách biệt nhau, số lượng bit được truyền đi đồng 
thời thay đồi tuỳ thuộc vào thiết bị.

Mặc dù phương thức truyền song song có tốc độ cao hơn truyền 
thông nối tiếp, nhưng vẫn tồn tại một vài hạn chế như đòi hỏi phải thiết 
kế các tuyến truyền thông tương đổi phức tạp qua một hệ thống cáp 
nhiều sợi. Hơn nữa, khoảng cách tuyến truyền càng xa thì mức suy giảm 
tín hiệu điện càng cao. Chính vì thế mà trong hầu hết các ứng dụng 
mạng, phương thức truyền song song chỉ áp dụng cho các thiết bị ngoại 
vi được kết nối trực tiếp đến hệ thống cũng như truyền thông giữa các hệ 
thống có khoảng cách tưomg đối gần. Ngược lại, phương thức truyền nối 
tiếp có cấu trúc đường truyền đơn giản, tốc độ truyền thấp nhưng cho 
phép truyền dừ liệu qua các hệ thống thông tin hiện hữu, được ứng dụng 
rộng rãi trong các tuyến kết nối giữa thiết bị đầu cuối với hệ thống, kênh 
truyền thuê riêng qua mạng điện thoại, các tuyến thông tin vệ tinh, đường 
truyền quang tốc độ cao. Nhược điểm về tốc độ truyền trong phương 
thức truyền thông nối tiếp đã được khắc phục nhờ áp dụng công nghệ 
truyền tín hiệu tốc độ cao như công nghệ USB cung cấp một giao diện 
“Multimegabit'’ không chì thay thế cho các nhu cầu của cổng song song 
trên máy tính mà còn cho phép kết nối đến 128 thiết bị với tốc độ truyền 
dữ liệu cao hơn.

1.6.2 Các phương thức truyền thông đồng bộ, không đồng bộ và
đẳng thòi
Đối với phương thức truyền thông nối tiếp, bộ thu phải nhận được 

thông tin kết thúc của một đom vị dữ liệu phát đi. Có 3 phương pháp 
nhận biết;

Phương thức truyền thông đồng bộ (Synchronous methods) là phía 
thu cần được đồng bộ để phía phát luôn nhận biết được khi nào một ký tự 
mới sẽ được phát đi. Quá trình trao đổi thông tin giữa hai node được 
giám sát bởi mỗi node. nghĩa là tất cả các hoạt động truyền dữ liệu được 
đồng bộ chặt chẽ giữa hai node. Quá trình truyền thông đồng bộ gắn liền 
với tín hiệu đồng hồ hệ thống.
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Phương thức truyền thông khôn^ đồníỊ hộ (Asviichn)nous inelhcíds) 
dược thực hiện bàng cách chèn vào dòng dữ liệu các bit dặc biệt dáiih 
dấu bắt dầu hoặc kếl Ihúc một đơn vị dừ liệu. Vì vậy dữ liệu có thế dirợc 
truyền đi không cần chò thông báo từ phía thu, phía thu không cần biối 
điềm ihời gian bắt dầu chuỗi dữ liệu được uừi di cũng như chiều dài cua 
bân tin. Dưừng truyền không đồng bộ duy Irì Irạnii thái rỗi cho dến khi 
có dữ liệu sằn sàng dé gừi di. Một chuỗi cúc bit dặc biệt cần dược giri 
đến phía thu dế thông báo ràng sắp có dữ liệu truyền dến. Khi kcl ihúc 
quá trình truyền, phía ihu cũng cần được thông báo ràng phiên truyền dã 
kết ihúc dế đưÍTmg truyèn được trà về trạng thái rỗi.

Phương thức truyền thông đẳng thời (Isochronous) là thoá thuận 
trước tốc độ truyền dữ liệu giữa các thiết bị và dưa ra một lốc dộ phân 
phát dữ liệu liên tục theo bit. Phương thức này phục vụ cho các nhu cầu 
dịch vụ phân phát thông tin video nguyên vẹn và bất biến C|ua các 
phuơng tiện truyền thông. Chẳng hạn việc truyền tín hiệu truyền hình yêu 
cầu chính xác 30 khung hình ảnh trong mộl giây, bàng cách thiết lập 
băng thông và tốc độ bất biến (CBR) cho ứng dụng truyền vidco. Các 
mạng ATM, SONET và Ethernet song công có khả năng truyền thông 
đẳng thời.

Phương thức truyền thông đồng bộ có chi phí cao hưn iruyồn thông 
không đồng bộ vì cần đến cơ chế đồng hồ phức lạp thiết ké bứi phần 
cứng. Tuy nhiên việc loại bỏ được các thông tin chèn thêm trong truyền 
thông đồng bộ giúp cải thiện được thông lượng (tức là lượng thông tin 
thực sự được truyền đi trong một đơn vị thời gian) của mạng và khả năng 
phát hiện lồi. Phương thức Iruyền thông đồng bộ được sử dụng trong các 
đường kết nối tốc độ cao. Phương thức truyền thông đẳng thòi chưa được 
sừ dụng nhiều và có xu hướng mở rộng cùng với xu hướng hội tụ cùa dữ 
liệu thoại, sổ liệu và video qua cùng một phương liện truyền thông.

1.6.3 Các chế độ truyền dữ liệu
Các phương thức truyền thông dừ liệu có các chế độ truyền đơn 

công, truyền bán song công và truyền song công. Tương ứng với mồi chế 
độ truyền xác định các giao thức mà các thiết bị phải tuân theo khi truyền 
dữ liêu.
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Ché độ truyền íỉưn cỏniĩ (Simplex transmission) chi cho phép dừ 
liệu dưực truyền di theo một hướntỉ duv nhất. Một thiết bị sẽ đóng vai trò 
là bộ phái và thiết bị kia sẽ đóng vai trò là bộ thu. Các vai trò này là 
không Ihế thay dối được. Một ví dụ cho phưoTíg thức truyền này là việc 
phát lin hiệu truyền hình, máy phát trung tâm sẽ phát tín hiệu nhưng 
không nhận tín hiệu trà lời vì các máy thu không thê phát lại tín hiệu trả 
lời lại máy phát

Chế độ truyền hớn sonẹ cang (Halt duplex) cho phép dừ liệu được 
truyền đi theo bất cứ chiều nào nhưng tại mồi thời điềm chỉ cho phép một 
(Jưn vị dữ liệu đựoc truvền đi. Khi một node nào dó truyền dừ liệu đi thì 
nó không thể nhận dữ liệu truyền đến và ngược lại.

Chế độ truyền song công (Duplex) cho phép gừi và nhận dừ liệu 
theo cả hai chièu dồng thời. Chế dộ này có thể được xem như sự kết hợp 
cùa hai đưừng truyền ớ chế độ đơn công ngược chiều nhau.

1 .7  THÔNG TIN TƯƠNG TỤ VÀ THÔNG TIN sò
1.7.1 Thông tin tương tự

Thuật ngừ tưtTng tự (Analog) là nói đến các thiết bị hoặc tín hiệu 
mà nó có thế ihav đối liên tục cưòmg độ hoặc số lượng chu kỳ. Ví dụ điện 
áp trên một mạch, rhông tin tưOTg tự là nói đến phương thức thông tin 
dựa trên nguyên tắc tương tự. Thông tin tương tự được dùng trong điện 
thoại, modem, fax, truyền hình cáp,...

'lYong truyền thông máy tính, dừ liệu được truyền qua kênh truyền 
từ nguồn đến đích dưới dạng tín hiệu điện. Thông tin tương tự là tín hiệu 
truyền qua một đôi dây dưới dạng sóng điện từ, các tín hiệu xuất hiện 
dưới dạng sóng liên tục hình sin.

Hìíìh ỉ.-ỉ: Tin hiệu sóng hình sin



20 Giáo trình Mạng mày tinh

Trong thông tin dừ liệu. Mừ liệu biểu dicn ò dạng tương tự bàng 
cách biến đổi điện áp cùa sóng tín hiệu (điều biên - AM), biển dối tần số 
(điều tần - FM), biển đồi pha (điều pha - PM).

1.7.2 Thông tin số
Thuật ngừ số (Digital) là nói đến các thiết bị hoặc tín hiệu mà nó 

được mã hoá ờ dạng nhị phân (bil). 'ĩhuậl ngừ thòng tin số là nói đến các 
phương pháp thông tin dựa trên nguyên tắc số. Mâ nhị phân là một hệ 
thống được sử dụng để biểu diễn giá trị các ký tự dưới dạng 0 và 1 . Hầu 
hết các dạng tín hiệu có thể được biến đổi sang dạng số, kể cả các tín 
hiệu tương tự truyền thống là thoại và video.

Trong thông tin số, tín hiệu được mã hoá dưới dạng 0 và 1 . Tin 
hiệu số chỉ có hai trạng thái: 1 tương ứng với On, có nguồn cung cấp, 0 
tương ứng với Off, không có nguồn cung cấp. Mồi loại tín hiệu sổ có một 
chi tiêu cụ thể về dải giá trị của dòng điện để biểu diễn các trạng thái 0 
hoặc 1 .

1 (Cao) •

0 (Thấp)

Hình J.5: Minh họa các trạng thái cùa tín hiệu số

Ví dụ về giao tiếp chuẩn RS-232, bit 0 được biểu diễn bởi giá trị 
điện áp giừa -5V và -15V, bit 1 được biểu diễn bởi giá trị điện áp giữa 
+5V và+15V.

Biên độ (V)

+15 -- 
+ 10 - -  

+5
0 

-5 
-10.. 
-15 . .

Thòi gian

0 • 0

Hình 1.6: Ví dụ về giao tiếp nổi tiếp chuẩn RS-232



'lYong hình 1.6, từ -5V đến +5V là khoảng trổng dành cho các tín 
hiệu diện ngẫu nhiên, gọi là nhiễu. Nấu phía thu nhận tín hiệu +3V, 
không cỏ eì xảy ra, phía thu xem đó không phái là 0 cùng không phải là 1 . 
Ngược lại, néu phía thu nhận tín hiệu trên +15V, thì cà phía phát và phía 
thu ngừns liên lạc.

1.8 PHƯƠNG TĨỆN TRUYÈN DẢN (TRANSMISSION MEDIUM)

Phươniỉ tiện truyền vật lý là vật truyền tải các tín hiệu điện từ giữa 
các ihực thc cùa mạng với nhau. Vật truyền tải bao gồm các loại cáp hữu 
tuyến và các phương tiện vô tuyến.

1.8.1 Băng thông và tốc độ dữ liệu
Băn^ ihôiìịỉ (Baníhvìdth) của một đường Iruyồn là miền tần số giới 

hạn thấp và tần số í>iới hạn cao. tức là miền tần số mà đưÌTntỉ Iruvền đó 
có ihô dáp ứim dược. Trong kỹ thuật truyền thông tưtmti tự. băna thôim 
chính là dunu lượng của kênh truyền thònu. Bănụ thônạ cànu lứn thì 
càim Iiliiồu líii hiệu có ihê dược chuNÒn tải qua một dái tần số cho irưóc. 
Ví dụ dường dây điện thoại có thể truyền tín hiệu từ 300Hz đến 3.300IỈZ 
sè có băng ihông là 3300-300 = 3 .000ỈỈ7. hay 3kHz. Trong truyền thôntỉ 
sò. bătiii ihônu được hiêu là tốc độ dữ liệu tức là lượng dữ liệu có thế 
dirợc truyền cỊua phưcniíỉ tiện truyền dẫn. rốc độ dữ liệu dược do bằne 
hil/yiáv \à có thò ihay dôi đánu kè íiiừa các kònh thòĩm lin khác nhau. 
Mọl kliái niộm khác là lôc dộ baud. liaud là một ckm \ ị do lổc dộ cua tín 
hiộu. là sò k‘in tliay dỏi rời rạc Irong một chu kv cua lín hiệu, lỉaud cùnLỉ 
dược dùim clê biêu thị phép đo tốc dộ truyền dữ liệu lu> nhiên nó không 
tuani: ứne \ ới so bit phát di tront! một giây.

Bãti!̂  tỉiôim cua cáp phụ ihuộc \ào chiỏu dài của cáp. C'í'ip niíản ihì 
báiiLi liìõ iig  cao \à  iiLurợc lại. \ ' ị  vậ> khi lliiô l kê lăp c!ậl cáp. chiòu clài 

cáp sao cho khõne \ ượi qua giứi hạn cho phép, vì có lliõ xay ra lỗi Ironu 
quá trinh iruycn.

1.8.2 Thông lưọìig (Throughput)

1 'hỏnu lượnu và bâng thông là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 
Trong còng nghệ truyền thông và mạng máy tính, băng thông thể hiện
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khả năng về lý thuyết cùa kênh thòng tin biốu diền theo bit/giây. Xét một 
mạng LAN Fast Hthemet có tốc độ truvền tối đa là lOOMbit/s. 'I'hực tố 
dừ liệu truyền đi không thể đạt tốc độ lOOMbil/s, vì các yếu lổ bên rmoài 
như khả năng xừ lý cùa một nút mạng, tốc độ xứ lý vào ra cùa dừ liệu, hệ 
điều hành, phần mềm truyền thông, lưu lượng trong mạng... làm giám đi 
tốc độ dữ liệu thực sự. Vì vậy dẫn đến sự khác nhau giữa băng thông lý 
thuyết cực đại và tổc độ truvền thông đạt được. Tốc độ thực tế được xem 
như là thông lượng cùa mạng, cho biết lượng dữ liệu được phát đi giCra 
hai nút mạng trong một thời gian cho trước.

Tóm lại, băng thông là iham số đo về dung lượng lý thuyết cùa 
kênh, cho biết lượng dữ liệu mà kênh truyền có khả năng hồ trợ được 
trong khi đó, thông lượng cho biết lượng dữ liệu thực tế chuyển tài bởi 
kênh truyền.

1.8.3 Nhiễu
Nhiễu là các tín hiệu bên ngoài không mong muốn xâm nhập vào 

môi trưòmg truyền dẫn. Nhiễu xuất hiện dưới hai dạng: nhiễu biên độ và 
nhiễu xung. Nhiễu biên độ cũng còn được gọi là nhiễu nhiệl tạo ra chú 
yếu bởi các thiết bị truyền dẫn như bộ phát, bộ thu và bộ lặp. Nhiễu biên 
độ cũng có thể được tạo ra do các nguồn bên ngoài như biến ihế dèn 
huỳnh quang, các thiết bị điện, nhiệt... Khi có nhiều biên độ, thiết bị thu 
sẽ khó khăn trong việc phân biệt các tín hiệu vào. Nhiễu xung là các tín 
hiệu gián đoạn tạo ra do các lác nhân bên ngoài như mô-lơ diện, máv 
photocopy... Nhiễu xung cỏ thể làm tăng hoặc giảm mức tín hiệu troỉig 
mạch điện, làm bộ thu phân biệt nhầm tín hiệu. Nhiễu làm suy giảm chất 
lượng cùa kênh truyền thông và là nguyên nhân chính gây lỗi truyền 
trong mạng máy lính.

Ngoài ra còn có loại nhiều khác aọi là nhiễu diều chế bên Iroĩiíi. 
Các thiết bị ghép kênh phân chia theo tần số tihép các lần số khác nhau 
trong cùng một môi trường truyền dẫn. Nhiễu điều chế bên tronẹ xuất 
hiện khi hai tần số tương tác với nhau tạo nèn tín hiệu áo (bóng ma) ở tằn 
số khác, tần số này có thề bàng tổng hoặc hiệu cùa hai tần số gốc. dó 
chính là nhiễu điều chế bên trona. Một khái niệm liên quan đốn nhiễu là 
giới hạn Shanon. Giới hạn này mô tá mộl mô hình xác định tốc độ truyền
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dừ liệu tối đa của kênh truyền tưcmg tự có nhiễu. Giới hạn Shanon chi 
dùng cho các kênh tưong tự. Modem tương tự thông thường đạt giá trị 
33.6kbiưs. đây là tốc độ cực dại căn cứ tần sổ của kênh và ti số tín hiệu 
trên nhiễu. Để tránh giới hạn Shanon. neười ta thiết lập một kết nổi lai 
lương tự - số giữa các kênh số và kênh tưcmg tự. Điều này cho phép tăng 
tốc độ của modem lên đến 56kbit/s.

ỉ.8.4 Các loại cáp mạng

Cáp đồng trục (Coaxiơl cable): Là phưomg tiện truyền tải các tín 
hiệu có phổ rộng và tốc độ Iruyền cao. Băng thông của cáp đồng trục từ 
2,5Mbit/s (ARCnet) đến lOMbil/s (Ethernet). Suy hao cáp đồng trục tốt 
hơn các loại cáp khác, phụ thuộc vào độ dài, thường vài nghìn mét. 
Thường sử dụng để lắp đặt mạng hình Bus (các loại mạng LAN là Thick 
Ethernet. Thin Eìthemet) và mạng hình sao (mạng ARCnet).

Cáp đồng trục gồm:

- Một dây dẫn trung tâm.

- Một dây dẫn ngoài, tạo nên đường ổng bao quanh trục.

- Tầng cách điện giữa 2 dây dẫn.

- Cáp vò bọc ngoài.

Các loại cáp đồng trục:

- Cáp RC-8 và RCA-11, 50Q dùng cho mạng Thick lìthemet.

- Cáp RC-58, 50Q dùng cho mạng Thin H.thernet.

- Cáp RCì-59, 75Q dùng cho truyền hinh cáp.

- Cáp RC-62, 93Q dùng cho mạng ARCnet.

Cáp xoán đỏi (T\vistcd Pair cahle): Cáp xoắn dôi được sừ dụng hầu 
hết tronu các loại mạne i.AN. Cơ bán là giá thành rê, dễ cài đặt, có vỏ 
bọc tránh nhiệt dộ, độ ầm và có loại có khả năng chống nhiễu STP 
(Shield Tvvisted Pair: Dôi dây xoắn có vó bọc). Cáp cơ bàn có 2 dây 
đồng xoấn vào nhau, giám dộ nhạy cúa cáp với can nhiều từ (EMI - 
Electromagretic Interíerence). giảm bức xạ âm nhiễu tần số radio gây 
nhiễu. Các loại cáp xoắn:
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Cáp có vỏ học (STP): Khả năng chống nhiễu càng cao thì tốc độ 
truyền càng lớn. Loại cáp STP thưòmg có tốc độ truyền vào khoảng 
16Mbiưs trong loại mạng vòng thẻ bài (Token Ring). Với chiều dài 
lOOm tốc độ đạt 155Mbiưs (lý thuyết là SOOMbiưs). Suy hao cho phép 
khoảng lOOm, đặc tính EMI cao. Giá thành cao hơn cáp Thin lỉthemct. 
cáp xoắn trần, nhưng lại ré hom giá thành loại cáp Thick Ethernet hay cáp 
sợi quang. Cài đặl đòi hỏi tay nghề và kỹ năng cao hơn.

Loại cáp khôn^ có vò bọc UTP (Unshield Twisted Pair): Loại cáp 
này không cỏ khả năng chống nhiễu, tổc độ truvền cao nhất khoáng 
lOOMbit/s. Đặc tính suy hao như cáp dồng, giới hạn độ dài tối da lOOm. 
Do thiểu màng chấn nên rất nhạy cảm với EMl, vì vậy khôníi phù hợp 
với môi Irường các nhà máv. Các loại cáp xoắn dược dùnti phổ bién cho 
các loại mạng, giá thành hạ. dễ lẳp đặt.

Cáp sợi CỊuanỊỊ (Fiher optic cahle): Cáp sợi quane rất Iv tươnu cho 
việc truyền dữ liệu, vì bãna thôníi cao. tránh nhiễu lốt. lốc độ triixền lớn 
irèn doạn cáp dài vài km. Cáp sợi quantỉ Í2ồm một hoặc nhiều sợi cỊLianu 
trung tâm được bao bọc bới một lớp vỏ nhựa phản xạ các tín hiệu trư lại 
vì vậy hạn chế được sự suy hao, mất mát tín hiệu. Cáp sựi quang chi 
truyền các tín hiệu quang. Khi truyền, các tín hiệu dữ liệu được biến đối 
thành các tín hiệu quang truyền trên đường truvền và khi nhận, các tín 
hiệu quanu chuyên thành các tín hiệu dừ liệu. Cáp sựi quang hoạt dộnu ơ 
niột Ironu hai chc dộ:

- Che dộ clưn mốt (Siniilc mode): Cáp chc dộ dưn mồt hỗ lfự clii 
một đirờntỉ ánh sáng và làm việc với ánh sáng.

- C’hế dộ da mốt (Multi niodc): Cáp ché dộ da mốt dược hỗ Irọ
nhiều điKĩna ánh sáng, phù hợp với nhiều nguồn ánh sáng chất luợnu 
ihấp. như (ìiá ihành cao hcrn chc dộ dcrn mốt. \ i phai hỗ irợ các
nguồn ánh sánii laze.

Đặc tính cáp sợi quang: Cài đặt cáp sợi quane đòi hỏi phái có kv 
năng cao, quy trình khó và phức tạp. Băng ihòng có thể đạt 2Gbit/s. Do 
tín hiệu sừ dụng là tín hiệu quang, không là tín hiệu điện, nên nhiễu điện 
từ bị loại bò. Vì vậy cáp sợi quang có thể truyền tín hiệu với tốc độ 
lOOMbiưs trên đoạn cáp dài vài km.
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1.8.5 Các phương tiện vô tuyến
Radio: Quang phổ cùa điện từ nàm trong khoảng 10kHz đến lGHz. 

Cỏ nhiều dái tần khác nhau:
- Sóng ngắn (Short wave).
- VI ỉí' (Ver> lỉigh Frequency)-Truyền hình và Radio FM.
- l'HF (Ullra lỉigh Frequency)-'rruyền hình.
Đặc tính truyền;
- 'I'ần sổ dơn, công suất thấp không hồ trợ các tốc độ cùa dừ liệu mà 

các mạnạ cục bộ l.AN vêu cầu.
- rần số đ(Trn. công suất cao; dễ cài đặt. băng thônẹ cao từ IMbit/s - 

lOMbil/s, mức suy hao chạm. Vì vậy cỏ ihé sứ dụnti các bộ lặp 
(Rcpcatcr) de mư rộng tầm phát. Kha năng nhiễu lừ thấp, bào niậi kém 
(ìiá thành cao iruim binh.

- Sóníi vô iu\en trai phô (Sproad spectrum); I)ộ tin cậy cao. bao 
mật dĩr liệu. I icn trình cài dặt cỏ thê ihực hiộn từ d(m uiàn don phức tạp. 
lìăiiu ihỏim CÌK). tốc clộ tru\ ồn có thô dạl ihoo \ cu cau cua các mạim cục bộ.

Viha: 'lYuyền thông \’iba có hai dạnụ: Viba mặt dất và viba vệ tinh,
- Kỹ tliuật truyền thông viba mặt dất; sử dụnu các trạm thu và phát. 

Các lan so nam trong mièn vài GI 1/.. ('ác thiết bị viba dưới dạnu các tháp 
licp sónu, dặl cách nhau \ ài kni dế licp sóna.

- K> ihuạl innỏti thôiií.! \ệ linli: Su dụiiy các trạm ihu Iiiặl đầt (các 
dĩa vệ linlì) \à  các \ộ linlì. 'l iiì hiệu dciì \ộ linh \à u'r \ộ linh dciì trạm tlìu 
một lưọi di hoặc vé khoanu 36.()()()kiii. rhòi uian iriivoii Iiìột lín hiệu dộc 
lập với klioànu cách, rhời uian truyền tín hiộii từ vệ tinh don các trạm 
nam vònu Iròn 1/3 chu vi qua dấi là như nhau, gọi là irề lan iruyồn 
(1‘ropauation dcla\). rhôniỉ ihườne là ().5-5uiâv.

//(/ i ì ò n o  H i^ o ạ i (InlVarod SNstcm): C'ó 2 phươiiii Ii.úc kCi nôi inạnu:

- Diêm - điêm: Iloạt dộnt> bằnu cách liếp sóng các lín hiệu hồnu 
ngoại từ thiết bị này sanc thiết bị khác. Dái làn số từ 100(ìílz dốn 
1.0001Hz. tốc dộ truyền khoáng 100kbit/s-16Mbit/s.

- Quảne bá: rruyền đồng ihừi các tín hiệu hồng naoại đến các thiết 
bị. Dải tần số từ 100GIỈZ đến 1.000THz, nhưng tổc độ truyền chi đạt tối 
đa IMbil/s.
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1.9 KỸ THUẬT GHÉP KÊNH (MHLTIPLEXING)

1.9. ĩ Giới thiệu

Kỹ thuật ghép kênh và kv thuật chuyến mạch là hai kỹ thuật cơ bán 
dược sừ dụng trong việc truvền dừ liệu bên tronti một mạng truvền thòng.

Ghép kênh là một kỹ thuậl truvền đồna thời nhiều tín hiệu trèn 
cùng một phương tiện truyền. Nhiều Ihiết bị tần số thấp được nổi với 
thiết bị ghép kênh số liệu, sau khi tổ hợp dung lượng cần truyền, tín hiệu 
cùa chủng sẽ được truyền trên một đường dây cao lần. Nói cách khác, 
ghép kênh là một quá trình cho phép dữ liệu cùa nhiều kênh truyền khác 
chia sè một đưòmg truyền chune.

Hình 1.7 minh họa một ví dụ đưn giàn về kv thuật ghép kênh. Dữ 
liệu từ các kênh đầu vào tốc độ thấp dược kết hợp lại và truyền qua mội 
mạch đơn tốc độ cao. ỏ  đầu thu. luồng dừ liệu được tách ra (quá trình 
này được gọi là tách kênh - Demultiplexer) cho các kênh tương ímg. 
Bằng cách ghép kênh, nhiều loại dừ liệu có thê được truyền đồng ihời 
trên cùng một đường truyền. Một đưìmg truyền có thể chia ra thành 
nhiều kênh riêng biệt: kênh truyền dừ liệu, kênh truyền thoại, kênh 
truyền video...

Các kỳ thuật ghép kênh bao gồm kỹ thuật ghép kênh phân chia theo 
tần số FDM (Prequency Division Multiplexing), kỹ thuật ghép kênh phân 
chia theo thời gian TDM (Time Division Multiplexing). kỹ thuật ghép 
kênh Iheo kiều thống kê, kv Ihuậl ghcp kênh phân chia theo bước sóng 
WDM (Wavelength Division Mulliploxing). chép kênh đa truy nhập 
phân chia theo mã CDMA (C'ode Division Multiple Access) và ghép 
kênh đảo.

Nhiéu đường 
truyền riénq 
độc lập 
(tốc đo thấp)

Bộ ghép kênh Bộ tách kénh

Hình ỉ. 7; Ghép kênh - tách kênh
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1.9.2 Kỷ thuật ghép kênh phân chia theo tần sổ FDM
Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần sổ FDM chia nhò dải tần 

khá dụng thành các băng hẹp, mỗi băng là một kênh riêng biệt. Thực chất 
I'DM là chia tần sổ chính thành các tần số con thích hợp mà mồi lần sổ 
con tương thích với băng thông dữ liệu mà nó truyền đi. Điều này làm 
cho FDM có hiệu quả cao và mang lại nhiều lợi ích kinh tế.

Một ví dụ cho FDM là phương thức truyền thông sừ dụng các trạm 
thu phát truyền hình. FCC dành một dải tần gọi là kênh cho một trạm thu 
phát truyền hình sử dụng, và trạm này lại chia nhò băng tần này thành 
các kênh con. Kênh con thứ nhất mang thông tin kỹ thuật dành cho các 
nhân viên kỳ ihuật tại trạm, kênh thứ hai mang tín hiệu tương tự dành 
cho âm thanh phía thu, kênh thứ ba mang tín hiệu hình. Hình 1.8 là ví dụ 
về FDM.

Độ rộng 
băng tấn

Hình 1.8: Kv thuật ghép kênh FDM

1.9.3 Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo thời gian TDM
Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo thời gian 'I DM cho phép phát đi 

nhiều tín hiệu trôn cùng một kênh nhưng trong các thời điểm khác nhau. 
Thiết bị 1'DM chia thời gian sử dụng kênh truyền thành những khoảng 
thài gian rời rạc và dùng cơ chế quay vòng dế cấp phát đường truvền cho 
các node. Mỗi node đưực ấn định một khe thời gian cụ thề đé truyền dừ 
liệu khi đến kho thòi gian cùa nó. Mồi một tín hiệu chiếm một khoảng 
ihời gian khôna như kv thuật Ỉ'DM, ở đó cỏ nhiều tín hiệu dược phát đi 
đồng thừi. lYonti TDM các tín hiệu chicm thời gian xen kẽ nhau liên liếp, 
cho nên có nhiều tín hiệu được phát di trên cùng một đường truyền vật 
lý. Ví dụ thiết bị ghép kênh có 8 tín hiệu vào, mồi tín hiệu có tốc độ
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9,6kbil/s. Như vậy đường truyền có dung lượng là 76-,8kbiưs có khả năng 
tiếp nhận 8 nguồn tín hiệu.

'B' ■B* •B'
Độ rộng 
băng tần

Hình ỉ. 9: Kỹ thuật ghép kênh TDM

Kỹ thuật ghép kênh FDM và TDM có chung một mục dích là tận 
dụng dung lượng phương tiện truyền. Tuy nhiên khác nhau ờ chồ: TDM 
phù hợp với các tín hiệu sổ, FDM phù hợp với các tín hiệu tươna tự.

1.9.4 Kỹ thuật ghép kênh theo thời gian thống kê STDM
Trong 'ĨDVI. mỗi tín hiệu được chiếm một khe thời gian, nhưim 

đến cừa thời gian cúa nó không có gì đề truyền vì vậ\ lãne phí kênh 
truvền. Ghép kênh theo thừi gian thống kê Sri)M (Stalistical rinic 
Division Multiplexintỉ) là phươnii pháp có hiệu suất truyền dần cao hon. 
Nỏ dành dutm lirợnu cua phưcrng tiện tru\'ền cấp phái cho các nodc có 
nhu cầu truvền dừ liệu. Phương pháp này cho phép nhièu thiết bị dưực 
nổi đến một kênh bởi vì không phải tất cả các thiết bị dều yêu cầu được 
truyền dữ liệu tại cùng một thời điểm. Bộ ghép kênh sẽ cám ứng nếu có 
kênh nào có yêu cầu truyền thì nó sẽ dành bănu thôna cho kênh đ(S.

Kv thuật chép kênh theo thòi uian thốnu kè S I 1)M dược sư clụny 
clio dữ liệu sổ. khôna phù họp vói tín hiệu urcĩim lự nhir lín hiệu âin tàn 
dã qua mã hoá Í’CM.

1.9.5 Ghép kênh truy nhập theo yêu cầu DAM
'1'rong kv thuật ụhép kênh truv nhập theo yêu cầu DAM (DcmaiKÌ 

Assiunnicni Vlultiplc acccss). tần số dưực quàn l\' hứi niội hộ diều pliối 
kru lưựng (traíTic coordinator). Bộ này ấn định các cập lần số clốn các 
trạm có yêu cầu truyền dữ liệu, một cập tần sổ cho phía phát và một cập 
cho phía thu. Khi có yêu cầu truyền dừ liệu, một cặp tần số được hộ 
lraffic coordinalor ấn định và nó kết nối hai cặp tần số này đến các cập 
tần sổ khác. Khi một trong hai trạm kết thúc việc liên lạc, các tần số đã 
được cung cấp được giải phóng và quay lại pool tần số. DAM tương tự
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như sự ấn dịnh bộ nhớ ảo trên máv tính. Một pool bộ nhớ luôn tồn lại khi 
các quá trình xử lý đang chạv. Khi một quá trình xừ lý mới bẳt đầu, pool 
sẽ cung cấp bộ nhớ. Khi một quá trình xứ lý hoàn thành thì bộ nhớ đã 
được cung cấp sẽ quav lại pool dê sử dụníỊ cho các quá trình xử lý khác. 
Kỹ thuật DAM đuợc sử dụng trong thông tin té bào.

1.9.6 Kỷ thuật ghép kênh phân chia theo bước sóng W DM

Ghép kênh phân chia theo bước sóng WDM được sử dụng với sợi 
cáp quang. Trong công nghệ sợi quang, tín hiệu điện từ một máy tính 
dược biến đổi vào tín hiệu quang bằng cách sử dụng một nguồn quang 
như Laser hoặc LED, mà chúng là các thiết bị bán dẫn biến đổi năng 
lượng điện thành quang. WDM bao hàm việc truyền đồng thời các nguồn 
quang này qua một kênh quang khác. Các nguồn quang cỏ các bước sóng 
khác nhau, được kết hợp bời một bộ ghép WDM và phát đi trên sợi 
quang. Tại phía phát, các bước sóng này được khuếch đại bằng các bộ 
khuếch đại quang. Tại phía thu, các bộ tách kênh WDM tách các bước 
sóng và phát chúng đến các đầu thu tương ứng.

TX Ị — ► RA tiỉín — ► r
 ̂ Sợi cáp quang

ou ia|J
Sợi cáp quang ^

RX

Ã - ỉ

TX

TX

TX

Bộ lập

cáp quang

WDM

cảp quang

IVVDM

RX

RX

RX

Hình 1.10: Ghép kênh WDM

1.9.7 Ghép kênh đảo
Kỳ thuật ghép kênh đảo (Inverse Mulliplexing) thực chất ngược với 

kỳ thuật ghép kênh, thay vì chia nhỏ kênh truyền thành nhiều kênh nhỏ, 
một bộ ghép kênh đảo kết hợp một vài kênh tốc độ thấp thành một kênh 
tốc độ cao. Ví dụ, bằng việc ghép kênh đảo, hai kênh TI (l,544Mbiưs) 
thành một kênh 3Mbiưs. Kỹ thuật này đôi khi được gọi chung là kết 
hợp đường.
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1.10 CHUYẾN MẠCH SÓ LIỆU
Chuyển mạch là một quá trình két nối một thực thè ncuồn đến một 

thực thể đích tương ứng. lỉai phirơnu thírc chuyến mạch được sừ dụiiii 
trong truyền thông số liẹu vù mạng máy tinh là chuyên mạch kênh \à  
chuyển mạch gói.

1.10.1 Chuyển mạch kênh (Circuit svvitched)
Tổ chức một kênh thôrm tin dcTTi gián bànu cách kốl nổi trực tiếp 2 

thiết bị thông tin lại với nhau, trên ihực tế khỏ có ihế thực hiện được, vì 
khoảng cách giữa các thực thố có thế rất xa. hàng nuhìn km. Nếu có N 
Ihực thể, cần phải có N(N-1 )/2 dưtmg kết nối trực tiếp hai thực thề bất kỳ 
với nhau. Như vậy tại mỗi mộl điêm có (N-1 ) đưtmg vào hoặc ra. Do đó. 
giá thành của hệ thống sẽ tỷ lộ bình phương số diếm cần liên lạc.

Hình 1.1 ỉ: Vi dụ về chuyển mạch kênh

Trong kỹ thuật thông tin nói chung, các thuê bao thường không có 
nhu cầu kết nối liên tục tới tất cả các điểm (trừ đường kênh ihuê riêng), 
và cũng không trao đổi thông tin liên tục trên kênh đã kết nối. Lợi dụng 
đặc tính này người ta tạo ra những phần kênh có thể dùng chung cho 
nhiều thực thể thông tin mà vẫn thoả màn đầy đù các yêu cầu kết nổi.

Giả sử có 3 node 1, 2 và 3 là các bộ chuyển mạch và các thuê bao
A, B, c, E, N, K... Giữa node 1 và 2, giừa node 2 và 3 nổi với nhau bằng 
các trung kế TI và T2. Giả sử thuê bao A có nhu cầu trao đổi thông tin 
với thuê bao E. Hệ thống sẽ điều khiển thực hiện tuần tự các tiến trình 
như sau:

Trước khi trao đổi thông tin, hệ thống sẽ thiết lập kết nối giữa A và 
E như sau: vì A là thuê bao của node 1. khi nhân đươc vêu cầu kết nối



cúa A lới một dịa chi bên tmoài node. bộ chuyến mạch sẽ kết nối A tới 
trung kế ri nếu '1! có trạníi thái rỗi và uừi yêu cầu kết nối cùa A tới 
node 2 licp theo. Sau khi kiếm tra địa chi đích theo yêu cầu cùa A không 
là thuê bao cùa nodc 2 , bộ chuyến mạch node 2 sẽ kiếm tra trạng thái cùa 
trung kế 12 và néu bận thì cuộc gọi sẽ bị huý bỏ. nếu T2 rồi sẽ kết nổi A 
vào 12. Nodc 3 sẽ kiểm tra đườna tới !•; nếu bận sẽ huỷ bỏ vêu cầu kết 
nối. nếu H rồi sẽ kết nổi A tới H. Như vậy trước khi các thực thế trao đổi 
thône tin với nhau, giữa các node xác định một chuồi tuần tự các liên kết 
vật lý. liệ thống sẽ kiểm ira irạna thái cùa đường truyền, nếu rồi (free) 
một kênh truyền cố định toàn trình sẽ được xác lập giữa 2 Ihực thể đó, 
ngược lại nếu bận (busv) chuỗi liên kết sẽ bị huỷ bỏ.

Trao đoi thôn^ tin: Bộ diều khiên cùa hệ thống sẽ đảm bảo duy trì 
đường kết nối đã được thiết lập trong suốt quá trình trao đổi thông tin 
giữa 2 thực thể.

Giài phóng kết nối: Khi cuộc gợi kết thúc (một trong 2 thực thề ccS 
yêu cầu kết thúc), bộ điều khiển cùa hộ thống sẽ ngẳl kết nối, giải phóng 
các tài nguyên đã bị chiếm dụng để sẵn sàng phục vụ các yêu cầu kết 
nối khác.

Quá trình thiết lập, duy tri và huỷ bò một kết nối như trên gọi là 
chuyển mạch kênh. Các node thực hiện chuyển mạch kênh được gọi là bộ 
chuyển mạch kênh.

ưu điểm của chuyền mạch kênh so với việc thiết lập các đường vật 
lý cố định cho tất cả các cặp thuô bao là làm giảm đáng kể số lượng các 
dường vật lý cho việc kết nối, làm giảm giá thành mạng lưới...

Nhược điểm cùa nó là cần nhiều thời gian để thiết lập kênh truyền, 
vì vậy thời gian thiết lập kênh chậm và xác suất kết nối không thành 
công cao. Khi cả hai không còn thông tin để truyền, kênh bị bỏ không 
trong khi các thực thể khác có nhu cầu. Nói cách khác trong quá trình 2 
ihực thể trao đổi truyền thông với nhau, không còn gì để truyền nhưng 
thực thể thứ 3 có nhu cầu không được tham gia chia sẻ đường truyền. Và 
trên một kênh truyền vật lý đã được xác lập chỉ có một truyền thông hoạt 
dộng. Dư thừa băng thông, chi phí xây dựng cao.
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1.10.2 Chuyển mạch gỏi (Packet switched)
Nguvên lý chuyển mạch gỏi: 'ĩrong kỳ thuật mạng chuyên ir.ạch 

gói, thông điệp (Message) được chia thành nhiều gói nhỏ (Packet) ihco 
độ dài quy định. Thông thường độ dài gói tin cực đại M1'U (Maxintuin 
Iransíer Unit) trong các mạng khác nhau có độ dài khác nhau. Cìói tin 
chứa dữ liệu của người sử dụng và các thông tin điều khién như dịa chi 
nguồn, địa chi đích, mã tập hợp của các gói tin... Các gói tin cùa một 
thông điệp có thể truyền độc lập trên nhiều đưcmg truyền khác nhau dể 
đến đích và các gói tin của nhiều thông điệp khác nhau có thể cùng 
truyền trên một đường truyền thông qua liên mạng. Tại mồi nodẹ trên 
tuyến, các gói tin được tiếp nhận, lưu trữ, xử lý và được chuyển tiếp đến 
node kế tiếp.

Thông điệp được phân thành nhiều gói nhỏ có độ dài quy định, dièu 
này cho phép các node có thể quản lý toàn bộ các gói tin trong bộ nhớ 
mà không cần phải lưu trữ tạm thời trên bộ nhớ ngoài (như đĩa cứng). Do 
đó kỹ thuật chuyển mạch gỏi định tuyến các gói tin thông qua mạng 
nhanh hơn và hiệu quả.

Kỹ thuật chuyển mạch gói cỏ nhiều ưu điểm hcm so với chuyen 
mạch kênh:

- Các gói tin lưu chuyển hướng đích độc lập, một tuyến két nối có 
thể chia sẻ linh hoạt cho nhiều gói tin. Vì vậy hiệu suất đường truyền 
cao hơn.

- Các gỏi tin được xếp hàng và truyền qua tuyển kết nổi.
- Mạng chuyển mạch gói có thể thực hiện chuyển đổi tốc độ. Hai 

thực thể có tốc độ dữ liệu khác nhau có thể trao đổi các gói với tốc độ dữ 
liệu phù hợp.

- Trong mạng chuyển mạch kênh, khi lưu lượng tăng thì một sổ 
cuộc gọi có thể bị nghẽn, nghĩa là mạng từ chối chấp nhận thêm yêu cầu 
kết nối cho đến khi tải của mạng giảm xuống. Trong mạng chuyển mạch 
gói, các gói tin vẫn được chấp nhận, nhưng trễ phân phát gói tin có thể 
tăng lên.

Các công nghệ chuyển mạch gói: Nếu một thực thể gửi một gói dừ 
liệu qua mạng có độ dài lớn hơn kích thước gói cực đại MTƯ, nó sẽ được
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chia thành các gói tin nhò có độ dài quy định và gửi liên tiếp nhau lên 
mạng. Có hai kỹ thuật được sử dụng trong các mạng chuyển mạch gói 
hiện nay là kỹ thuật datagram (gói tin) và kỹ thuật kênh ảo. Nói cách 
khác mạng chuyển mạch gói có thể truyền dữ liệu theo 2 phương thức 
liên kết hay không liên kết. Với mạng hướng liên kết, các dịch vụ và giao 
thúc các tầng phải thực hiện 3 giai đoạn theo thứ tự thời gian: thiết lập 
liên kết, truyền dữ liệu và giải phóng liên kết. Các mạng không liên kết 
chi thực hiện giai đoạn truyền số liệu.

a)‘ phirơng thirc datagram sứ dụng trong mạng không liên kết
Mỗi một gói tin được lưu chuyển và xù lý độc lập, không cần tham 

chiếu với các gói tin đã gửi đi trước. Trong hình 1.12 giả sử A có 3 gói 
tin cần gừi tới E. Trong tnỗi gói tin có chứa địa chi đích là là E. Các gói

được truyền đến node 4. Node 4 tiếp nhận từng gói tin và thực hiện 
địinh tuyến cho các gói. Gói 1 sẽ được node 4 chuyển tiếp đến node 5 
hoặc node 7. Trong trường hcyp này, node 4 quyết định hàng đợi của nó 
sang node 5 ngắn hơn so với node 7, do đó nó xếp gói tin này vào hàng 
dọri sang node 5. Tưcmg tự như vậy cho gói tin thứ 2. Giả sử gói tin thứ 3, 
node 4 phát hiện hàng đợi đến node 7 tối ưu hơn đến node 5, gói tin 3 
điược xếp vào hàng đợi sang node 7. Như vậy, các gói tin tuy cùng có địa 
chi nguồn và địa chi đích nhưng không phải đi trên cùng một tuyến. Do 
đ(ó, cũng có thề gói tin thứ 3 sẽ đến đích node 6 trước gói tin thứ 2 và có 
thế đến trước eói tin thứ nhất. Điều nàv có nghĩa là các gói tin được phân 
plhál lới lí theo thứ tụ khác với thứ tự được gửi đi từ A. Node E phải khôi 
plhục lại thứ tự các gói tin ban đầu. Nếu có một node chuyển mạch bị sự



cố kỹ thuật, thì tất cả các gói tin được xếp hàng có thể bị mất. Giả sừ một 
trong ba gói tin bị mất trên đường, node 6 không thể xác định được sự cổ 
đã xảy ra, chì khi E thực hiện việc tái sắp xếp nó mới phát hiện việc mất 
gói tin và yêu cầu A gửi lại. Trong kỳ thuật này, mỗi gói tin được xử lý 
độc lập, mỗi một gói tin được xem như là một datagram.

b) Phương thức kênh ảo v c  (Virtual Circuit) sử dụng trong mạng hướng 
liên kết

Trước khi các gói tin được truyền, một kênh ảo logic được thiết lập 
giữa 2 thực thể. Cùng một thời gian, tại một node bất kỳ có thể có nhiều 
kênh ảo đến từ nhiều node khác nhau và cùng có thể có nhiều kênh ào 
logic từ các node khác đến. Ví dụ, giả sử A có nhu cầu cần truyền một 
hay nhiều thông điệp đến E. Tnxớc tiên A gửi đến node 4 một gói tin điều 
khiển “Call Request”, yêu cầu một kết nối logic tới E. Node 4 chấp nhận 
yêu cầu và gửi tiếp “Call Request” đến node 5 và node 7 yêu cầu thiết lập 
kênh truyền sang (E). Giả sừ node 5 chấp nhận và nó gửi tiếp gói tin 
“Call Request” đến node 6, cuối cùng gói tin “Call Request” được 
chuyển tới E. Nếu E đã sẵn sàng chuẩn bị để chấp nhận kết nối này, nó 
gửi gói tin “Call Accept” tới node 6. Gói tin này được chuyển ngược trở 
lại thông qua các node 5 và node 4 trở lại A. Các trạm A và E bây giờ có 
thể trao đổi dữ liệu thông qua tuyến đã được thiết lập A-4-5-6-E. Như 
vậy cũng như trong kỳ thuật chuyển mạch kênh, trước khi trao đổi thông 
tin một kênh truyền cố định được tíiiết lập giữa hai thực thể trong suốt 
thời gian truyền dừ liệu, nhưng nó là kênh ảo logic, không phải là kênh 
vật lý. Trong mồi một gói tin chứa thông tin về nhận dạng kênh ảo, thay 
vì địa chi đích. Và trong mỗi một node trên tuyến chứa thông tin về node 
tiếp theo để các gỏi tin hướng đích, không yêu cầu các node thực hiện 
việc định tuyến. Vì vậy các gói tin đi từ A đến E phải đi qua các node 4, 
5 và 6. Ngược lại các gói tin đi từ E đến A đi qua các node 6, 5 và 4. Sau 
khi kết thúc việc trao đổi thông tin, hoặc A hoặc E giải phóng kênh 
truyền bằng cách gửi gói tin “Clear Request”. Như vậy một kênh ảo được 
thiết lập liên kết hình thức giữa hai thực thể tham gia truyền thông. Khi 
các thiết bị bẳt đầu trao đổi thông tin, chúng đàm phán với nhau về các 
tham số truyền thông như kích thước tối đa của gói tin, các cửa sổ, đưòmg 
truyền... MỘI kênh ảo đã được hình thành thông qua liên mạng và tồn tại
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cho đến khi các thiết bị ngừng trao đổi với nhau. Tại một thời điểm bất 
kỳ, có thể có nhiều hom một kênh ảo đi và đến từ nhiều hướng khác nhau. 
Luti ý, kênh ảo logic không phải là kênh dành riêng cho hai thực thể như 
trong kỹ thuật chuyển mạch kênh. Các gói tin vẫn được đệm tại mỗi node 
và được xếp hàng đầu ra trên một đường truyền, trong khi các gói tin 
khác trên kênh ảo khác có thể chia sẻ sử dụng đường truyền này.

ưu điểm cùa phương pháp kênh ảo: Khác cơ bản với cách tiếp cận 
datagram, các node trên tuyến không cần đưa ra quyết định định tuyến 
cho các gói tin, nó chi thực hiện thiết lập tuyến một lần cho tất cả các gói 
tin sừ dụng kênh ảo đó. Nếu hai thực thể cần trao đổi với khối lượng dừ 
liệu lớn, cần thực hiện trong khoảng thời gian dài, phưorng thức truyền 
kênh ảo có nhiều ưu điểm. Thứ nhất, mạng có thể cung cấp các dịch vụ 
liên quan đến kênh ảo, bao gồm việc điều khiển lỗi và thứ tự các gói tin. 
Tất cả các gói tin đi trên cùng một tuyến sẽ đến theo thứ tự ban đầu. Điều 
khiển lồi là dịch vụ đảm bảo không chỉ các gói đến đích theo đúng thứ tự 
mà tất cả các gói không bị lồi. Một ưu điểm khác là các gói tin luu 
chuyển trên mạng sẽ nhanh hon vì không cần phải định tuyến tại các node.

ưu điểm của phương thức datagram: Giai đoạn thiết lập và giải 
phóng tuyến kết nổi sẽ được bỏ qua. Vì vậy, nếu một thực thể muốn 
truyền đi khối lượng dữ liệu không lớn trong thời gian ngắn, việc phân 
phát datagram sẽ nhanh hom, linh hoạt hom so với phương thức kênh ảo. 
Nếu xảy ra nghẽn thông tin, các datagram có thể được định tuyến ra khỏi 
vùng nghẽn. Trong kỹ thuật kênh ảo, các gói tin sẽ đi theo một tuyến 
được định trước, do đó sẽ khó khăn hơn trong việc thích ứng với nghẽn.

Việc phân phát các datagram tin cậy hơn. Nếu có node nào đó bị 
hỏng, các gỏi tin tự nó có thể tìm một tuyến khác. Trong kỹ thuật kênh 
áo. nếu nodc bị hỏng trên tuyến, thì tất cả các kênh ảo qua node đó bị 
inất, việc phân phát datagram khó khăn hơn, độ tin cậy không cao.

Khác nhau cơ bản nhất giữa chuyển mạch kênh và chuyển mạch 
gói là việc sứ dụng băng thông. Trong chuyển mạch kênh, băng thông 
được phân bố trước và giữ nguvên trong loàn bộ quá trình truyền. Khi 
kênh truyền đã được thiết lập, toàn bộ dung lượna của kênh truyền sẽ 
dược sứ dựng. Chi phí vận hành rnạng chuyên mạch kênh độc lập với dữ
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liệu được truyền trên mạng do dẫn đến sự lãng phí băng thông. Trong 
mạng chuyển mạch gói, việc chiếm giữ và giải phóng băng thông được 
thực linh hoạt, dựa trên yêu cầu truyền dữ liệu. Một vài trao đổi giữa các 
node có thể diễn ra đồng thời bằng cách sử dụng kết nổi ảo qua cùng một 
kênh truyền vật lý. Đây cũng chính là nhược điểm của mạng chuyển 
mạch gói do xuất hiện sự quá tải, trễ và nghẽn. Mạng chuyển mạch gói rẻ 
hơn và mang lại hiệu suất sử dụng cao hơn chuyển mạch kênh.

1.10.3 Chuyển mạch lai
Chuyển mạch lai (Hybrid svvitching) là chuyển mạch kết hợp 

nguyên tắc của chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói. Phương thức 
chuyển mạch này như sau: đầu tiên, các bản tin được chia nhò thành các 
gói tin (chuyển mạch gói) sau đó mồi gói được phát qua một kênh dành 
riêng (chuyển mạch kênh). Ngay khi gói tin đã sẵn sàng cho việc phát, 
một yêu cầu về băng thông được thiết lập giữa node phát và thu. Sau khi 
gói tin đã đến nnode đích, kênh truyền tự động ngắt. Kỹ thuật này mang 
lại nhiều ưu điểm nhưng đòi hòi thiết bị chuyển mạch kênh rất nhanh.

1.11 CÁC MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG MÁY TÍNH
Truy nhập và khai thác dữ liệu đã trở thành phương thức phổ biến 

trong các ứng dụng của hệ thống tin học, đặc biệt trên các mạng 
Intemeưlntranet. Chuyển tải thông tin từ các hệ cơ sờ dữ liệu lên mạng 
dưới dạng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML (HyperText Markup 
Language) nhằm cung cấp cho dịch vụ trang tin toàn cầu (WorId Wide 
Web) đa dạng và phong phú thêm. Truy nhập và khai thác các hệ cơ sở 
dữ liệu đòi hỏi phải nghiên cứu, giải quyết một số vấn đề về kỹ thuật lập 
trình mạng, lập trình cơ sở dữ liệu động ưên các môi trường Internet và 
Intranet.

Truyền thông dữ liệu được thực hiện thông qua một trong ba mô 
hình: tập trung (Centralized), không tập trung (Decentralized) và phân 
tán (Distributed). Cùng với quá trình phát triển của công nghệ truyền 
thông máy tính, các mô hình mạng mới đã ra đời như mô hình khách/chủ 
(ClienưServer), mô hình ngang hàng (Peer-to-Peer) và mô hình dựa 
trên Web.
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1.11.ỉ Mô hình hệ thống không tập trung
Trong mô hình hệ thống không tập trung, không cỏ quá trình trao 

đổi tài nguyên thông tin giữa các hệ thống độc lập. Vì vậy tngười sừ 
dụng tự quản trị hệ thống của riêng mình. Đặc trưng của mô hình này là 
quá trình điều khiển hệ thống độc lập và có khuynh hướng nằm gần 
người sử dụng. Người sừ dụng không bắt buộc phải tuân theo các cơ chế 
của nhóm làm việc và có thể quyết định việc phân bổ tài nguyên và thiết 
lập mức ưu tiên phù hợp với nhu cầu cùa chính mình. Tuy nhiên, tính 
độc lập cùa mô hình đã dẫn đến không chia sẻ tài nguyên thông tin và 
các thiết bị đắt tiền. Dần đến sự trùng lặp của dữ liệu và vi phạm tính 
nhất quán của dữ liệu. Ngoài ra, mô hình hệ thống không tập trung cùng 
đòi hỏi chi phí cao trong việc đầu tư thiết bị phần cứng, chi phí bảo 
dưỡng, hỗ trợ và vận hành khai thác cho mỗi một hệ thống riêng biệt. Mô 
hình hoạt động hiệu quả kém, không an toàn, chậm trễ và lệ thuộc lẫn 
nhau. Tóm lại, mô hình không tập trung không đáp ứng được các yêu cầu 
đặt ra cho một mạng máy tính.

1.11.2 Mô hình hệ thống tập trung
Trong mô hình hệ thống tập trung, một máy tính đơn có thể quản lý 

toàn bộ dừ liệu của một tổ chức và người sừ dụng có thể truy xuất dữ liệu 
thông qua các thiết bị đầu cuối được kết nổi đến hệ thống tập trung. Việc 
trao đổi dữ liệu được thực hiện thông qua các đường kết nối truyền 
thông. Các thiết bị đầu cuối kết nối và trao đổi dừ liệu với hệ ứiống máy 
chù. Thông tin sẽ được cập nhật trong một cơ sờ dữ liệu tập trung. Mô 
hình có nhiều ưu điểm so với mô hình hệ thống không tập trung. Trước 
hết, tài nguyên thông tin được chia sẻ cho nhiều người cùng sử dụng, 
thông tin không bị trùng lặp và có tính nhất quán cao trong cơ sở dữ liệu, 
quá trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống là tập trung và dưới sự điều 
khiển nhất quán. Hơn nữa, chi phí đầu tư và bảo trì hệ thống được giảm 
thiểu. Tuy nhiên, mô hình này vẫn còn một số các nhược điểm, hệ thống 
truyền thông tập trung cỏ độ tin cậy kém hơn so với hệ thống không tập 
trung về phương diện phạm vi tác động của sự cổ xảy ra trong hệ thống; 
không đáp ứng được mọi nhu cầu xử lý của từng người sử dụng riêng lẻ, 
vì chia sè nguồn tài nguyên chung nhiều người sử dụng, khả năng đáp
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ứng về mặt thời gian (tức độ trễ) của hệ thống bị hạn chế, cuối cùng, việc 
mở rộng và phát ưiển hệ thống đòi hỏi phải tính đến nhiều thành phần 
thiết bị khác nhau trong hệ thống. Mặc dù có những ưu điểm so với mô 
hình hệ thống không tập trung nhưng một số các khuyết điểm vẫn chưa 
khắc phục được, có thể nhận thấy mô hình hệ thống tập trung cũng không 
thoả mãn được các yêu cầu đặt ra cho một mạng máy tính.

1.11.3 Mô hình xử lý phân tán
Phương thức khai thác tập trung không đáp ứng được nhu cầu thu 

thập, lưu trữ, xử lý và trao đổi thông tin ngày càng cao của xà hội. Sự 
tiến bộ và phát triển nhanh chóng của kỳ thuật viễn thông và kỹ thuật 
máy tính, nhiều cơ quan đã có khả năng trang bị máy tính riêng, vì vậy 
đã xuất hiện nhiều mạng máy tính trong các cơ quan, xí nghiệp... nhằm 
sử dụng các nguồn thông tin và trao đổi thông tin giữa các máy tính độc 
lập với nhau. Hình thành hệ thống khai thác trực tuyển, nhiều người sử 
dụng khác nhau tại các thiết bị đầu cuối khác nhau, không phụ thuộc vào 
vị trí địa lý, cùng truy nhập và khai thác các tài nguyên chung trên mạng.

Trong môi trường xử lý phân tán, tài nguyên thông tin là trong suốt 
với người sử dụng. Điều này có nghĩa là người sử dụng không cần quan 
tâm đến việc kết nối của các hệ thống máy tính và các tài nguyên thông 
tin được phân tán ở đâu. Người sử dụng không cần phải yêu cầu gọi một 
dịch vụ đặc biệt nào, chỉ cần một số lệnh yêu cầu, hệ thống sẽ tự động 
truy xuất, xử lý. Như vậy, trong một hệ thống phân tán, file dữ liệu cho 
dù nằm ở bẩt cứ nơi nào trên mạng cũng được xử lý như một file tại 
chính máy tính của người sử dụng.

Phần cốt lõi của hệ thống phân tán là hệ điều hành mạng (NOS: 
Network operating System). Hệ điều hành mạng hoàn toàn độc lập với 
hệ điểu hành máy tính. Nó cung cấp cho mạng làm việc dựa trên một 
giao thức cụ thể nào đó. Hệ thống phân tán cùng có thể được xem như sự 
lai ghép giữa hệ thống không tập trung và hệ thống tập trung. Trong môi 
truờng phân tán, người sử dụng có thể giải quyết được nhu cầu xử lý 
bằng chính máy tính của mình. Ngoài ra, bất cứ dữ liệu cần cho cả nhiều 
người sử dụng khác nhau cũng có thể truyền thông đến một địa điểm 
trung tâm trong mạng.
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1.11.4 Mô hình khách/chủ (Client/Server)
Là mô hình trên đó các máy trạm được nổi với các máy chủ, cung 

cấp các dịch vụ ứng dụng cho các máy tính khác u^n mạng, nhận quyền 
truy nhập mạng và tài nguyên mạng. Các máy chủ trong mạng được tổ 
chức thành các miền (Domain). An ninh trên các Domain được quản lý 
bởi một số máy chủ đặc biệt gọi là Domain Controller. Trên Domain có 
một Master Domain Controller được gọi là PDC (Primary Domain 
Controller) và một BDC (Backup Domain Controller) để đề phòng 
trường hợp PDC gặp sự cố.
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Máy khách yêu cãu

(1)

Máy chủ đáp ứng

(2)
-► (Trang Web từ hostA.com)

(1) Trình duyệt gửí yêu cầu cho máy chủ Web
(2) Máy chủ Web trả kết quả vé cho trình duyột

Hình 1.13: Mỏ hình khách/chù (Client/Server)

Một trong các mục tiêu khi kết nối các máy tính thành mạng là chia 
sè các tài nguyên thông tin. Một máy chù cung cấp các loại dịch vụ cho 
nhiều máy khách thông qua môi trường mạng. Máy chủ và máy khách 
đều tham gia quá trình xử lý, vì vậy mô hình Client/Server 2 lớp trở nên 
phổ biến. Các máy khách (clients) chia sè gánh nặng xử lý của máy chủ 
trung tâm. Khi máy khách thực hiện các ứng dụng, nó gửi yêu cầu về 
máy chủ được kết nối với cơ sờ dừ liệu, máy chủ xử lý và gửi trà lại kết 
quả về máy khách.

Mô hình ClienưServer mô tả các dịch vụ mạng và các ứng dụng 
được sử dụng để truy nhập các dịch vụ này. Có thể xem đây là một mô 
hình phân chia các thao tác mạng thành hai phần: phía “client” sẽ cung 
cấp cho người sử dụng một giao diện để yêu cầu dịch vụ từ mạng, và 
phía “server” có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu từ phía “client” và 
cung cấp các dịch vụ một cách thông suốt cho người sử dụng. Cả hai 
thuật ngữ này đều có thể áp dụng cho các chương trình ứr^ dụng hoặc 
cho các thiết bị mạng.
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Chương trình “Server” được khởi động trên một mảy chủ và ở 
trạng thái sẵn sàng nhận các yêu cầu từ phía "Client”. Chưong trình 
“Client” cũng được khởi động một cách độc lập với chương trình Server 
trên cùng một máy tính chạy chương trình “Server” hoặc một máy tính 
khác trong cùng một mạng. Yêu cầu dịch vụ được chương trình Client’ 
gửi đến máy chủ cung cấp dịch vụ và chương trình ‘Server’ trên máy chủ 
này sẽ đáp ứng các yêu cầu này. Sau khi thực hiện xong các yêu cầu từ 
phía “Client”, “Server” sẽ trờ về trạng thái chờ các yêu cầu khác.

Mô hình Client/Server (2 lớp) vẫn còn nhiều bất cập:
- Mô hình có hiệu quả cao với các ứng dụng nhỏ và số lượng người 

sử dụng hạn chế. Khi nhiều máy khách (Clients) kết nối ư îy nhập vào cơ 
sờ dừ liệu thì năng lực quản lý và xử lý của máy chủ (Server) sẽ bị giảm 
xuống, tốc độ xử lý chậm.

- Nhiều kết nối dữ liệu phải được duy trì.
- Mã nguồn không có khả năng dùng sử dụng lại. Một ứng dụng tồn 

tại trong nhiều khối mã nguồn khác nhau được cài đặt trên máy ỉchách. Vì 
vậy khi có sự ứiay đổi mã nguồn người ta cần phải cài đặt lại trên tất cả 
máy khách, điều này rất khó có thể thực hiện được.

- Không có lớp trung gian điều khiển sự bảo mật và các giao dịch 
giữa máy khách và máy chủ.

Cơ sỏ dữ liệu
Máy tính líni

Hình ỉ. 14: Vi dụ mô hình Client/Server 2 lớp

ỉ.11.5 Mô hình aienưServer nhiều lớp
Trong mô hình ClienưServer nhiều lớp, quá trình xử lý được phân 

tán trên 3 lởp khác nhau với các chức năng riêng biệt. Vì vậy mô hình 
này rất thích hợp cho việc tổ chức hệ thống thông tin trên mạng
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Intemeưlntranet hay trong các mạng cục bộ. Phát triển mô hình 3 lớp sẽ 
khấc phục được một sổ hạn chế cùa mô hình 2 lớp. Các hệ cơ sờ dữ liệu 
được cài đặt trên các máy chủ Web (Web Server) và có thể được truy 
nhập không hạn chế các ứng dụng và sổ lượng người dùng.

Lớp khách (Clients); Chức năng cùa lớp này là cung cấp dịch vụ 
trình bày (Presentation Services). Thực hiện việc giao tiếp giữa người sử 
dụng với lớp giao dịch thông qua trình duyệt Brovvser hay trình ứng dụng 
để thao tác và xử lý dữ liệu. Thông thưcmg giao diện là trình duyệt 
Internet Explorer hay Netscape.

Lớp giao dịch (Business). Lớp giao dịch cung cấp các dịch vụ quản 
trị, tổ chức và khai thác cơ sở dữ liệu. Các thành phần (component) trước 
đây được cài đặt trên lớp khách, nay được cài đặt trên lớp giao dịch. Ví 
dụ, một người sử dụng trên máy khách đặt mua hàng, lớp giao dịch kiểm 
tra mã mặt hàng để quyết định tiếp tục bán hay không bán. Thành phần 
của lớp giao dịch trong mô hình Internet là Web Server và COM+/MTS. 
Công nghệ của Microsoít với Web Server là IIS (Internet Information 
Services) sử dụng ASP để kết nổi Client với COM. Web Server giao tiếp 
với COM+/MTS component qua COM. COM+/MTS component điều khiển 
tất cà giao tiếp với lớp dữ liệu nguồn thông qua ODBC hoặc OLE - DB.

Lớp nguồn dữ liệu (Data Source) cung cấp các dịch vụ tổ chức và 
lưu trữ các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho lớp 
giao dịch. Đặc trưng của lớp này là SQL.

Cơ sở dữ liệu

Máy chủ cơ sỏ dữ liệu

Máy chủ ứng dụng

Hình 1.15: Mô hình khách/chủ nhiều lớp
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1.11.6 Mô hình ngang hàng (Peer-to-Peer)
Trong mô hình ngang hàng tất cả các máy đều là máy chủ đồng 

thời cũng là máy khách. Mỗi một máy trên mạng sẽ chạy cả hai ứng dụng 
Client và Server, thực hiện được bằng cách cài đặt cùng một hệ điều 
hành mạng NOS trên tất cả các máy trong mạng, cho phép cung cẩp các 
nguồn tài nguyên và dịch vụ cho tất cả các máy trên mạng. Các máy trên 
mạng chia sẻ tài nguyên không phụ thuộc vào nhau. Mạng ngang hàng 
thường được tổ chức thành các nhóm làm việc (Workgroup). Mô hình 
này không có quá trình đăng nhập tập trung, nếu đã đăng nhập vào mạng 
có thể sử dụng tất cả tài nguyên trên mạng. Truy cập vào các tài nguyên 
phụ thuộc vào người đã chia sẻ các tài nguyên đó, vì vậy có thể phải biết 
mật khẩu để có thể truy nhập được tới các tài nguyên được chia sẻ.

Sự khác biệt giữa các mô hình ngang hàng và mô hình khách/chủ là 
trong hệ thống ngang hàng, mỗi máy chủ trong mạng thục thi cả hai chức 
năng Client và Server cho tất cả các ứng dụng, vì vậy chi phí đầu tư cho 
mạng ngang hàng tương đối thấp. Tuy nhiên, độ tin cậy không bàng 
mạng chạy ứieo cơ chế khách/chủ đồng thời yêu cầu khả năng xử lý cùa 
các trạm làm việc cao hom. Không như mạng ngang hàng, ưong mô hình 
khách/chủ, dịch vụ mạng chi có thể được cung cấp nếu chương trình 
Server được yêu cầu chạy tì-ên một máy chủ nào đó.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là các hệ thống Client càng ngày 
càng trở nên phức tạp và có thể đóng vai trò như các hệ điều hành. Điều 
này có nghĩa là nguy cơ của các hệ thống Client bị tấn công bởi các 
Hacker mạng càng cao.

Mô hình lai (Hybrid): là sự kết hợp giữa ClienưServer và Peer-to- 
Peer. Phần lớn các mạng máy tính trên thực tể thuộc mô hình này.

1.11.7 Mô hình dựa trên Web
Xét về mô hình thông tin, Web có thể được xem như một tập hợp 

các Client và Server trong mạng Internet sử dụng cùng một ngôn ngừ 
thông tin đỏ là giao thức truyền siêu văn bản (HTTP: Hypertext Transfer 
Protocol). Mô hình này cho phép người sử dụng khai thác được các 
nguồn tài nguyên trên mạng thông qua trình duyệt Web. Mặc dù đây vẫn 
là mô hình dựa trên ClienưServer nhưng mô hình này có khà năng thay 
đổi phương thức cung cấp nguồn thông tin cho người sử dụng.



1.12  MỘT s ố  VÁN ĐÈ C ơ BẢN KHI THIẾT KÉ KIÉN TRÚC MẠNG
Theo quan điểm của người sử dụng, giao thức vận chuyền của 

mạng cung cấp các dịch vụ tại các điểm truy nhập dịch vụ mạng, ký hiệu 
N_SAP. Người sừ dụng chi quan tâm đến các dịch vụ được cung cấp như 
trong các mạng đơn LAN, MAN hoặc WAN. Vì vậy cần xem xét các vấn 
đề sau:

1.12.1 Các dịch vụ mạng
Trong mạng LAN, tốc độ truyền cao, thời gian trễ nhỏ, nên thường 

sử dụng cho các dịch vụ không liên kết (Connectionless). Vì vậy các 
mạng LAN cục bộ được xây dựng trên cơ sờ sử dụng các giao thức 
không liên kết. Ngược lại, trong các mạng WAN, tốc độ truyền dữ liệu 
nhỏ và thời gian trễ lớn nên các giao thức kết nổi mạng phức tạp hơn, 
thường được sử dụng cho các dịch vụ hướng liên kết (Connection- 
Oriented). Khi người sử dụng kết nối tới các mạng khác trên Internet, 
một trong quyết định đầu tiên phải lựa chọn loại dịch vụ mạng hướng 
liên kết hay không liên kết được sừ dụng trong giao thức giao tiếp tại mỗi 
hệ thống cuối.

1.12.2 Địa chỉ
Khi một thực thể được kết nối vào hệ thống thì nó được nhận dạng 

duy nhất ưong toàn mạng bằng một địa chi truy nhập dịch vụ mạng N_SAP 
và một địa chi vật lý, xác định vị trị tồn tại của thực thể đó. Địa chì vật lý 
có tác dụng nhận dạng các thực thể, phụ thuộc vào cấu trúc của mạng.

1.12.3 Định tuyến
Định tuyến là một chức năng rất quan trọng của lớp mạng. Khi các 

gói dữ liệu muốn chuyển qua lại giữa hai thiết bị đầu cuối kểt nổi vào hai 
mạng khác nhau thì chúng phải được chuyển qua các thiết bị kết nối 
trung gian. Định tuyến tức là tìm đường đi tối ưu nhất theo một tiêu chí 
nào đó từ node nguồn đến node đích.

1.12.4 Chất lượng của dịch vụ
Mồi một dịch vụ được mạng cung cấp có các tham số chất lượng 

QoS (Quality of Service). Các tham sổ này có thể là trễ truyền dẫn, mức 
iru tiên, mức độ bảo vệ, giới hạn về giá... Với các dịch vụ hướng liên kết
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thì các tham sổ được hai thực thể sử dụng dịch vụ mạng thoả thuận trưỏc 
khi thiết lập trao đổi thông tin. Với các dịch vụ không liên kết thì đổi 
tượng sử dụng dịch vụ mạng phải biết trước tham số chất lượng dịch vụ 
mà mạng có thể cung cấp.

1.12.5 Kích thước tối đa của gói dữ liệu
Trong các mạng khác nhau thì qui định về kích thước tối đa cùa gói 

tin cũng khác nhau, phụ thuộc vào các yếu tổ tỉ lệ bit lồi. Neu ti lệ bit lồi 
càng cao thì kích thước tối đa cùa gỏi tin càng nhò. Kích thước gỏi tin 
càng lớn thì thời gian xử lí tại các node nhiều hơn. Trề truyền dẫn cùng 
lớn hơn và nếu kích thước gói tin càng nhỏ thì kích thuớc bộ nhớ đệm 
yêu cầu tại các node càng nhỏ. Kích thước gói tin càng nhò thì số gói tin 
trong một thông điệp lớn nên sổ lượng bit chèn vào phần mào đầu 
(Header) càng lớn. Như vậy kích thước cùa mỗi mạng khác nhau Ihì các 
thực thể phân chia và tái hợp, sắp xếp cũng khác nhau. Kích thước tối đa 
gói tin có mối quan hệ với thời gian truyền. Ví dụ như trong hình 1.16, 
giả sử cần truyền từ A đến B qua các node trung gian a và b, một thông 
điệp có độ dài 40byte và mỗi gói tin chứa 3byte thông tin điều khiển, 
được đặt ở đầu mỗi gói tin và được xem như là mào đầu. Nếu toàn bộ 
thông điệp được truyền đi như là một gói tin gồm 43byte (3byte Header 
và 40byte dữ liệu), khi đó gói tin được truyền từ A tới node a, node a 
nhận gói tin, node a ttaiyền đến node b, node b truyền đến B. Nểu bỏ qua 
thời gian chuyển mạch tại các node, tổng thời gian truyền gói tin 43byte 
từ A đến B qua các node ưung gian ứ và 6 sẽ là 129byte-times (43byte * 3).

Giả sử thông điệp 40byte được chia thành hai gói tin, mỗi gói bao 
gồm 20byte dữ liệu và 3byte ứiông tin điều khiển. Trong trường hợp này, 
một node có thể bắt đầu truyền gói tin đầu tiên ngay khi nó đến từ A, 
không cần đợi gói tin thứ hai. Do có chồng lẩn trong truyền dẫn nên tổng 
thời gian truyền dẫn giảm xuống còn 92byte-times. Bằng cách chia nhỏ 
gói tin tíiành 5 gỏi, mỗi node trung gian có thể bắt đầu truyền sớm và tiết 
kiệm thời gian nhiều hcm, với tổng cộng 77byte-times truyền dẫn. Nếu 
chia thông điệp thành 1 0 gói tin nhò, tổng cộng thời gian là 94byte-times.

Tuy nhiên quá trình sử dụng các gỏi tin nhò hơn và nhiều hơn làm 
gia tăng độ trễ, bởi vì mồi gói tin chứa một lượng Header cố định. Càng
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nhiều gói tin nghĩa là càng nhiều Header. Trong ví dụ trên chưa quan tâm 
đến độ trễ xếp hàng và xử lý tại mồi node. Độ trề càng lớn khi có nhiều 
gỏi tin được xử lý cho mỗi thông điệp. Nếu quá trình chia quá nhiều gói 
tin nhỏ mà mỗi một gói đều chứa Header thì tổng thời gian cũng không 
phải là nhỏ nhất. Vì vậy cần phải tính toán sao cho kích cỡ gói tin tối 
ưu là một trong những vấn đề quan trọng trong thiết kế và cài đặt mạng 
máy tính.

1 gói tin 2 gói tin 5 gói tin 10 gói tin

Ị

I
1 ỉ
i : 

'i i i

—

ỉ ỉ
! I ỉ  I

A _ a _ b _ B A _ a _ b _ B A__a __b __B A _ a _ b _ B

Hình ỉ. 16: Mối quan hệ giữa kích thước gói tin và thời gian truyền dẫn

1.12.6 Điều khiển luồng và tắc nghẽn dữ liệu
Trong liên mạng, các dịch vụ liên kết khi node nguồn gửi một gói 

lin đến node đích, nó phải chừ mộl gói thông điệp nhận chắc chắn quá 
trình gừi không bị lồi, đây là cơ chế điều khiển luồng. Với mạng không 
liên kểt thì không có một thông tin điều khiển luồng nào được kết hợp 
vào các gói tin. Khi lưu lượng các gói tin truyền đến đích vượt quá khả 
năng xừ lý của nó ihì hiện tượng ntỉhẽn xảy ra. Tại các node phải có cơ 
chế phát hiện ỉchả năng nghẽn để thông điệp lại các node giảm tốc độ truyền.

1.12.7 Thông điệp báo lỗi
Ngoài các gói dừ liệu cùa người sử dụng cần truyền, trên mạng còn 

có các gói tin thông điệp (Message packet) báo lỗi thông báo cho các 
thực Ihể biết trạng thái cùa mạng hay kết quà của sự truyền dữ liệu bị lỗi 
hay không bị lồi.



1.13 ĐÁNH GIÁ Độ TIN CẬY CỦA MẠNG
Khi thiết kế mạng, dù là mạng cục bộ LAN, hay mạng diện rộng 

WAN, người thiết kế sẽ phải sử dụng một tập hợp các thiết bị mạng 
(chuyển mạch, bộ chuyển tiếp, node mạng, máy đầu cuối,...) và đườiig 
truyền đã biết trước các tính năng kỹ thuật của chủng, vấn đề đặt ra là 
phải kết hợp các thành phần đó sao cho đáp ứng được toàn bộ các yêu 
cầu trao đổi thông tin với chi phí thấp nhất. Đó chính là vấn đề tối uu hoá 
mạng. Với một giới hạn cho trước, các tham sổ chính đối với tối iru 
mạng là thông lượng, độ trễ và độ tin cậy.

1.13.Ỉ Xác suất - công cụ toán học
Xác suất là công cụ toán học để tính hiệu suất hoạt động cùa mang, 

Khi một số thiết bị giống nhau làm việc dưới những điều kiện tương tự 
nhau thì chúng lại rất có thể gặp sự cổ tại những thời điểm khác nhau, 
bởi vậy có thể sử dụng lý thuyết xác suất để mô tả các sự cổ.

1.13.2 Hoạt động đạt yêu cầu (hiệu suất)
Hiệu suất của mạng được thể hiện thông qua một tổ hợp các yếu tố 

định tính và định lượng liên quan đến các chức năng mà hệ thống phải 
đảm nhiệm. Thường là các tính năng kỳ thuật của hệ thống như tỷ suất 
lỗi, thông lượng, độ trễ... Thời gian hiển nhiên là một trong những yếu tố 
không thể thiếu được để đo độ tin cậy bời vì ta cần xác định trước được 
xác suất một hệ thống đang ở trạng thái hoạt động tại các thời điểm nhất 
định khi ta muốn sừ dụng hệ thống.

1.13.3 Độ tin cậy của mạng
Độ tin cậy của mạng có thể được xem xét theo quan điểm vĩ mô 

dựa trên độ kết nổi hình học (Topology) của mạng, hoặc theo quan điểm 
vi mô dựa trên tỳ suất hỏng đường truyền hoặc thiết bị node, cùng với 
thời gian trung bình cần thiết để khắc phục các sự cố đó. Độ tin cậy cùa 
mạng là xác suất mà một mạng hay một thành phần của nó hoạt động đạt 
yêu cầu trong một khoảng thời gian cho trước và dưới những điều kiện 
làm viêc xác đinh.
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CÂU HỎI TRẢC NGHIỆM:

1 . Hãy chọn câu đúng nhất về định nghĩa mạng máy tính:
A. Tập các máy tính kết nối với nhau bằng đường truyền vật lý
B. Tập các máy tính kết nổi vói nhau và hoạt động tuân theo tập giao 

thức
c. Tập các máy tính kết nổi với nhau bằng các đường truyền vật lý và 

hoạt động theo một kiến trúc mạng xác định.

2. Mục tiêu kết nối mạng máy tính:
A. Chia sẻ tài nguyên mạng, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng 

cách
B. Chia sè phần cứng, phần mềm, nâng cao độ tin cậy, chinh phục 

khoảng cách
c. Chia sẻ thông tin, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách
D. Cung cấp các dịch vụ mạng đa dạng, chia sẻ tài nguyên, nâng cao 

độ tin cậy, chinh phục khoảng cách và giảm bớt các chi phí về 
đầu tư.

3. Các xu hướng phát triển dịch vụ mạng máy tính:
A. Cung cấp các dịch vụ truy nhập vào các nguồn thông tin ở xa
B. Phát triển các dịch vụ tưoíng tác giữa người với người trên phạm vi 

diện rộng
c. Xu hướng phát triển các dịch vụ giải trí trực tuyến (Online) hiện đại
D. Cả 3 câu trên.

4. Mạng có cấu trúc điểm - điểm (Point-to-Point) là:
A. Mạng lưu và gửi tiếp (Store - and - Ponvard)
B. Nổi từng cặp node lại với nhau theo một hình học xác định
c. Các node tmng gian: tiếp nhận, lưu trữ tạm thời và gửi tiếp thông tin.

5. Nhược điểm cùa mạng có cẩu trúc điểm - điểm là:
A. Khả năng xung đột thông tin (Collision) thấp
B. Hiệu suất sừ dụng đưòmg truyền thấp, chiếm dụng nhiều tài nguyên
c. Độ trễ lớn. tốn nhiều thời gian để thiết lập đưòmg truvền và xử lý

tại các node
I). 'l oc độ trao dôi thònu tin thấp.
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6. Đặc trung của mạng quảng bá (Point to Multipoint, Broadcasting):
A. Tất cả các node cùng truy nhập chung trên một đường truyền vật lý
B. Nối từng cặp node lại với nhau theo một hình học xác định
c. Các node trung gian; tiếp nhận, lưu tìiĩr tạm Uiời và gửi tiếp thông tin.

7. Chức năng giao thức;
A. Đóng gói, phân đoạn và hợp lại
B. Điều khiển liên kết và giám sát
c . Điều khiển lưu lượng và điều khiển lỗi
D. Đồng bộ hoá và địa chi hoá
E. Tất cả các khẳng định trên.

8. Đặc trưng cơ bản của đường truyền:
A. Băng thông (Bandvvidth) B. Thông lượng (Throughput)
c . Suy hao (Attenuation) D. Tốc độ truyền dẫn.

9. Mạng cục bộ LAN (Local Area Netvvorks);
A. Quy mô của mạng nhỏ, phạm vi khoảng vài km
B. Công nghệ truyền dẫn sử dụng thường là quảng bá (Broadcast) 
c . Tốc độ truyền dừ liệu cao, từ lO-ỉ-lOOMbiưs đến hàng trăm Gbiưs
D. Thời gian trễ cỡ lO^s, độ tin cậy cao, tỷ sổ lồi bit từ 10 '* đến 10‘"
E. Cấu trúc tôpô của mạng đa dạng
F. Tất cả các khẳng định trên.

10. Đặc trưng cơ bàn của một mạng WAN:
A. Hoạt động trên phạm vi một quốc gia hoặc trên toàn cầu
B. Tốc độ truyền dữ liệu thấp so với mạng cục bộ 
c . Lỗi truyền cao
D. Tất cả các khẳng định trên.

11. Lợi ích khi kết nổi liên mạng:
A. Giảm lưu thông trên mạng
B. Tối ưu hoá hiệu năng
c. Đom giản hoá việc quản trị mạng
D. Hiệu quà hơn so với mạng WAN có phạm vi hoạt độna lớn.
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12. Mạng chuyển mạch kênh (Circuit Svvitched Netvvorks):
A. Thiết lập kết nối vật lý giữa 2 thực thể, duy trì kết nổi trong quá 

ưình trao đổi thông tin và giải phóng kết nối khi truyền xong dữ liệu
B. Thiết lập kết nối logic giữa 2 thực thể, duy trì kết nổi trong quá trình 

trao đổi thông tin và giải phóng kết nối khi truyền xong dừ liệu
c. Truyền dữ liệu giữa 2 thực thể.

13. Khẳng định đúng nhất trong mạng chuyển mạch gói (Packet Switched 
Networks):

A. Gói tin lưu chuyển trên các kết nối logic
B. Gói tin lưu chuyển trên các kết nối vật lý 
c. Gói tin lưu chuyển độc lập hướng đích
D. Các gói tin lưu chuyển hướng đích độc lập và trên một đưòmg có 

thể chia sẻ cho nhiều gói tin.

14. Độ dài gói tin cực đại MTU (Maximum Transfer Unit):
A. Trong các mạng khác nhau là khác nhau
B. Trong các mạng khác nhau là như nhau
c. Trong các mạng không quan tâm đến độ dài gói tin.

15. Hãy chọn những khẳng định đúng sau:
A. Kỹ thuật datagram sử dụng trong các mạng không liên kết
B. Kỹ thuật datagram sừ dụng trong các mạng hướng liên kết 

(Connection- Oriented). Kỳ thuật datagram sừ dụng trong các mạng 
chuyển mạch kênh

c. Kỹ thuật datagram sừ đụng trong các mạng chuyển gói X.25.

16. Hãy chọn những khẳng định đúng sau:
A. Kỹ thuật kênh ảo v c  (Virtual Circuit) sử dụng trong các mạng 

không liên kết
B. Kỹ thuật kênh ảo v c  sừ dụng trong các mạng hướng liên kết
c . Kỹ thuật kênh ảo v c  sử dụng trong các mạng chuyển mạch kênh 
D. Kỳ Ihuật kênh ảo v c  sử dụng trong các mạng chuyển gói X.25.



CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Hãy trình bày mục tiêu và ứng dụng mạng máy tính?

2. Hãy phát biểu các lợi ích khi nối máy tính thành mạng?

3. Hãy trình bày tổng quát về xu hướng phát triển các dịch vụ mạng?

4. Hiểu thế nào là mạng máy tính. Hãy trình bày tóm tẳt chức năng các 
thành phần chủ yếu của một mạng máy tính?

5. Hãy trình bày khái quát về các đặc trưng cơ bản cùa đường truyền: 
Băng thông (bandwidth), thông lượng (throughput) và suy hao 
(attenuation)?

6. Khái quát các đặc trưng cơ bản của các phương tiện truyền: Cáp đồng 
trục, cáp xoắn đôi, cáp sợi quang?

7. Hãy trình bày cấu trúc kiểu điểm - điểm (Point-to-Point)?

8. Trong kỹ thuật chuyển mạch kênh, vai trò địa chi như thế nào?

9. Hãy trình bày kiểu quảng bá (Point to Multipoint, Broadcast)?

10. Trình bày ưu, nhược điểm các phương thức quảng bá tĩnh và động?

11. Những khác biệt cơ bản giữa kiểu điểm - điểm và quàng bá?

12. Hiểu thế nào là giao thức, vai trò của giao thức trong truyền thông?

13. Trình bày các chức năng của giao thức?

14. Trình bày mạng cục bộ LAN và các đặc trưng cơ bàn của nó?

15. Hãy trình bày cấu trúc mạng hình Bus, hình vòng và hình sao?

16. Sự khác nhau cơ bản giữa mạng hình Bus và mạng hình vòng?

17. Hãy trình bày những đặc trưng cơ bản cùa các mạng LAN không dây?

18. Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Netvvorks) và đặc tìimg cơ bản?

19. Mạng diện rộng WAN và những đặc trưng cơ bản của nó?

20. Hiểu thế nào là liên mạng (Intemetvvorking). Mạng WAN có là một 
liên mạng không?

21. Chức năng của các thiết bị kết nổi liên mạng?

22. Hub có phải là thiết bị kết nổi liên mạng?
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23. Chức năng cùa bộ định tuyến (Router). Có thể thay thế Hub trong kết
nổi liên mạng không. Ví dụ minh họa?

24. Hiểu thế nào là dịch vụ hướng liên kết (Connection - Oriented) và 
không liên kết (Connectionless). Hãy cho ví dụ minh họa?

25. Nguyên tẳc hoạt động cùa mạng chuyển mạch kênh?

26. Trình bày ưu, nhược điểm cù ỉ kv thuật chuyển mạch kênh?

27. Trình bày nguyên tắc hoạt động của mạng chuyển mạch gói?

28. Vì sao nói kỹ thuật chuyển mạch gỏi có hiệu suất kênh truyền cao, tại 
sao?

29. ưu nhược điểm của kỹ thuật chuyển nạch gói?

30. Tại sao lại nói mạng chuyển mạch gói là mạng X.25?

31. Kỹ thuật chuyển mạch gói nhiều ưu điểm hơn kỹ thuật chuyển mạch 
kênh có đúng không?

32. Trình bày phưorng thức Datagram?

33. Trình bày phương thức kênh ảo v c  (Virtual Circuit)?

34. So sánh ưu, nhược của phưong pháp kênh ảo và Datagram?

35. Phương thức kênh ảo và chuyển mạch kênh khác nhau, giống nhau 
như thế nào?

36. Vì sao mạng chuyển mạch gói có tốc độ trao đổi Ihông tin nhanh hơn 
tốc độ trao đổi thông tin trong mạch chuyển mạch tin báo?

37. Trình bày mối quan hệ giữa kích thước gói tin và thời gian truyền dẫn?

38. Hiểu thế nào là cấu trúc mạng khách/chù, ngang hàng?



KIẾN TRÚC MẠNG VÀ MÔ HỈNH OSI

Mô hình kết nối các hệ thống mở OSI (Open System Interconnection) 
được Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO (International Standards 
Organization) nghiên cứu vào những năm 1971 với các mục tiêu nhằm 
nổi kết các sản phẩm cùa các hãng sản xuất khác nhau. Mô hình OSI là 
giải pháp cho vấn đề tniyền thông giữa các máy tính và được thiết kế 
theo quan điểm có cấu trúc đa tầng. Các tầng chồng lên nhau, gọi là 
chồng giao thức. Giữa các tầng kề nhau có mối quan hệ xác định, gọi là 
các dịch vụ và mối quan hệ giữa các đồng tầng được gọi là giao thírc 
tầng. Tập các tầng, giao thức tầng và các dịch vụ... được gọi là kiến tnk  
mạng. Theo một nghĩa nào đó, mô hình OSI là một loại tiêu chuẩn của 
các chuẩn. Nội dung của chương bao gồm các nội dung sau:

• Các tổ chức chuẩn hóa mạng

• Mô hình kiến trúc đa tầng và các quy tắc phân tầng

• Mô hình kết nổi các hệ thống mở OSI

• Những vấn đề cơ bản thiết kể mô hình kiến trúc

• Đánh giá độ tin cậy của mạng

• Một số mô hình kiến trúc chuẩn.

2.1 CÁC T ỏ CHỨC TIÊU CHUẨN HÓA MẠNG MÁY TÍNH

2.1.1 Cơ sở xuất hiện kiến trúc đa tầng
Mạng máy tính phát triển từ hệ thống xử lý tập trung, phụ tíiuộc 

vào quá trình xử lý của các máy chủ, cho đến các tiến trình xử lý các ứng 
dụng tương tác, không tập trung, phân tán bởi nhiều máy chủ được liên 
kết lại với nhau. Để có thể cung cấp các dịch vụ cho các thành phần cùa 
mạng, các thực thể phải có khả năng truyền thông với nhau, ngoài các 
phương tiện truyền vật lý, các tiến trình truyền thông duy trì và bảo đảm



cho mọi hoạt động của mạng. Các hãng sản xuất khác nhau thiết kế các 
hệ thống kiến trúc mạng khác nhau, dẫn đến sự không tương thích của 
các hệ thống. Yêu cầu về thu thập, lưu trừ, xử lý và trao đổi thông tin của 
xã hội ngày tăng, sự khác biệt về kiến trúc mạng đă gây trờ ngại cho 
người sử dụng khi kết nối liên mạng, ảnh hường mạnh đến sức sản xuất 
và tiêu thụ các sản phẩm về mạng, cần xây dựng mô hình chuẩn làm cơ 
sờ cho các nhà nghiên cứu và thiết kế mạng tạo ra các sản phẩm mở về 
mạng, tạo điều kiện cho việc phát triển và sừ dụng mạng. Vì vậy các tổ 
chức tiêu chuẩn quốc tế đã ra đời. Các nhà sản xuất đã có tiếng nói chung 
cho các sản phẩm của họ, đó là các chuẩn, các khuyến nghị quy định 
thiết kế và sản xuất các sản phẩm mạng.

2.1.2 Các tổ chức tiêu chuẩn
ISO (International Standards Organization): Tổ chức Tiêu chuẩn 

quốc tế hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, chia thành nhiều 
ban kỹ thuật - Technical Commitee - ký hiệu là TC, trong đó ban TC97 
đàm nhận việc nghiên cứu chuẩn hoá xù lý thông tin. Các sản phẩm của 
nó gọi là các chuẩn - Standard - Mô hình OSI là sản phẩm điển hình của 
tổ chức này.

CCITT {International Telegraph and Telephone Consultative 
Committee): ủy ban Tư vấn Điện tín và Điện thoại quốc tế nay là Liên 
minh Viễn thông quốc tế ITU (International Telecommunication Union). 
Là tổ chức bao gồm các cơ quan Truyền thông của các nước. Hoạt động 
của dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Các sản phẩm được gọi là các 
khuyến nghị (Recommendation):

- Khuyến nghị loại V\ Tập các tiêu chuẩn về truyền dừ liệu bằng 
modem: V.21 tốc độ 300biưs! V.32 tốc độ 9.600 - I4.400biưs, V.90, 
V.92 cho tốc độ 56kbiưs.

- Khuyến nghị loại X: Tập các tiêu chuẩn liên quan đến mạng 
truyền số liệu. Ọuy định các thủ tục giao diện người sử dụng và giao diện 
mạng:X.21,X.25l..

- Khuyến nghị loại ỉ: Các tiêu chuẩn liên quan đến mạng ISDN

IEEE (Institute o f Eỉectronical and Electronic Engineers): Viện Kỹ 
sư điện và điện tử. Tập các thù tục tầng vật lý.
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2.2 MÔ HÌNH KIÉN TRÚC ĐA TÀNG
Các mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm cỏ cấu 

trúc đa tầng. Mỗi một thành phần của mạng được xem như một hệ thống 
gồm nhiều tầng và mồi một tầng bao gồm một số chức năng truyền 
thông. Các tầng đuợc chồng lên nhau (chồng giao thức), số lượng \’à 
chức năng của các tầng phụ thuộc vào các nhà sản xuất và thiết kế. Tuy 
nhiên quan điểm chung là trong mỗi tầng có nhiều thực thể (các tiến 
trình) thực hiện một số chức năng nhằm cung cấp một số dịch vụ, thù tục 
cho các thực thể tầng trên hoạt động.

Bộ giao thức gồm một tập các giao thức xếp chồng, tương thích, 
kết hợp với nhau để thực hiện một tiến trình truyền thông hoàn chinh, 
được cài đặt và thực thi trên một máy tính cụ thể. Mồi tầng cung cấp một 
sổ dịch vụ cho các hoạt động của tầng trên kế tiếp. Hai máy tính có thể 
truyền thông với nhau, hai máy đó phải đang thực hiện các bộ giao thức 
giống nhau, hoặc tương thích với nhau. Mỗi một tầng trong bộ giao thức 
của máy này phải tương tác với tầng tương ứng của máy kia. Nếu các bộ 
giao thức trên các máy tưoTìg thích nhau, các kiểu máy tính khác nhau 
cũng thực hiện được truyền thông với nhau.

2.2.1 Các quy tắc phân tầng
Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế ISO quy định các quy tắc sừ dụng 

trong quá trình xây dựng mô hình kết nổi các hệ thống mở OSI:

- Không định nghĩa quá nhiều tầng, số lượng tầng, vai trò và chức 
năng của các tầng trong mồi một hệ thống của mạng là như nhau. Không 
quá phức tạp khi xác định và ghép nối các tầng. Chức năng các tầng độc 
lập với nhau và có tính mờ.

- Trong mỗi một hệ thống, cần xác định rõ mối quan hệ giữa các 
tầng kề nhau, gọi là giao diện tầng (Interface). Mối quan hệ này quy định 
những thao tác và dịch vụ cơ bản mà tầng kề dưới cung cấp cho tầng kề 
trên và số các tương tác qua lại giữa hai tầng kề nhau là nhỏ nhất.

- Xác định mối quan hệ giữa các đồng tầng với nhau để thống nhất 
về các phương thức hoạt động trong quá trình truyền thông, gọi là giao 
thức tầng. Mối quan hệ đó là tập các quy tắc và các thoả thuận trong hội 
ứioại giữa các hệ thống truyền thông về cách thức thực hiện tìoiyền thông.
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- Dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ i của hệ thống 
phát sang tầng thứ i của hệ thống nhận (trừ tầng thấp nhất - tầng vật lý) 
mà được chuyển từ tầng cao xuống tầng thấp nhất bên hệ thống phát và 
qua đường truyền vật lý, dừ liệu là chuồi bit không cấu trúc được truyền 
sang tầng thấp nhất cùa hệ thống nhận và từ đó dừ liệu được chuyển 
ngược lên các tầng trên. Giữa các đồng tầng xác định liên kết logic, giữa 
các tầng thấp nhất có liên kết vậl lý.

Như vậy mỗi một tầng có hai quan hệ: quan hệ theo chiều ngang và 
quan hệ theo chiều dọc. sổ lượng các tầng và các giao thức tầng được gọi 
là kiến trúc mạng (Network architecture).

Quan hệ theo chiểu ngang phản ánh sự hoạt động của các đồng 
tầng. Các đồng tầng trước khi trao đổi thông tin với nhau phải bắt tay, 
hội thoại và thỏa thuận với nhau bàng các tham số của các giao thức (hay 
là thù lục), được gọi là giao thức tầng.

Quơn hệ theo chiều dọc là quan hệ giữa các tầng kề nhau trong 
cùng một hệ thống. Giữa chúng tồn tại giao diện xác định các thao tác 
nguyên thủy và các dịch vụ tầng dưới cung cấp cho tầng trên. Được gọi 
là giao diện tầng.

Trong mỗi tầng có một hoặc nhiều thực thể (Entity) hoạt động. Các 
thực thể có ửìể là tiến trình (Process) trong một hệ đa xử lý, hoặc có thể 
là một chương trình con... Chúng thực hiện các chức năng của tầng N và 
giao thức truyền thông với các thực thể đồng tầng trong các hệ thống 
khác. Ký hiệu N Entity là ihực thể tầng N.

Các thực thể truyền thông với các thực thể tầng trên nó và các thực 
thể tàng dưới nó thông qua các điểm truy nhập dịch vụ trên các giao diện 
SAP (Service Access Point). Các thực thể phải biết nó cung cấp những 
dịch vụ gì cho các hoạt động của các thực thể tầng trên kề nó và các hoạt 
động truyền thông của nó được sừ dụng những dịch vụ gì do các thực thể 
tầng kề dưới nó cung cấp thông qua các lời gọi hàm qua các điểm truy 
nhập SAP trên giao điện các tầng.

Khi mô tả hoạt động của bất kỳ giao thức nào trong mô hình OSI, 
cần phải phân biệt được các dịch vụ cung cấp bởi tầng kề dưới, hoạt 
động bên trong của tầng và các dịch vụ mà nó khai thác. Điều này quan
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trọng vì khi đỏ mới có thể định nghĩa được chức năng của mỗi một tầng
trong mối quan hệ với các tầng khác. Sự tách biệt giữa các tầng giúp cho
việc bổ sung, sửa đổi chúc năng của giao ứiức tầng mà không ảnh hường 
đến hoạt động của các tầng khác.

Hệ thống A Hệ thống B
I— —-— - — 1 Giao ữiức tầng N I---------  --------- 1

Tầng N — — . ^ . . - ^ 1  Tầng N

Giao diện I Ặ
tầng N/N-1 j ị

I .--------1 Giao thức táng N -1 p — — *--------- 1
I Tầng N -1  ----------------------------- --------------------►] Tầng N -1 I

• !
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I— —*------------------------------------------------------------------- 1 Giao Uiíic tầng 2  I---------  ---------
I Tầng 2 ựẵ' ■' .................. ......................... ^  Táng 2

Giao diện i  \
tắng2/1 • •

—7— —̂ I Giao thúc tầng 1 I— — *—
Tầng 1 ------------------------------------------------ •» [ Tầng 1

J Đường truyền vật lý ỉ; ĐUOng truyen vạt lý ;

Hình 2.1: Mô hình kiến trúc phân tầng

2.2.2 Liiu duỊỊ^B tbêng tin trong kiến trúc đa tầns
Hình 2 2  là một ví dụ minh hoạ cho sự lưu chuyển thông tin trong 

mạng tính ikét nổi giữa 2 hệ thống A và B gồm N=5 tầng. Giả sử 
trên hệ thống A, máy phát (máy nguồn), một thông điệp M được tạo ra 
bởi quá trình thực hiện ứng dụng trên tầng 5 và gửi xuống tầng 4 qua các 
các điểm Uwy nhập SAP trên giao điện 5/4 để truyền. Tầng 4 ứìêm một 
tiêu đề (Header) H4 vào trước thông điệp để nhận dạng thông điệp và đưa 
kết quả xuống tầng 3 qua các các điểm truy nhập SAP trên giao diện 4/3. 
Tiêu đề bao gồm thông tin điều khiển, chẳng hạn như sổ thứ tự, để cho 
phép tầng 4 ờ hệ thống B, máy nhận, giao thông điệp đến đúng nơi nếu 
các tầng thấp hơn không duy trì được trình tự. Đối với một vài tầng, các 
tiêu đề có thể chứa kích thước, thời gian và các trường điều khiển khác. 
Giả sử, tầng 3 chi tìiực hiện các chức năng truyền thông củạ nó theo quy 
định giới hạn về kích cỡ gói tin, nên trước khi chuyển thông tin xuống 
tầng 2, nó phải chia thông điệp từ tầng 4 chuyển xuống thành các gói nhò 
hom M ị  và M2 và thêm một tiêu đề H3 của tầng 3 cho mỗi gói. Tầng 3 sẽ 
quyết định sẽ chọn đường đi đến đích cho dữ liệu và gửi các gói xuống 
tầng 2 qua các các điểm truy nhập SAP trên giao diện 3/2. Tầng 2 không
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chì ứiêm Header H2 vào phần đầu mồi một gói tin mà còn thêm thông tin 
đảnh dấu T2 rồi gửi kết quả xuống tầng 1 qua các các điểm truy nhập 
SAP trên giao diện 2/1 cho đường truyền vật lý. Trên hệ thống B, bên 
nhận (máy đích), dừ liệu được chuyển ngược lên theo tuần tự từ tầng 1 
cho đến tầng 5 thông qua các giao diện các tầng. Tại các tầng, nhờ giao 
thức tầng và dịch vụ tầng dưới cung cấp cho tầng trên qua các giao diện 
tầng, nó tách bỏ các thông tin điều khiển, không có Header của tầng dưới 
được chuyển lên tầng trên. Trong tầng 5 dữ liệu M đã được khôi phục trở 
lại. Ví dụ trước khi chuyển các gói tin từ tầng 2 lên tầng 3, tầng 2 phải 
tước bỏ thông tin điều khiển H3 và nhập Mị và M2 thành M, giữ nguyên 
thông tin điều khiển H4. Tầng 2 chuyển gỏi tin H4M lên tầng 3 qua các 
điểm SAP trên giao diện 3/2.

Hệ thống A Hệ thống B
Giao thức tầng 5 r

(5)

(4)

(3)

M <

H4 m | Giao thức tầng 4

(1)

H3I H4 M, H 3 ] h , | m 2 ^ ---------------- - H H s I h l4|M,|  | H 3[h , , | M 2
1 '
1 1 r Giao thức táng 2

i i

|H2|H3|H4|M,|T2 H2|H3|H ,|M 2|T2 ^ .-> |H 2|H3|H4 | ^ | T 2 | IH2IH3

-  ỉ _  . 1  ..
Đường truyền vật lý

Hình 2.2: Ví dụ về lưu chuyển thông tin

2.2.3 Nguyên tắc truyền thông đồng tầng
Phát sinh đưòmg truyền của một thông điệp (Message) từ tầng giao 

vận (Transport Layer). Thông điệp được chuyển dọc xuống chồng giao 
thức bên phát, thông qua đường truyền vật lý, thông điệp lại được chuyển 
ngược lên theo chiều dọc chồng giao thức bên nhận. Và nếu tầng giao 
vận trong hệ thống nhận hiểu được các giao thức giao vận trong máy gửi 
khi đó thông điệp được bàn giao giữa máy gửi và máy nhận. Như vậy để 
truyền thông cùng tầng, thông điệp khi chuyển dọc xuống qua từng tầng 
sẽ được bổ sung thêm vào phần đầu thông điệp bằng thông tin điều khiển 
cùa tầng (Header). Và khi thông điệp được chuyển lên theo dọc chồng
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giao thức bên nhận, các thông tin điều khiển được gỡ bỏ qua các tầng. 
Việc thêm Header vào đầu các thông điệp khi đi qua mỗi tầng trong qiiá 
trình truyền dữ liệu được gọi là đóng gói (Encapsulation). Quá irình nhận 
dữ liệu sẽ diễn ra theo chiều ngược lại, khi thông tin qua các tầng, thông 
điệp sẽ tách thông tin điều khiển thuộc nó trước khi chuyển dữ liệu lên 
tầng trên.

Đơn vị dừ liệu được sử dụng trong các tầng bao gồm:
- Thông tin điểu khiển giao thức PCI (Protocol Control Information): 

Thông tin được thêm vào đầu các gói tin trong quá trình hoạt động truyền 
thông của các thực thể. Ký hiệu N_PCI là thông tin điều khiển giao thức 
của tầng N.

- Đom vị dừ liệu dịch vụ SDU (Service Data Unìt): Là đơn vị dừ 
liệu truyền thông giữa các tầng kề nhau. Ký hiệu N_SDU là đơn vị dữ 
liệu truyền từ tầng (N+1) xuống tầng N chưa thêm thông tin điều khiển.

- Đơtì vị dữ liệu giao thức PDU (Protocoỉ Data lỉnit): Đon vị dữ 
liệu giao thức tầng. Ky hiệu PDƯ = PCI + SDƯ, nghĩa là gói tin PDU 
bao gồm thông tin điều khiển PCI được thêm vào đầu đơn vị dữ liệu dịch 
vụ SDƯ.

Dữ liéu Tầng ứng dung Tầng ứng đung Dữ lièu
Dữ liệu Ha Tầng ừình diễn Tầng trình diễn Oữ liệu Ha

DữliệuHpHA Tấng phíèn Tầng phièn Dữ liệu HpH*
Dữ liệu HsHpH* Tẩng giao vận Tẩng giao vận Dữ liệu HsHpH*

Dữ liêu HrHsHpH* Tẳng mạng Tầng mạng Dữ liệu HtHsHpH*
Dữ liệu HnHt Hs HpH* Tẩng liên két dữ liêu Tầng liên kết dữ liệu Dữ liệu

11001110101010101 Tẩng vật lỷ Tẳng vât lý 110011101010101

a 1100111010101011110100110 ■a
Tầng

ửng dụng 
Trình diễn 
Phiên 
Giao vận 
Mạng
Liên kết dữ liệu 
Vật lý

Ha

Hp
Hs
Ht

Hn

Hd

Tiéu để

Tiêu đề tầng ứhg dụng 
Tiêu đề tầng trình diẻn 
Tiêu đề tầng phỉên 
Tiêu đề ỉẩng giao vận 
Tiêu đé tầng mạng 
Tiêu để tầng ỉiên kết dữ liệu 
Tiêu đề tầng vật ỉý

Tồn dữlỉộu
Thông điệp và gói

Gói
Gói
Datagram, đoạn và gói 
Datagram và gói 
Khung và gói 
Bit

Hình 2.3: Bố sung phần đầu thông báo và tên dữ liệu sừ dụng



2.2.4 Giao diện tầng, quan hệ các tầng kề nhau và dịch vụ
Chức năng của các tầng là cung cấp dịch vụ cho tầng trên kề nó. 

1'rong mỗi một tầng có một hay nhiều thực thể. Thực thể ở trên cùng 
tầng các máy khác nhau được gọi là thực thể đồng tầng. Thục thể ở tầng 
N thực hiện các dịch vụ mà các thực thê tầng N+1 yêu cầu sừ dụng, khi 
đó tầng N được gọi là tầng cung cấp dịch vụ, tầng N+1 được gọi là tầng 
sử dụng dịch vụ. Tầng N sẽ sử dụng dịch vụ của tầng N-1 để cung cấp 
các dịch vụ cho tầng N+1. Chất lượng dịch vụ có nhiều mức khác nhau, 
chẳng hạn dịch vụ nhanh, dịch vụ chậm... Các thực thể trao đổi dịch vụ 
với nhau qua các điểm truy nhập dịch vụ SAP (Service Access Points). 
C-ác thực thể tầng N cung cấp dịch vụ cho các thực thể tầng N+1 qua các 
SAP trên giao diện N+l/N. Mồi một SAP có một nhận dạng duy nhất.

Hai tầng trao đổi thông tin với nhau phải có những thoả thuận về 
thiết lập các quy tắc giao diện. Thực thế cùa tầng N+1 chuyển một đơn vị 
dữ liệu giao thức PDU tới thực thể tầng N thông qua SAP. PDU bao gồm 
một đom vị dữ liệu dịch vụ SDU và thông tin điều khiển PCI. SDU là 
thông tin gửi qua mạng tới thực thể đồng tầng và sau đó đưa lên tầng 
N+1. Thông tin điều khiển cần thiết để tầng dưới phục vụ cho nỏ. Nếu độ 
dài của SDƯ lớn hơn độ dài quy định, trước khi chuyển xuống tầng dưới, 
các thực thể tầng N chia SDU ra nhiều gói nhò có độ dài quy định và 
thêm vào mồi một gói thông tin điều khiển giao thức (Protocol Control 
Inrormation) hay gọi là Header. Header của PDU được các thực thể đồng 
tầng nhận dạng PDU nào chửa dừ liệu và PDU nào chứa thông tin điều 
khiển...

Hình 2.4 minh hoạ giao diện và dịch vụ trong các tầng kề nhau. 
Thực thể ở tầng N từ hệ thống A không thể truyền dữ liệu trực tiếp sang 
tầng N cùa hệ thống B mà phải chuyển tuần tự xuống các tầng dưới nó, 
cho tới tầng thấp nhất, tầng vật lý. Bằng phương tiện truyền vật lý, dữ 
liệu là những chuồi bit 0 và 1 được truyền sang tầng vật lý của hệ thống
B. Từ đây dừ liệu được chuyển lên các tầng trên.

Trong hệ thống A, dừ liệu được chuyển xuống tầng N, N_SDU 
dược xem như là một đcm vị dừ liệu dịch vụ của tầng N. Thông tin điều 
khiển N PCI được thêm vào đầu N SDU, biến thành đổi N SDU thành
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N_PDƯ = (N_PCI) + (N_SDU). Trường hợp N_SDU quá dài theo quy 
định của một đơn vị dữ liệu, nó được chia nhò thành nhiều đoạn và trong 
phần đầu của mỗi đoạn, thông tin điều khiển N_PCI được thêm vào tạo 
nhiều N_PDƯ mới. N_PDU được các thực thể tầng N chuyển xuống tầng 
(N-1) qua các điểm truy nhập SAP trên giao diện tầng N/N-1. Trong tầng 
(N-1) dừ liệu được xem như là các đon vị dữ liệu dịch vụ tầng thứ 
(N-l) SDƯ. Quá trình cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi nó xuống đến tầng 
vật lý. Bên hệ thống nhận B quá trình biến đổi sẽ xảy ra ngược lại, tức là 
qua mỗi tầng dừ liệu N_PDU được phân tích và phần thông tin điều 
khiển N_PCI sẽ được gỡ bỏ. N_SDU sẽ được chuyển lên tầng (N+1 ). ỏ  
đây N_SDU sẽ được xem như là một (N+1 )_PDU.

Giao ữiứctầng (N-1)

Hình 2.4: Khái niệm giao diện và dịch vụ trong môi trường OSI

2.2.5 Dịch vụ và chất lượng dịch vụ
Các tầng cung cấp dịch vụ cho tầng kề trên nó. Tầng N cung cấp 

dịch vụ cho các hoạt động tầng N+1 sử dụng dịch vụ. Như vậy tầng N sẽ 
phải biết sử dụng dịch vụ nào cùa tầng N-1 và cung cấp những dịch vụ gì 
cho tầng N+1. Quá trình cung cấp dịch vụ thông qua các điểm truy nhập 
SAP trên các giao diện tầng N/N+1. Các tầng có thể cung cấp hai loại



dịch vụ khác nhau cho tầng trên nó, dịch vụ hướng liên kết (Connection 
Oriented) và dịch vụ không liên kết (Connectionless).

Dịch vụ hướng liên két: Với phưtmg thức hướng liên kết, các dịch 
vụ và giao thức trong mồi tầng trong mô hình hệ thống mở OSI phải thực 
hiện truyền thông 3 giai đoạn theo thứ tự thời gian như sau:

- Thiết lập liên kết: Một kênh logic được thiết lập giừa các thực thể 
đồng tầng của hai hệ thống khác nhau. Chúng sẽ đàm phán, thương lượng 
với nhau về tập các tham sổ và sừ dụng các tham số này như thế nào 
trong quá trình truyền sổ liệu.

- Truyền dữ liệu: Dừ liệu được truyền giữa hai đồng tầng theo cơ 
chế kiểm soát và quản lý quá trình truyền dữ liệu, thực hiện việc ghép 
kênh, cắt hợp dữ liệu... bảo đảm được thứ tự truyền, phát hiện lồi, kiểm 
soát luồng dữ liệu, phát hiện tắc nghẽn thông tin... nhằm tăng cưòmg độ 
tin cậy và hiệu suất truyền dữ liệu. Dữ liệu được truyền giữa các thực thể 
đồng tầng bao gồm dừ liệu cùa người sử dụng và ihông tin điều khiển 
được thêm vào khi chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới bên nguồn và 
được gỡ bỏ dần khi dữ liệu được chuyển từ tầng dưới lên tầng trên bên thu.

- Giải phỏng liên kểt: Sau khi quá trình truyền dừ liệu kết thúc, các 
tài nguyên của hệ thống được cấp phát cho quá trình thiết lập liên kết và 
truyền dữ liệu sẽ được giải phóng, sẵn sàng cấp phát cho liên kết tiếp theo.

Như vậy, truyền dừ liệu theo phương thức hướng liên kết, dừ liệu 
được truyền với độ tin cậy cao, sai sót thấp, hiệu quả cao. Nhược điểm 
của phương thức này là tốc độ truyền Ihấp, chi phù hợp với các dịch vụ 
yêu cầu truyền dung lượng lớn, thời gian dài. Các dịch vụ yêu cầu thời 
gian thực như thoại, truyền tệp,... là những dịch vụ yêu cầu độ tin cậy 
cao, thường sừ dụng phương thức truyền hướng liên kết.

Hình 2.5 minh họa phưomẹ thức truyền hướng liên kết trong các 
dịch vụ thoại.
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Giai đoạn 
Thiết lập 
liên kêt

Giai đoạn 
Truyền dữ liệu

Giai đoạn 
Giải phóng 
liên kết

Chuông reo (yêu cầu kết nổi)

Đàm thoại (taiyén dữ liệu)

Kết thúc cuộc gọi (ngắt liên lạc)
■*----------------- —------------------►

Hình 2.5: Ví dụ hoạt động kết nối liên két

Dịch vụ không liên két (Connectionless): Ngược lại với hướng liên 
kết, không cần thiết lập và giải phóng liên kết giữa các thực thể đồng 
tầng. Chỉ thực hiện giai đoạn truyền dữ liệu. Dừ liệu là các gói tin đưực 
gọi là '"Datagram" truyền độc lập với nhau trên các tuyến đưcmg xác 
định. Trong các Datagram chứa đầy đủ địa chì đích, địa chỉ nguồn, mã 
tập hợp... được truyền đi khi có kênh rồi, phụ thuộc trạng thái đường 
truyền. Dừ liệu khi tới đích có thể không còn đúng trật tự ban đầu (khác 
với dịch vụ hướng liên kết). Như vậy dịch vụ không liên kết không cần 
tiêu tổn thời gian để thiết lập liên kết logic và giải phóng liên kết. Không 
yêu cầu kiểm soát luồng dừ liệu, dữ liệu được truyền với tốc độ cao 
nhưng độ tin cậy thấp. Không truyền lại trong taròmg hợp xảy ra lồi 
đường truyền. Phương thức truyền dữ liệu kiểu không liên kết phù hợp 
với các yêu cầu truyền dung lượng không lớn, các cuộc trao đổi thông tin 
rải rác và độc lập. Các địch vụ như nhắn tin, thư điện tử, các dịch vụ 
không yêu cầu thời gian thực... là các dịch vụ không yêu cầu độ tin cậy 
cao, chì yêu cầu tốc độ truyền nhanh.

Mỗi dịch vụ có thể được đặc trưng bởi chất lượng dịch vụ. Một số 
dịch vụ yêu cầu có độ tin cậy cao, bằng cách yêu cầu thực thể đích (mảy 
thu) gửi xác nhận xác nhận sau mồi gói tin. Vi vậy máy Ihu luôn bảo đảm 
rằng gói tin đã đến đúng và không để mất dữ liệu. Xừ lý xác nhận đòi hỏi 
phải chèn thêm vào gói tin một số thông tin điều khiển và làm tăng thời 
gian trễ. Một loại dịch vụ hướng liên kết tin cậy là dịch vụ truyền tệp với 
yêu cầu mọi bit gừi đến đều chính xác và đúng thứ tự như khi gửi đi. Một



Số loại dịch vụ chấp nhận thinh thoàng có một số lồi nhỏ nhưng yêu cầu 
độ trễ nhỏ như thoại số, video. Với dịch vụ loại này thì không cần xác 
nhận có báo nhận, nhằm để giảm thời gian trễ tại các node.

Ngoài dịch vụ hướng liên kết và không liên kết, còn có kiểu dịch vụ 
hỏi-đáp. Máy gửi sẽ gửi các thông tin chứa yêu cầu xác nhận trong các 
gói tin và yêu cầu mảy nhận trả lời. Khi máy nhận nhận được gói tin, sẽ 
gửi các trả lời đến máy gừi. Dịch vụ hói - đáp được sử dụng truyền thông 
trong mô hình khách/chù (Client/Server). Máy khách (Client) gừi các yêu 
cầu cho máy chủ (Server) và máy chù trả lời kết quả cho máy khách.

Dịch vụ Ví dụ
- Truyền/nhận các gói tin, yèu - Gửí các trang sách theo đủng thứ tự.

cầu có xác nhận.

Hướng - Truyền/nhận dòng byte, yêu - Truy cập và khai thác từ xa.
liên kết cầu có xác nhận.

- Kết nối không yêu cấu có - Các dịch vụ thoại số.
xác nhận.

- Datagram không xác nhận. - Thư điện tử. nhắn tin.

■ Datagram có xác nhận. - Thư có đăng ký, thư khẩn.
liên kẽt

- Hỏi - Đáp. - Câu truy vấn trong cơ sở dữ liệu.

Hình 2.6: Các loại dịch vụ khác nhau

2.2.6 Các hàm dịch vụ nguyên thuỷ (Primitive)
Trong quá trình truyền thông, các thực thể tầng N (N Entity) biết 

phải cung cấp những dịch vụ gì cho các hoạt động cùa các thực thể tầng 
N+1 qua các điểm giao dịch dịch vụ SAP trên giao diện N+l/N, và nó 
cũng được biết sẽ nhận những dịch vụ gì do các thực thể tầng N-1 cung 
cấp các dịch vụ gì qua các điểm giao dịch dịch vụ SAP trên giao diện 
N/N-1. Việc cung cấp và nhận các dịch vụ giữa các thực thể trong các 
tầng kề nhau thông qua việc gọi các hàm dịch vụ nguyên thủy. Một dịch 
vụ được truy nhập bằng nhiều thao tác, đặc tả hình thức bằng nhiều hàm 
dịch vụ nguyên thùy. Các hàm dịch vụ nguyên thủy sử dụng để định 
nghĩa sự tương tác giữa các tầng kề nhau, chi rỗ chức năng cần thực hiện 
và sử dụng để chuyển dừ liệu và thông tin điều khiển. Cụ thể hơn, các 
hàm dịch vụ nguyên thùy là đặc tà các thao tác cần thực hiện một yêu cầu 
hay trả lời một yêu cầu cùa các thực thổ đồng tầng.
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Có 04 kiều hàm dịch vụ nguyên thủy cơ bản:

1. Request (Yêu cầu): Là một hàm dịch vụ nguyên thủy được một 
thực thể sử dụng, gọi một chức năng, yêu cầu các phương tiện cung cấp 
dịch vụ mạng.

2. Indication {Chỉ báo): Là một hàm dịch vụ nguyên thủy được một 
thực thể chi báo yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chi báo yêu cầu bằng cách:

- Gọi một chức năng nào đó.

- Chỉ báo một chức năng đã được gọi tại một điểm SAP.

i. Response (Trả lời): Là một hàm dịch vụ nguyên thủy được thực 
thể yêu cầu sử dụng hoàn tất một chức năng đã được gọi bởi hàm dịch vụ 
nguyên thủy Indication tại điểm truy nhập dịch vụ.

4. Confirm (Xác nhận)'. Là một hàm dịch vụ nguyên thủy được thực 
thể cung cấp dịch vụ sử dụng để xác nhận hoàn tất các thủ tục đã được 
yêu cầu từ trước bởi hàm dịch vụ nguyên thủy Request.

Hệ thống A Hệ thống B

Tầng(N+1)

ơi •

— i— \  > — !— 1 1 ĩ
1

Tầng N Giao thức táng N Tầng N

Hình 2.7: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của các hàm nguyên thuỳ

Trong hình 2.7 minh họa nguyên lý hoạt động của các hàm dịch vụ 
nguyên thuỳ. Thực thể tầng (N+1) trong hệ thống A gửi tín hiệu vêu cầu 
(Request) để gọi một thủ tục của giao thức ờ tầng N dưới nó. Yêu cầu 
này được cấu tạo dưới dạng một hay nhiều đơn vị dữ liệu giao thức PDU 
để truyền sang tầng N của hệ thống B. Khi nhận được các đơn vị dữ liiệu 
cùa giao thức, một thủ tục cùa giao thức tầng N của hệ thống B sẽ thômg



điệp yêu cầu đó lên tầng (N+1 ) bàng hàm chỉ báo (Indication). Sau đó tín 
hiệu trá lời (Response) của thực thể (N+1 ) được gửi xuống tầng N của hệ 
thống B để gọi thù tục giao thức tầng N để trả lời sang hệ thống A. Tín 
hiệu trả lời được cấu tạo bởi một hay nhiều PDU. Khi nhận được trả lời, 
một thủ tục giao thức tầng N sẽ gửi hàm xác nhận (Confirm) lên tầng 
(N+1 ) để hoàn tất thủ tục yêu cầu thiết lập liên kết của thực thể N hệ 
thống A.

Yêu cầu thiết lập liên kết của các thực thể khác nhau được phân 
biệt bởi khái niệm điểm truy nhập dịch vụ SAP trên giao diện hai tầng kề 
nhau. Như vậy một thực thể tầng yêu cầu thiết lập liên kết với ứiực thể 
đồng tầng ờ xa bằng cách thực hiện một “CONNECT.Request” tạo ra 
trong gói tin gửi đi. Nơi nhận sẽ nhận biết được rằng một thực thể đồng 
tầng ở nơi phát muốn thiết lập liên kết với nó thông qua hàm nguyên 
thuỷ dịch vụ “CONNECT.Indication’' từ thực thể tầng dưới gửi lên. Thực 
thể nhận “CONNECT.Indication ’ sử dụng hàm “CONNECT.Response” 
thông điệp với thực thể đồng tầng node nguồn có yêu cầu rằng nó đồng 
ý/không đồng ý thiết lập liên kết. Thực thể node nguồn có yêu cầu thiết 
lập liên kết sẽ được biết yêu cầu của nó được chấp nhận hay không được 
chấp nhận qua hàm “CONNECT.Confirm” mà nó nhận được từ các ứiực 
thể của tầng kề dưới chuyển lên.

Có thể tóm tắt quá trình yêu cầu thiết lập liên kết của các thực thể 
tầng N của hệ thống A (hệ thống phát) như sau:

Trong hệ thống A:

- Tầng (N+1) gửi hàm Request xuống tầng N qua SAP trên giao 
diện (N +1)^.

- Tại tầng N, kiến tạo một đơn vị dữ liệu gửi yêu cầu sang tầng N 
của hệ thống B qua giao thức tầng N.

Trong hệ thống B:

- Tầng N nhận được yêu cầu, chi báo lên tầng (N+1) bằng hàm 
Indication qua SAP trên giao diện (N+l)/N.

- Tầng (N+1) trả lời tầng N bằng hàm Response qua SAP cùa giao 
diện 2 tầng.
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- Tầng N, kiến tạo một đơn vị dữ liệu gửi trả lời sang tầng N cửa hệ 
thống A qua giao thức tầng N.

- Nhận trả lời, tầng N của hệ thống A gửi xác nhận lên tâng (N + 1 ) 
bằng hàm Confirm qua SAP trên giao diện. Kết thúc giao tác giừa 
2 hệ thống.

Quá trình yêu cầu thiết lập liên kết giữa các thực thể đồng tầng có 
thể có xác nhận (Confirmed) hoặc không có xác nhận (ưnconfirmed).

Trong dịch vụ không có xác nhận chỉ sử dụng 2 hàm: một ỉhàm 
Request và một hàm Indication. Trong dịch vụ có xác nhận sử dụng 4 
hàm dịch vụ nguyên thủy: có một Request, một Indication, một Response 
và một Conĩirm.CONNECT luôn luôn là một dịch vụ có xác nhận, vì 
phải được sự đồng ý của thực thể đồng tầng của hệ thống B thì liêni kết 
mới được thiết lập. Mặt khác giai đoạn truyền số liệu có thể có xác nhận 
hoặc không có xác nhận, phụ thuộc vào node nguồn có yêu cầu xác rahận 
hay không. Trong mạng sử dụng cà hai loại dịch vụ, ví dụ dịch vụ truyền 
dữ liệu DATA, nếu mạng không yêu cầu có xác nhận thì chi cần 
DATA.Request, yêu cầu dữ liệu được truyền đi và DATA.Indication^ chi 
báo dữ liệu được truyền đến. Trong trường hợp nếu mạng có yêu cầu xác 
nhận, khi đó hàm DATA.Request yêu cầu dữ liệu được truyềm đi, 
DATA.Indication, tín hiệu chỉ báo dữ liệu được truyền (đến, 
DATA.Response, thông điệp sẵn sàng nhận dữ liệu và DATA.Confinm là 
hoàn tất yêu cầu truyền dữ liệu cùa thực thể nguồn.

T ẳ n g ........ N+1 ...........................N .......................N ......................N ...........................N + 1 -

Confirmed 
(có xảc nhận) *

Unconfirmed 
(không xác nhận)

Request
1
H
Q '......................— ..................................

ỉndlcation

0

ệ

ị

3
5‘
3

H
Tị:
ĩị

Respose

Request ỉ
Indication

Hình 2.8: Biếu diễn thời gian các hàm dịch vụ nguyên thủv
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Tưomg ứng với ba giai doạn trao dồi thông tin: thiết lập liên kết, 
truyền dừ liệu và giãi phóng liên kết là ba loại thủ tục cơ bản được sử 
dụng đổi với giao thức tầng N:

- N CONNFX'T (yêu cầu thiết lập một liên kết)

- N DATA (truyền dừ liệu)

- N_DISCONNECT (giải phóng Hèn kết).
Hệ thống A Hệ thống Đ

Tẩng ......... (3 )..................................(2 )............................. (2).....................................(3)
CONNECTRea

CONNECT.Ind
Thiết lập 
lièn kết

Truyền 
dữ liệu

Giải phóng 
liên kết

CONNECT.Conf

DATA.Req

DATA.Coní

DISCONNECTReq

DISCONNECTConí

SABM

SABM

DATA.Prames

ACK.Prames

DISC

ACK.Prames

CONNECT.Res

DATA.Ind

DATA.Res

DISCONNECT.Ỉnd

DlSCONNECT.Res

Hình 2.9: Biểu diễn các hàm dịch vụ nguyền thúy trong giao thức HDLC

Ví dụ sơ đồ các hàm dịch vụ nguyên thuỳ được sử dụng trong giao 
thức điều khiển dữ liệu mức cao (HDIX': Hight Level Data Link):

- Tầng 3 hệ thống A gửi CONNECT.Req xuống tầng 2 yêu cầu 
kết nổi.

- Tầng 2 hệ thống A gửi yêu cầu thiết lập phương thức cân bàng dị 
bộ SABM (Set Asynchronous Balance Mode) sang tầng 2 của hệ thống 
B, yêu cầu thiết lập số thứ tự của N(S) và N(R) bằng 0 và kích thước cửa 
sổ bằng 7.

- Tầng 2 hệ thống B chi báo lên tầng 3 hệ thống B bàng hàm 
CONNECTĨlnd.



- Tầng 3 hệ thống B trả lời tầng 2 hệ thống B bằng hàm 
CONNECT^es.

- Tầng 2 hệ thống B trả lời thiết lập phương thức cân bằng dị bộ 
SABM

- Nhận trả lời, tầng 2 của hệ thống A gửi xác nhận lên tầng 3 hệ 
thổng A bằng hàm CONNECT.Coní.

- Kết thúc yêu cầu thiết lập giữa 2 hệ thống. Tương tự quá trình 
truyền dữ liệu, sừ dụng các hàm DATA.Req, DATA.Prames, DATA.Ind, 
DATA.Res, ACK.Prames và DATA.Conf. Giai đoạn giải phóng liên kết 
có các hàm DISCONNECT.Req, DISC, DISCONNlẾCT.Ind, 
DISCONNECT.Res, ACK.Prames và DISCONNECT.Conf.

2.2.7 Quan hệ giữa dịch vụ và giao thức

Mỗi một lớp giao thức có hai đặc trưng; đặc trưng dịch vụ và đặc 
trưng giao thức. Đặc trưng dịch vụ là các Iham số dịch vụ trong các hàm 
nguyên thủy. Thông qua các tham số dịch vụ mà các tầng ở trên có thể 
giao tiếp với đồng tầng trong hệ thống khác. Đậc trưng giao thức bao gồm:

- Khuôn dạng PDƯ được sử dụng trong các giao thức tầng.

- Các tham số dịch vụ sử dụng cho mồi một loại PDƯ.

- Phương thức hoạt động cùa thực thể giao thức.

Một thực thể bên phát có yêu cầu thiết lập một kết nối để gửi các 
gói tin. Thực thể bên nhận sau khi nhận thông điệp ỵêu cầu kết nối từ 
thực thể bên phát, thực thể bên nhận sẽ chì bảo kết nối và sau đó sử dụng 
hàm dịch vụ nguyên thùy trả lời kết nối để trả lời cho bên phát, rằng yêu 
cầu kết nối đã được chấp nhận hoặc không được chấp nhận. Và cuối 
cùng, thực thể bên phát có yêu cầu kết nối sẽ nhận được trả lời thông qua 
hàm dịch vụ nguyên thủy xác nhận kết nối.

Các tham số trong hàm dịch vụ nguyên thủy yêu cầu kết nối phải 
đặc trưng cho máy sẽ được kết nối. Loại dịch vụ, kích thước tối đa cùa 
gói tin được mô tả trong yêu cầu kết nối. Tham sổ của hàm dịch vụ 
nguyên thùy chi bảo kết nối phải bao gồm nhận dạng địa chi nguồn, loại 
dịch vụ được yêu cầu, và kích thước tối đa gói tin đề nghị được sử 
dụng... Nếu thực thể cung cấp dịch vụ không đồng ý với kích thước gói
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tin đề nghị, sẽ được phản ánh trong các thành phần tham số của hàm dịch 
vụ nguyên thủy đáp ứng và sẽ được thực thể yêu cầu cung cấp dịch vụ ban 
đầu tìm thấy trong hàm dịch vụ nguyên thủy xác nhận. Các chi tiết 
thương lượng, đàm phán giữa các thực thể đồng tầng là một trong các 
chức năng của giao thức tầng.

Dịch vụ và giao thức là những khái niệm khác nhau. Một dịch vụ là 
một tập các thao tác của các thực thể (thủ tục...) của tầng cung cấp dịch 
vụ cho các hoạt động của các thực thể của tầng trên kề nó. Dịch vụ tầng 
được định nghĩa trong suốt đối với đổi tượng sử dụng dịch vụ, không cần 
biết các thao tác đó được thực hiện như thế nào. Một dịch vụ liên quan 
đến giao diện giữa hai tầng, qua các điểm truy nhập dịch vụ, tầng dưới là 
tầng cung cấp dịch vụ và tầng trên và là tầng sử dụng dịch vụ.

Ngược lại, một giao thức là một tập các quy tắc, quy ước về kết 
nối, ngữ nghĩa, định dạng, ý nghĩa của khung, gói hoặc bản tin... được 
các thực thể đồng tầng đàm phán, thưomg lượng với nhau. Các thực thể 
sử dụng giao thức để thực hiện sự xác định các dịch vụ. Các thực thể có 
thể sừ dụng giao thức khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu của mạng và sự 
thực hiện giao thức là trong suốt đối với người sử dụng.

Trong nhiều mô hình kiến trúc phân tầng chưa làm rõ và phân biệt 
khái niệm dịch vụ và giao thức. Ngày nay trong các công nghệ mạng hiện 
đại, các nhà thiết kế mạng rất coi trọng khái niệm dịch vụ và giao thức.

2.3 MÔ HÌNH KẾT NÓI CÁC HỆ THỐNG MỞ OSI
Mô hình kết nối các hệ thống mở OSI (Open Systems Interconnection) 

là mô hình cơ bản về các tiến trình truyền thông, thiết lập các tiêu chuẩn 
kiến trúc mạng ở mức Quốc tế, là cơ sở chung để các hệ thống khác nhau 
có thể liên kết và truyền thông được với nhau. Mô hình OSI tổ chức các 
giao thức truyền thông thành 7 tầnc, mồi một tầng giải quyết một phần 
hẹp của tiến trình truyền thông, chia tiến trình truyền thông thành nhiều 
tầng và trong mỗi tầng có thể có nhiều giao thức khác nhau thực hiện các 
nhu cầu cùa một môi trường truyền thông cụ thể. Các tầng được xếp lên 
nhau thành ngăn xếp giao thức (Protocol stack) có khả năng giải quyết 
trọn vẹn một cuộc liên lạc giữa các thành phần của mạng. Nói cách khác, 
chồng giao thức là một tập các giao thức được xếp chồng lên nhau, các
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giao thức đó có thể tương thích với nhau được cài đặt trên một máy cụ 
thể và cùng thực hiện một liến trình truyền thông hoàn chinh. Các hoạt 
động của tầng dưới cung cấp các dịch vụ cho các hoạt động của tầng 
trên. Như vậy giao thức nằm dưới đáy cùa chồng giao thức phải là giao 
thức vật lý truyền tin giữa các máy với nhau. Hai thực thể có thể truyền 
thông với nhau nếu được cài đặt cùng một chồng giao thức hoặc các 
chồng giao thức tương thích với nhau.

2.3.1 Nguyên tắc định nghĩa các tầng hệ thống mở

Mô hình OSI tuân theo các nguyên tắc phán tầng như sau:

Mô hình gồm N = 7 tầng.
Host A Host B

ứng dụng

Trình diẻn

Phlén

Giao vận

Mạng

Lièn kết dử liệu

Vật lý
N

Bộ định tuyến

Mạng

Lỉén kết dử liệu

Vật lý

ứng dụng

Trình đlẻn

Phiên

Giao vận

Mạng

Liên kết dữ liệu

/ Vật lý

Đường truyền vật iý

Hình 2.10: Mô hình tham chiếu OSI

- OSI là hệ thống mở, phải có khả năng kết nổi với các hộ thống 
khác nhau, tương thích với các chuẩn OSI. Các thực thể hệ thống có thể 
là các máy chủ, node mạng, trạm làm việc hay các thiết bị đầu cuối.

- Quá trình xử lý các ứng dụng được thực hiện trong các hệ thống 
mở, trong khi vẫn duy trì được các hoạt động kết nối giừa các hệ Ihống.

- Thiết lập kênh logic thực hiện việc trao đổi thông tin giữa các 
thực thể.

2.3.2 Các giao thức trong mô hình OSI
Khi mô tả hoạt động giao thức trong mô hình OSl, cần định nghĩa 

vai trò và chức năng của các tầng trong mối quan hệ giữa chúng với 
nhau, cần phải phân biệt các khái niệm cung cấp dịch vụ, các dịch vụ



được cung cấp và các hoạt động của thực thể đồng tầng. Như vậy khi 
xem xét chức năng của giao thức, không chi xem xét vai trò và chức 
nãng cùa nó mà cần phải xem xét nó được sử dụng những dịch vụ gì mà 
tầng kề dưới cung cấp cho nó và nó cung cấp những dịch vụ nào cho các 
hoạt động cùa tầng kề trên. Khái niệm dịch vụ bao gồm đặc điểm về các 
dịch vụ của tầng dưới cung cấp cho các lầng trên thông qua các hàm dịch 
vụ nguyên thuỳ, mồi một hàm ứng với một tập các tham số dịch vụ các 
tầng kề trên có thể giao tiếp với đồng tầng trong một hệ thống khác.

Trong mô hình OSl có hai loại giao thức được sử dụng: giao thức 
hướng liên kết và giao thức không liên kết.

Gỏi tin giao thức: Gói tin (Packet) là một đơn vị thông tin được sử 
dụng trong quá trình trao đổi thông tin. Những thông điệp (Message) trao 
đổi giữa các thực thể trong mạng, được chuyển đổi thành các gói tin ở 
node nguồn. Những gói tin này khi đến đích sẽ được khôi phục lại thành 
thông điệp ban đầu. Một gói tin có thể bao gồm các thông tin về các yêu 
cầu dịch vụ, thông tin điều khiển và Ihông tin dữ liệu.

Trên quan điểm mô hình mạng phân tầng, mỗi tầng chì thực hiện 
mộl chức năng là nhận dữ liệu từ tầng kề trên để chuyển giao xuống cho 
tầng kề dưới và ngược lại. Chức năng này ihực chất là gắn thêm và gờ bỏ 
phần đầu (Header) đối với mỗi một gói lin trước khi chuyển nó đi. Nói 
cách khác, mồi một gói tin bao gồm phần đầu và phần dữ liệu. Khi đi đến 
một tầng mới gói tin sẽ được đóng thêm một phần đầu khác và được xem 
như là gói tin của tầng mới, tiép tục cho tới khi gỏi tin được truyền lên 
dưcmg truyền vật lý sang bên nhận. Bên nhận, các gói tin được gờ bò 
phần đầu tương ứng.

2.3.3 Truyền dữ liệu trong mô hình OSI
Quá trình truyền/nhận dừ liệu trong mỏi trường OSl diễn ra như 

sau: Tầng 7 (ứng dụng) tiếp nhận dừ liệu bởi các giao thức ứng dụng 
node nguồn. 'I'ầng 7 sẽ chèn thêm H eader Ha (có thể có  hoặc không) vào  

đầu thông điệp rồi gửi kết quả xuống tầng 6. Tầng 6 có thể chuyển đổi dữ 
liệu theo các cách khác nhau sao cho phù hợp với ngôn ngữ xử lý của 
mạng và có thề chèn thêm Header Hp cùa nó vào đầu bản tin, rồi gửi kết 
quả xuống tầng dưới - tầng Session. Tầng này không phân biệt Header
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của các tầng trên với dữ liệu ữong thông điệp mà nó nhận được. Quá 
trình này tiếp tục tíiực hiện cho đến khi dữ liệu được truyền xuống tầng 
vật lý và được biến đổi thành chuỗi bit không cấu trúc truyền đến node 
đích. Tại node đích, các Header tương ứng được lần lượt loại bỏ khi 
thông điệp được chuyển từ tầng ữiấp nhất (tầng vật lý) lên tầng cao nhất và 
chuyển đổi về ngôn ngữ người sử dụng. Tại các tầng, nếu phát hiện lồi, 
nó yêu cầu phát lại.

2.3.4 Các tham số dịch vụ và tương tác giữa các tầng

Liên kết với hàm dịch vụ nguyên thuỷ là tập các tham sổ dịch vụ. 
Thông qua các tham sổ các tầng kề nhau tì-ong một hệ thống có thể trao 
đổi thông tin với nhau và hai đồng tầng trong hai hệ thống có thể trao đổi 
các đom vị dữ liệu PDU.

Khỏi tạo node nguồn Khởi tạo node đích

CONNECT.Confirm

DATA.Request

CONNECT.Respond

DATA.Inđication

Hình 2.Ỉ1: Trạng thải hoạt động các hàm dịch vụ

Ví dự. T_CONNECT.Request (calling address, called address,..., 
user data). Các tham sổ calỉed address và calling address là những tham 
sổ của các địa chi cần thiết lập kết nối logic. Thông thưồmg, trường 
userdata thực chất là con trỏ địa chỉ trỏ tới bộ nhớ đệm chứa các đơn vị 
giao thức dữ liệu PDU được tạo ra bởi đối tượng giao thức tầng trên yêu 
cầu cung cấp dịch vụ. Các gói tin PDƯ này được chuyển tới cho các đổi 
tượng giao thức tương ứng trong tầng của hệ thống từ xa. Thuật ngữ



data" bao gồm dừ liệu và thông lin điều khiển giao thức được tạo 
ra để trao đổi giữa các đồng tầng trong các hệ thống.

Các tham số dữ liệu kết hợp với một hàm dịch vụ được hiểu như là 
một đom vị dữ liệu dịch vụ SDU. SDU chứa PDU vì có liên quan đến 
tầng kề trên, (N+1) PDU tuơng đương như (N) SDU, nghĩa là đơn vị dừ 
liệu giao thức tầng (N+1) chính là đcm vị dừ liệu dịch vụ tầng N. Khi 
nhận được một hàm dịch vụ đổi tượng giao thức tầng, đọc các tham số 
hàm dịch vụ và kết hợp với các thông tin điều khiển giao thức PCI 
(Protocol Control Information) để tạo ra một PDU cho tầng và PDU 
được chuyển xuống tầng kề dưới.

2.3.5 Trạng thái hoạt động các hàm dịch vụ trong mô hình OSI
Mồi tầng có một lớp các hàm cung cấp dịch vụ như thiết lập liên 

kết, truyền dữ liệu và giải phỏng liên kết. Khi nhận được hàm dịch vụ ở 
giao diện tầng, thực thể giao thức tầng cần phải biết hàm có đúng theo 
thứ tự hay không. Ví dụ như hàm request không thể xuất hiện trước khi 
liên kết được thiết lập. Thứ tự chuẩn được minh hoạ trong hình 2.11 
chuyển đổi trạng thái các hàm dịch vụ. Trong hình, các dịch vụ hồ trợ 
cho phép người sử dụng thiết lập liên kết, truyền dữ liệu và giải phỏng 
liên kết, tức là xem xét các hàm hồ trợ cho việc thiết lập liên kết và 
truyền dừ liệu. Khi nhận được một hàm không theo trình tự, nghĩa là giao 
thức bị xâm phạm và liên kết bị huỳ bỏ.

2.4 VAI TRÒ VÀ CHỬC NẢNG CHỦ YẾU CÁC TẰNG

2.4.1 Tầng ứng dụng
Tầng ứng dụng (Application layer) là tầng cao nhất của mô hình 

OSI, nó xác định giao diện giữa người sừ dụng và môi trường các hệ 
thống mở OSI. Bao gồm nhiều giao thức ứng dụng khac nhau cung cấp 
các phưong tiện cho người sử dụng truy nhập vào môi trường mạng và 
ciing cấp các dịch vụ phân tán. Khi các thực thề ứng dụng AE 
(Application Entity) được thiết lập, nó sẽ gọi đến các phần tử dịch vụ 
ứng dụng ASE (Application Service Element). Mồi thực thể ứng dụng có 
thể gồm  một hoặc nhiều các phần tử dịch vụ ứng dụng. C ác  phần từ dịch 

vụ ứng dụng được phối hợp trong môi trường của thực thể ứng dụng
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thông qua các liên kết gọi là đối tượng liên kết đơn SAO (Single 
Association Object). SAO điều khiển việc truyền thông và cho phép tuần 
tự hóa các giao tác truyền thông.

Một phần mềm có thể sử dụng trên nhiều thiết bị đầu cuối 
(Terminal) có các đặc tính phần cứng khác nhau, bàng cách định nghía 
một Terminal mạng ảo, một ánh xạ các chức năng cùa thiết bị đầu cuối 
mạng ảo (Network Virtual Terminal) lên các chức năng cùa Terminal 
thực. Tầng 7 thực hiện chức năng giải quyết sự ỉdiông tương thích giữa 2 
thực thể truyền thông cho nhau về cách đặt tên tệp, cách thể hiện một 
dòng của một văn bản... Tầng này cũng có chức năng cho phép truy nhập 
và quản lý chuyển giao tệp FTAM (File Transfer Access and 
Management), thư điện tử (E-mail)...

2.4.2 Tầng trình diễn
Tầng trình diễn (Presentation layer) giải quyết các vấn đề liên quan 

đến cú pháp và ngừ nghĩa cùa thông tin được truyền. Biểu diễn thông tin 
người sử dụng phù hợp với thông tin làm việc của mạng và ngược lại. 
Thông thường biểu diễn thông tin các ứng dụng nguồn và ứng dụng đích 
có thể khác nhau bời các ứng dụng được chạy trên các hệ thống có thể 
khác nhau. Tầng trình diễn phải chịu trách nhiệm chuyển đổi dừ liệu gửi 
đi trên mạng từ một loại biểu diễn này sang một loại khác, nỏ cung cấp 
một dạng biểu diễn truyền thông chung cho phép chuyển đổi từ dạng biểu 
diễn cục bộ sang biểu diễn chung và ngược lại.

Ví dụ điển hình chức năng của tầng này là mã hoá (Encoding) dữ 
liệu theo những chuẩn được hai thực thể truyền thông thoả thuận trước. 
Để cho các Ihực thể khác nhau sử dụng các biểu diễn dừ liệu khác nhau 
có thể truyền thông được với nhau, dữ liệu trao đổi có thể được định 
nghĩa một cách ttìm tượng kèm theo các tiêu chuẩn mã hoá sừ dụng. Quàn 
lý cấu trúc dừ liệu trừu tượng và biến đổi (Convert) dữ liệu. Tầng này cũng 
thực hiện các dịch vụ như nén dữ liệu để giảm số lượng bit phải truyền, 
cũng như việc thực hiện quyền truy nhập hợp pháp (Authentication).

2.4.3 Tầng phiên
Tầng phiên (Session layer) cho phép người sừ dụng trên các máy 

khác nhau thiết lập, duy trì, huỷ bỏ và đồng bộ phiên truyền thông giữa
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họ với nhau. Nói cách khác tầng phiên thiết lập "các giao dịch" giữa các 
thực thể đầu cuối trên mạng. Tên cùa mồi giao dịch là nhất quán cho mọi 
thành phần đổi thoại với nhau và thiết lập ánh xa giữa các tên với địa chi 
cùa chúng. Một giao dịch phải dược thiết lập trước khi dữ liệu được 
truyền trên mạng, tầng phiên đảm bào cho các giao dịch được thiết lập và 
duy trì theo đúng qui định.

Tầng phiên cho phép sự vận chuyển dừ liệu thông thường như tầng 
giao vận, nhưng nó cũng còn cung cấp những dịch vụ nâng cao trong một 
số ứng dụng. Tầng này có thể cho phép người sử dụng đăng nhập vào 
nhừng hệ thống chia sẻ thời gian từ xa hoặc truyền tệp giữa các máy tính. 
Một trong những dịch vụ phiên là quản lý điều khiển đối thoại. Nếu các 
phiên cho phép truyền song công (Full Duplex), nghĩa là hai bên đồng 
thời gửi dữ liệu đi thì không đòi hỏi phải có nhiệm vụ quản trị tương tác 
đặc biệt nào. Nếu truyền bán song công (Half Duplex), các thực thể 
phiên duy trì tương tác luân phiên sử dụng quyền được truyền dữ liệu khi 
đến lượt. Phương thức này phù hcTp với các ứng dụng hòi-đáp. Trường hợp 
hội thoại một chiều (Simplex), chuẩn OSl không xét đến trường hợp này.

Dịch vụ phiên nhằm mục đích cung cấp một liên kết giữa 2 đầu 
cuối sử dụng dịch vụ phiên sao cho trao đổi dữ liệu một cách đồng bộ và 
khi kết thúc thì giải phóng liên kết. Sừ dụng thẻ bài (Token) để thực hiện 
truyền dữ liệu, đồng bộ hóa và hùy bỏ liên kết trong các phương thức 
truyền đồng thời hay luân phiên. Thiết lập các điểm đồng bộ hóa trong 
hội thoại. Khi xảy ra sự cố có thể khôi phục hội thoại bắt đầu từ một 
điểm đồng bộ hóa đã thỏa thuận.

2.4.4 Tầng giao vận
Tầng giao vận (Transport laycr) cung cấp các chức năng cần thiết 

giừa tầng mạng và các tầng trên. Là tầng cao nhất có liên quan đến các 
giao thức trao đổi dừ liệu giữa các hệ thống mờ. Kiểm soát việc truyền 
dừ liệu toàn trình. Thủ tục trong 3 tầng dưới (tầng vật lý, tầng liên kết dữ 
liệu và  tầng m ạng) chi phục vụ việc truyền dữ liệu giừ a các tầng kề nhau 

trong từng hệ thống. Các thù tục trong các tầng từ 4 đến 7 cỏ chức năng 
kiểm soát toàn trình. Các thực thể đồng tầng hội thoại, thương lượng với 
nhau trong quá trình truyền tin.
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Tầng giao vận gán các thực thể đầu cuối bằng một địa chi duy nhất 
và quản lý sự kết nổi giữa các thực thể. Tầng giao vận thực hiện việc chia 
các gói tin lớn thành các gói tin nhỏ hơn trước khi gửi đi và thông thưòmg 
tầng giao vận đánh số các gói tin và đảm bảo chúng chuyển theo đúng 
thử tự. Là tầng cuối cùng chịu trách nhiệm về mức độ an toàn trong 
truyền dữ liệu nên giao thức tầng giao vận phụ thuộc nhiều vào bản chất 
của tầng mạng.

Tầng giao vận thực hiện việc ghép kênh và phân kênh. Thông 
thường các thực thể của tầng tạo ra một liên kết cho mồi yêu cầu liên kết 
của tầng trên nó, tuy nhiên trong trường hợp tầng trên đòi hỏi việc giao 
vận thông lượng cao thì tầng này có thể tạo ra nhiều liên kết mạng và 
tniyền thông dữ liệu đi đồng thời trên nhiều đường. Tầng giao vận có thể 
thực hiện việc ghép kênh (multiplex) một vài liên kết vào cùng một liên 
kết nổi để giảm giá thành.

Giao thức tầng giao vận bao gồm:
Giao thức lớp 0 (Simple Class): Cung cấp khả năng đom giản để 

thiết lập liên kết, truyền dữ liệu và hủy bỏ liên kết trên mạng "hướng liên 
kết" loại A có tỷ suất lỗi và sự cổ có bảo hiệu chấp nhận, các gói tin được 
giả thiết là không bị mất. Giao thức lớp 0 có khả năng phát hiện và báo 
hiệu các lỗi nhưng không có khả năng phục hồi.

Giao thức lớp 1 (Basic Error Recovery Class): Sử dụng các loại 
mạng B, có tỷ suất lồi chấp nhận được nhưng tỷ suất sự cổ có báo hiệu 
lại ichông chấp nhận được. Tầng giao vận phải có khả năng phục hồi lại 
khi xảy ra sự cổ. Các gói tin (TPDƯ) được đánh số. Ngoài ra giao thức 
còn có khả năng báo nhận cho nori gửi và truyền dữ liệu khẩn. So với 
giao thức lớp 0 giao thức lớp 1 cỏ thêm khả năng phục hồi lỗi.

Giao thức lớp 2 (Multipỉexing Class) là một cải tiến của lớp 0 cho 
phép dồn một sổ liên kết giao vận vào một liên kết mạng duy nhất, đồng 
thời có thể kiểm soát luồng dữ liệu để tránh tắc nghẽn. Giao thức lớp 2 
không có khả năng phát hiện và phục hồi lỗi. Vì vậy các giao thức này chỉ 
phù hợp với mạng loại A.

Giao thức lớp 3 (Error Recovery and Multiplexing Class) là sự mở 
rộng giao thức lớp 2 với khả năng phát hiện và phục hồi lỗi, phù hợp với 
mạng loại B.
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Giao thức lớp 4 (Error Detection and Recovery Ciass) là lớp có 
hầu hết các chức năng của các lớp trước và còn bổ sung thêm một số khả 
năng khác để kiểm soát việc truyền dữ liệu.

2.4.5 Tầng mạng
Tầng mạng (Netvvork layer) thực hiện các chức năng chọn đường 

(Routing), chọn đường đi cho các gói tin từ nguồn tới đích. Địa chỉ 
nguồn và địa chi đích cỏ thể trong cùng một mạng hoặc khác mạng nhau. 
Dường có thể được cố định, ít thay đổi, cũng có thể được định nghĩa khi 
bắt đầu hội thoại, và có thể đường đi là động (dynamic), nghĩa là có thể 
thay đổi với từng gói tin tuỳ theo trạng thái tải tức thời của mạng. Trong 
mạng kiểu quảng bá (Broadcast network), định tuyến rất đơn giản.

Tầng mạng cung cấp các phương tiện để truyền các gói tin qua 
mạng, hay qua mạng của mạng (Netvvork of Network). Vì vậy cần phải 
đáp ứng với nhiều kiểu mạng và nhiều kiểu dịch vụ cung cấp bời các 
mạng khác nhau. Hai chức năng chủ yếu của tầng mạng là định tuyến 
(Routing) và chuyển tiếp (Relaying). Khi kết nối các loại mạng khác 
nhau, phải cần có một bộ tìm đường (quy định bởi tầng mạng) để chuyển 
các gói tin từ mạng này sang mạng khác và ngược lại. Đổi với một mạng 
chuyển mạch gỏi các gói dữ liệu được truyền từ một hệ thống mờ tới một 
hệ thống mờ khác trên mạng phải đuợc chuyển qua một chuồi các node. 
Mồi node nhận gói dữ liệu từ một đường vào (Incoming link) rồi chuyển 
tiếp nó tới một đưòmg ra (Outgoing link) hướng đến đích của dữ liệu. 
Như vậy ờ mỗi node trung gian phải thực hiện các chức năng chọn 
đuờng và chuyển tiếp.

Kỹ thuật chọn đường phải thực hiện hai chức năng chính sau đáy:
- Q uyết đ ịnh chọn đường tối ưu dựa trên các thông tin đã có về  

mạng tại thời điểm đó thông qua những tiêu chuẩn tối ưu nhất định.
- Cập nhật các thông tin về mạng, thông tin dùng cho việc chọn 

đường, trên mạng luôn có sự thay đổi thường xuyên nên việc cập nhật là 
việc cần thiết.

Thông tin được sừ dụng cho việc chọn đường bao gồm: trạng thái 
của đường truyền, thời gian trễ khi truyền trên mỗi đường dẫn, mức độ 
lưu thông trên mồi đường và các tài nguyên khả dụng của mạng. Khi cỏ
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sự thay đổi trên mạng (ví dụ thay đổi về cấu trúc mạng do có sự cố tại 
một vài node, phục hồi của một node mạng, thêm node mới... hoặc thay 
đổi về mức độ lưu thông...) các thông tin này cần được cập nhật vào các 
cơ sờ dữ liệu trạng thái của mạng.

Hiện nay khi nhu cầu truyền thông đa phương tiện, tích hợp các 
loại dừ liệu văn bản, đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh ngày càng phát triển, thì 
đòi hỏi các công nghệ truyền dẫn tốc độ càng cao nên việc phát triển các 
hệ thống chọn đường tốc độ cao đang rất được quan tâm.

Một chức năng quan trọng khác cùa tầng mạng là chức năng điểu 
khiến tắc nghẽn (Congestion control). Nếu có quá nhiều gói tin cùng lưu 
chuyển trên cùng một đường thì có thể xảy ra tình trạng tắc nghẽn, tầng 
mạng phải giải quyết vấn đề này. Thực hiện chức năng giao tiếp giừa các 
mạng khi các gói tin đi từ mạng này sang mạng khác để tới đích, có 
nhiều vấn đề có thể xảy ra;

- Các mạng có thể sừ dụng cách đánh địa chi khác nhau.

- Các mạng có thể chấp nhận kích thước các gói khác nhau.

- Các mạng có thể sử dụng các giao thức khác nhau...

2.4.6 Tầng liên kết dữ liệu
Tầng liên kết dừ liệu (Data link layer) là tầng 2 trong mô hình OSI, 

nằm trên tầng vật lý và dưới tầng mạng. Tầng liên kết dữ liệu sử dụng 
các dịch vụ của tầng vật lý và cung cấp các dịch vụ cho tầng mạng thực 
hiện đồng bộ hoá, kiểm soát luồng dữ liệu và kiểm soát lỗi nhằm bảo 
đảm quá trình truyền thông có độ tin cậy cao.

Chức năng chủ yểu của tầng liên kết dữ liệu là thực hiện việc 
chuyển đổi thông tin mức mạng thành từng đoạn thông tin gọi là khung 
(Frame). Đảm bảo truyền iiên tiếp các Frame tới tầng vật lý, đồng thời xử 
lý các thông báo từ máy thu gửi trả lại. Nói tóm lại, nhiệm vụ chính của 
tầng này là khởi tạo và tổ chức các Frame cùng như xử lý các thông tin 
liên quan tới nó. Tầng liên kết dữ liệu quy định khuôn dạng, kích thước 
của khung thông tin. Xác định cơ chế truy nhập phương tiện truyền cho 
các gói tin sao cho đến đích có độ tin cậy cao. Tầng liên kết dừ liệu có 
hai phương thức liên kết: phương thức điểm - điểm và đa điểm.
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Theo quy ước, tầng liên kết dừ liệu được chia thành 2 tầng con: 
tầng điều khiển liên kết logic LIX' (Logical Link Control Sublayer) được 
định nghĩa trong chuẩn 802.2 bao gồm một số chức năng như phân 
khung dữ liệu, điều khiển luồng dữ liệu và quản lý lồi. Tầng con điều 
khiển truy nhập phương tiện truyền MAC (Media Access Control 
Sublayer) cung cấp các giao thức quản lý truy nhập đường truyền khi các 
node sừ dụng chung một môi trường truyền dẫn để trao đổi thông tin.

Một sổ dịch vụ cung cấp cho tầng mạng,bao gồm:

- Điều khiển truy nhập đưtmg truyền.

- Cung cấp các liên kết giữa các thực thể của tầng mạng.

- Tạo khung dừ liệu và đàm bào truyền khung qua các liên kết theo 
thứ tự.

- Tính giá trị kiểm soát lồi (FCS: Frame Check Sequence) cùa 
Frame trước khi truyền và kiếm tra sau khi nhận.

- Điều khiến lưu lượng đế điều chinh số lượng Frame được truyền.

- Lựa chọn các tham số chất lượng dịch vụ.

G/ao thức điều khiến dữ ìiệu mức cao HDLC (High - Level Data 
Link Control) là giao thức được phát triển bời ISO 3309 và ISO 4335 sử 
dụng trong các mạng điểm - điểm và đa điểm, song công (Full-Duplex). 
Cấu trúc khung như sau:

8bit 8/16bit 8/16bit 46 -1  .SOObyte 16/32bit 8bit

Flag Ađdress ControlỊ Iníormation FCS Flag

01111110 Prame Header

Frame
Check

Sequence 01111110

Hình 2.12: cấu trúc khung HDLC

Trong đó:

Flag fieỉd (Trường cờ): Mỗi một Prame bắt đầu và kết thúc bằng 
Ibyte cờ có giá trị là 01111110 để phân biệt các Frame với nhau. Để 
tránh sự nhầm lẫn giá trị byte cờ với giá trị byte dừ liệu, người ta quy 
định nếu xuất hiện 5bit 1 liền nhau trong chuồi dữ liệu thì sẽ tự động điền



thêm một bit 0 trước khi truyền và sau khi nhận nếu phát hiện có bit 0 
sau 5bit 1 liên tiếp thì tự động loại bỏ bit 0 đó.

Address field (Trường địa chi): Trưòmg này xác định Frame là lệnh 
(Command) hay là phúc đáp (Response). Nếu là Prame lệnh, trường địa 
địa sẽ là địa chỉ của thiết bị đích. Nếu là Prarĩie phúc đáp, trường địa chì 
sẽ là địa chi của thiết bị nguồn. Trường địa chi có thể có độ dài là Ibyte 
(chuẩn) hoặc 2byte (mờ rộng).

Controỉ fìeld (Trường điều khiển) chứa các chế độ thao tác lệnh 
(Command) hay chế độ thao tác phúc đáp (Response). Độ dài chuẩn là 1 
byte. Nếu mở rộng trường điều khiển có độ dài 2 byte phải thiết lập lệnh 
Mode giữa thiết bị truyền và thiết bị nhận. Có 3 loại Frame: thông tin, 
giám sát và không đánh số.

• I - Frame (Iníoriĩiation Prames): là khung dùng để truyền các gói 
dữ liệu cho các thực thể tầng 3. Nó cũng chứa thông tin về việc số gói 
N(R) và số thứ tự N(S) các gói trong trường điều khiển, cấu trúc khung 
tin bao gồm các trường Flag, Address, Control, Infomation, FCS, Flag.

• s - Frame (Supervisory Prames): khung giám sát dùng điều khiển 
lỗi dữ liệu và kiểm soát luồng dữ liệu. Có 3 loại S- Frame khác nhau, đó 
là các khung mạng thông tin về node đích sẵn sàng nhận, không sẵn sảng 
nhận và từ chối nhận. Khung giám sát có các trường: Flag, Address, 
Control, FCS, Flag.

• u - Frame (Unnumbered Frame): Khung không đánh số vì nó khcng 
chứa các tham sổ N(R) và N(S). Loại khung này sử dụng để thiết lập và 
huỳ bỏ các liên kết dữ liệu theo các phưorng thức hoạt động khác nhiu. 
Có 5 loại khung U:

- Phương thức trả lời chuẩn SNRM (Set Normal Response Modỉ): 
Client chi được truyền khi Server cho phép.

- Phương thức trả lời dị bộ SARM (Set Asynchronous Respoise 
Mode): Client có thể truyền không cần đợi sự cho phép của Server.

- Phương thức dị bộ cân bằng SABM (Set Asynchronous Balancid 
Mode): Sử dụng trong trường hợp điểm - điểm, 2 chiều, không có Servir/ 
Client. Giao thức X.25 (CCITT) được xây dựng theo giao thức này cia 
HDLC.
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- Giải phóng liên kết DISC (DlSConnect).
- Trả lời cho các Frame loại u  khác UA (Unnumbered 

Acknovvledgement).
In/ormatiorì Field (Trường thông tin): Trường này chi dành cho 

Frame loại I. Độ dài thay đổi phụ thuộc vào kiến trúc mạng. Ví dụ mạng 
Ethernet, độ dài trường thông lin có thể từ 46bit đển 1 .SOObit.

FCS Field (Frame Check Sequence): Kiểm soát lồi có thể xảy ra 
trong khung truyền. FCS được tính toán dựa trên nội dung của trường địa 
chi, trưòng điều khiển và trưcmg thông tin. FCS xác định bàng phưomg 
pháp mã vòng có dư (Cyclic Redundancy Code). Khi sừ dụng phương 
pháp này, bên phát và bên thu cùng sừ dụng một đa thức sinh G(X) 
(Generator Polynomial) được quốc tế chuẩn hoá:

Một số giao thức dẫn xuất từ HDLC

• LAP (Link Access Procedure): Tương ứng với phương thức trả 
lời dị bộ ARM của HDLC dùng trong bổi cảnh không cân bàng (có trạm 
điều khiển).

• LAP-B (Link Access Procedure-Balanced): Tương ứng với 
phương thức trả lời dị bộ cân bằng ABM của HDLC cho bối cảnh cân 
bằng. Được dùng trong hầu hết các mạng truyền dừ liệu công cộng X.25 
(CCITT x.25.2).

• LAP-D (Link Access Procedure, D channel): Cũng là một tập con 
cùa HDLC, mặc dù có một vài mờ rộng thêm, được xây dựng từ LAP-B 
và được dùng như giao thức liên kết dừ liệu cho các mạng dịch vụ tích 
hợp sổ ISDN (Integrated Services Digital Netvvork) cho phép các DTE 
truyền thông với nhau qua kênh D của nó.

• SDLC (Synchronous Data Link Control): Là giao thức được dẫn 
xuất từ HDLC. Tương ứng với phưoDg thức trả lời chuẩn NRM và có mở 
rộng vài khả năng tùy chọn. Các Frame của SDLC có cùng khuôn dạng 
như Frame HDLC.

• ADCCP (Advanced Data Communication Control Procedure) 
ỉ)ược phát triển bởi Viện Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ ANS. Nó cũng tương tự 
như HDLC, với chút ít thay đổi. đuợc ban hành như một chuẩn quốc gia 
(ANSi X3.66).
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Cấu trúc khung IEEE802.3 như hình 2.13.

Phân định ranh giòi 
(Ibyte)

Độ dài dữ liệu 
(2byte)

Đệm (Pad) 
(nbỳte)

Phẩn mỏ 
đầu (7byte)

Địa chỉ đích 
(6byte)

Địa chỉ nguồn
■ (6byte)

Dữ liệu 
(46byte đến i ,500byte)

FCS
(4bytte)

Phần mỏ đầu
* -------- TT— ----------->«

Header Data
8byte 8byte (46byte đẽn 1.500byte) 

Kích thước khung ----------------

Trailer<----- -̂---»

Stop.

Hình 2.13: cấu trúc khung theo IEEE 802.3

Phần mở đầu (Preamable): 7byte, được dùng để đồng bộ.

Điểm bắt đầu dữ liệu (Start frame delimiter) - s , Ibyte, là cờ Start-

Địa chi đích (Destination address); 48bit, là địa chỉ vật lý cùa trạm
nhận.

Địa chi nguồn (Source address): 48bit, là địa chi vật lý cùa trạm phát.
Độ dài dữ liệu (Length count): 2byte.
Độ dài của trường dữ liệu: 46byte đến 1 .SOObyte.
Đệm (Pad): chứa dữ liệu giả, sao cho phần dừ liệu có độ dài nhỏ 

nhất là 46byte.
Trưòmg kiểm tra (Frame check sequence): CRC 4byte, mã phát 

hiện lồi.

Độ dài của của frame lEE 802.3, trừ phần mở đầu sẽ là từ 64byte 
đến 1.518byte.

2.4.7 Tầng vật lý
Tầng vật lý (Physical layer) là tầng thấp nhất trong mô hình 7 lớp 

OSI. Khác với các thực tíĩể đồng tầng của các tầng trên, các thực thể tầng 
giao tiếp với nhau qua một kênh logic còn các thực thể tầng .vật lý giao 
tiếp với nhau qua một đường truyền vật lý. Tầng vật lý xác định các chức 
năng, thủ tục về điện, cơ, quang để kích hoạt, duy trì và giải phóng các 
kết nối vật lý giữa các hệ thống mạng. Cung cấp các cơ chế về điện, cơ 
hàm, thủ tục... nhằm thực hiện việc kết nối các phần tử của mạng thành
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một hệ thống bằng các phưomg pháp vật lý. Đảm bảo cho các yêu cầu về 
chuyén mạch hoạt động nhằm tạo ra các đường truyền thực cho các chuỗi 
bit thông tin. Các thủ tục trong tầng vật lý là các thủ tục xác định giao 
diện giữa người sừ dụng với môi trường mạng.

Các giao thức được xây dựng cho tầng vật lý được phân chia thành 
hai loại giao thức sử dụng phương thức truyền thông dị bộ 
(Asynchronous) và phương thức truyền thông đồng bộ (Synchronous).

Phương thức truvền dị bộ: không có một tín hiệu quy định cho sự 
đồng bộ giữa các bit giữa máy gửi và máy nhận, trong quá trình gửi tín 
hiệu máy gửi sử dụng các bit đặc biệt START và STOP được dùng để 
tách các xâu bit biểu diễn các ký tự trong dòng dừ liệu cần tniyền đi. Nó 
cho phép một ký tự được truyền đi bất kỳ lúc nào mà không cần quan 
tâm đến các tín hiệu đồng bộ trước đó.

Phương thức truyền đồng bộ nghĩa là cần có đồng bộ giữa máy gửi 
và máy nhận, bằng cách chèn các ký tự đặc biệt như SYN 
(Synchronization), EOT (End Of Transmission) hay "cờ" (flag) giữa các 
dữ liệu của máy gửi để báo hiệu cho máy nhận biết được dữ liệu đang 
đến hoặc đã đến.

2.4.8 Tóm tắt chức năng các tầng
Tầng Chức năng chủ yếu Giao thức

7. ửng dụng 
(Application)

Cung cấp các dịch vụ ứng đụng trên mạng cho 
người sử dụng qua môi trường OSI.

Giao thức 
ứng dụng

6. Trình diễn 
(Presenlation)

Chuyển đồi cú pháp dừ liệu để đáp ứng yêu cầu 
truyền thông của các ứng dụng.

Giao thức biến 
đổi mà

5. Phiên 
(Session)

Quản ỉý các cuộc liên lạc giừa các thực thế bằng 
cách thiết lập, duy trì, đồng bộ hoá và huý bỏ các 
phiên truyền thông giừa các ứng dụng.

Giao thức 

phiên

4, Giao vận 
(Transport)

Giao vận thông tin giữa các máy chủ (End to 
End). Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu.

Giao thức giao 
vận

3. Mạng 
(Network)

Thực hiện việc chọn đường và đảm bảo trao đổi 
thông tin giữa các mạng con trong mạng lớn với 
công nghệ chuyển mạch thích hợp.

Giao thức 

mạng

2. Liên kết dừ 
liệu (Data link)

Chuyển đổi khung thông tin (Frame) thành các 
chuồi bit để truyền và kiến tạo lại các khung từ 
các bit nhận được.

Thù tục kiểm 
soát truyền

1. Vật lý 
(Physical)

Đảm bảo các yêu cằu truyền/nhận các chuỗi bit 
qua các phương tiện vật lý.

Giao diện 

DTE - DCE



2.4.9 Một sổ nhận xét về kiến trúc mô hình OSI

Mô hình OSI tổ chức các giao thức truyền thông thành 7 tầng, dược 
bắt đầu nghiên cứu trong những năm thập kỳ 70 của thế kỷ XX và được 
hoàn thành sau khi các giao thức TCP/IP đã được sử dụng rộng rãi, Itrờ 
thành chuẩn cho công nghệ mạng máy tính. Vì vậy, trên thực tế, mô hình 
OSI không được sừ dụng, nó trở thành mô hình tham khảo tổng quát và 
cơ bản cho việc nghiên cứu kiến trúc mạng tiên tiến hơn. Các giao thức 
của OSI chưa được hoàn thiện, phức tạp. Vai trò và chức năng của tầng 
phiên không được sử dụng nhiều trong các các ứng dụng, tầng trình diễn 
gần như không có gì, trong khi đó tầng liên kết dừ liệu và tầng mạng lại 
quá phức tạp đến mức phải chia thành các tầng con với các chức năng 
khác nhau.

Mô hình OSI chỉ quan tâm đến truyền thông (Communication), 
mà không quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa “Computing" và 
“Communication”.

2.5 KỸ THUẬT KIẺM SOÁT LUÒNG
Kiểm soát luồng (Flow Control) là một chức năng của tầng con điều 

khiển liên kết logic LLC (Logical Link Control Sublayer), là một tiến 
trình điều khiển tốc độ trao đổi dữ liệu giữa 2 node. Kiểm soát luồng là 
kỹ thuật xác nhận của máy đích nhằm bảo đảm lưu lượng cùa việc truyền 
dữ liệu. Kiểm soát luồng là cần thiết, vì có thể xảy ra node nguồn truyền 
các khung với tốc độ nhanh hơn node đích cỏ thể nhận và xử lý chúng. 
Điều này xảy ra khi node nguồn có tải thấp và node đích tải cao hoặc nếu 
node nguồn có năng lực xử lý cao hom node đích. Vì vậy, kiểm soát 
luồng cung cấp một kỹ thuật để chắc chắn rằng bên phát không làm quá 
tải bên thu trong quá trình truyền dữ liệu. Có hai phương pháp kiểm soát 
luồng thường được sử dụng là giới hạn tải chung và phân tán chức năng 
kiểm soát hoặc có thể kết hợp cả hai.

2.5.1 Giao thức kiểm soát luồng **Ngừng và đợi”
Giao thức “Ngừng và đợi” (Stop and Wait Flow Control Protocol) 

nghĩa là bên phát sẽ truyền đi một khung và sau đó chờ cho đến khi bên 
thu xác nhận đã nhận được khung này. Bên thu xác nhận bằng cách phát
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đi một khung thông báo cho bên phát biết rằng bên thu đã sẵn sàng nhận 
khung dữ liệu tiếp theo. Phía phái phái dại cho đến khi nhận được xác 
nhận từ phía thu cho khung đã truyền iriróc khi cho phép truyền đi khung 
khác. Nếu bên thu chưa có xác nhận, luồng dừ liệu giữa bên phát và bên 
thu sẽ ngừng lại. Mặc dù "Ngừng và đợi" rất có hiệu quả nhưng không 
phù hợp trong các môi trường mạng hiện đại yêu cầu truyền dừ liệu là 
hai chiều, vì “Ngừng và đợi" là sự truyền dẫn một chiều, khung dừ liệu 
chỉ truyền theo một hướng. Mặt khác, khòng hiệu quà cho các khung có 
kích thước nhỏ dễ cho việc phát hiện lỗi và giàm thiểu lượng dữ liệu yêu 
cầu truyền lại khi có lồi.

2.5.2 Giao thức kiểm soát luồng “Cửa sổ trượt”

Giao thức “Cửa sồ trượt” (Sliding Window Flow - Control 
protocol) yêu cầu bên thu cho bên phát biết dung lượng bộ nhớ đệm sử 
dụng. Điều này cho phép bên phát truyền các khung liên tiếp mà không 
cần chờ xac nhận, sao cho các khung phát đi không làm tràn bộ đệm của 
bên thu.

Khái niệm "Cửa số trượt" được thực hiện bởi yêu cầu bên phát 
đánh số tuần tự mỗi khung dừ liệu nó gừi đi. Bên phát và bên thu thông 
báo liên lục về sổ thứ tự cùa các khung mà chúng có thể gửi và nhận. 
Thù tục kiểm soát luồng dựa trên nguyên tắc này gọi là thủ tục “Cửa sổ 
trượt”. Khi đảnh số các khung, hộ thống đánh sổ modulo kích thước các 
imờng cừa sổ cùa thủ tục, lặp lại theo chu kỳ.

Giả sử A và B trao đổi thông tin với nhau theo chế độ 2 chiều (song 
công). Dung lượng bộ dệm của B là n khun^, nghĩa là bên thu B chi cỏ 
khả năng liếp nhận n khung mà không cần dợi xác nhận. Mồi khung có 
sổ thứ tự, để trả lời B phát một khung trà lừi trong đó có chứa số thứ tự 
cùa khung nhận tiếp theo, cũim có ngliTa B dã nhận đưực các khung Irước 
đó. Ví dụ sổ thứ tự xác nhận B trà lời là 4, nghĩa là B đã nhận các gói có 
sổ thứ tự là 1, 2 và 3. Bên phát có bàniỉ số thứ tự cho phép phát đi, bên 
thu cũng có bảng số thứ tự chuẩn bị tiếp nhận. Mồi một bảng có thể xem 
như cừa sổ của khung. Kich thước trường số thứ tự khung chỉ ra kích 
thước cửa sổ. Nếu kích thước trường nàv là k bit, nghĩa là sổ thứ tự của 
các khung từ 0 đến 2*^-1 , sổ thứ tự của khung lấy 2  ̂ làm đơn vị cơ bản.
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2.6 KỸ THUẬT KIẺM SOÁT LỎI

2.6.ỉ Giới thiệu kỹ thuật phát hiện lỗi
Kiểm soát lồi (Eưor control) là quá trình đảm bảo độ tin cậy của dữ 

liệu khi truyền. Nghĩa là dữ liệu thu chính xác như dữ liệu phát đi. Có hai 
cách xử lý lồi;

Cách thứ nhát: Trước khi truyền, bên phát cung cấp thông tin trong 
dòng dừ liệu để bên thu có thể phát hiện lồi xảy ra trong quá trình truyền. 
Khi lỗi được phát hiện, bên nhận yêu cầu bên phát truyền lại gói tin bị lồi.

Cách thứ hai: Sừá lỗi tự trị, phức tạp hơn và không yêu cầu truyền 
lại. Bên nhận ichi phát hiện khung dừ liệu bị lồi, tự nó sừa lỗi. Sửa lồi tự 
trị yêu cầu khung phát đi phải chứa thông tin dư để node đích cỏ thể sửa 
bất cứ lỗi nào tìm được và không yêu cầu phát lại. Quá trình sửa lồi bao 
gồm cả việc phát hiện lỗi.

Kiểm soát lỗi bằng cách phát lại và xác nhận bên thu về các khung 
đã nhận được. Xác nhận dương nghĩa là khung nhận được chính xác, xác 
nhận âm (hoặc không xác nhận) nghĩa là khung nhận được không chính 
xác, yêu cầu bên phát cần truyền lại khung bị lỗi. Để tránh mất hoặc 
hỏng dữ liệu do lỗi phần cứng, tầng liên kết dữ liệu hỗ trợ bộ thời gian. 
Nếu một khung hay thông tin xác nhận bị mất, bên phát sẽ quy định thời 
gian sổng cùa nó, nếu không còn hiệu lực sẽ được truyền lại. Tránh các 
khung tiùng nhau bên nhận, các khung gửi đi sẽ được gán các sổ tuần tự 
cho phép bên nhận có ứ\ể phân biệt khung đâ được truyền lại với khung 
ban đầu.

Việc quàn lý bộ thời gian và đánh sổ tuần tự là chức năng rất quan 
ưọng cùa tầng liên kết dữ liệu vì nó chắc chắn rằng mỗi khung được 
nhận từ tầng mạng phải chính xác và đúng trật tự.

Kiểm soát lồi đề cập đến các vấn đề về phát hiện lỗi, xác nhận trả 
lời và phát lại các khung bị lồi hoặc quá thời gian sống của nó. Phưofng 
thức này được gọi là tự động lặp lại yêu cầu ARQ (Automatic Request 
Repetition). ARQ là thuật ngữ chung cho các thủ tục kiểm soát lỗi có đặc 
điểm là phát hiện lỗi và tự động gửi lại các khung lỗi. Thông thường sử 
dụng ARQ dựa trên các phương pháp kiểm soát lỗi đã được nói ở trén.
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ARỌ ‘‘Ngừng và đợi” dựa trên kỹ thuật kiềm soát luồng “Dừng và đợi” 
và ARQ “Quay về n” dựa trên kỹ thuật kiểm soát luồng cửa sổ trượt. Cả 
hai phương pháp được tạo mẫu sau khi kiểm soát luồng của chủng trùng 
tên và yêu cầu phát lại cả các khung hết thời gian sống. Một phương 
pháp khác ARQ “Lựa chọn và từ chối”, yêu cầu bên thu chi gửi xác nhận 
âm để chì ra có lỗi ưong khung nhận được. Do đó chỉ các khung hết thời 
gian chờ hoặc có xác nhận âm thì mới được phát lại.

Các lỗi mạng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như nhiễu 
đường truyền, lỗi kỹ ứiuật phần cứng, sai sót phần mềm, các lỗi liên quan 
đến các thủ tục, tràn bộ đệm, các lồi về sai đồng bộ, xuyên âm... Một số 
lỗi không liên tục - chúng xuất hiện rồi kết thúc, những lồi này rất ỉchỏ để 
phát hiện.

2.6.2 Phương pháp sửa lỗi CRC

Phương pháp CRC (Cyclỉc Redundancy Code) xác định chuỗi bit 
kiểm tra (gọi là Checksum) thích hợp để ghép vào chuỗi bit cần tìuyền đi 
sao cho bên nhận có thể kiểm soát được lỗi.

Thuật toán phát biểu như sau:

- Chọn một đa thức sinh G(x) với hệ số cao nhất và th ^  nhất bằng 1, 
nghĩa là chuỗi bit tưomg ứng với G(x) có bit cao nhất và bit th ^  nhất đều 
bằng í.

- Checksum phải thoả mãn điều kiện: đa thức tưong ứng với chuỗi 
ghép (chuồi gổc và Checksum) phải chia hết modulo 2 (mod 2) cho G(x).

- Bên nhận, đa thức tương ứng với chuỗi bit nhận được chia 
modulo 2 đa thức sinh G(x). Nếu không chia hết, dữ liệu có lồi trên 
đường truyền, ngược lại nếu chia hết dữ liệu nhận được không bị lỗi.

Thuật toán như sau:

- Giả sử cho trước một đa thức sinh G(x) cỏ bậc là r.

- Xâu bit cần truyền tương ứng với đa thức M(x) có bậc làm.

- Thêm r bit 0 vào sau xâu m bit, xâu bit tương ứng đa thức x^M(x).

- x'M(x)/G(x) = Q(x) + R(x)/G(x) mod 2.

- T(x)= x'M(x) + R(x) xâu bit tương ứng là xâu bit cần truyền.
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Rõ ràng là T(x) chia hết mod 2 cho G(x).

Khi nhận, giả sử chuồi bit nhận tưcmg ứng đa với thức là T(x).

Giả thiết T(x) = T(x) + E(x), trong đó E(x) là đa thưc lỗi. Liru ý
rằng mồi bit 1 trong E(x) tương ứng với một bit cùa chuồi gốc đà bị đảo 
ngược (lỗi bit đom).

Phép chia trờ thành:

7’(x)/mod2G(x) = T(x)/^od2G(x) + E(x)/^od2G(x) = 0 + E(x)/„,,«i2G(x)

Như vậy nếu phép chia modulo 2 cho sổ dư khác 0, nghĩa là tniyền 
tin đã bị lồi. Ngược lại sổ dư bằng 0 thì chưa thể khẳng định được là 
truyền tin không bị lỗi, vì E(x) vẫn có thể khác 0 (chứa G(x) như một 
thừa sổ). Suy ra sẽ có các lỗi không phát hiện được khi các đa thức chứa 
G(x) như một thừa số. Trường hợp lỗi bit đơn: đa thức E(x) = x' (i < m + 
r), trong đó i xác định vị trí cùa bit lỗi. Nếu G(x) chứa 2 hoặc nhiều sổ 
hạng thì E(x) không thể chia hết modulo 2 cho nó được, do vậy trong 
trường hợp này tất cả các lỗi bit đom đều bị phát hiện. Nếu có 2 lỗi bit 
đom rời nhau, tức là đa thức E(x) = (i > j), có thể viết E(x) =
+ 1). Như vậy để cho lồi kép này được phát hiện, chọn G(x) sao cho và 
x''̂  không thể chia hết cho nó (giá trị lớn nhất của i-j bằng độ dài cùa 
chuỗi truyền đi). Nếu E(x) chứa một số lẻ sổ hạng (tức có một số lè bit 
lỗi), có thể chứng minh được rằng; một đa thức với sổ lẻ số hạng thì 
không thể cỏ thừa sổ (x + 1) được (xét trong hệ modulo 2). Từ đó chì cần 
chọn G(x) có thừa sổ (x + 1) thì có thể phát hiện được mọi lồi chứa một 
số lẻ bit lỗi. Trường hợp đcm giản nhất chọn G(x) = X + 1 tức là trường 
hợp dùng bit chẵn lẻ. Trường hợp lỗi nhổm (được định nghĩa là một 
nhóm bit ưong đó bit đầu và bit cuối bị lỗi), người ta đã chứng minh 
được rằng với đa thức sinh G(x) bậc r thì mọi lồi nhóm có độ dài nhó hon 
hoặc bằng r đều có thể được phát hiện, còn lớn hơn thì có thể không phát 
hiện được.

Khả năng phát hiện lỗi cùa phương pháp CRC phụ thuộc rất nhiều 
vào việc chọn đa thức sinh G(x). Chọn G(x) như thế nào để phát hiện lồi 
cao nhất là một vấn đề hết sức rất phức tạp. Sau đây một vài nguyên tắc 
cơ bản để chọn đa thức sinh G(\):
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- Để tạo Checksum bậc r thì G(x) phải là một đa thức bậc r, tức là 
bit Ihứ r + 1 cùa G(x) phái bàng 1 . Nếu không, bit đầu tiên cùa 
Checksum sẽ luôn bàng 0 và như vậv sẽ làng phí Ibit. Tương tự, số hạng 
cuối cùng cùa G(x) phải bàns 1. nehĩa là G(x) không chia hết cho X mod
2, bởi vì nếu không, bit cuối cùng cùa Checksum sẽ luôn bang 0.

- Nếu G(x) chứa 2 hoặc nhiều hom số hạng, tất cả các lồi đơn (các 
lỗi với chỉ 1 bil) sẽ bị phát hiện.

- Nếu G(x) có sổ hạriR cuối cùns, bàng 1 . nghĩa là G không chia hết 
cho X mod 2 và nếu e ià số nguyên dương nhò nhất mà đa thức xe + 1 
chia hết cho G(x) thì phương pháp CRC có thể phát hiện tất cà các lồi 
kép (lồi với 2bit) mà 2bit lỗi cùne nằm trone một khoảng e bit liên tiếp. 
Một đa thức sinh đặc biệt tốt cho trưcmg hợp này là x'^+x''^+l với e = 
32.767, có nghĩa là nó có thể phát hiện mọi lỗi kép nàm trong khoảng 
32.767bit.

• Nốu G(x) chứa thừa số X + 1, tất cá các lỗi lẻ bit sẽ bị phát hiện.

• Phương pháp CRC r bit có khả năng phát hiện mọi lỗi khối với 
chiều dài khối nhỏ hom hoặc bàng r. Một lồi khối chiều dài r bit là một 
dây r bit liên liếp trong đó bit đầu vả bit cuối là các bit bị lỗi, các bit còn 
lại trong khối có thể bị lỗi hoặc không.

Hiện nay có nhiều chuấn CRC khác nhau, bảng 2.1 liệt kê một vài 
chuẩn CRC phổ biến với đa thức sinh tưcmg ứng.

Bàng 2.1: Một vài chìiơn CRC phồ hiến với đa thức sinh tương ứng

Tên chuẩn
Sô
bit

Đa thức sình G(x)
Dạng da thức Dạng Hex

CRC-12 12 x'^ x" t x ’ t- X' + X + 1 1 80F
CRC-16 16 x -  .  .  X-’ .  1 1 8005
CRC-
CC ITT

16 x'*" + x ' -  t x '  ‘  1 1 1021

CRC-32 32 x ”  X -'’ . X-'' I- X-- 1- +  x '-  + x" + x ' "  +
7 s 4 '  1

X + X + X * X + X -  1
1 04C1IDB7

CRC-12 và CRC-16 được sừ dụng trong một sổ giao thức truyền 
lệp. CRC-CCITT được sừ dụng trong các giao thức truyền thông như 
XIS40DEM, X.25, HDLC... CRC 32 con được gọi là AUTODIN-II, được 
sử dụng trong hầu hết các mạng LAN như Ethernet, IEEE 802.3 LAN và 
Token Ring l-AN.



Ví dụ:

+ Giả sử chuỗi gốc 1101011011 M(x) = x’ + x*+ x'*- x^+ X
+ 1, bậc m = 9.

+ Đa thức sinh G(x): 10011 •(-> x‘*+ X + 1, bậc r = 4.

+ Sau chuỗi gốc chèn thêm 4 bit 0: 11010110110000 o  x̂ ^Míx).

+ Chia mod 2 11010110110000 cho 10011, bỏ qua thương số.

+ Số dư kết quả phép chia mod 2 sẽ là: 1110.

+ Cấu trúc khung dữ liệu như sau: 01111110 11010110111110 
01111110

+ Chuỗi truyền đi sẽ là: 01111110 110101101111100 Ol ĩ l ĩ l lO.

2.7 KHÁI NIỆM VẺ ĐỊNH TUYỂN VÀ CÁC THUẬT TOÁN 
ĐỊNH TUYẾN

2.7.1 Giới thiệu chung

Định tuyến là chọn một đường đi tối ưu theo một nghĩa nào đó để 
truyền một gói tin từ node nguồn đến node đích. Các thiết bị định tuyến 
có khả năng tìm các tuyến đường qua mạng và lưu ưôír thông tb  định 
tuyến trong các bảng định tuyến. Các bảng định tuyến không chi lưu trữ 
ứiông tin về tuyến đường mà còn lưu tìữ các giá ùrị ước tính để tìiiyền dữ 
liệu qua một tuyến được gọi là giá ứiành cùa một tuyến đường, ứờc tính 
giá thành của một tuyến đường nhỏ nhất có thể sử dụng phương pháp 
đếm bước nhảy (Hop Count) mô tả số lượng các node mà dữ liệu cần đi 
qua là ít nhất, hoặc đếm số nhịp (Ticcount) ước tính thời gian thirc cùa 
gói dữ liệu đi qua đường là nhỏ nhất. Trong các thuật toán chọn ổường, 
không mất tính tổng quát, thuật ngữ “con đường ngắn nhất” được hiểu là 
con đường có giá thành nhỏ nhất.

Mồi node trong mạng nhận dừ liệu từ một đường vào (Incìiĩiing 
link) rồi chuyển tiếp nó tới một đường ra (Outgoing link) hướng đích. 
Mỗi node trung gian cần phải thực hiện các chức năng chọn đườtg hay 
còn gọi là định tuyển và chuyển tiếp các gói dữ liệu. Các giao thứ: định 
tuyến hoạt động trong tầng mạng (Netvvork), trên tầng liên kết dữ ỉệu và 
nó cung cấp một dịch vụ “trong suốt” cho tầng giao vận.
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Hình 2.14: Vi dụ về khải niệm định tuyến

2.7.2 Chức năng định tuyến
Mục tiêu cơ bản của các phương pháp định tuyến là nhằm sử dụng 

tối đa tài nguyên mạng và tối thiểu hoá giá thành mạng. Để đạt được điều 
này kỹ thuật định tuyến phải giảm thiểu tấc nghẽn, sử dụng tối đa băng 
thông, giảm độ trễ và độ tin cậy cao, giá thành thấp... Vì vậy, một kỹ 
thuật định tuyến phải thực hiện tốt 2 chức năng chính sau đây:

1. Quyết định chọn đường theo những tiêu chuẩn tối ưu nào đó.

2. Cập nhật thông tin địnlì tuyến, tức là thông tin dùng cho chức 
năng trên.

Tuỳ thuộc vào kiến trúc, hạ tầng cơ sở cùa mạng mà các kỹ thuật 
chọn đường khác nhau được sừ dụng. Các tiêu chuẩn tối ưu khi chọn 
đường từ node nguồn đến node đích có thể phụ thuộc vào yêu cầu người 
sử dụng dịch vụ mạng. Giừa mạng và người sử dụng có thể có các thoả 
thuận ràng buộc về chất lượng dịch vụ cung cấp. Chức năng cập nhật 
thông tin định tuyến là chức năng quan trọng nhất mà các giao thức định 
tuyến phải thực hiện. Các giải pháp cập nhật thông tin định tuyển nhằm 
giải quyết bài toán lưu lượng và chọn đường qua mạng.

Các mục tiêu cơ bản của định tuyến là:



- Tối ưu hiệu năng mạng.

- Tối thiểu giá thành mạng.

- Tối ưu tham số như băng ứiông, độ trễ, độ tin cậy, chất lượng gói tin.

Vì vậy để đạt được mục tiêu cơ bản của kỹ thuật định tuyến cần 
phải hoàn thiện được hai chức năng chính sau:

- Quyết định chọn đường theo những chuẩn tối ưu nào đó.

- Cập nhật thông tin định tuyến, tức là ứiông tin sử dụng cho chức nàng.

2.7.3 Phân loại kỹ thuật định tuyến
Dựa vào sự phân tán của các chức năng chọn đường trên các node 

cùa mạng, kỹ thuật định tuyến có định tuyến tập trung (Centralized 
Routing) hay định tuyến phân tán (Distributed Routing).

Dựa vào yếu tố ứiích nghi trạng thái hiện tại của mạng có các kỹ 
thuật định tuyến tĩnh (Static/Fixed Routing) hay định tuyển động 
(Adaptative Routing).

Hai giải pháp định tuyến thường được sử dụng là định tuyến tĩnh và 
định tuyến động. Định tuyến tĩnh được người quản trị cập nhật và quản 
lý nhân công, ưu  điểm của định tuyến tĩnh là có sự thay đổi chậm, nghĩa 
là tính chịu đàn hồi của mạng tốt. Trong một sổ mạng máy tính, việc sử 
dụng định tuyến tĩnh sẽ tránh được lưu lượng cập nhật bảng định tuyến 
và bảo mật được nguồn tin. Kỹ thuật định tuyến tĩnh có nhiều nhược 
điểm như độ hội tụ kém, thông tin về cấu trúc mạng thay đổi chi được 
gửi đến bộ định tuyến do nhà quản trị mạng qui định. Trong kỹ thuật 
định tuyến động, thông tin về các tuyến đường sẽ được cập nhật tự động, 
khi nhận thông tin mới từ tầng mạng, ưu điểm lớn nhất của định luyến 
động là có thể thiết lập tuyến đường tới tất cả các thiết bị trong mạng, tự 
động thay đổi tuyến đường khi cấu hình mạng thay đổi, vi vậy độ hội lụ 
nhanh. Các giao thức định tuyến động có thể chuyển lưu lượng từ cùng 
một phiên làm việc qua nhiều đường đi khác nhau trong mạng, vì vậy 
hiệu suất mạng cao hơn. Tính chất này được gọi là chia sẻ tải (Load 
sharing). Không như định tuyến tĩnh, định tuyến động đòi hỏi phải cung 
cấp nhiều tài nguyên mạng hơn như băng thông chẳng hạn. Với các phương 
thức xử lý phức tạp tại các node là nguyên nhân gây trễ đường truyền.
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í)ịnh tuyến động được xây dựng trên hai yếu tố cơ bản là mô hình
hình tính toán và thông tin trạng thái. Có hai kiểu mô hình tính toán sử 
dụng trong định tuyến động là mô hình tập trung và mô hình phân tán. 
Mô hình tập trung được xây dựng từ hệ thống tính toán định tuyến, 
nhưng trong các điều kiện mạng phát triền rất nhanh và mạnh. Mô hình 
phân tán thực sự có ưu thế độ rộng lớn hom, vì các chức năng định tuyến 
được thực hiện trên nhiều thực thể mạng, các thông tin được lưu tại nhiều 
thực thể và vì thể độ tin cậv của mạng tăng lên.

Tiêu chuẩn tối ưu định tuyến được xác định bời người quản lý hoặc 
người thiết kế mạng, có thể là:

- Độ trễ trung bình của thời gian truyền gói tin.

- Số lượng node trung gian giữa nguồn và đích của gói tin.

- Độ an toàn của việc truyền tin.

- Nguồn tài nguyên mạng sử dụng cho truyền tin...

- Tổ hợp của các tiêu chuẩn trên.

Việc tối ưu định tuyến phụ thuộc nhiều vào cấu trúc mạng, thông
lượng, mục đích sử dụng... Các tiêu chuẩn này có thể thay đổi theo thời 
gian hoặc khi triển khai các ứng dụng trên mạng, vấn đề tối ưu hoá định 
tiiyén thường là vấn đề đổi lập giữa quan điểm người sử dụng dịch vụ và 
nhà khai thác dịch vụ mạng.

2.7.4 Các thuật toán chọn đường

Biểu diễn mạng dưới dạng một đồ thị, các node cùa đồ thị là các 
node mạng, các cung của đồ thị là các đường truyền vật lý nổi các node 
lụi với nhau. Chọn con đường giữa 2 node bất kỳ là xác định con đường 
ngàn nhất giữa chúng. Có 2 loại thuật toán chọn đường

• Kỹ thuật chọn đường không thích nghi, còn gọi là chọn đường thụ 
động (non adaptive). Việc chọn đường không cỏ sự trao đổi thông tin, 
không đo lường và không cập nhật thông tin, không dựa vào cấu hình của 
mạng trong thời gian thực...Con đường được chọn không hề thay đổi, 
chọn một lần. Vì vậy rẩl đơn giản, rộng rãi trong các mạng ổn định.
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• Kỹ thuật thích nghi, nghĩa là con đưòmg được chọn thích nghi với 
tình trạng của mạng hiện tại. Mạng có khả năng cung cấp nhiều con đưòmg 
khác nhau nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi bất thường trên mạng.
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2.7.5 Thuật toán chọn đường Dỉjkstra

Bài toán đặt ra là từ một node nguồn cho trước hãy xác định con 
đường ngắn nhất đến tất cà các node còn lại (node đích) của mạng. Giả 
sử trong mạng phương thức trao đổi thông tin là 2 chiều đồng thời 
(Duplex) và giá thành 2 chiều là một giá trị được ghi bên cạnh các node 
kề nhau hay nối trực tiếp được với nhau. 2 node kề nhau, nối trực tiếp với 
nhau được hiểu là chúng truyền thông với nhau không qua một node 
trung gian nào khác.

Thuật toán:

+ Gọi N là sổ lượng các node của mạng. Không mất tính tổng quát 
ký hiệu các node là 1,2, 3..., N.

+ Ký hiệu s là node nguồn cho trước

+ Ký hiệu l(ij) là giả thành từ node i đến node j

d,j Nếu i và j nổi trực tiếp với nhau
oo Ngược lại.

+ Gọi Qic là tập các node sau khi thực hiện k bước thuật toán. 

+ M(s,v) giá trị con đường từ node s đến V. M(v,v) = 0.

Bước 0: Qo~ {s}

M(w)= Min I(s,v), {s} * {v}

Bước k: Qk = í^k-1 {w},
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M ( w )  =  Min [ M ( s ,v ) +  l (v ,w } ] ,  w  Ể Q k .ị ,  V e  Qk.ị 

Thuật toán dừng khi Qk = {J, 2, 3....N}

Node nguồn 1 2 3 4 5 6

0 {1} 2 1-2 5 1 1-3 1 1-4 00 - 00 -

1 {U4} 2 1*2 4 1-4-3 1 1-4 2 1-4-5 X -

2 {1.2,4} 2 1-2 4 1-4-3 1 1-4 2 1-4-5 00 -

3 {U2A5} 2 1-2 3 1-4-5-3 1 1-4 2 1-4-5 4 1-4-5-6

4 {U23A5} 2 1-2 3 1-4-5-3 1 1-4 2 1-4-5 4 1-4.5-6

5 {U2,3A5,6} 2 1-2 3 1-4.5-3 1 1-4 2 í -4-5 4 1-4.5.6

Hình 2.16: Kết quả ví dụ giải thuật DỊịksíra

1.1.(i Thuật toán Bellman Ford
Từ một node nguồn cho trước hãy xác định con đường ngắn nhất 

đến tất cả các node còn lại (node đích) của mạng.

Thuật toán:

+ Ký hiệu s là node nguồn.

+ Ký hiệu I(ij) là giá thành từ node i đến node j

trực tiếp với nhau
Ngược lại

+ M(s,v,k) là giá trị con đường đi từ node s đển node V ,  không quá 
k đường nối.

Bước k = 0: M(s,v,0) = 00, V i s

Bước k > 0: M(v,k) := Min M(s,v,k), V V s.

Kết quà thuật toán Bellman Ford như sau:

íd, ;Ncuivàjnối  
loo Ngươc lại.



96 G/áo trình Mạng mày tinh

k 2 3 4 5 6

0 cc - oc - 00 - oc - OC' -

1 2 1-2 5 1-3 1 1-4 00 - 00 -

2 2 1-2 4 1-4-3 1 1-4 2 1-4-5 10 1-3-6

3 2 1-2 3 1-4-5-3 1 1-4 2 1-4-5 4 ỉ -4-5-6

4 2 1-2 3 1-4-5-3 1 1-4 2 1-4-5 4 1 >4^5-6

Hình 2.17; Kết quà thuật toán Bellman Ford 

So sánh 2 giải thuật
...................

®''-0
©

L /

Hình 2.18: Kết quả so sảnh thuật toán Dijkstra và Bellman Ford

2.7.7 Thuật toán tìm đường cố định

Tìm đường cố định (Fixed Routing) là thuật toán xác định một con 
đường cố định ngắn nhất từ node nguồn đến node đích trong một mạng
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không có sự thay đổi sơ đồ mạng. Kỳ thuật chọn đường cố định là tạo ra 
một đường dẫn (Path) từ node nguồn qua một số node trung gian đến 
node đích. Các thông tin về đường đi được lưu trữ trong bảng chọn 
đường của các node.

Từ node 1 Từnode2 Từ node3

Node đến Node kề liền Node đến Node kề liền Node đến Node kề liền

Từ node 4 Từ node 5 Từ nodeó

Node đến Node kề liền Node đến Node kề liền Node đến Node kề liền

Hình 2.19: Bảng lưu trữ thông tin đường đi từ các node

Trước tiên dựa vào các thông tin cho trước về sơ đồ mạng, khởi tạo 
các bảng chọn đường tại các node. Có thể dựa vào thuật toán Dijkstra 
hoặc Bellman Ford tạo các thông tin về node nguồn, node đích và các 
node trung gian liền kề. Như vậy các nodc không cần nhớ con đưèmg đến 
đích mà chi cần nhớ phải qua node liền kề nào.

ưu  điểm cùa thuật toán tìm đuímg cổ định là đơn giản, dễ cài đặt.
Hoạt động tổt, hiểu quả cao. Tuy nhiên nhược điểm chủ yếu là nếu thêm
h(iặc bớt các node thông tin thì phải khởi tạo lại toàn bộ các bảng chọn 
đường cho tất cả các node. Tương tự như vậy nếu một node nào đó bị sự 
cố, hoạt động mạng sẽ đình trệ.

Đường đi ngấn nhất từ node 1 đến node 6 trong hình 2.15 được tạo 
ra như sau:

+ Từ node 1 đến node 6 qua node kề liền 4: 1-4

+ Từ node 4 đến node 6 qua node 5: 4-5



+ Từ node 5 đến 6 qua node 6: 5-6 

+ Như vậy đường dẫn từ node 1 đến 6 : 1-4-5-6.

2.7.8 Thuật toán tìm đường động

Kỹ thuật tìm đường động (Plooding Routing) không phụ thjộ)C vào 
sơ đồ của mạng. Dữ liệu từ node nguồn sẽ được gửi đi cho tấ: cá các 
node lân cận liền kề nó. Các node đó lại tiếp tục gửi đi cho các no>de kề 
cận nó, ngoài đường nó nhận. Cứ như vậy cho đến khi dừ liéu được
chuyển đến node đích. Mỗi node trung gian chi cần nhớ nhận dạing dừ
liệu đến để loại bỏ copy lần thứ 2. Trong quá trình truyền thông, diừ liệu 
có thể đi qua tất cà các con đường hướng tới đích mà không bỏ S(ót các 
node. Vì vậy sử dụng truyền thông báo có độ tin cậy cao, nhưng lảnig lưu 
lượng quá lớn.

2.7.9 Thuật toán tìm đường ngẫu nhiên

Khác với kỳ thuật tìm đường động, kỹ thuật tìm đường ngẫỉ nhiên 
(Randoiĩi Routing) là các node chì chọn một đưcmg ra để gừi dừ iệỉu vừa 
nhận. Con đường đi của dữ liệu từ node nguồn đến node đích bao gồm 
một chuồi các node là con đường ngẫu nhiên. Như vậy để tạc na con 
đường hướng đích cho các gói dữ liệu, kỹ thuật chọn đưòmg ngẫi inhiên 
không sử dụng các thông tin về sơ đồ mạng, con đường đó khôiiẶ c:ó giá 
tì-ị nhỏ nhất và cũng không có bước nhảy ít nhất. Mạng cần phải minjg một 
lưu lượng ứiông lớn hcm ứiông tin lối ửiiểu nhưng không thể nhiều liom lưu 
lượng ứiông tin của kỹ ứiuật chọn đường động.

2.8 MỘT SỐ KIÉN TRÚC MẠNG CHUẨN

2.8.1 Kiến trúc mạng SNA

Kiến trúc mạng SNA (Systems Nevvork Architecture) được cô)ng ty 
IBM thiết kế, đặc tả kiến trúc mạng xử lý dừ liệu phân tán. Giỉo» thức 
định nghĩa các quy tắc, các tiến trình cho sự tương tác giữa cá: Ithành 
phần trong mạng như máy tính, thiết bị đầu cuối và phần mềm.

- Kiến trúc mạng SNA sử dụng kiến trúc 6 tầng: tầngl- íh\ysical 
Control (X21,RS-232), tầng 2 - Data Link Control - SDLC (kitmi soát
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liên két dữ liệu), tầng 3 - Path Control (chọn đường và kiểm soát dữ 
liệu), tầng 4 -Transmission Control (kiềm soát truyền), tầng 5 - Data 
f-l()w Control (kiểm soát luồng dừ liệu) và tầng 6 - Punction Management 
(quản trị chức năng).

- Chức năng của các nodc trona mạng: Node loại 5- kiểm soát tài 
nguyên mạng và các dịch vụ mạng, gọi là node Host. Node loại 4 định 
tuyến và điều khiển luồng dừ liỊu. Node loại 2.0 và 2.1 là các loại node 
ngoại vi được nổi với node loại 4 hoặc loại 5. Đây là node điều khiển 
cụm và là bộ xử lý phân tán.

2.8.2 Giao thức IPX/SPX

Giao thức IPX/SPX (Intemetvvork Packet Exchange/Sequenced 
Packet Exchange) được công ty Novell thiết kế sử dụng cho các sản 
phẩm mạng của chính hãng. SPX hoạt động trên tầng giao vận của mô 
hình OSI, có chức năng bảo đảm độ tin cậy cùa liên kết truyền thông toàn 
trình. Nó đàm bảo chuyển giao các gói tin đúng trình tự, đúng đích 
nhưng không có vai trò trong định tuyến. IPX tuân theo chuẩn OSI, hoạt 
động tầng mạng, chịu trách nhiệm thiết lập địa chỉ cho các thiết bị mạng. 
Nỏ là giao thức định tuyến, kết hợp với các giao thức thông tin định 
tuyến (Routing Intbrmation Protocol - RIP) và giao thức dịch vụ liên kết 
Nctxvare (Netvvare Link Services Protocol - NLSP) để trao đổi thông tin 
định tuyến với các bộ định luyến lân cận.

2.8.3 AppIeTalk
I.à kiến trúc mạng do hàng Apple Computer phát triển cho họ các 

máy tính cá nhân Macintosh. Giao thức AppleTalk cũng được phát triển 
trên tầng vật lý của Ethernet và 1 oken Ring.

- Các vùng tối đa trên một phân mạng: Pha 1 là 1; Pha 2 là 255.

- Các node tối đa trên mỗi mạna: Pha 1: 254; Pha 2: khoảng 16 triệu.

- Địa chi động dựa trên các giao thức truy nhập: Pha 1; Node ID;
Pha 2: Network + Node ID; Pha 1 và 2: LocalTalk, Pha 1: Ethernet; Pha 
2: ie i :e 802.2. 802.5.

- Định tuyến Split-hori/on: F'ha 1: không; Pha 2: có.
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2.8.4 Kiến trúc mạng DNA

Kiến trúc mạng DNA (Digital Network Architecture) là sản phẩm 
của hãng Digital Equipment Corporation. Đặc biệt Digital Equipment 
Corporation kết hợp với các hãng Intel và Xerox phát triển các phiên bản 
Ethernet, trong đó có Ethernet phiên bản 2.

2.8.5 Họ IEEE 802

Là chuẩn cho kiến trúc các mạng LAN, WAN và MAN

- Chuẩn IEEE 802.2 định nghĩa một tầng con LLC được giao thức 
tầng dưới sử dụng. Giao thức tầng mạng có thể thiết kế độc lập với tầng 
vật lý.

- Giao thức tầng dưới: 802.3 (IBaseS, lOBaseS, 10Base2, 10Basef, 
10Broad36, lOBaseT, lOBaseX), 802.4 (TokenBus), 802.5 (Token Ring),
802.6, 802.9, 802.11,802.12.

2.8.6 TCP/IP

Là họ các giao thức cùng làm việc với nhau để cung cấp phương 
tiện truyền thông liên mạng. Vì lịch sử của TCP/IP gắn liền với Bộ Quốc 
phòng Mỹ, nên việc phân lớp giao thức TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Intemet Protocol) được gọi là mô hình DoD (Department of 
Deĩense). Đây là họ các giao thức được sử dụng phổ biến trên mạng 
Internet, mang tính mở nhất, phổ dụng nhất và được hồ trợ của nhiều 
hãng kinh doanh. TCP/IP được cài đặt sằn trong phàn thực thi ƯNIX 
BSD (Berkely Standard Distribution - Phân bổ chuẩn Berkely). Mô hình 
DoD gồm 4 tầng:

- Tầng truy nhập mạng tương ứng tầng vật lý và tầng liên kết dữ 
liệu trong mô hình OSI.

- Tầng liên mạng: Định tuyến gói dữ liệu giữa các máy chù.

- Tầng Host-tới-Host: Kết nổi các thành phần mạng.

- Tầng ứng dụng: Hỗ trợ các ứng dụng.
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CÂU HỎI TRẢC NGHIỆM

1 . Các phát biểu nào sau đây về nguyên tấc phân tầng là đúng:
A. Chức năng các tầng độc lập với nhau và có tính mờ
B. Xác định mối quan hệ giữa các tầng kề nhau 
c. Xác định mối quan hệ giữa các đồng tầng
D. Dữ liệu không truyền trực tiếp giữa các đồng tầng (trừ tầng vật lý).

2. Kiến trúc mạng (Network Architecture) là:
A. Giao diện Interface giữa 2 tầng kề nhau
B. Giao thức tầng - quan hệ đồng tầng
c. Số lượng tầng
d. Tập các giao diện, sổ lượng tâng và giao thức tầng - quan hệ đồng tầng.

3. Điểm truy nhập dịch vụ SAP (Service Access Point) là:
A. Nơi trao cung cấp dịch vụ các tầng kề nhau
B. Nơi hoạt động của các dịch vụ
c. Nơi cung cấp dịch vụ cùa tầng dưới cho các hoạt động tầng trên.

4 . Những phát biểu nào đúng:
A. Cung cấp và nhận các dịch vụ giữa các thực thể trong các tầng kề 

nhau thông qua việc gọi các hàm dịch vụ nguyên thủy
B. Các dịch vụ nguyên thuỳ là cảc thủ lục trao đổi thông tin
c . Các hàm dịch vụ nguyên thủy đặc tả các thao tác ửiực hiện yêu cầu 

hay trả lời một yêu cầu cùa các thực thể đồng tầng.

5. Tầng nào xác định giao diện giừa người sử dụng và môi trường OSI:
A. Tầng ứng dụng B. Tầng trình diễn c . Tầng giao vận.

6. Tầng nào cung cấp một dạng biểu diễn truyền thông chung cho phép
chuyền đổi từ dạng biểu diễn cục bộ sang biểu diễn chung và ngược lại: 
A. Tầng mạng B. Tầng trình diễn
C'. Tầng phiên D. Tầng vật lý.
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I. Tầng nào thiết lập, duv trì, huỷ bò “các giao dịch" giữa các thực Ihể 
đầu cuối:
A. Tầng mạng B. Tầng liên kết dừ liệu
c . Tầng phiên D. Tầng vật lý.

8. Tầng nào có liên quan đến các giao thức trao đổi dừ liệu:
A. Tầng mạng B. Tầng giao vận
c . Tầng liên kết dữ liệu D. Tầng vật lý.

9. Những thuật ngừ nào dùng để mô tả các đơn vị dừ liệu sử dụng trong 
tầng liên kết dừ liệu;
A. Datagram. B. Packet
c . Message D. Frame.

10. Tầng nào thay đổi, duy trì tuyến kết nối giữa các thiết bị truyền thông:
A. Tầng vật lý B. Tầng con MAC
c. Tầng con LLC D. Tầng mạng.

II. Phương pháp chuyển mạch nào sử dụng mạch ảo:
A. Message B. Packet
c . Bit D. Circuit Switching.

12. Tầng nào thực hiện mã hoá dừ liệu:
A. Tầng mạng B. Tầng giao vận
c . Tầng liên kết dữ liệu D. Tầng trình diễn.

13. Tầng nào bàn giao các thông điệp giữa các tiến trình trên các thiết bị:
A. Tầng mạng B. Tầng giao vận
c . Tầng liên kết dữ liệu D. Tầng phiên
E. Tầng ứng dụng.

14. Tầng nào thực hiện việc phân giải địa chi/tên:
A. Tầng mạng B. Tầng giao vận
c. Tầng liên kết dữ liệu D. Tầng ứng dụng.

15. Khẳng định nào đúng:
A. Băng thông mạng hiệu suất cao khi sừ dụng kỹ thuật chọn đường 

Dijkstra
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B. Băng thông mạng hiệu suất cao khi sử dụng kỹ thuật chọn đưòmg 
íiellMan Ford 

c . Cá hai kết hợp.

16. Hoạt động nào có liên quan đến ID giao kết:
A. Chuyến mạch gói B. Định tuyến
c. Phát triền phân đoạn D. Điều khiển luồng.

17. Khẳng định nào đúng:
A. Tầng liên kết dừ liệu xừ lý luxi thông giữa các thiết bị
B. Tầng mạng xử lý lưu thông giữa các tiến trình của tầng trên 
c . Tầng giao vận xừ lý lưu thông giữa các thiết bị đầu cuối
D. Tất cá đều đúng.

18. Điều khiển cuộc liên lạc là chức năng của tầng:
A. Vật ỉý B. Tầng mạng
c . Tầng phiên D. Tầng trình diễn.

19. Chức năng điều khiển phiên làm việc cùa một cuộc liên lạc là:
A. Thiết lập tuyến liên kết B. Phát hiện lồi bằng CheckSum
c. Chuyển giao dừ liệu D. Giải phóng các liên kết.

20. Chức năng của việc thiết lập liên kết:
A. Bắt đầu khi phiên truyền thông bị giản đoạn
B. Xác minh tên đăng nhập và mật khẩu 
c . Xác định các dịch vụ cần thiết
D. Phát tín hiệu báo nhận dữ liệu.

21. Chức nâng của tầng trình diễn;
A. Mã hoá dừ liệu
B. Trình bày dừ liệu trên các thiết bị hiển thị 
c . Phiên dịch dữ liệu
D. Chuyển đối dạng thức hiển thị.

22. Chức năng của tầng ứng dụng:
A. Dịch vụ in mạng
B. Các ứng dụng cùa người sử dụng đầu cuối
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c . Hệ khách Uxiy nhập các dịch vụ mạng
D. Quảng cáo các dịch vụ.

23. Khẳng định sau đúng hay sai: Trong mạng LAN hình Bus, mỗi một 
máy trên Bus đều có địa chi riêng, nhiều máy có thể đồng ứiời gửi dữ 
liệu lên mạng mà vẫn đảm bảo được dữ liệu sẽ đến đích.

24. Mô hình OSI chia hoạt động ữuyền thông thành tầng.

25. Mục đích của mồi một tầng là cung cấp các dịch vụ cho tầng....... và
bảo vệ cho tầng..... khỏi những chi tiết về cách thức dịch vụ được
thực hiện. Trong mỗi tầng, gói dữ liệu được bổ SUI  ̂thêm ứiông 
tin điều khiển, đỏ là  các ứiông tin về....

26. Mỗi một tầng hoạt động giao tiếp với....... tầng..... .

27. Tầr^.... quyầ định đường đi của dữ liệu từ node nguồn đến node đích.

28. Tầi^ liên kết dữ liệu chịu trách nhiệm gửi..... từ tầng mạng xuống
tầng vật lý.

29. Thông tin—  trong khung dữ iiệu (Frame) được sử dụng chi rõ loại 
khung, đưòng đi và ữiông tin về phân đoạn.

30. Tầng con__ giao tiếp frực tiếp với card mạng và chịu trách nhiệm
chi^in giao dữ liệu không lỗi giữa hai máy tính trên mạng.

31 Đữ liệu được phân chia thành nhiều.... nhỏ để.... xử lý dễ dàng.

32. Nhiều giao ứiức phối hợp cùng ứiực hiện hoạt động truyền thông, gọi

33. Sự ỉiên kết....sẽ cho biết...... của tầng nào đang hoạt động.

34. Có ha kiểu giao ứiức ứng với mô hình OSI, đó là các loại giao thức....

35. Giao ứiức.......hoạt động ưên tầng cao nhất và cung cấp trao đổi dữ
liệu giữa các chương trình ứng dụng.

36. Khi gói dữ liệu được truyền giữa các bộ định tuyến với nhau, địa chỉ
nguồn và đích của tầng liên kết dữ liệu bị loại bỏ và.............

A. Sau đỏ được tạo lại
B. Tiếp tục được gửi riêng để rồi sẽ được tái tạo tại node đích
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c . Các gói tin được chuyển tiếp dựa trên độ dài tính bằng byte
D. Gói tin được truyền tiếp dựa trên mửc độ ưu tiên.

37, Chuyển tiếp gói dữ liệu dựa trên địa chỉ tầng con MAC (Media 
Access Control).....
A. Bộ chuyển tiếp B. cổng giao tiếp
c. SONET D. SMDS
E. Cầu nối (Bridge).

3Ẵ....... tập hợp các giao thức mạng chuyển mạch gói.
A. Bộ chuyển tiếp B. cổng giao tiếp
c. SONET D. X.25.

39........liên kết nhiều mạng sử dụng các giao thức khác nhau
A. Bộ chuyển tiếp B. cổng giao tiếp
c .  SONET D. Bộ định tuyến.

40. Tầng nào xác định giao diện giữa ngưòri sử dụng và môi ữường OSI:
A. Tầng ứng dụng B. Tầng trình diễn
c . Tầng phiên D. Tầng giao vận.

41. Tầng nào ửiiết lập, duy trì, huỷ bỏ “các giao dịch” giữa các thực thể 
đầu cuối:

A. Tầng mạng B. Tầng liên kết dữ liệu
c . Tầng phiên D. Tầng vật lý.

42. Tầng nào có liên quan đến các giao ứìức trao đồi dữ liệu?
A. Tầng mạng B. Tầng giao vận
c. Tầng liên kết dừ liệu D. Tầng vật lý.

43. Phương pháp chuyển mạch nào sử dụng mạch ào?
A. Bản tin. B. Gói
c . Bit D. Khung.
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Mạng máy tính là gì. Mục tiêu và ứng dụng kết nối mạng?

2. Hãy cho biết ỷ nghĩa của Khuyến nghị loại V, Khuyển nghị loại X và 
loại I?

3. Tổng quát về khái niệm kiến trúc đa tầng và các quy tẳc phân tầng?

4. Hiểu thế nào là quan hệ ngang và quan hệ dọc trong kiến trúc N tầng?

5. Trình bày các nguyên .tắc truyền thông đồng tầng?

6. Giao diện tầng, quan hệ các tầng kề nhau và dịch vụ?

7. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ?

8. Trình bày khái niệm dịch vụ và dịch vụ liên kết, dịch vụ không liên kết?

9. Trình bày các kiểu hàm dịch vụ nguyên thủy cơ bản?

10. Trình bày tóm tắt tất quá trình yêu cầu thiết lập liên kết cùa các thực 
thể đồng?

11. Quan hệ giữa dịch vụ và giao thức?

12. Các tham số dịch vụ và tương tác giữa các tầng?

13. Vai trò và chức năng chủ yếu các tầng phiên (Session layer)?

14. Vai trò và chức năng tầng giao vận (Transport layer)?

15. Vai trò và chức năng tầng mạng (Netvvork layer)?

16. Vai trò và chức năng tầng liên kết dừ liệu (Data link layer)?

17. Hiểu thế nào là thực thể tầng vật lý và dịch vụ tầng vât lý?

18. Giao thức tầng vật lý khác với giao thức các tầng khác như thế nào?

19. Khái niệm DTE và DCE, ví dụ?

20. Khái niệm giao thức hướng liên kết, không liên kết?

21. Kích thước tối đa của gói tin?

22. Vì sao thông tin người sử dụng lại phải chia thành nhiều gói nhỏ?
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Chương
- «1 MẠNG CỤC Bộ LAN

Nội dung cùa chương này sẽ trình bàv các khái niệm cơ bản về lý 
thuyết và kỳ thuật mạng cục bộ LAN (Local Area Netvvork) bao gồm các 
nội dung các phương pháp truy nhập đường truyền, chuẩn IEEE 802.3 và 
kỹ thuật mạng Ethernet tốc độ cao, Token Ring, FDD1 (Fiber Distributed 
Data Interíace), mạng LAN vô tuvến, mạne LAN ATM:

• Tổng quan về mạrm cục bộ LAN
• Các phươna thức truy nhập đường truyền
• Ethernet và chuẩn IEEE 802
• Mạng cục bộ Token Ring
• Giao diện số liệu phân bố sử dụng sợi quang FDDI (Fiber Disữibuted 

Data Interface)
• Mạng LAN ATM.

3.1 TÓNG QUAN VÈ MẠNG c ụ c  Bộ LAN
Kỹ thuật mạng cục bộ LAN phát triền với tốc độ nhanh, phản ánh 

nhu cầu thực tế cùa các doanh nghiệp cần kết nổi các hệ thống đơn lẻ 
thành mạng nội bộ đỏ tạo khá náng trao dỏi thông tin và chia sè tài 
nguyên trong cơ quan, xí nhiệp, trường học...

Có nhiều cách phân loại mạng khác nhau tuỳ thuộc vào yểu tổ 
chính được chọn để làm chi tiêu phân loại, chẳng hạn đó là “khoảng cách 
địa lý", “kỳ ihuật chuyển mạch" hay ‘“cấu trúc mạng” ... Nếu phân biệt 
theo phương tiện truyồn dẫn, có hai loại mạng ỉ,AN khác nhau: Mạng 
LAN nối dây (sử dụng các loại cáp) và í,AN không dây (sừ dụng sóng 
cao tần hay tia hồng ngoại).

3.1.1 Đặc trưng cơ bản của mạng cục bộ
Đặc trưng cùa mạng cục bộ được phân biệt với các mạng khác theo 

phạm vi hoạt động bàng 3 đặc điểm cơ bản:
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Quy mô của mạng: mạng LAN thường được cài đặt trong một 
phạm vi địa lý nhỏ như trong một tòa nhà, một trường học, một cơ quan 
hay xí nghiệp... với khoảng cách lớn nhất giữa 2 node bất kỳ có thể từ 
vài chục mét đển vài chục km. Hoạt động ữên phạm vi hẹp. Vì vậy, việc 
quản trị mạng và bảo trì, bảo dưỡng mạng đơn giản.

Công nghệ truyền dẫn: Trong mạng LAN thường sử dụng công 
nghệ truyền dẫn quảng bá (Broadcast) bao gồm một dây cáp đơn nối với 
tất cả các máy. Vì vậy tốc độ truyền dữ liệu rất cao, từ 10-ỉ-1 OOMbiưs đến 
hàng trăm Gbiưs, có thời gian trễ nhỏ (cỡ 10|is), độ tin cậy cao, tỷ số lồi 
bit có thể đạt từ 10 * đến 10 “ .

Cấu trúc tôpô (Topology) của mạng đa dạng. Do bị giới hạn về 
khoảng cách giữa các thiết bị đầu cuối nên mạng LAN cục bộ thường có 
cấu trúc đơn giản. Phổ biến là các mạng hình sao (Star), mạng hình vòng 
(Ring), mạng tuyến tính (Bus) và mạng kết hợp lai ghép các loại mạng 
ữên sử dụng thiết bị kết nối Hub.

— — í

Tô-pô

Bus —  
Ring —  
Star —

ưvN

" T
Đường tniyển 

vật lý
Phuong pháp truy nhập 

đường truyền

E)ỏidây Cảp Cáp vỏ Có Ngẫu nhiên
xoắn đổng trục quang tuyến điều khiển

Bâng 
cơ sỏ

Bâng Token Token 
Bus Ring

CSMA/ SỊọtted 
CD Ring

Cáp Cảp Headend Modem RF 
dày mỏng

Hình 3. ỉ: Các vấrt đề cơ bản của mạng LAN

3.1.2 Mạng hình Bus
Mạng hình Bus hoạt động theo kiểu quảng bá (Broadcast). Tất cà 

các node truy nhập chung trên một đường truyền vật lý có đầu và cuối 
(Bus), được giới hạn hai đầu bởi một thiết bị đặc biệt gọi là Terminator 
(kết cuối). Mỗi node được kết nổi vào BUS qua một đầu nổi T-connector 
hoặc một bộ thu phát (Transceiver). Vì vậy cần phải có một cơ chế cấp



phát tập trung hay phân tán để giải quyết hiện tượng xung đột, tắc nghẽn 
thông tin trên đường truyền khi nhiều thực thể cùng thời điểm ữao đổi đữ 
liệu. Chuẩn IEEE 802.3 được gọi là Ethernet, là một mạng hình Bus 
quảng bá với cơ chế điều khiển quàng bá động phân tán hoạt động với 
lốc độ lOMbiưs hoặc lOOMbiưs.

Trong một mạng hình Bus, cấp phát quyền truy nhập đường truyền 
cho các node sử dụng phưcmg pháp một thẻ bài Token Bus lưu chuyển 
trên đường logic giữa các node có nhu cầu ưuyền dữ liệu, hoặc phương 
pháp đa truy nhập sử dụng sóng mang với việc phát hiện xung đột thông 
tin trên đường truyền CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access vvith 
Collision Detection). Nghĩa là trước khi tìiiyền “nghe” đường tìuyền bận 
hay rồi và trong khi truyền “nghe” có xung đột hay không.

Truyền tín hiệu trong Bus 2 chiều: Khi một node truyền tín hiệu 
trên Bus, tín hiệu được quảng bá trên 2 chiều của Bus, có nghĩa là các 
node còn lại có thể nhận tín hiệu trực tiếp. Trường hợp Bus một chiều, 
tín hiệu chi lan truyền về một phía, Terminator phải được thiết kế sao cho 
tín hiệu có thể dội lại trên Bus để đến được các node còn lại ở phía bên 
kia. Như vậy, với tôpô Bus, tín hiệu được truyền theo liên kết điểm - 
nhiều điểm (quảng bá).

Loại mạng này dùng ít dây cáp nhất, dễ lắp đặt. Tuy nhiên, có một 
nhược điểm là tẳc nghẽn khi truyền dữ liệu với lưu lượng lớn và khi có 
hỏng hóc ở đoạn nào đó thì rất khó phát hiện và có thể gây ra ngừng hoạt 
động của toàn bộ hệ thống.
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3.1.3 Mạng hình vòng
Mạng hình vòng (Ring) cũng là một mạng quảng bá (Broadcast), 

tất cà các node cùng truy nhập chune trên một đường truyền vật lý không
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Bộ
chuyển liếp

Chiều truyén 
dữ liệu

đầu, không cuối. Tín hiệu được lưu chuyến trên vòng theo một chiều duy 
nhất. Mỗi node được nổi với vòng bàng một bộ chuyển tiếp (Repeater) có 
nhiệm vụ nhận tín hiệu rồi chuyển đến node tiếp theo. Tín hiệu luu 
chuyển trên vòng theo chuỗi liên tiếp các liên kết điếm - điểm giữa các 
bộ chuyển tiếp.

Cấu trúc mạng hình vòng đòi 
hỏi phải có giao thức điều khiển 
việc cấp phát “quyền” được truyền 
dữ liệu trên vòng cho các node có 
nhu cầu. Việc cấp phát quyềa truy 
nhập đường truyền khá phức tạp, 
phải giải quyết vấn đề đụng độ 
thông tin và tắc nghẽn thông tin 
ichi đồng thời có nhiều node cùng 
tham gia trao đổi thông tin. Dừ 
liệu được chuyển một cách tuần tự 
từng bit quanh vòng, từ bộ chuyển Hình 3.3: cấu trúc mạng hình vòng

tiếp này sang bộ chuyển tiếp khác. Bộ chuyển tiếp có ba chức năng: chèn 
thông tin, nhận thông tin và hủy bỏ thông tin. Gói dừ liệu có chứa địa chi 
đích khi đi qua các bộ chuyển tiếp sẽ được kiểm tra địa chỉ đích.

Để tăng độ tin cậy của mạng, tuỳ từng trường hợp người ta có thể 
lắp đặt dư thừa các đường truyền trên vòng, tạo thành một dạng vòng dự 
phòng. Khi đường truyền trên vòng chính bị sự cổ thì vòng phụ này được 
sừ dụng, với chiều đi cùa tín hiệu ngược với chiều đi cùa tín hiệu Irèn mạng 
chính. Tôpô Ring cũng có những ưu, nhược điểm tương tự dạng Star.

3.1.4 Mạng hình sao (Star)
Tất cả các node được kết nối với một thiết bị trung tâm có chức 

năng điều khiển toàn bộ hoạt động của mạng, nhận tín hiệu từ các node 
nguồn và chuyển đến node đích. Dữ liệu được truyền theo các liên kết 
điểm - điểm. Thiết bị trung tâm có thể là một bộ chuyển mạch (Svvitch), 
một bộ định tuyến (Router) hoặc đơn giản là một Hub, điều phối mọi 
hoạt động trong mạng, thực hiện “bắt tay” giữa các cặp node cần trao đổi 
thông tin với nhau, thiết lập các liên kết điểm - điểm giữa chủng, cho 
phép theo dõi và xử lý lồi trong quá trình trao đổi thông tin.
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ưu điếm: I-ắp đặt dơn 
giản, dễ cấu hình lại (thêm, 
bớt node). Dễ dàng kiểm 
soát và khắc phục sự cố do 
mạng hoạt động theo nguyên 
lý nối song song nên nếu khi 
có một thiết bị bị hòng thì 
mạng vẫn hoạt động bình 
thường. Mạng tận dụng tối 
đa tốc độ cùa đường truyền 
vật lý do sừ dụng liên kết 
điểm - điểm.

Hình 3.4: Tôpô hình sao với Hub 
ở trung tám

Nhirợc điếm: Độ dài đuờng truyền nối một node với thiết bị trung 
tâm bị hạn chế (trong khoảng lOOm).

Mở rộng mạng hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng thiết bị trung 
tâm. Khi trung tâm bị sự cổ, toàn mạng ngừng hoạt động. Có thể mở rộng 
mạng hình sao bàng các thiểl bị 1 lub, nghĩa là mạng của rất nhiều mạng 
con hình sao được kết nối lại với nhau.

3.1.5 Băng tần cơ sở (Baseband) và băng tần dải rộng (Broadband)

Cáp đồng trục được sừ dụng nhiều trong các mạng dạng Bus, hình 
cây (Tree), hoạt động truyền dẫn theo hai phương thức: Băng cơ sở 
(Baseband) hoặc dài rộng (Broadband). ờ  phương thức băng tần cơ sờ thì 
toàn bộ khả năng của đường tniyền được dành cho một kênh truyền 
thông duy nhất, trong khi đó ở phương thức băng tần dải rộng thì nhiều 
kênh truyền thông cùng phân chia dải thông của đường truyền.

Với phương thức băng tần cơ sở, tín hiệu có thể được truyền đi 
dưới cả 2 dạng: tương tự hoặc số và không cần điều chế. Hai loại cáp hay 
được sử dụng là cáp mòng và cáp dầy, ngoài ra có thể dùng cáp xoắn đôi 
lẫn cáp đồng trục. Trong phương thức này, tín hiệu được truyền theo 2 
chiều. Do loàn bộ dải thông của đường truyền được dành cho một kênh 
duy nhất nên không thể sử dụng kỹ thuật FDM được. Phương thức 
Baseband có cự !}• truyền dẫn hạn chế (khoáng Ikm) và thường được 
dùng trong tôpô dạng Bus.
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Headend 
(Bộ đổi tần số) Nhận với tẩn sô

Hình 3.5: cẩu hình băng tần cơ sở

Phương thức băng tần dải rộng chia băng thông của đường truyền 
thành nhiều dải tần con và sừ dụng kỹ thuật FDM, mỗi dải cung cấp một 
kênh truyền tách biệt nhờ sử dụng một cặp Modem đặc biệt. Do tần sổ sừ 
dụng nằm trong dải radio nên các Modem thường là loại Rf (Radio 
írequency) modem (modem tần sổ vô tuyến). Cự ly truyền dẫn cùa 
phương thức Broadband xa (hàng chục km). Tín hiệu truyền ờ phưcmg 
thức Broadband theo một chiều, lý do là không thể cài đặt được các bộ 
khuếch đại để chuyển tín hiệu cùa một tần số theo cả 2 chiều. Để tín hiệu 
có thể truyền theo hai chiều phải có hai đường dẫn. Điểm gặp nhau cùa 
hai đường dẫn gọi là điểm đầu cuối (Headend). Đối với tôpô dạng Bus 
thì Headend đơn giản chi là một đầu mút của Bus (Terminator), còn đổi 
với Topology dạng Tree thì đó chính là gốc (Root). Các node khi truyền 
đều truyền về hướng Headend (gọi là Inbound-path), sau đó các tín hiệu 
nhận được ờ Headend sẽ được truyền theo đường dẫn thức hai xuất phát 
từ Headend (gọi là Outbound-path).

Trong cấu hình cáp đôi (Dual cable) ở hình 3.6, các đường dẫn về 
và đi chạy trên các cáp riêng biệt và Headend chỉ đơn giản là một đầu nối 
thụ động của chúng. Các node gửi và nhận cùng một tần số. Ngược lại, 
trong cấu hình tách (Split) hình 3.5, cả hai đường dẫn cùng trên một cáp 
nhimg có tần số khác nhau, đường dẫn về có tần số (f2> nhỏ hơn tần số 
của đưèmg dẫn đi (fi). Headend trong trường hợp này thực chất là một bộ 
chuyển đổi tần số.
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Outbound-path: Nhặn với tán số f, 
(Outbound path)

Inbound-path: Truyền với tần số fi 
(Inbound path)

Hình 3.6: cấu hình băng tần dải rộng

3.2 CÁC PHƯƠNG THỨC TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYÈN

3.2.1 Giới thiệu chung
Trong các mạng LAN quảng bá, các node truy nhập chung trên một 

đường truyền, vì vậy xuất hiện khả năng tranh chấp đường truyền. Để 
giải quyết tranh chấp cần phải có các giao thức điều khiển truy nhập. Các 
giao thức này sẽ phải định nghĩa tại một thời điểm node nào sẽ được 
quyền truyền dừ liệu, sẽ truyền như thế nào và trong thời gian bao nhiêu 
trước khi trao quyền truy nhập cho node khác. Điều khiển việc truy nhập 
đường truyền là chức năng của tầng điều khiển truy nhập MAC. cỏ hai 
phương pháp điều khiển truy nhập cơ bản, tương ứng với hai loại giao 
thức điều khiển, đó là phươne, pháp truy nhập ngẫu nhiên (Random 
Access) và phương pháp truy nhập có điều khiến ('l oken Passing).

Các giao thức truy nhập ngẫu nhiên được sừ dụng trong các mạng 
LAN theo chuẩn Ethemet/IEEÍFĨ 802.3, các node có thể truyền dừ liệu 
theo yêu cầu. Vì vậy cỏ khả năng xảy ra tranh chấp đường truyền và 
xung đột thông tin. Giao thức phải định nghĩa các node sẽ xử lý như thế 
nào khi phát hiện cỏ xung đột trên đường truyền. Một trong các khả năng 
xừ lý khi có xung đột thì tất cả các node trong mạng phải ngừng việc 
taiyền dữ liệu, chi có một node duy nhất được phép truyền. Việc chọn 
node được phép truyền dừ liệu cỏ thế được thực hiện theo một thứ tự UXI 
tiên nào đó hoặc lựa chọn ngẫu nhiên trong sổ các node đang có nhu cầu 
truyền dừ liệu. Đây là phương pháp CC7 bản cùa một loại giao thức điều 
khiển truy nhập gọi là các giao thức thăm dò dường truyền.



Phương pháp phát hiện xung đột: Xung đột được phát hiện dựa trên 
các đặc tính vật lý cùa môi trường truyền dẫn. Khi có xung độl, mức 
năng lượng trên đường truyền sẽ thay đổi. Chẳng hạn, đổi với các cáp 
đồng, mức điện áp và cường độ dòng điện sẽ tăng lên ít nhất là gấp 2 lần 
mức thông thường, tín hiệu trên đường truyền trở nên không xác định. 
Khi một node phát hiện có xung đột, nó sẽ lập tức ngừng truyền dữ liệu 
và gửi đi một thông điệp đặc biệt đến tất cả các node thông báo ràng 
đang có xung đột, đảm bảo cho tất cà các node đang nhận dữ liệu biết 
rằng khung dừ liệu hiện thời đang bị lỗi, phải huỷ bò nó và ngừng nhận 
tiếp dữ liệu.

Nhằm đảm bảo cho tất cả các node có thể phát hiện có xung đột 
hay không trước khi kết thúc truyền dữ liệu, kích thước khung dừ liệu 
phải lớn hơn một giá trị tối thiểu nào đó. Kích thước tối thiểu cùa khung 
phụ thuộc vào khoảng cách giữa các node và phương tiện truyền được sừ 
dụng... Đây là lý do tại sao đối với Ethernet, khung dừ liệu có kích thước 
lớn hom 46byte (64byte nếu tính cả các trường địa chi, trường dừ liệu và 
trưòmg kiểm tra CRC).

Các giao thức thăm dò đường truyền (Carrier Sense Protocol): 
Nhằm giảm thiểu sự xuất hiện xung đột, việc truyền dừ liệu trong mạng 
có thể tuân theo quy định trước ỉdii truyền dừ liệu, các node phải thăm dò 
đường tniyền xem hiện tại có node nào đang truyền dừ liệu hay không. 
Các giao thức loại này gọi là các giao thức thăm dò đường truyền. Việc 
thăm dò đường truyền cho phép kiểm ưa tín hiệu trên đường truyền xem 
nó có phù hợp với các bit được truyền đi hay không. Nếu đúng có nghĩa là 
không có xung đột, ngược lại, tín hiệu trên đường truyền là không xác 
định, nghĩa là đã có xung đột trên đường ttuyền.

Có bốn giao thức thăm dò đường truyền cơ bản:
+ Giao thức 1-Persistent CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
+ Giao thức Non- Persistent CSMA
+ Giao thức CSMA/CD (CSMA With Collision Detection)
+ Giao thức CSMA/CA (CSMA With Collision Avoidance).
Khác với các giao thức truy nhập ngẫu nhiên, các giao thức truy 

nhập có điều khiển không sử dụng cơ chế phát hiện xung đột mà sừ dụng 
cơ chế thẻ bài (Token) để cấp phát quyền truy nhập đường truyền cho các
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node. Token là một khung đặc biệt, kích thước và nội dung được quy 
định cho từng giao thức cụ thể. Nguyên lý của phưomg pháp này như sau; 
Token sẽ được lưu chuyển trên một vòng logic hay vật lý giữa các node 
có nhu cầu cần truyền dừ liệu trên mạng. Tại mồi thời điểm chi có một 
node sứ dụng Token. Node nào giữ Token thì node đó có quyền truy 
nhập đưòng truyền trong một khoảng thời gian xác định trước. Khi đã 
truyền hết dừ liệu hoặc khi khoảng thời gian cho phép đã hết, node đó 
phải chuyển Token cho node tiếp theo trong thứ tự đã xác định. Vì tại 
mỗi thời điểm chi có duy nhất một node giữ Token nên chi có một node 
duy nhất được quyền gửi dữ liệu. Do đó sự Iranh chấp và xung đột trên 
đường truyền hoàn toàn được loại trừ. Có hai cấu hình mạng sử dụng 
phương pháp điều khiển truy nhập có điều khiển, đó là Token Bus và 
l oken Ring. Token Bus được định nghĩa theo chuẩn IEEE 802.4 và 
1'oken Ring được định nghĩa theo chuẩn IEEE 802.5.

Có hai giao thức truy nhập có điều khiển cơ bản:

+ Token Bus

+ Token Ring.

3.2.2 Giao thức 1-Persistent CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
Khi một node có dữ liệu cần truyền, trước hết nó phải thăm dò 

đưcmg truyền hiện tại có node nào đang truyền hay không. Khi phát hiện 
đường truyền rỗi, nó sẽ chiếm giữ kênh truyền và bắl đầu truyền dữ liệu. 
Nếu kênh đang bận, nó không truyền dữ liệu nhưng tiếp tục thăm dò 
đường truyền liên tục cho đến khi đường truyền hết bận. Xác suất truyền 
dừ liệu của một node bằng 1. Tuy nhiên, nếu có hai hay nhiều hoTỉ node 
cùng phát hiện kênh rồi và cùng truvền dữ liệu ửiì xung đột vẫn sẽ xảy ra.

3.2.3 Giao thức Non- Persistent CSMA

Tương tự như 1-Persistent CSMA, chi khác là khi phát hiện có một 
node khác đang truyền dừ liệu, nó sẽ không thăm dò đưòmg truyền một 
cách liên tục, thay vào đó nó sẽ đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên, sau 
đó sẽ thăm dò lại kênh truyền. Nếu kênh truyền rỗi, node sẽ chiếm kênh 
và bắt đầu truyền dữ liệu. Nếu kênh vẫn còn bận, node sẽ tiếp tục đợi 
một khoảng thời gian ngẫu nhiên khác rồi lại tiếp tục thăm dò (khoảng 
thời gian đợi có thể khác nhau).
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Giao thức 1-Persistent CSMA và Non-Persistent CSMA đều có khả 
năng phát hiện xung đột loại trừ trường hợp khi có hai node cùng bắt đầu 
tniyền dừ liệu gần như đồng thời. Giả sừ tại một thời điểm nào đó, node 
A bắt đầu truyền dữ liệu. Khi đó kênh đang rỗi. Sau đó một khoảng thời 
gian rất ngắn (nhỏ hơn thời gian trễ truyền dẫn trên mạng), node B cũng 
bắt đầu gửi dữ liệu do nó chưa phát hiện được là node A đã truyền dữ 
liệu, xung đột sẽ xảy ra. Các giao thức dưới đây cho phép tránh xung đột 
trong trường hợp này.

3.2.4 Giao thức CSMA/CD
Giao thức CSMA/CD (CSMA with Collision Detection) được cải 

tiến từ các giao thức 1-Persistent CSMA và Non-Persistent CSMA với 
khả năng phát hiện xung đột khi đang truyền dữ liệu. Quá trình truyền dừ 
liệu theo giao thức này được minh hoạ trong hình 3.7.

Hình 3.7: Hoạt động của giao thức CSMA/CD

Khi một node có nhu cầu truyền dừ liệu, trước hết nó thăm dò 
đường truyền xem hiện tại có node nào đang truyền dữ liệu hay không. 
Nấu đường truyền đang bận, nó sẽ thực hiện một trong hai chiến lược sau 
đây: Cách thứ nhất, node sẽ lại thăm dò một cách liên tục cho đến khi 
đường truyền rỗi. Cách thứ hai, node sẽ đợi một khoảng thời gian ngẫu 
nhiên nào đó trước khi tiếp tục thăm dò đường truyền. Nếu đường truyền 
rỗi, nó thực hiện truyền dữ liệu và tiếp tục thăm dò đường truyền xem có 
xung đột hay không. Nếu không có xung đột, nó tiếp tục gửi dữ liệu đi, 
cho đến khi hết dữ liệu cần truyền, trở về trạng thái chờ. Nếu khi đang



truvền, phát hiện có xung dột, lập tức ngừng truyền dữ liệu và gừi thông 
điệp cho tất cà các node khác thòng báo đang có xung đột. Sau đó nó đợi 
mội khoảng thời gian neẫu nhiên nào đó rồi lại tiếp tục thăm dò đưòng 
truyền. Nếu đường truyền hếl bận, node sẽ truyền lại khung dữ liệu đang 
truyền dở. Nếu không, quá trình trên lại được lặp lại.

Thời gian chờ đợi hoàn toàn ngẫu nhiên. Các khoảng thời có thể 
khác nhau đối với các lần chờ đợi khác nhau. Tuy nhiên độ dài khoảng 
thời gian chờ đợi là rất quan trọna. Nếu thời gian đợi quá ngắn, xung đột 
sẽ lại lặp lại liên tục. Nếu thời gian đợi quá dài sẽ lãng phí thời gian khi 
đường truyền trờ lại rồi. Thông thường các giao thức có quy định thời 
gian đợi phải nằm trong một khoảng nào đó từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị 
lớn nhất được phép.

Giao thức CSMA/CD được sử dụng trong các mạng LAN 
lithemeưIEEE 802.3. Hiệu quả của giao thức CSMA/CD phụ thuộc rất 
nhiều vào luxi lượng thông tin trên mạng. Đối với một mạng mà tại một 
thời điểm chi có một node đợi để truyền dừ liệu thì hiệu suất sừ dụng các 
liên kết có thể đạt gần 100%. Chẳng hạn đối với một mạng LAN 
lOMbiưs, trong trường hợp này tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt xấp xi 
lOMbiưs. Tuy nhiên khi có hai hay nhiều hcm node cùng đợi để truyền 
dữ liệu tại cùng một thời điểm thì hiệu suất sử dụng sẽ giảm đi rất nhiều. 
Sự giảm hiệu suất này là do thời gian bị mất do có xung đột, do thời gian 
đợi và thời gian truyền lại dữ liệu. Trong thực tế, đối với một mạng LAN
1 OMbiưs, tốc độ truyền dữ liệu thực chi đạt khoảng 2Mbiưs đến 4Mbiưs. 
Ngoài ra khi lưu lượng thông tin trên mạng gia tăng, đặc biệt là khi có 
nhiều node cùng tranh chấp để truyền dừ liệu, hiện tượng quá tải mạng 
có thể xảy ra. Trong trường hợp này hiệu suất sừ dụng sẽ giảm xuống rất 
thấp do phần lớn thời eian được sử dụng cho các giai đoạn thăm dò và 
đợi, và chi còn rất ít thời gian còn lại được dùng để truyền dữ liệu. Đây là 
lý do tại sao các mạng I.AN chi nên có tối đa 1024 máy tính ket nổi lại 
với nhau.

Hiệu quả cùa giao thức CSMA/CD phụ thuộc vào thời gian trễ 
truyền dẫn cùa mạng. Xét ví dụ, khi node A nhận thấy đường truyền rồi 
và bắt đầu Iruvền dữ liệu. Sau một khoảng thời gian rất nhò hom thời gian 
trễ truyền dần của mạng, node B cũng có dữ liệu cần truyền và nó bắt 
dầu thăm dò kênh truyền. Vào thời điểm đó, tín hiệu từ node A chưa 
truyền tới node B, vì vậy B cho ràng kênh truyền đang rỗi và nó bắt đầu
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truyền dữ liệu, vì vậy xung đột đã xảy ra. Như vậy, thời gian trễ truyền 
dẫn càng dài thì khả năng xuất hiện xung đột càng lớn, hiệu quả của giao 
thức CSMA/CD càng giảm. Thậm chí khi thời gian trễ truyền dẫn bằng 0 
thì khả năng xuất hiện xung đột vẫn tồn tại. Ví dụ, tại một thời điểm nào 
đó node A đang truyền dừ liệu, cùng lúc node B và c  đều cỏ dữ liệu sàn 
sàng nhưng nhận thấy kênh truyền đang bận do node A chiếm giữ. Do đó 
ngay sau khi node A kết thúc việc truyền dừ liệu, cả hai node B và c  đều 
chiếm lấy kênh truyền để truyền. Khi đó xung đột sẽ xảy ra. Vì vậy các 
giao thức truy nhập ngẫu nhiên không thể loại trừ hoàn toàn xung đột mà 
chi có thể làm giảm thiểu khả năng xuất hiện xung đột.

3.2.5 Giao thức CSMA/CA
Trong các giao thức thăm dò đường truyền, mỗi node phải thăm dò 

đường truyền để kiểm tra xem hiện tại có node nào đang truyền dữ liệu 
hay không. Trong các mạng không dây điều này rất khó khăn vì các node 
không thể biết được node đích đang rồi hay đang nhận dữ liệu từ một 
node khác. Vì vậy việc phát hiện xung đột là không thể thực hiện được. 
Giao thức CSMA/CA (CSMA vvith Collision Avoidance) là giao thức 
thăm dò đường truyền tránh xung đột. Hoạt động của nó dựa trên kỹ 
thuật hồi âm. Giai đoạn đầu cùa quá trình truyền dữ liệu cũng được thực 
hiện như CSMA/CD. Node đích sau khi nhận được khung dữ liệu từ 
node phát, nó sẽ gừi lại cho node phát một khung xác nhận 
(Acknowledgement), ứiông báo cho node phát biết là không có xung đột. 
Nếu node phát không nhận được hồi âm có nghĩa là xung đột đã xảy ra 
và node phát sẽ Uiiyền lại khung đà phát.

Nhằm làm giảm tối đa khả năng xuất hiện xung đột, CSMA/CA 
định nghĩa các khung RTS (Request to Send) và CTS (Clear To Send). 
Khi một node có nhu cầu truyền, nó truyền khung RTS cho node nhận. 
Nếu kênh không bận, node nhận sẽ nhận được khung này và sẽ gửi lại 
cho node phát một khung CTS. Khi node phát nhận được khung CTS, nó 
sẽ bắt đầu truyền dữ liệu. Giao thức CSMA/CD được sừ dụng trong các 
mạng LAN không dây theo chuẩn IEEE 802.11.

3.2.6 Token Bus
Để cấp phát quyền truy nhập đưòmg truyền cho một node cần truyền 

dừ liệu, một thẻ bài được lưu chuyển trên một vòng logic được thiết lập
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bởi các node có nhu cầu. Khi một node nhận được thẻ bài nó có quyền 
truy nhập đưÒTig truyền trong một thời gian xác định và có thể truyền 
một hoặc nhiều đơn vị dữ liệu. Khi đã hết dừ liệu hoặc hết thời gian cho 
phép, nó chuyển thè bài cho node tiếp theo trên vòng logic. Thẻ bài 
(Token) là một đơn vị dữ liệu đặc biệt, có kích thước và nội dung gồm 
các thông tin điều khiển được quy định riêng cho mỗi phương pháp.

Hình 3.8: Token Bus

Thiết lập vòng logic giữa các node có nhu cầu truyền, được xác 
định theo một chuỗi có thứ tự mà node cuối cùng liền kề với node đầu 
tiên của vòng. Mỗi node được biết địa chi của node liền kề ữước và sau 
nó. Thứ tự của các node trên vòng logic độc lập với thứ tự vật lý. Các 
mxie không hoặc chưa có nhu cầu tìiiyền dữ liệu tìiì không đua vào vòng 
logic và chúng chi có ứiể tiếp nhận dừ liệu.

Duy írí trạng thái thực tế của mạng

• Bổ sung node có nhu cầu truyền dữ liệu vào vòng logic. Mỗi node 
trong vòng có trách nhiệm định kỳ tạo cơ hội cho các node mới nhập vào 
vòng. Khi chuyển thẻ bài đi, node sẽ gừi theo một thông báo "tìm node 
đứng sau" để mời các node (có địa chi ở giữa nó và node kế tiếp nếu có) 
gửi yêu cầu nhập vòng. Nếu sau một thời gian xác định mà không có yêu 
cầu nào thì node sẽ chuyển thè bài tới node kề sau nó như thường lệ. Nếu 
có yêu cầu thì node gửi thẻ bài sẽ ghi nhận node yêu cầu trờ tíiành node 
kề sau nó và chuyển thẻ bài tới node mới này. Nếu có hcm 1 node yêu 
cầu nhập vòng thì node giữ thẻ bài sẽ phải lựa chọn theo một giải thuật 
nào đó.



• Loại bỏ một node không còn nhu cầu trao đổi dừ liệu ra khỏi 
vòng logic. Một node muốn ra khỏi vòng sẽ đợi đến khi nhận được thẻ 
bài sẽ gửi thông báo "nổi node đứng sau" tới node kề trước nó yêu cầu 
node này nối trực tiếp với node kề sau nó.

• Quản lý lỗi: một số lỗi có thể xảy ra, chẳng hạn trùng địa chi, 
hoặc “đứt vòng”, ờ  mỗi node gửi thẻ bài phải quyết định nhiều tình 
huống bất ngờ. Chẳng hạn, node đó nhận được tín hiệu cho thấy đã cỏ 
node khác có thẻ bài, lập tức nó phải chuyển sang trạng thái "nghe" (bị 
động, chờ dữ liệu hoặc thè bài). Hoặc sau khi kết thúc truyền dừ liệu, 
node phải chuyển thẻ bài tới node kế sau nó và tiếp tục "nghe" xem node 
kế sau đó có hoạt động hay đã hư hỏng rồi. Trường hợp node kế sau đã bị 
hư hỏng thì phải tìm cách gửi các ứiông báo để "với" qua các node hỏng 
đó, cổ gẳng tìm được node hoạt động để gửi thẻ bài.

• Khởi tạo vòng logic: khi cài đặt mạng hoặc sau khi đứt “vòng” 
cần phải khởi tạo lại vòng. Việc khởi tạo vòng logic được thực hiện khi 
một hoặc nhiều node phát hiện rằng Bus không hoạt động trong một thời 
gian vượt quá giá u*ị ngưỡng (time-out) cho trước, tức là thẻ bài đã mất. 
Có nhiều nguyên nhân, chẳng hạn mạng bị mất nguồn hoặc node giữ thẻ 
bài bị hỏng. Lúc đó node phát hiện sẽ gửi thông báo "yêu cầu thẻ bài" tới 
một node chi định trước cỏ trách nhiệm sinh thẻ bài mới và chuyển đi 
theo vòng logic.

3.2.7 Token Ring

Phương pháp Token Ring cũng dựa trên nguyên lý dùng thè bài luru 
chuyển theo vòng vật lý để cấp phát quyền truy nhập đường truyền. Thè 
bài là một đơn vị dữ liệu đặc biệt trong đó có một bit biểu diễn trạng thái 
sử dụng của nó (bận hoặc rỗi). Một node muốn truyền dữ liệu phải đợi 
đến khi nhận được thẻ bài rỗi (Free), khi đó node sẽ đổi bit trạng thái của 
thẻ bài thành "bận" (Busy) và truyền một đơn vị dữ liệu cùng với thẻ bài 
đi theo chiều của vòng. Lúc này do thẻ bài ở trạng thái "bận" nên các 
node khác muốn truyền dữ liệu phải đợi. Dữ liệu đến node đích sẽ được 
sao lại, sau đó cùng với thè bài đi tiếp cho đến khi quay về node nguồn. 
Node nguồn nhận được thẻ bài này sẽ xóa bỏ dữ liệu và đổi bit trạng thái 
thành "rồi" và cho lưu chuyển tiếp trên vòng để các node khác có thể 
nhận được quyền truyền dữ liệu. Quá trình này được mô tả ở hình 3.9.
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Khi node A muồn truyền dừ liệu đến node c, nó phải nhận được 
thè bài rỗi (hình 3.9a), sau đó node A đổi bit trạng thái của thẻ bài thành 
"bận” và truvền một đơn vị dừ liệu cùng với thẻ bài đi theo chiều truyền.

a) b) c)
H'mh 3.9: Quỵ trình trao đôi dữ liệu giữa trạm A và trạm c

Khi thẻ bài đến node B, node B đọc địa chỉ đích thấy không phải 
cùa địa chì của nó, node B sẽ cho thẻ bài đi qua. Khi thẻ bài đến node c  
(hình 3.9b), nó nhận thấy đúng địa chỉ của nó lập tức node c  sao dừ liệu, 
gửi thông tin báo nhận vào đom vị dữ liệu và chuyển dừ liệu cùng thẻ bài 
theo chiều cùa vòng. Khi thẻ bài đi qua node D, do không có địa chi cùa 
D nên nó sẽ cho thẻ bài đi qua.

Khi A nhận dữ liệu và thệ bài (hình 3.9c), nó đổi thẻ bài thành “rỗi” 
xỏa dữ liệu đã taiyền và chuyển tiếp thẻ bài trên vòng. Sự quay về node 
nguồn của dừ liệu và thẻ bài nhàm tạo một cơ chế báo nhận 
(Acknowledgement) tự nhiên: node đích có thể gửi vào đơn vị dừ liệu 
(phần Header) các thông tin về kết quả tiếp nhận dừ liệu. Ví dụ, các 
thông tin có thể là: (1) node đích không tồn tại hoặc không hoạt động, (2) 
node đích tồn tại nhưng dữ liệu không được sao chép, (3) dừ liệu đã được 
tiếp nhận. Trong phưong pháp Token Ring, cần giải quyết 2 vấn đề có 
thể phá vờ hệ thống. Một là mất thẻ bài trên vòng vật lý. Hai là thè bài 
luôn luôn "bận" lưu chuyển không dừng trên vòng vật lý. Dưới đây là 
một ciài pháp đề giải quyết vấn đề này.

- Nếu mất thè bài: có thể quy định trước một node điều khiển chủ 
động (Active Monitor). Node này sẽ phát hiện tình trạng mất thè bài 
bàng cách dùng cơ chế ngưỡng thời gian (Time-out) và phục hồi bàng 
cách phát đi một thè bài mới.

- Nếu thẻ bài "bận" lưu chuyển không dừng, thì node Monitor sử 
dụng một bit trên thẻ bài (bit Monitor) để "đánh dấu" (đặt giá trị = 1) khi
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gặp một thẻ bài bận đi qua nó. Nếu chu kỳ sau nó gặp lại một thẻ bài bận 
với bit đã đánh dấu đó thì có nghĩa là node nguồn đã không nhận được 
dữ liệu và thẻ bài cú quay vòng mãi. Lúc đó node Monitor sẽ đổi bit 
trạng thái cùa thè bài thành "rồi" và chuyển tiếp trên vòng.

Cẩu trúc khung Token Ring:
Token Ring và IEEE 802.5 hồ trợ 2 loại khung cơ bản. Các thè bài 

có chiều dài 3byte, gồm giới hạn đầu, Ibyte điều khiển truy nhập, và 1 
giới hạn cuối. Các khung dữ liệu hoặc khung lệnh có chiều đài ỉchác 
nhau, tùy thuộc vào kích thước của ứirờng thông tin. Các khung dữ liệu 
mang thông tin cho các giao thức tầng trên. Các cấu tìTÌc khung được mô 
tả ở hình 3.10.

Khung dữ liệu

1 1 1 6 6 >0 4 1 1 byte
start

Deỉimrter
Access
Controỉ

Frame
Control

Destination
Address

Source
Address

Data FCS End
Deiimiter

Frame
Status

............. .
................................

' -------"

Khung thẻ bài start Access End
Delimiter Control Deiimiter

Hình 3.10: cẩu trúc khung Token Ring

Các trường của thẻ bài:
+ Giới hạn đầu (Star Delimiter): chiều dài 1 byte, bất đầu khung.
+ Điều khiển truy nhập (Access Control); Ibyte, 3bit độ ưu tiên 

(Priority) của thẻ bài, 3bit là trường con đăng ký (Reservation), Ibit 
Token phân biệt thẻ bài với khung dữ liệu hoặc khung lệnh và Ibit node 
tích cực giám sát khung có lưu chuyển trên vòng hay không.

+ Giới hạn cuối (End Delimiter): trường này có chiều dài Ibyie, 
kết thúc của khung (khung Token, dữ liệu hoặc lệnh). Trường này cũng 
chứa các bit cho biết khung hỏng hoặc đây là khung cuối cùng trong một 
dãy logic.

Các trường khung lệnh/dữ liệu:
+ Giới hạn đầu (Star Delimiter): giống ở khung Token.
+ Điều khiển truy nhập (Access Control): giống ở khung Token.



+ Điều khiển khung (Frame Control): chiều dài Ibyte, cho biết 
khung chứa dữ liệu hay thông tin điều khiển. Trong các khung điều 
khiển, byte này cho biết loại thông tin điều khiển.

+ Địa chi nguồn và địa chi đích (Destination và Source Address): 
mỗi trường địa chi có chiều dài óbyte, chứa địa chỉ nguồn và địa chi đích 
của khung.

+ Dữ liệu (Data): chiều dài thay đổi theo độ lớn của dừ liệu, nhưng 
bị giới hạn bời thời gian nắm giữ thẻ bài (thời gian tối đa một node có thể 
giữ thẻ bài).

+ Dãy kiểm tra khung FCS (Frame Check Sequence): chiều dài 
1 byte do node nguồn tạo, giá trị của trường này phụ thuộc vào nội dung 
cùa khung. Node đích tính toán lại giá trị của trường này để xác định 
khung có bị hòng không, nếu hỏng thì khung sẽ bị hủy.

+ Giới hạn cuối (End Delimiter): giống ở khung Token.
+ Trạng thái khung (Frame Status); có chiều dài Ibyte, cho biết 

khung có được thừa nhận, sao chép không và có địa chi đích không.

3.2.8 Token Ring thế hệ thử hai
Token Ring phù hợp với một vài công nghệ tiên tiến áp dụng trong 

Ethernet 802.3: Svvitch Token Rring, Dedicated Token Ring, Full-Duplex 
Token Ring và lOOMbiưs Token Ring.

Switched Token Ring tương tự như các bộ chuyển mạch Ethernet vì 
chúng cỏ khả năng hỗ trợ Workgroup, Desktop, hoặc các kết nối 
Backbone, sử dụng công nghệ “Lưu và chuyển tiếp” (Store and 
Fordward) để chuyển tiếp các Frame. Trong môi trường làm việc 
Workgroup, các mạng Token Ring riêng lè được kết nối với nhau thông 
qua bộ chuyển mạch Svvitch. Token Ring Svvitch đóng vai trò như là một 
cầu chọn đưòmg đa cổng (Multiport Sourcc Routing Bridge) kết nối với 
nhiều vòng. Với những kết nối độc lập (Private), các node đơn lẻ liên kết 
tối đa là lóMbiưs nổi với bộ chuyển mạch không chia sẻ kênh truyền 
1 óMbiưs với các node khác.

Với các mạng Token Ring lớn, các Workgroup thường nổi vào 
Backbone. cấu hình này dễ làm tẳc nghẽn đường truyền, đặc biệt các 
Workgroup là các mạng lóMbiưs và mạng Backbone hoạt động 
1 ỎMbiưs. Mặc dù các cầu hoặc các bộ chọn đưòmg được sử dụng để phân
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đoạn mạng thành những thành phần nhò hơn nhưng nó vẫn tạo ra độ trễ 
trong mạng. Vì vậy, một trong những ứng dụng cơ bản của Svvitch Token 
Ring là mạng xương sống có thể thay thế các cầu chọn đường, cỏ thế tổ 
chức các máy chủ cục bộ (Local Servers) thành các mảy chủ được định 
vị tập trung hay còn gọi là “Super Server” bởi các mạng xương sống 
đóng vai trò là Svvitch.

Token Ring chuyên dụng (Dedicated Token Ring) đòi hỏi node kết 
nối tới một cổng trên bộ chuyển mạch (thông qua NIC). Trong môi 
trường Switch chuyên dụng, chi có hai node liên quan đến việc truyền và 
nhận dừ liệu. Các node có thể truyền dừ liệu bất cứ khi nào chủng có dừ 
liệu gửi đi. Phương thức mới của Token Ring chuyên dụng là TXI 
(Transmit Immediate), được định nghĩa trong chuẩn 802.5. Trong TXI, 
các node chuyên dụng không được phép bắt đầu truyền dữ liệu cho dến 
khi nhận được thẻ bài. Nhiệm vụ các node nối đến với các liên kết 
chuyên dụng là làm tăng hiệu suất trên toàn mạng.

Token Ring song công (Full-Duplex Token Ring): mặc dù, các cồng 
chuyển mạch chuyên dụng có khả năng làm cho các node sở hữu riêng 
từng đoạn mạng (Segment) nhưng chúng vẫn hoạt động bán song công. 
Bằng cách cài đặt các trình điều khiển phần mềm hoặc nâng cấp NIC, các 
node có thể hỗ trợ Token Ring song công (hai chiều) với đường truyền 
có băng tần là lóMbiưs. Vì vậy, các node có khả năng truyền và nhận dừ 
liệu cùng thời gian. Các node được xem như “Super” Server ứng dụng 
trong Token Ring song công rất hữu ích. Việc kết hợp với Token Ring 
song công với môi trường chuyển mạch chuyên dụng làm tăng đáng kể 
hiệu suất của mạng Token Ring.

lOOMbií/s Token Ring (HSTR- High Speed Token Ring): Chuẩn 
IEEE 802.5 đưa ra 3 chuẩn mới của Token Ring tốc độ cao: IEEE 802.5t 
sử dụng cáp loại 5 ƯTP, IEEE 802.5u sử dụng cáp quang và IEEE’ 
802.5v là vòng Uiẻ bài Gigabit.

Mạng Token Ring tốc độ cao sử dụng công nghệ Svvitch lOOMbiưs. 
Việc triển khai mạng này bị giới hạn bởi mạng xương sổng, các kết nối 
bên trong bộ chuyển mạch và các kết nối máy chù. Mạng Token Ring tốc 
độ cao không chia sẻ chung các liên kết như Token Ring cổ điển. HSTR 
sử dụng cùng lớp con MAC 4/16Mbiưs.
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3.2.9 So sánh phương pháp truy nhập ngẫu nhiên và truy nhập có
điều khiên

Các giao thức truy nhập ngầu nhiên cho phép các node mạng truy 
nhập đường truyền một cách ngẫu nhiên, không theo một thử tự nào cả. 
Một node có nhu cầu truyền dừ liệu thì nó có quyền truy nhập đường 
truyền. Các giao thức này được xây dựng dựa trên cơ sờ xác suất xuất 
hiện hai node cùng truy nhập dồng ihời dường truyền, hoặc chi cách nhau 
một khoảng thời gian rất ngẩn là rấl nho, xấp xí bàng 0. Mặt khác giao 
thức quy định các node phải có khà năng phát hiện và khắc phục nhừng 
xung đột có thể xảy ra. Ngược lại. các giao thức truy nhập có điều khiển 
chi cho phép các node tniy nhập dưtmg truyền theo một thứ tự xác định. 
Khi một node có dữ liệu cần truyền, nó phải đợi đến khi quyền truy nhập 
được chuyển cho nó thì mới được phép truy nhập đường truyền.

Dộ phức tạp của các phưcTim plìáp Iruy nhập có điều khiển lớn hơn 
rất nhiều so với các phưorng pháp truy nhập ngẫu nhiên. Trong phương 
pháp truy nhập ngẫu nhiên, các node chi cần “nghe” đường truyền xem 
hiện tại có node nào đang truyền dữ liệu hay không đề quyết định truyền 
hay không truyền. Trong các phương pháp truy nhập có điều khiến, các 
node phải giải quyết các vấn đề vè mất Token do lồi đường truyền, “gãy 
vòng” khi một node nào đó ngừng hoạt động, hoặc thay đổi thứ tự lưu 
chuyển 'l oken... Nhìn chung, các phưctng pháp truy nhập ngẫu nhiên cỏ 
nhiều ưu điểm về điều hoà lưu thòng trong mạng, điều này có thể thực 
hiện bằng cách cho phép các node truyền sổ lượng đơn vị dữ liệu khác 
nhau khi nhận được quyền truy nhập, hoặc bàng cách quy định một chế 
độ uti tiên cho một số node khi cấp phát quyền truy nhập. Các phương 
pháp lru\ nhập nuẫu nhiên cho phép Iruy nhập nhanh hơn đối với các



mạng có lun lượng thấp. Trong trường hợp này, nếu sử dụng phương 
pháp tniy nhập có điều khiển, hiệu quà sử dụng đường truyền sẽ rất thấp 
do Token phải lưu chuyển qua những node chưa có dừ liệu sẵn sàng để 
truyền, còn những node đang cần gửi dữ liệu thì phải đợi khá lâu mới đến 
lượt được phép truy nhập đường tniyền. Tuy nhiên, trong điều kiện lưu 
lượng thông tin trên mạng là rấl lớn, khả năng xuất hiện xung đột cao thì 
phưcmg pháp truy nhập cỏ điều khiển lại tỏ ra có ưu thế hom. Trong 
trường hợp đó, nếu sừ dụng phương pháp truy nhập ngẫu nhiên thì xung 
đột sẽ xuất hiện liên tục, các node mạng sẽ phải mất rất nhiều thời gian 
để xử lý do xung đột xuất hiện.

3.3 ETHERNET VÀ CHUẨN IEEE 802

3.3.1 Giói thiệu chung về Ethernet
Ethernet là công nghệ của mạng LAN cho phép truyền tín hiệu giừa 

các máy tính với tốc độ lOMbiưs đến lOGbiưs. Trong các kiểu Ethernet, 
sừ dụng thông dụng cáp xoắn đôi. Hiện nay có khoảng 85% mạng LAN 
sử dụng công nghệ Ethernet.

Năm 1980, Xerox, tập đoàn Intel và tập đoàn Digital Equipment 
đưa ra tiêu chuẩn Ethernet lOMbiưs (Tiêu chuẩn DIX). IEEE (Institute of 
Elecữical and Electronics Engineers, Inc - Viện Công nghệ Điện và Điện 
tử) đưa ra tiêu chuẩn về Eứiemet đầu tiên vào năm 1985 với tên gọi 
"IEEE 802.3 Caưier Sense Multiple Access vvith Collision Detection 
(CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications".

Với các phưcmg tiện truyền dẫn và công nghệ mới, công nghệ 
Ethernet ngày càng phát triển và đạt được tốc độ trao đồi dừ liệu đến 
lOGbiưs.

Thành phần mạng Ethernet bao gồm:
- Thiết bị kết cuối dữ liệu (DTE); các thiết bị truyền và nhận dữ liệu 

DTEs thường là máy tính cá nhân, trạm làm việc, máy chủ tệp, máy chủ 
in...

- Thiết bị truyền dữ liệu (DCE): là các thiết bị kết nối mạng cho 
phép nhận và chuyển khung trên mạng. DCE có thể là các thiết bị độc lập 
như bộ lặp, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến hoặc các giao tiếp thông tin 
như Card mạng, Modem.
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- Phương tiện kết nổi: cáp xoắn đôi, cáp đồng (mỏng/dày), cáp quang.
Những đặc điểm cơ bản cùa Ethernet
- Cấu hình truyền thống: Bus đường thẳng/Star
- Cấu hình khác; Star Bus
- Kỳ thuật truyền: Baseband
- Phương pháp truy nhập: CSMA/CD
- Ọuy cách kỳ thuật: IEEE 802.3.
- Vận tốc truyền: lOMbit/s, lOOMbiưs... lOGbiưs
- Loại cáp; cáp đồng trục mảnh, cáp đồng trục dày, cáp xoắn đôi, 

cáp quang,...

3.3.2 Vai trò, chức năng các tầng trong IEEE 802
Chuẩn IEEE 802 bao gồm chức năng tầng vật lý (Physical) và liên 

kết dữ liệu (Data link) trong mô hình OSI. Điều này có nghĩa là ưỳ ban 
802 của IEEE nhấn mạnh tới việc tiêu chuẩn hoá các công nghệ phần 
cứng sử dụng tại tầng vật lý và tầng liên kết dữ liệu. Chuẩn IEEE chia 
tầng liên kết dừ liệu trong mô hình OSI thành hai tầng con, tầng điều 
khiển truy nhập MAC (Media Access Control) và điều khiển liên kết 
logic LLC (Logical Link Control).

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data link

Physical

Upper
Layer

Protócols

LLC

MAC

Physical

LSAP

Upper
Laỹer

Protócols

LLC

MAC

Physical

Phạm vi 
chuẩn 

IEEE 802

Hình 3.12: Quan hệ của các chuẩn IEEE 802 với mô hình OSI

Tầng LLC (Logicaỉ Link Control):Tầí cả mạng LAN theo chuẩn 
IEEE có cùng lớp LLC được định nghĩa bởi 802.2. Dùng chung tầng con



LLC, cơ chế các tầng trên như nhau bất kể loại phần cứng nào được sử 
dụng. Giao diện giữa giao thức các lớp trên với LLC được định nghĩa bời 
các điểm LSAP (Link Service Access Points). LSAP là các địa chi lièn 
kết logic, truy nhập dịch vụ. Địa chỉ Ethernet có nhiều địa chi LSAP, 
những địa chi này cho phép liên kết giữa các thực thể trên mạng. Địa chỉ 
MAC địa chi vật lý là duy nhất.

• Nếu thiết bị là DTE, nó quy định giao diện giữa tầng MAC và 
tầng mạng. LLC quản lý liên kết dữ liệu và định nghĩa các điểm truy 
nhập dịch vụ (Service Access Point - SAP). LLC Sublayer được tiêu 
chuẩn hoá trong IEEE 802.2.

• Nếu thiết bị DCE là Bridge. Bridge cung cấp giao diện LAN-to- 
LAN sử dụng chung giao thức (Ethernet to Ethernet) hoặc giữa các LAN 
sử dụng khác giao thức (như Ethernet to Token Ring). Bridge được tiêu 
chuẩn hoá trong IEEE 802.1.

• LLC Header:
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D SA P(1) SS A P (1) Cont{1) Data (43..,)

- DSAP (Destination Service Access Point): con trỏ thông báo cho 
NIC vị trí bộ đệm để lưu trữ thông tin nhận.

- SSAP (Source Service Access Point): vị trí bộ đệm lưu trừ thông 
tin phát.

- DSAP and SSAP cho phép nhiều giao thức cùng sử dụng chung 
NIC Card.

- Cont (Control). Kiểu của LLC.
- Data: dừ liệu từ lớp mạng, có chiều dài tối đa là 1.497byte.

• Tầng con LLC cung cấp các dịch vụ:
- Type 1: dịch vụ Datagraiĩi không liên kết và không có cơ chế báo 

nhận (Unacknovvledgement). Cung cấp kết nối Point to Point, Multipoint 
và Broadcast.

- Type 2: dịch vụ mạch ảo, kiểu liên kết (Connection-Oriented). 
Cung cấp các dịch vụ tuần tự, kiểm soát luồng, không lỗi giữa các LSAP.

- Type 3: dịch vụ Datagram kiểu không liên kết và có cơ chế báo 
nhận (Acknowledgement).



Tầng Ethernet Mac Sublayer MAC: liên quan đến các phương pháp 
truy nhập và kiểm soát truy nhập đường truyền chung. Token Ring và 
Ethernet thực hiện trong tầng MAC bằng các phương pháp khác nhau 
cùng chia sè đường truyền.

- Tạo Frame; thêm các trường PRE, SFD, DE, SA, Length/Type, 
PAD, FCS và dữ liệu từ LLC đưa xuống tạo thành khung dừ liệu cung 
cấp cho tầng vật lý.

- Nhận khung dừ liệu từ tầng vật lý, kiểm tra lỗi và gửi dữ liệu lên 
tầng LLC.

- Điều khiển truy nhập phương tiện truyền dẫn.

Tầng vật lý: xác định tốc độ truyền, phương pháp mã hoá, phưofng 
tiện truyền dẫn và cách thức kết nối vật lý. Tầng vật lý của IEEE 802.3 
phân chia làm 2 phần;

- Phần độc lập với đường truyền đặc tả giao diện giữa tầng MAC và 
tầng vật lý.

- Phần phụ thuộc đường truyền và đặc tả giao diện với đường 
truyền của LAN và các tín hiệu trao đổi với đường truyền. Có nhiều tuỳ 
chọn khác nhau về kiểu đường truyền, phương thức truyền tín hiệu và tốc 
độ truyền, cách thức mã hoá dữ liệu.

3.3.3 Định dạng khung Ethernet
- PRE (7byte): đánh dấu điểm đầu khung, đồng bộ.

-SFD (lbyte):giátrị 10101011.
- DA/SA (óbyte): địa chi đích, địa chi nguồn, gồm 6byte (48bit). 

24bit đầu là OUls (Organizationally ưnique Identiĩiers) do IEEE qui 
định cho các nhà sản xuất cung cấp Card giao diện Ethernet. 24bit tiếp 
theo do các tổ chức này qui định cho các sản phẩm cùa mình. Địa chi 
Broadcast: 111... 1 (48bit 1) Địa chi Multicast: định nghĩa bởi quản lý mạng.

- Length/Type (2byte): chiều dài dữ liệu nếu nhỏ hơn 1.500. Nếu 
lớn hơn 1.536 thì được dùng để nhận diện giao thức tầng mạng.

- Data: dữ liệu gửi từ LLC đưa xuống, gồm n byte (n < 1.501).
- PAD: có thể có hay không có. Nếu n < 46 thì lấp đầy bit 0 vào 

một số byte cùa PAD để chiều dài tổng cộng Data và PAD là 46byte.
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FCS (4byte) kiểm tra lồi của DA, SA, I.ength /Type và Data và PAI). 
Thứ tự truyền đẫn: trái qua phải, theo chuỗi bit

Vùng phát hiện lỗi FCS  

Vùng tính FCS -----------

PRE SFD DA SA Length/Type Data PAD FCS

Hình 3.13: Khung Ethernet

3.3.4 Các chuẩn IEEE 802.X

IEEE 802. ỉ: là chuẩn đặc tả kiến trúc mạng và quản trị mạng cục bộ.
IEEE 802.2: chuẩn hoá tầng liên kết logic LLC (Logical Link 

Control), đặc tả chuẩn giao diện (Interface) giữa MAC và tầng mạng 
LLC quản lý liên kết dữ liệu và định nghĩa các điểm truy nhập dịch vụ 
(Service Access Point - SAP). Các giao thức tầng mạng có thể thiết kế 
độc lập với tầng vật lý và thực hiện trên tầng MAC. IEEE 802.2 cung cấp 
3 kiểu giao thức LLC: Type 1, Type 2, Type 3. Các giao thức này được 
xây dựng dựa theo phương thức cân bằng (Balanced mode) của giao thức 
HDLC và có các khuôn dạng dừ liệu và chức năng tương tự, đặc biệt là 
LLC - type 2.

- LCC - Type 1: là giao thức kiểu không liên kết, không có cơ chế 
xác nhận (Acknovvledgement).

- LCC - Type 1 2: là  giao thức kiểu hướng liên kết.
- LCC - Type 1 3: giao thức kiểu không liên kết và có xác nhận.
IEEE 802.3: bao gồm tầng vật lý và tầng con MAC với các đặc tả:
- Đặc tả dịch vụ MAC: định nghĩa các dịch vụ cung cấp cho tầng 

LLC hoặc người sử dụng ở 'tầng cao hơn.
- Giao thức MAC: dựa trên phương pháp CSMA/CD.
- Đặc tả vật lý độc lập với đường truyền: Đặc tả giao diện giữa tầng 

MAC và tầng vật lý.
- Đặc tả vật lý phụ thuộc với đường truyền: đặc tả giao diện với 

đường truyền của mạng LAN.



Mội sổ biến thể 802.3: BASI'5 (dùng cáp UTP); 10BASE5 (dùng 
cáp đồng trục), 10BASE2, lOlìASSr (cáp quang). 10BROAD36 
(lOMbit/s - 3.600m). lOBASHT (cáp iriP. rõpo Star), lOBASEX (như 
lOBASH í' nhimg hồ trợ tốc độ lOOMbit/s).

IEEE 802.4: Mô tả một mạng cục bộ với cấu trúc dạng hình Bus và 
C(T chế điều khiển truy nhập đưòng truvền sừ dụng thẻ bài (Token Bus). 
Mạng dùng cáp đồng trục 75Q với cá hai dạng Baseband và Broadband. 
IIỈEE 802.4 bao gồm cả tầng vật lý và tầng con MAC với các đặc tả sau:

Đặc tà dịch vụ MAC (Service Speciíication) cung cấp cho tầng con 
LLC hoặc cho tầng cao. Giao thức MAC (MAC Protocol) của IEEE
802.4, sử dụng phương pháp thẻ bài (Token Bus) để điều khiển truy nhập 
đường truyền.

Đặc tà dịch vụ tầng vật lý (Physical Layer Service Specification) 
định nghĩa các dịch vụ mà tầng vật lý cung cấp cho tầng MAC, độc lập 
với đường truyền. Đổi với mỗi đưcmg truyền có hai đặc tả: đặc tả thực 
thể tầng vật lý và đặc tả đường truyền. Đặc tả thực thề tầng vật lý 
(Physical Layer Entity Speciíìcation) bao gồm đặc trưng cơ, điện, chức 
năng cần thiết để truyền và nhận tín hiệu trên một đường truyền cụ thể. 
Đặc tà đường truyền (Medium Speciíìcation) tương ứng chỉ ra các đặc 
trưng cùa đường truyền và các loại đấu nối và cáp để nối các node với 
đường truyền. IEEE 802.4 sử dụng cáp đồng 75Q (tốc độ truyền 1,5 và 
lOMbiưs) hoặc cáp quang (tốc độ truyền 5, 10 và 20Mbiưs). Nó được 
llìiếi kế đe ứng dụng không chi Irong các văn phòng mà còn trong các 
môi trường công nghiệp và quân sự.

IEEE 802.5: Là chuẩn đặc lả mạng cục bộ với Topo dạng vòng 
(Ring) sử dụng thẻ bài để điểu khiển truy nhập đường truyền. IEEE 802.5 
cũng bao gồm cả tầng vật lý và tầng con MAC với các đặc tả sau:

- Đặc tả dịch vụ MAC IEEE 802.5 cung cấp cho tầng con LLC 
hoặc cho người sừ dụng ở tầng cao hơn khác.

- Giao thức MAC sử dụng phương pháp Token Ring để điều khiển 
truy nhập đường truyền

- Đặc tả thực thể tầng vật lý (Physical Layer Specification)

- Đặc tà nối node (Station Attachment Speciíìcation).
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IEEE 802.6: Mô tả một mạng tốc độ cao kết nổi nhiều l.AN thuộc 
các khu vực khác nhau của một đô thị (còn được gọi là NíAN - 
Metropolitan Area Netvvork). Mạng sử dụng cáp quang với tôpó dạng 
Bus kép (Dual - Bus), vì thế còn được gọi là DQDB (Distributed )ueue 
Dual Bus). Lưu thông trên mỗi Bus là một chiều và khi cả cặp B u ỉ  cùng 
hoạt động sẽ tạo thành một cấu hình bỏ qua được các lồi (Fault - 
Tolerant). Phương pháp điều khiển truy nhập dựa trên một giải thiật xếp 
hàng phân tán có tên là QPDS (Queued - Packet, Distrubuted - Svitch). 
DQDB là Bus quảng bá đa truy nhập, tương tự như CSMA/CD Bus, 
nhưng phải dùng một phưcmg pháp truy nhập theo “khe” (Slotted 
Access) để khắc phục các hạn chế về truy nhập cùa CSMA/CD Bis. Để 
quảng bá dữ liệu cần phải cài đặt Bus dưới dạng cặp Bus một chiều 
tương tự như một dạng vòng. Vì hai Bus chuyển dữ liệu ngược chiều 
nhau nên việc quảng bá dữ liệu đòi hòi phải truyền cả trên hai Bus.

Hình 3.14: Sơ đồ nối Bus của DQDB

Đơn vị dữ liệu được dùng trong các mạng DQDB được thiết kế 
tương thích với thế hệ mới của các mạng diện rộng công cộng - gọi là B- 
ISDN (Broadband Integrated Services Digital Netvvorks). Các mạng này 
sử dụng kỹ ứiuật chuyển mạch gói nhanh (Fast Packet Svvitchii^) với 
công nghệ hứa hẹn ATM. Vì thể đơn vị dữ liệu dùng trong các mạng 
DQDB cũng được gọi là “tế bào” (Cell) với khuôn dạng tổng quát gồm 
53byte, trong đó có 5byte Header cố định và 48byte dữ liệu.

Các mạng IEEE 802.6 cho phép truyền dữ iiệu với tốc độ nhanh (từ 
vài chục đến hàng trăm Mbiưs) đáp ứng được các yêu cầu truyền dữ liệu 
đa phương diện (văn bản, tiếng nói, hình ảnh).

IEEE 802.9: chuẩn IEEE 802.9 đặc tả một mạng tích hợp dữ iiệu và 
tiếng nói bao gồm 1 kênh dị bộ lOMbit/s cùng với 96 kênh 64kbiưs (tồng 
cộng óMbiưs). Dải thông tổng cộng là lóMbiưs. Chuẩn này còn đuợc gọi



là Isochronous Ethernet (IsoEnet) và nó được thiết kế cho các môi trường 
có lượng lưu thông lớn và cấp bách.

IEEE 802.10: là chuẩn đặc lả về an toàn thông tin trong các mạng LAN.

IEEE 802.11: công nghệ Wi-Fi. Là chuẩn đặc tả mạng LAN không 
dây, xu hưcVng lựa chọn phương pháp truy nhập CSMA/CD.

IEEE 802.12: là chuẩn đặc tả mạng cục bộ bởi AT&T, IBM và HP, 
được gọi là mạng lOOVG -AnyLAN hay lOOBASE - VG. Mạng này sừ 
dụng tôpô hình sao xếp tầng (Cascaded Star Topology) và phương pháp 
truy nhập đường truyền có điều khiển xung đột. Khi có nhu cầu truyền 
dữ liệu, một node sè gửi yêu cầu đến Hub và node chỉ có thể truyền dữ 
liệu khi Hub cho phép. Chuẩn này nhằm cung cấp một mạng tốc độ cao 
(1 OOMbiưs và lớn hơn) có thể hoạt động trong các môi trường hỗn hợp 
lìthemet và Token Ring, bời thế nó chấp nhận cả hai dạng Frame. 100 
VG - AnyLAN đang là đối thù cạnh tranh mạnh của 100 BASE -T (Fast 
lỉửiemet) nhờ một số tính năng trội hơn, chẳng hạn về khoảng cách đi cáp 
tối đa cho phép. Mục tiêu cùa chuẩn là cung cấp một mạng cao tốc có thể 
hoạt động trong các môi trường hồn hợp Ethernet và Token Ring bằng 
cách hồ trợ cả hai kiểu khung.

IEEE 802.14: Chuẩn này dùng cho truyền dữ liệu qua đường cáp 
iruyền hình, nhằm nâng cao tốc độ truy nhập Internet tại gia đình.

IEEE 802.16: Còn được gọi là công nghệ truy nhập mạng toàn cầu 
bang viba WiMAX (World wide Interoperablity for Microwave Access), 
đuợc thừa nhận vào quý IV năm 2005. Công nghệ WiMAX có khả năng 
phủ sóng rộng lớn, không giới hạn về không gian, tính di động của chuẩn 
phá vỡ mọi rào cản của các dịch vụ kết nối trực tuyến. Tốc độ trao đổi 
thông tin có thể đạt VOMbiưs, đa dịch vụ và đa phương tiện. Cho phép 
node cơ sở kết nối đến các thiết bị di động trong khoảng 50 km, bào mật 
cao, tạo tiền đề cho những dự án mạng di động nội thị WMAN.

3.3.5 IEEE 802.3

IEEE 802.3 là chuẩn đặc tả một mạng cục bộ dựa trên mạng 
Ethernet nổi tiếng do Digital, Intel và Xerox hợp tác pháp triển từ năm 
1980 (lúc đó gọi là DIX Ethernet phiên bản 1.0 và đến năm 1982 thì 
phiên bản 2.0 ra đời). IEEE 802.3 tương tự như DIX Ethernet.

lEEH 802.3 bao gồm tầng vật lý và tầng con MAC với các đặc tả sau:
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- Đặc tả dịch vụ MAC (MAC Services Specitìcation).

- Giao thức MAC (MAC Protocol).

- Đặc tả vật lý độc lập với đường truyền (Medium - Independent 
Physical Specification).

- Đặc tả vật lý phụ thuộc đường tniyền (Medium - Dependent 
Physical Speciĩication).

- Đặc tả dịch vụ MAC định nghĩa các dịch vụ mà IEEE 802.3 cung 
cấp cho tầng LLC hoặc người sử dụng ờ tầng cao hơn.

Tầng MAC với giao thức truy nhập đường truyền sử dụng phương 
pháp CSMA/CD. Kỹ thuật này giảm được tình trạng đụng độ, tắc nghẽn 
thông tin bằng cách mỗi thiết bị trước khi truyền phải lẳng nghe Irạng 
thải đường truyền bận hay rỗi và trong khi truyền vẫn tiếp tục nghe để xừ 
lý khi có hiện tượng va chạm.

Tầng vật lý của IEEE 802.3 được chia làm hai phần. Phần độc lập 
với đường truyền đặc tả giao diện giữa tầng MAC và tầng vật lý (giao 
diện này không phải là yêu cầu bắt buộc cùa chuẩn). Phần phụ thuộc 
đường truyền là bắt buộc phải có và đặc tả giao diện với đường truyền 
của LAN và các tín hiệu trao đổi với đucmg truyền. Phần này có nhiều 
tuỳ chọn (Option) khác nhau về kiểu đường truyền, phương thức truyền 
tín hiệu (tương tự hoặc số) và tốc độ truyền. Hiện tại có các dạng sau cho 
tầng vật lý của IEEE 802.3, với cách đặt tên qui ước theo bộ 3:

- Tốc độ truyền tin hiệu (IMbiưs hoặc lOMbiưs hoặc lOOMbiưs)

- BASE (nếu là băng tần dải cơ sở) hoặc BROAD (nếu là băng tần 
dải rộng)

- Chì định đặc trưng đường truyền.

cáu trúc khung cùa IEEE 802.3: Ethernet và IEEE 802.3 khá giống 
nhau ờ nhiều khía cạnh, nhưng cũng có sự khác nhau về dịch vụ. IEEE
802.3 không định nghĩa giao thức điều khiển liên kết logic (LLC) nhưng 
lại đặc tả nhiều tầng vật lý khác nhau (lOBaseS, 10Base2, lOBaseT), 
trong khi Ethernet chì đặc tả một tầng vật lý.

Cấu trúc khung của Ethernet và IEEE 802.3:
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Ethernet

8

Preamble Destination
Address

Source
Address

Type

46 -1 5 0 0  4byte

Data FCS

IEEE 802.3 
6 2 4 6 -1 5 0 0  4byte

Preamble
Destination

Address
Source

Address
Length Data FCS

Hình 3. ì 5: cẩu trúc khung của Ethernet và IEEE 802.3

- Preamble: là một dãy luân phiên các bit 1 và 0 với bit cuối cùng là
0. Có tác dụng báo cho thiết bị nhận biết để thiết lập đồng bộ bit. Khung 
Ethernet gồm một byte phụ, tương ứng với trường SOF trong khung 
IEEE 8023.

- Start Of Prame (SOF): trường bắt đầu khung IEEE 802.3, kết thúc 
bời 2bil 1 (10101011), sử dụng để đồng bộ việc nhận khung của tất cả 
các node trên mạng.

- Destination và Source Address: trường địa chỉ nguồn và địa chi 
đích. Trưòmg này chứa địa chi MAC của thiết bị (3byte đầu do IEEE quy 
định còn 3byte sau do các hâng sàn xuất quy định). Địa chi nguồn thưòmg 
là địa chi đcm hướng (địa chi của một node). Địa chi đích có thể là địa chi 
đon hướng, đa hướng (địa chỉ của một nhóm các node) hoặc địa chi 
Broadcast (địa chi cùa tất cả các node).

- Type (Ethernet); trường này xác định giao thức tầng trên sẽ nhận 
dữ liệu sau khi Ethernet đã xử lý xong.

- Length (IEEE 802.3): chiều dài của dữ liệu (bàng byte) theo sau 
trường này.

- Data (Ethernet): trường này chứa dữ liệu của người dùng. Sau khi 
quá trình xử lý ở tầng vật lý và tầng liên kết dữ liệu kết thúc, dừ liệu 
chửa trong khung được gửi tới một giao thức tầng trên (đã được xác định 
nhờ trường type).

- Data (IEEE 802.3): trường này chứa dữ liệu của người dùng. Sau 
quá trình xử lý ờ tầng vật lý và tầng liên kết dừ liệu kết thúc, dữ liệu 
được gửi cho giao thức tầng trên. Nếu dữ liệu trong khung không đủ thì
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các byte đệm (padding) sẽ được thêm vào để đảm bảo ràng độ dài tối 
thiểu của khung là 64byte.

- Frame Check Sequence (FCS): giá trị kiểm tra được thiết bị gửi 
tạo ra và được thiết bị nhận tính toán lại để kiểm tra lỗi của khung.

Các chuẩn của IEEE 802.3 gồm có các chuẩn lOBaseS, 10Base2, 
lOBaseT, lOBasePL.

500m (Max)

Bộ kết cuối

AUI

Bộ kết cuối

2,5m (Min) 
* ------- -̂---- ► Cáp đóng trục dày

lOOm (Max)

Hình 3.16: cẩu hình của chuẩrt lOBaseS

lOBaseS: (Ethernet) sử dụng cấu trúc liên kết dạng Bus, vì vậy 
nhiều node cuối có thể kết nối tới một đường truyền. Đường truyền này 
được gọi là một phân đoạn (Segement), tại mỗi đầu đường truyền có gán 
một bộ kết cuối. Phương tiện truyền lOBaseS sử dụng là cáp đồng trục 
dày. Mỗi phân đoạn lOBaseS có chiều dài tối đa 500m, cho phép kết nổi 
tối đa 100 bộ thu phát tín hiệu. Khoảng cách ngắn nhất cho phép giữa 2 
bộ là 2,5m. Một vài loại cáp đồng trục dày cỏ đảnh dẩu ở mồi điểm cách 
nhau 2,5iĩi để chi khoảng cách này. Để kết nối node cuối vào đưòmg 
truyền, người ta sử dụng một bộ thu phát tín hiệu. Cáp thu phát (còn gụi 
là cáp AUI - Attachment Unit Interface) được dùng để kết nối bộ thu 
phát với Card mạng. Khoảng cách lớn nhất cho phép của đoạn cáp này là 
500m.

lOBasel: chuẩn 10Base2 truyền tín hiệu ở tốc dộ lOMbiưs và có 
chiều dài phân đoạn (Segment) là 185m. Chuẩn này có cấu trúc dạng Bus 
và sừ dụng cáp đồng trục mảnh (Thin) lám phương tiện truyền dẫn. Đầu 
nối BNC chừ T được sử dụng để kết nối các node cuối hoặc các kết cuối 
vào Bus. Cần chú ý rằng các Card mạng 10Base2 có thể được kết nổi 
trực tiếp tới đầu nối chữ T vì bản thân Card mạng đã chứa một bộ thu
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phát tín hiệu Irong nó. Mỗi phân đoạn cho phép tối đa 30 node. Khoảng 
cách ngắn nhất cho phép giữa 2 đầu nổi chừ T là 0,5m. Có thể dùng đầu 
nối BNC trục tròn để nối các đoạn cáp mảnh với nhau để tăng chiều dài 
cáp. Ví dụ, nếu cần một sợi cáp 45m, nhưng chi có hai đoạn 30m và 15m 
thì có thể dùng bộ nối BNC trục tròn để nối hai đoạn cáp này. Tuy nhiên 
lchông nên dùng nhiều bộ nối trục tròn vì nhiều mối nối sẽ làm giảm chất 
lượng tín hiệu truyền.

185m (Max)

Bộ kết cuối

o
Bộ kết cuối

0,5m (Min)-̂---» T
Cáp đồng trục mảnh

30m (Max)

Hình 3. ỉ 7: cấu hình của chuán lOBasel

10 BaseT: Năm 1990, IEEE ban hành quy cách kỹ thuật 802.3 dành 
cho việc chạy Ethernet nên cáp xoắn dôi. lOBaseT (lOMbiưs, dải gốc, 
trên cáp xoắn đôi) là mạng Ethernet điển hình dùng cáp xoắn đôi trần để 
nổi các máy tính. Mặc dù thông thường lOBaseT sử dụng cáp xoắn đôi 
trần (UTP), nhưng cáp xoắn đôi bọc (STP) cũng có thể được dùng mà 
không làm thay đổi bất kỳ thông sổ kỹ thuật nào của lOBaseT.

Hub

cp c1 ... r

CựcđạilOOm Cáp xoắn đôi

Hình 3.18: cấu hình cùa chuẩn lOBaseT

Đa sổ mạng loại này có cấu trúc dạng Star (hình sao) nhưng thực 
chất bên trong dùng hệ thống truyền tín hiệu Bus như cẩu hình Ethernet 
khác. Hub cùa mạng lOBaseT đóng vai trò như bộ lặp đa cổng. Mỗi máy 
tính được đặt ở điếm cuối của đoạn cáp nối với Hub và sử dụng 2 cặp
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cáp, một để truyền và một để nhận dữ liệu. Chiều dài tối đa cùa một phân 
đoạn lOBaseT là lOOm. Có thể tăng thêm khoáng cách này bàng cách sử 
dụng bộ lặp.

Mở rộng mạng lOBaseT: Với lOBaseT, khoảng cách lớn nhất cho 
phép giữa Hub và node cuối là lOOm. Có thể sử dụng kết nổi kiểu xếp 
tầng để kết nối các Hub và các node cuối ờ khoảng cách lớn hơn khoảng 
cách bị giới hạn ờ trên. Tuy nhiên khi mở rộng mạng lOBaseT, số lượng 
Hub tối đa nằm giữa hai node bất kỳ là 4, nghĩa là dừ liệu chi được 
truyền tổi đa qua 4 Hub. Khi tạo kết nối kiểu xếp tầng, những Hub được 
xếp bên dưới các Hub khác phải có một cổng được sừ dụng riêng biệt 
cho kết nối xếp tầng, cổng này được gọi là cồng kết nối trên (Upỉink 
Port). Hầu hết các loại Hub đều có cổng này. Tuy nhiên, các Hub không 
có cổng kết nối trên cũng có thể được kết nối bàng cách sử dụng cáp 
chéo (Cross Cable).

Hình 3.19 minh hoạ việc kết nối xếp tầng các Hub để mở rộng mạng.

Hình 3.19: Mở rộng mạng lOBaseT

Chuẩn lOBaseT trở nên phổ biến vì nó dễ lấp đặt và có giá thành 
thấp. Tuy nhiên, do mạng kiểu này sử dụng kiến trúc hình sao nên nó 
không thích hợp cho các mạng LAN có quy mô lớn. Bời vậy lOBase'1' 
thường được sử dụng cùng với một loại mạnc Ethernet khác, nhir hình 3.20

10 BasePL: ngoài các chuẩn Ethernet sử dụng cáp đồng trục và cáp 
xoẳn đôi làm phương tiện truyền đẫn, IEEE cũng đưa ra chuẩn lìthemet 
sử dụng cáp quang, đó chính là lOBasePL. Chuẩn này có tốc độ 
lOMbiưs, sừ dụng băng cơ sở. Lý do chủ yếu của việc dùng lOBasePL là 
để có đường cáp dài giữa các bộ lặp chẳng hạn giữa các toà nhà. Khoảng 
cách tối đa cho một đoạn cáp lOBasePL ià 20.00m.
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3.3.6 Fast Ethernet lOOMbit/s (lOOBaseT) và lOOVG-AnyLAN
Công nghệ mạng Ethernet phát triển không ngừng. Mạng Ethernet

I OOMbit/s giới thiệu năm 1993 và được chuẩn hóa năm 1995 bao gồm 2 
chuẩn: lOOBaseT và lOOVG-AnvLAN. Cả hai đều có tốc độ lOOMbiưs 
và tưưmg ihích với hệ thống cáp 1 OBasse r có sẵn. Điều này có nghĩa là 
có thể nâng cấp lOBaseT thành lOOBaseT và lOOVG-AnyLAN mà 
không phải thay đổi hệ thống cáp.

Bộ thu phát

Bộ kết cuối

>•------Cáp xoắn đôi

Hình 3.20: Kết hợp lOBaseT với các chuẩn khác

ỈOOBaseT là chuẩn của IEEE cho việc thực hiện Ethernet 
lOOMbiưs chạy trên cáp xoắn đôi trần (UTP) và cáp xoắn đôi bọc (STP). 
Tầng điều khiển truy nhập đường truyền MAC tương thích với tầng 
MAC của IEEE 802.3. Kết quà là Ethernet tốc độ cao được IEEE chuẩn 
hóa trong chuẩn 802.3u. lOOBaseT sử dụng đặc tả CSMA/CD của IEEE 
802.3. lOOBaseT giữ lại cấu trúc, kích thước và cơ chế phát hiện lỗi của 
IKEE 802.3. Ngoài ra nó hồ trợ tàt cả cảc ứng dụng và phần mềm mạng 
đang chạy trên mạng 802.3. Chuẩn lOOBaseT hỗ trợ 2 tốc độ là lOMbiưs 
và lOOMbiưs. Để làm được việc này Hub lOOBaseT phải phát hiện xem 
card mạng hồ trợ 1 OMbiưs hay 1 OOMbit/s hay cả 2 tốc độ này. Dựa trên 
phương tiện truyền dẫn được sử dụng mà lOOBaseT được chia thành 3 
loại: lOOBaseTX, 100Base I 4 và lOOBascI-X.

• lOOBaseTX: sừ dụng phương tiện truyền dẫn là cáp UTP loại 5 
hoặc STP loại 1 hoặc loại 2. số đôi dây xoắn là 2, một đôi truyền, một 
dôi nhận. Đặc tả 802.3u cho mạng lOOBaseTX cho phép mạng có tối đa
2 bộ lặp và đường kính tổi đa cùa mạng khoảng 200m. Đoạn liên kết 
(đoạn nối giữa 2 thiết bị) cỏ thề lên đến lOOm.
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Hub

Đưòng kính mạng 
(tối đa 200m)

Đoạn liên kết 
(UTP 5. STP1.2) 

(Tối đa 100m)

Hình 3.21: cấu hình mạng lOOBaseTX

• 100BaseT4 cho phép lOOBaseT chạy trên các mạng đang sử dụng 
cáp UTP loại 3 trờ lên. 100BaseT4 sử dụng cả 4 đôi cáp, 2 đôi để truyền 
và 2 đôi để nhận. Đặc tả 802.3u cho mạng 100BaseT4 cho phép mạng cỏ 
tối đa 2 bộ lặp và đường kính tối đa của mạng khoảng 200m. Đoạn liên 
kết có thể lên đến lOOm.

• lOOBasePX sử dụng cáp sợi quang đa mốt làm phương tiên 
tmyền dẫn. Đặc tả IEEE802.3u cho mạng lOOBasePX cho phép chiều dài 
tối đa của đoạn nối giữa hai thiết bị đầu cuối dữ liệu (DTE) là 400m. Nếu 
sử dụng bộ lặp thì đường kính lớn nhất của mạng khoảng 300m.

Đoạn liên kết 
(UTP3.4.5) 

(Tối đa lOOm)

Hình 3.22: cáu hình mạng ÌOOBaseT4

lOVG-AnyLAN là chuẩn cùa IEEE cho Ethernet và Token Ring 
lOOMbiưs trên cáp xoẳn trần 4 đôi. Tầng MAC của lOOVG-AnyLAN 
không tưcmg thích với tầng MAC của IEEE 802.3. lOOVG-AnyLAN 
được Hevvlett-Parkard (HP) phát triển và được IEEE chuẩn hóa trong 
chuẩn 802.12. lOOVG-AnyLAN là công nghệ kếl hợp các thành phần cùa 
Ethernet và Token Ring. Công nghệ do HP phát triển và được IEEE 
802.12 cải tiến và phê chuẩn. 802.12 là tiêu chuẩn truyền khung 802.3 
Ethernet và khung 802.5 Token Ring. Chuẩn lOOVG-AnyLAN hỗ trợ các 
loại cáp: Cáp UTP loại 3 (4 đôi), cáp UTP loại 4 hoặc loại 5 (2 đôi), cáp 
STP và cáp quang.
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Uplỉnk

100m (UTP loại 5)

Hub

Hub Hub

Dovvnlink

Hub
Hub

\
Hub

Khoảng cách giữa 2 trạm
UTP loại 5; 900m
UTP loậi 3: 600m 

^ -------------------------------».

Hình 3.24: Cách kết nối 
xếp tầng Hub

150m (UTP loại 3)

Hình 3.23: Các giới hạn về khoảng 
cách trong ỈOOVG-AnyLAN

Chuẩn IEEE802.12 lOOVG-AnyLAN xác định giới hạn về chiều 
dài tuyến nối, cấu hình kết nối Hub, khoảng cách mạng. Độ dài lớn nhất 
của tuyến nối từ một node đến Hub là lOOm (cáp UTP loại 3) hoặc 150m 
(cáp UTP loại 5). Các Hub ỊOOVG-AnyLAN được kết nổi xếp tầng (tối 
đa 3 tầng). Mỗi Hub có ít nhất một cổng Uplink và tất cả các cổng còn lại 
có thể được sử dụng làm cổng Dovvnlink.

3.3.7 Gigabit Ethernet
Sự ra đời của Gigabit Ethernet đã mờ ra một kỷ nguyên mới 

Ethernet tốc độ cao. Gigabit Ethernet được thiết lập dựa trên các nguyên 
lý cơ bản cùa lOBASE-T, Fast Ethernet và chuyển mạch Ethernet: Có 2 
chuẩn Gigabit Ethernet là;

IEEE 802.3z: Mạng Gigabit Ethernet trên cáp quang chuẩn hỏa 
nãm 1998. Phương tiện truyền dẫn cơ bản là sợi quang đcm mode (SMF) 
với đường kính lõi là 10|im, hay sợi quang đa mode với đường kính lõi là 
50|am hoặc 62,5ịim. Tín hiệu được truyền dẫn chủ yếu trên hai bước 
sóng là 850nm (bước sóng ngấn) và l.SlOnm (bước sóng dài). Nếu sử 
dụng cáp đồng thì đó là loại cáp bốn đôi Cat-5 UTP, với khoảng cách cỏ 
thể lên tới 1 OOm.

Tại tầng vật lý: IEEE 802.3z:
lOOOBase-SX: chuẩn cho cáp quang bước sóng ngắn.

- Với cáp quang đa mốt 62,5|am, khoảng cách tối đa 220-275m

- Với cáp quang đa mốt 50|im, khoảng cách tối đa 500-550m.



lOOOBase-LX: chuẩn cho cáp quang bước sóng dài

- Với cáp quang đa mode 62,5/50|am, khoảng cách tối đa 550m

- Với cáp quang đơn mode 9|ani, khoảng cách tối đa S.OOOm.
lOOOBase-CX: chuẩn cho cáp đồng tuyến ngấn
- Với cáp đồng trục, khoảng cách tối đa là 25m.
Tại tầng liên kết sổ liệu:
- Hoạt động ở chế độ song công và chuyển mạch
- Điều khiển truy nhập: CSSMA/CD trong phương thức song công
- Trong phương thức bán song công sử dụng CSMA/CD cài tiến.
Gigabit Ehernet trên cáp đồng: chuẩn IEEE 802.3ab đặc trưng bòi 

lOOOBase-T. Sử dụng cả 4 đôi dây cáp ƯTP Cat 5 (hoặc Cat 6, Cat 7) vói 
khoảng cách tối đa lOOm. Tín hiệu truyền dẫn song công trực tiếp 2 
chiều trên cả 4 đôi với tốc độ 250Mbiưs/l đôi dây.

3.3.8 Gigabit Ethernet qua cáp sọì quang
Phiên bản mới nhất của Ethernet là 10 Gigabit Ethernet (Gbl:) được 

trình bày trong dự thảo tiêu chuẩn IEEE 802.3ac. l'ổc độ Ethernet đã 
tăng từ IGbiưs lên lOGbiưs, cho phép Ethernet có thể tích hợp với những 
công nghệ tốc độ cao trên mạng đường trục WAN với tốc độ xấp xi 
9,5Gbiưs. Ngoài ra, 10 GbE có thể tưcmg thích với các hệ thống 
SONET/SDH. 10 GbE có thể hỗ trợ tất cả các dịch vụ tại các tầng 2 và 
tầng 3. Nguyên tẳc cơ bản khi xây dựng các mạng chuyển mạch tốc độ 
cao là kết hợp nhiều đoạn mạng tốc độ thấp lại với nhau. Khi mật độ và 
số lượng các đoạn có tốc độ lOOMbiưs trong mạng tăng lên thì 
lOOOBASE-X và lOOOBASE-T trở thành công nghệ truyền dẫn ờ mức 
cao hơn được sừ dụng trên các lõi mạng.

3.3.9 Hiệu suất của Ethernet
Việc tính toán hiệu suất của mạng Ethernet, tại một thời điểm chi 

có một máy truyền, là đơn giản. Trong trường hợp này các node có thể sừ 
dụng 100% băng thông của mạng (lOMbiưs).Tuy nhiên, khi hai node 
hoặc nhiều hơn hai node truyền tại cùng thời điểm, hiệu suất cùa 
Ethernet sẽ rất khó dự đoán. Khi đó băng thông sẽ bị lãng phí do xung 
đột và khoảng thời gian đợi khi có xung đột. Bằng thực nghiệm người ta 
thấy rằng, trong một mạng Ethernet lOMbiưs, mỗi node trong mạng chì
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được cung cấp thòng lượng khoàne 2 - 4Mbiưs. Khi mức độ sừ dụng 
mạntĩ tâng, dặc biệt khi có nhièu node cạnh tranh đường truyền, thì trạng 
thái quá tái có thể xáy ra. 'I roníi trườne h(Tp này, thông lượng của mạng 
ruherncl giàm đi rất đáng kê. Băng thông chủ yếu phục vụ giải thuật 
CSMA/C'I). rất ít bâng thônẹ phục vụ dữ liệu người dùng. Đây là lý do 
tại sao các mạng lỉthernet không nên kết nối nhiều hơn 1.024 node.

3.4 MẠNG CỤC Bộ TOKEN RING
Cấu Irúc mạng hình vòng (Ring) là một chuồi kết nối điểm - điểm 

các node với nhau lạo thành vòniỉ tròn. Vì vậy Ring LAN không phải là 
mạng quáng bá như Ethernet, dược xem như mạng truyền tuần tự, điểm - 
điểm. Công nghệ Ring LAN là sổ hoá. không giống như công nghệ mạng 
íUhernet trong đó cơ chế cám nhận sóng mang là tín hiệu tương tự 
(Analog). Ring LAN thường sứ dụriR là IEEE 802.5.

3.4.1 Hoạt động của mạng Token Ring
Mỗi node hoạt động như là một bộ chuyển tiếp hỗ trợ cho sự 

khuếch đại tín hiệu suy hao. Có thế lắp đặt bằng các loại cáp như cáp 
đồng trục, cáp sợi quang, cáp xoắn đôi. Một thè bài được lưu chuyển trên 
đường vật lý. Thẻ bài (Token) gồm 24bit (3byle) và còn phải có đủ thời 
gian trễ nẳm giữ 24bit. Nếu tốc độ trên vòng là 4Mbit/s thì vòng phải có 
thời gian trễ là 24/2Mbiưs tương ứng là 6^s.

Các node của mạng cục bộ Token Ring hoạt động theo một trong 4 
chế độ sau: chế độ truyền, chế độ lẳng nghe, chế độ bỏ qua và chế độ nhận.

Hình 3.25 minh hoạ 4 nodc hoạt động theo các chế độ trên. Già sử 
node A truyền dữ liệu đến node D. Node A nhận thẻ bài, kiểm tra bit T, 
nếu giá trị cùa T bằng 0, thè bài bận, nghĩa là đã có node trên mạng đang 
trong chế độ truyền, nếu giá trị bit T bằng 1, đường truyền rỗi, node A 
chuyển giá trị 1 bằng 0 và node A bước vào chế độ truyền (Transmit 
mode). Vì A truyền đến D, trong khung dữ liệu này địa chỉ đích sẽ là địa 
chỉ cùa D và địa chì nguồn là cùa A. Node B hoạt động trong chế độ lắng 
nghe và kiểm tra địa chi đích cùa khung dừ liệu. Vì địa chì đích không 
phải là cùa nó, nó bước vào chế độ lắng nghe (Listen mode). Node c  vì 
không cung cấp điện (già sử bị mất điện chẳng hạn), do đó nó ờ chế độ 
bỏ qua (Delay bypasses mode). Node đích D phát hiện ra rằng địa chi 
đích chính là cùa nó, nó bước vào chế độ nhận (Receive mode). Khung 
dữ liệu được sao chép vào bộ nhớ cùa node.
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Trong khung có một số cờ kiểm soát quá trình truyền và nhận dữ 
liệu. Cờ Frame Status Flags nhận biết dựa vào phân cứng. Cờ Frame 
Status gồm các cờ nhận biết địa chi A (Address recognized), cờ sao chép 
khung c (Frame Copied) và cờ lỗi E (Eưor).

C: Chế độ bò qua

D: Chế độ nhận B: Chế độ lắng nghe

A; Chế độ truyền

Hình 3.25: Các chế độ làm việc của các trạm Token Ring
Cờ khung Giátri Y nghĩa

A 1 Địa chỉ nhận dạng
0 Địa chỉ khống nhận dạng

c 1 Khung sao chép thành cống
0 Khung khỏng sao chép thánh cống

E 1 Khung lỗi
0 Khung khống lỗi.

AC = 00: Địa chi sai và do đó hoạt động sao chép không thực hiện
được.

AC = 10: Node tồn tại nhưng không sao chép được: Nấu E = 1: 
Nhận một khung lồi. Nếu E = 0: Khung không được sao chép, không 
hiểu lý do.

AC =11: Node tồn tại và dữ liệu đã được sao chép. Nấu E = 1 sao 
chép hỏng.

3.4.2 Chuẩn Token Ring

Là chuẩn đặc tả mạng cục bộ với tôpô dạng vòng (Ring) sử dụng 
thẻ bài để điều khiển truy nhập đường truyền tuân thủ chuẩn IEEE 802.5. 
Chuẩn IEEE 802.5 hoạt động trong tầng vật lý và tầng con MAC.



Giao thức MAC là phần cốt lòi cùa IEEE 802.5, sử dụng phương 
pháp Token Ring để điều khiển truy nhập đường truyền. Khuôn dạng cùa 
Frame dùng trong giao thức MAC của IEEE 802.5 được trình bày trong 
hình 3.26.
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SD 1 AC FC DA INFO FCS 1 E D 1 ES

SFS 
< — —------ ►M-----

Pham vi phủ của FCS 1 EPS

Hình 3.26: Khuôn dạng tổng quát của khung IEEE 802.5

+ SFS - Stait Frame Sequence (bắt đầu chuồi khung).
+ SD - Starting Delimiler (1 octet): SD chi bắt đầu của một khung 

hoặc thẻ bài. SD bao gồm các mẫu tín hiệu luôn luôn có thể phân biệt 
được với dữ liệu, cụ thể nó có dạng JKOJOOO trong đó J và K là các ký 
hiệu phi dữ liệu (dạng thực sự cùa nó tuỳ thuộc vào kiểu mã hoá tín hiệu 
trên đường truyền).

+ AC - Access Control (điều khiển truy nhập) (1 octet): AC: chứa 
các tham số prinrity (ưu tiên) và reservation (dành trước) dùng cho cơ 
chế ưu tiên, và giám sát bit dùng trong cơ chế quản lý vòng. Vùng này 
chứa cả Token bit để chi thị đó là thẻ bài hay đơn vị dữ liệu (Frame).

+ FC - Frame Control (điều khiển khung) (1 octet): FC: chi thị 
Frame này chứa LLC data hay là một MAC Control Frame. Nếu MAC 
Control Frame thì các bit điều khiển chi ra kiểu của MAC Frame (MAC 
Frame type).

+ DA - Destination Address (địa chì đích) (2/6 octet).
+ SA - Source Address (địa chi nguồn) (2/6 octet): DA, SA: địa chỉ 

đích và địa chì nguồn của Frame (tương tự như trong các chuẩn trước 
(IEEE 802.3 và IEEE 802.4).

+ INFO - Information (thông tin) (0 hoặc nhiều octet).
+ FCS - Frame Check Sequence (4 octet): FCS: mã kiểm soát lỗi 

CRC 32 bit cho các vùng FC, DA, SA, và INFO.
+ EPS - End - of - Frame Sequence (kết thúc chuỗi khung).
+ ED - Ending Delimiter (1 octet): ED: chứa các ký hiệu phi dữ 

liệu (nondata Symbol) để chi kết thúc Frame. Nó cũng chứa các bit I 
(Intermediate bit) và E (Eưor bit) như trong IEEE 802.3.



+ FS - Frame Status (1 octet): FS: chứa các bit A (Address 
recognized) và c  (Frame copied) với ý nghĩa sau:

♦ A = 1 node thừa nhận địa chỉ cùa nó.

♦ c = 1 node đã sao chép Frame.

♦ Vì các bit A và c nằm ngoài phạm vi ảnh hường cùa FCS nên 
chúng được lặp lại hai lần để kiểm tra lỗi.

Lun ý rằng các bit A, c  và E được dùng trong cơ chế báo nhận 
tự động cho phép node đích thông báo kết quả tiếp nhận dừ liệu đến 
node nguồn.

3.5 CÁC MẠNG LAN KHÔNG DÂY WLAN (WIRELESS LAN)

3.5.1 Giới thiệu mạng LAN không dây

Một mạng LAN không dây (WLAN) là một hệ thống truyền thông 
dữ liệu linh hoạt được thực hiện như một sự mở rộng hay sự thay đổi của 
mạng LAN hữu tuyến. Mạng LAN không dây sử dụng các công nghệ 
truy nhập vô tuyến để truyền và nhận số liệu qua không gian, tối thiểu 
hoá nhu cầu kết nối hữu tuyến. WLAN cung cẩp tất cả các chức năng và 
ưu điểm của một mạng LAN truyền thống như Ethernet hay Ring mà 
không bị giới hạn bời cáp. Vì vậy, WLAN kết hợp được việc kết nối 
truyền sổ liệu với tính di động của người sử dụng.

Các mạng WLAN cung cấp truy nhập vô tuyến tốc độ cao hơn 
IMbiưs cho các dịch vụ quảng bá (Broadcast) và đa địa chi (Multicast).

Một mạng không dây cỏ nhiều ưu điểm, chủ yểu là có tính di động 
có thể cung cấp khả năng truy nhập thông tin thời gian thực ở mọi nơi 
ừong vùng hoạt động của hệ thống. Người sử dụng cỏ thể di chuyển 
trong vùng LAN vật lý mà không bị mất kết nổi. Tỉnh di động làm tăng 
hiệu quả các dịch vụ mà mạng LAN hữu tuyến không thể cung cấp được. 
Loại bỏ được sự rườm rà của việc đi cáp. Đom giản và nhanh chóng trong 
việc lắp đặt. Khả năng linh hoạt khi cấu hình lại hoặc thêm vào các node 
mạng. Giảm giá tíiành khi vận hành và có khả năng nâng cấp hay mở rộng.

Mạng WLAN sử dụng các công nghệ vô tuyến và công nghệ hồng 
ngoại, gặp nhiều khó khăn khi triển khai một giải pháp WLAN trong việc 
phát hiện xung đột. Các giao thức truy nhập đường truyền kiểm tra kênh 
trước khi phát dữ liệu, rất đơn giản trong các mạng Ethernet nhưng phức
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tạp hơn nhiều trong các hệ thống vô tuyến. Phải mất ít nhất 30 đến 50ms 
đề xác định kênh rỗi hay bận, khoảng thời gian này cũng gần bằng thời 
gian cần thiết để truyền một gói tin. Mặt khác các vật cản che khuất các 
node. vì vậy việc phát hiện va chạm kém tin cậy.

Mạng không dây nhanh chóng trờ nên phổ biển đổi với cả mạng gia 
dinh và mạng cho mục đích thương mại. Công nghệ không dây vẫn tiếp 
tục được cài thiện và giá thành của các sản phẩm không dây tiếp tục 
giảm. Các sản phẩm WLAN nỏi tiếng hiện nay lại phù hợp với chuẩn 
802.11 Đó là sự vượt trội của công nghệ không dây so với công
nghệ có dây. Nhưng liệu công nghệ không dây trong tương lai có thực sự 
thay thế cho công nghệ có dây hay không thì đó vẫn là một câu hỏi 
không dễ để trả lời.

Các mạng không dây hiện đại không chỉ cung cấp kết nổi Internet 
không dây; mà còn có khả năng kết nối các thiết bị không có các tính 
năng kết nối không dây, như máy in và máy chơi game... vào mạng 
không dây, nhờ khả năng thích ứng không dây một cách nhanh chóng và 
dễ dàng. Kỹ thuật LAN không dây đang làm thay đổi nhanh chóng cẩu 
trúc mạng hiện nay. Do sự phổ biến của thiết bị tính toán di động như 
Notebook, PDA và mong muốn giải thoát sự phiền phức của dây cáp kết 
nối, các doanh nghiệp đang tính đến việc xây dựng mạng WLAN riêng 
cùa mình.

3.5.2 Các công nghệ vô tuyến

Mạng LAN hồng ngoại (Infrared) sử dụng sóng hồng ngoại để 
truyền dữ liệu. Phạm vi hoạt động cùa mạng bị hạn chế trong một phòng, 
vì tín hiệu hồng ngoại không đi xuyên qua tường. Có hai phưcoig pháp 
kết nối mạng bằng hồng ngoại: kết nối điểm- điểm và kết nổi quảng bá. 
Các mạng điểm - điểm hoạt động bằng cách chuyển tiếp các tín hiệu 
hồng ngoại từ một thiết bị tới thiết bị kế tiếp. Tốc độ dữ liệu đạt khoảng 
lOOkbiưs đến lóMbiưs. Các mạng quảng bá hồng ngoại có tốc độ truyền 
dữ liệu thực tế chi đạt dưới IMbiưs. ưu điểm của phương thức truyền 
dẫn hồng ngoại không bị vô tuyến điện can nhiễu. Đối với vật liệu không 
trong suốt, thì tia hồng ngoại xuyên qua rất chậm, cự ly ttoiyền dẫn hạn chế.

Mạng LAN trải phổ (Spread spectrum) íừ  dụng kỹ thuật trải phổ. 
Trong phưomg thức trải phổ, tần phổ của tín hiệu số băng tần cơ bản sau 
khi được mờ rộng đến mức cực đại, sẽ được tần số phát xạ phát đi. Tuy
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rất tổn độ rộng băng tần, nhưng nâng cao khả năng chổng nhiễu và độ an 
toàn hệ thống. Vì băng tần cơ bản giảm, nhiễu các thiết bị cũng giảm. 
Mạng LAN không dây nói chung thường sử dụng phương thức trải phổ 
bằng cách lựa chọn băng tần công nghiệp, khoa học và y tế ISM 
(Industrial, Scientiĩic and Medical).

Mạng LAN viba băng hẹp: hoạt động với tần sổ viba nhưng không 
ưải phổ. Cỏ hai dạng truyền thống: viba mặt đất và vệ tinh. Các hệ thống 
viba mặt đất thường hoạt động ở băng tần 4-6GHz và 21-23GHz, tốc độ 
truyền dừ liệu khoảng vài chục Mbiưs. Mạng sử dụng phương thức điều 
chế băng hẹp, trong phương thức này, tần phổ tín hiệu băng tần cơ bản 
không mở rộng mà trực tiếp phát đi. So với phương thức mở rộng tần sổ, 
thì phương thức điều chế băng hẹp hiệu suất sử dụng tần số cao. Mạng 
LAN không dây sử dụng phương thức điều chế băng hẹp thưòmg lựa 
chọn băng tần chuyên dụng. Bảng 3.2 mô tả một số đặc tìimg cơ bản của 
các phương tiện vô tuyến.

Bảng 3.2: Một số đặc tnơig cơ bản của các phương tiện vô tuyến
Hồng ngoại Trải phổ Radio

Quảng bá Điẻm-điểm Nhảy tàn Trực
tiếp Viba băng hẹp

Tốc độ Mbiưs 1 +4 1 ^10 1 ^3 2 h-20 10 + 20

Tinh lưu động Cố định/ 
lưu động

Cố định với 
tia hồng 

ngoại
Lưu động Cố (T|nh/lưu động

Cự ly (foot) 5 0 -i-100 80 100^300 100^800 40 130

Bước sống/ 
tần số X = 800 4- 900nm

902  ̂928MHz 
2,4  ̂2.4835GHz 
5,725  ̂5,85GHz

902  ̂928MHz 
5.2  ̂ỘJ75GHz 
18,825^ 19,205GHz

Kỹ thuật 
điều chế

ASK FSK QPSK FS/QPSK

Cống suất 
bức xạ

- < 1W 25mW

Phương pháp 
truy nhập CSMA Token ring, 

CSMA CSMA ALOHA, CSMA

Yêu càu 
cấp phát

Không Không Cố

Nhiễu điện 
từ (EMl)

Nhạy cảm với ánh sáng Binh thường Cao



3.5.3 Cấu trúc và các thành phần mạng WLAN

Một cẩu hình WLAN điển hình gồm các thành phần:
- Điểm truy nhập (AP) nhận, lưu tạm thời và phát các gói tin giữa 

các node mạng WLAN và LAN hữu tuyến. Một AP có thể hồ trợ một 
nhóm nhỏ các node di động troní> vòng vài trăm mét

- Anten nối với AP.
- Các thiết bị đầu cuối trao đổi thông tin với AP qua các bộ biến đổi 

thích ứng như các PC card trong các máy tính xách tay, ISA hoặc PCI 
card...

Một mạng WLAN thường có hai kiểu cẩu hình mạng. Đó là cấu 
hình độc lập hay cấu hình cơ sở.

Cấu hình mạng WLAN cơ sở bao gồm các điểm truy nhập AP gắn 
với mạng đường trục hữu tuyển và giao tiếp với các thiết bị di động trong 
vùng phù ^óng của một ô (cell). AP đóng vai trò điều khiển cell và điều 
khiển lưu lượng tới mạng. Các thiết bị di động không giao tiếp trực tiếp 
với nhau mà giao tiếp với các AP.

Tại các Hotspot (điểm truy nhập Internet không dây) người sử dụng 
có thể truy nhập vào mạng qua giao tiếp với AP. Các Hotspot được tập 
trung bởi Hub và kết nối với mạng qua bộ định tuyến. Các bộ định tuyển 
được nối vào mạng hữu tuyến bằng một phương thức truyền dẫn nào đó 
tuỳ thuộc nhà cung cấp dịch vụ. ở  phía trung tâm quản lý mạng có 3 máy 
chù: máy chù AAA (nhận thực, phân quyền và tính cước), máy chủ IP 
hoại động theo giao thức DIICP Ihực hiện cấp phái địa chi IP và máy chủ 
hệ thống quản lý mạng NMS.
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Kiến trúc đầy đủ cùa WLAN

Máy chù

1^  Máy chủ 
IP (DHCP)

Máy chủ 
NMSn $ r-[

^ \cL
Hình 3.29: cấu hình mạng wLAN đầy đủ

3.5.4 Các loại chuẩn WLAN
Chuẩn WLAN IEEE 802.11 đưa ra bởi Hiệp hội LMSC 802 (Local 

and Metropolitan Area Netvvorks Standards Commitee) của IEEE, cho 
phép nhiều nhà cung cấp thiết bị phát triển các sản phẩm kết nổi LAN 
trên phạm vi toàn cầu đối với băng tần công nghiệp, khoa học, y tế (ISM) 
2,4GHz. Việc tiêu chuẩn hoá vẫn đang được tiếp tục để đạt được chứng 
chi tiêu chuẩn ISO/IEC và tiêu chuẩn IEEE.

IEEE 802.11 xác định phân lớp điều khiển truy nhập, các giao thức 
quản lý MAC và các dịch vụ, và ba lớp vật lý (PHY). Ba lớp vật lý (lớp 
vật lý vô tuyến) bao gồm PHY băng tần cơ sở hồng ngoại (IR), một PHY 
vô tuyến trải phổ chuồi trực tiếp (DSSS) trong băng 2,4GHz và một PHY 
trải phổ nhảy tần (FHSS) trong băng 2,4GHz. Tất cả 3 lớp vật lý mô tà 
hai hoạt động ở tổc độ 1 Mbiưs và 2Mbiưs.

IEEE 802.11 xác định giao diện giữa trạm vô tuyến và một điểm 
truy nhập cũng như giữa các trạm vô tuyến với nhau. Tuy nhiên lớp 
MAC 802.11 cũng thực hiện các chức năng mà thường liên quan tới các 
giao thức lớp cao hơn (ví dụ như phân đoạn, khôi phục lỗi, quàn lý di 
động và tiêu thụ nguồn). Các chức năng bổ sung này cho phép lớp MAC 
giấu các đặc trưng của lớp vật lý vô tuyến đối với các lớp trên.

Chuẩn 802.1 Ib hay Wi-Fi là một mở rộng của 802.11 cung cấp 
truyền dẫn llMbiưs (có ihể giảm xuống tốc độ IMbiưs, 2Mbiưs và 
5,5Mbiưs) trong băng tần 2,4GHz. 802.1 Ib chi dùng trải phổ chuồi trực 
tiếp DSSS.
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Bảng 3.3: Mô tả các chuán

Chuẩn Tàn sổ Tốc độ Ghép kênh Ghi chú

IEEE 802.11 900MHz 2Mbit/s FHSS,DSSS

IEEE 802.11b 2,4GHz
900MHz

HMbiưs DSSS
FHSS

Được sử dụng 
phổ biến nhất

IEEE 802.1 la 5GHz 54Mbiưs OFDM Mới hơn, nhanh 
han, dùng tần số 
cao hơn

IEEE 802.1 le 5GHz UNII 54Mbiưs OFDM

IEEE 802.11g 2,4GHz ISM 54Mbit/s DSSS
FHSS

Nhanh và tương 
thich với 802.11b

IEEE 802.11h

5GHz UNII 54Mbiưs

OFDM

IEEE 802.11i OFDM

lEEE/ETSI 
802.11j

OFDM
GMSK

ETSI HiperLAN 5,15-5.3 GHz
17,1-17,3
GHz

23,5Mbiừs
GMSKETSI Hiperư^N 2 54Mbiưs Dùng cho Voice/ 

Vldeo

SIG Bluetooth. 2,4GHz 1Mbit/s FHSS Dùng cho mạng 
cá nhân (PAN)

HomeRP 2,4GHz lOMbiưs FHSS QoS, mật mâ tốt

OpenAir 1,6Mbiưs FHSS

LAN hồng ngoại 350.000GHz 4Mbíưs Chỉ dùng trong 
một phòng, không 
ảnh hưởng tới 
sức khoẻ

Chuẩn 802.1 ìg  là một mở rộng cùa 802.1 Ib cung cấp tốc độ lớn 
hơn 20Mbiưs trong băng tần 2.4CiHz, khoảng cách ngắn.

Chuẩn 802.1 la  là một mờ rộng của tiêu chuẩn 802.11 áp dụng cho 
mạng LAN không dây và cung cấp tốc độ lên tới 54Mbiưs trong băng tần 
5GHz, không tương thích với các mạng 802.1 Ib hoặc 802.1 Ig.

Chuẩn 802.1 le: nâng cao QoS ở lớp điều khiển truy nhập môi 
trường MAC.



Chuẩn 802.1 ỉh: có thêm tính năng lựa chọn kênh tự động 
(Dynamic Channel Selection) và điều khiển công suất truyền dẫn 
(Transmit Power Control).

Chuẩn 802.1 li: nâng cao khả năng an ninh bảo mật ờ lớp MAC.
Chuần 802.1 lj: là chuẩn thống nhất toàn cầu cho các tiêu chuẩn: 

IEEE, ETSI HiperLAN2, ARIB, HiSWANa.

3.6 GIAO DIỆN SÓ LIỆU PHÂN Bố s ử  DỤNG QUANG FDDI

3.6.1 Giởỉ thiệu FDDI
FDDI (Fiber Disữibuted Data Interface) là một tập các giao thức 

ANSI truyền dừ liệu qua cáp quang. Các mạng FDDI sử dụng phương 
thức truy nhập Token Passing, tốc độ có thể đạt đến lOOMbiưs. Mạng 
FDDI thường được sử dụng làm Backbone cho các mạng diện rộng 
MAN,WAN.FDDI. cấu hình Ring cáp quang, có thể kết nối trực tiếp các 
node đầu cuối và các máy chủ trong một nhóm làm việc hay liên kết các 
mạng trong phạm vi một tòa nhà, trong một khu vực hay trong một thành 
phố. Một trong các ứng dụng điển hình đầu tiên là để kết nối các máy 
chù tốc độ cao. Khi đóng vai trò là một mạng xưcmg sổng (Backbone), 
FDDI liên kết các thiết bị mạng khác nhau như bộ định tuyến, bộ chuyển 
mạch, cầu nổi, các bộ tập trung... để tạo thành một mạng lớn hom từ các 
mạng con. Tuy nhiên FDDI không được dùng cho các mạng diện rộng 
(WAN) thường có bán kính lớn hơn lOOkm.

Mặc dù dần bị thay thế bởi các công nghệ LAN khác, tuy nhiên khi 
so sảnh FDD1 vẫn cỏ những ưu điểm nhất định. FDDI có thề được cẩu 
hình như là hai mạng Ring ngược nhau độc lập. Điều này làm tăng tính 
ổn định hệ thống cao hơn. Nếu cẩu hình (tôpô) của mạng được thiết kể 
hai đường quang của cả hai mạng khác nhau về mặt vật lý thì sẽ đảm bảo 
cho hai mạng không bị phá hủy trong cùng một thời gian khi xảy ra các 
sự cố liên quan đến hệ thống cáp.

FDDI có đặc tính tự hồi phục bằng kỹ thuật Autovvraping. Lỗi phát 
sinh ở vòng sơ cẩp (vòng đang hoạt động) sẽ được khắc phục bàng cách 
nổi vòng với vòng thứ cẩp (vòng dự phòng), tạo ứiành một vòng đơn và 
cho phép mạng FDDI hoạt động ở tốc độ cao nhất. Phần cứng mạng có 
khả năng phát hiện ra sự cố của cáp giữa các điểm kết nối, do có hai 
đường cáp nên node phát hiện ra lồi sè tự động nối vòng hai vòng với
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nhau thành một vòng đơn. Khung tin cùa FDDI có độ dài tới 4.500byte, 
điều này làm tăng hiệu xuất mạng, giảm các thông tin tiêu đề giao thức. 
FDDI mã hóa dừ liệu khác biệt với các công nghệ khác để tăng hiệu quả 
truyền dẫn.

PDDI-2 là công nghệ mở rộng cùa FDDI, hỗ trợ truyền dẫn các tín 
hiệu tiếng nói, hình ảnh và dừ liệu. Một biến thể khác của FDDI là FFDT 
(FDDI Full Duplex Technology) sử dụng hạ tầng mạng như FDDI nhưng 
có thể tốc độ truyền sổ liệu lên đến 200Mbiưs.

FDDI sừ dụng cẩu trúc vòng kép với luru lượng truyền trên mỗi 
vòng (Ring) theo hướng ngược chiều nhau. Vòng kép bao gồm một vòng 
thứ cấp và một vòng sơ cấp. Trong quá Irình trao đồi thông tin, vòng thứ 
cấp sử dụng để truyền số liệu còn vòng sơ cấp ở trạng thải rỗi. Mục đích 
của việc sừ dụng vòng kép là để đảm bảo tính bền vững và ổn định hơn 
trong quá trình hoạt động cùa mạng.

3.6.2 Sự tương quan gữa FDDI và mô hình OSI
Chức năng của FDDI bao gồm điều khiển truy nhập MAC - tầng 

con cùa lớp liên kết dữ liệu và lớp vật lý của mô hình OSl. FDDI được tổ 
chức thành 4 khối chức năng riêng biệt, tổ hợp các khối chức năng này 
cho phép cung cấp các kết nổi tốc độ cao giữa các giao thức người dùng 
IcVp trên như TCP/IP vào môi trường truyền dẫn (cáp quang, cáp đồng).
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Physlcal Protocol

ĩ
Physical Medium Depenent
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Hình 3.28: Mô hình OSI và FDDI



MAC: Bao gồm cấu trúc khung, xử lý thẻ bài, đánh địa chỉ, các giải 
thuật tính toán giá trị kiểm tra CRC, các cơ chế khôi phục lồi. MAC đưa 
ra các dịch vụ cung cấp cho tầng con LLC hoặc cho người sử dụng mức 
cao hơn. Giao thức MAC là phần cốt lõi của chuẩn, nó định ra khuôn 
dạng đcm vị dừ liệu khung và các tương tác xảy ra giữa các thực thể của 
tầng con MAC.

Giao thức vật lý (Physical protocol): chức năng giao thức lớp vật lý 
bao gồm các thủ tục mã và giải mã, tạo ỉchung và một số chức năng khác. 
Đây là phần độc lập với đường truyền của tầng vật lý. Nó bao gồm các 
đặc tả về giao diện dịch vụ của tầng con MAC.

PMD (Physical Medium Depedent): quy định các đặc tính phụ 
thuộc vào môi trường truyền dẫn, các đặc tính, các tuyển cáp quang, 
ngưỡng công suất, ti lệ lồi bit, các phần tử quang và các đầu kết nối. 
PMD là phần phụ thuộc vào đường truyền vật lý, nó đưa ra các đặc tả 
tính năng của các bộ điều khiển, các bộ thu phát quang...

LMT (Layer Management) - Cung cấp các chức năng quản lý cần 
thiết ở mức đầu cuối để quản trị các tiến trình xử lý trong các tầng FDDI 
khác nhau, sao cho một node cỏ thể làm việc trên mạng, quy định cấu 
hình các đầu cuối FDDI, cấu hình Ring, đặc tính điều ỉchiển cùa Ring bao 
gồm thêm và hủy node, khởi tạo một node, cô lập và khắc phục lồi.

Cũng như IEEE 802.5, FDDI hoạt động dựa trên cơ chể điều khiển 
truy nhập đường truyền Token Ring và tôpô hình vòng (Ring). Vì vậy 
các giao thức MAC của FDDI tương tự các giao thức MAC cùa lEKE
802.5. FDDI được thiết kế để khai thác thế mạnh về tốc độ cao của cáp 
quang (lOOMbiưs và cao hơn nữa) và cung cấp các dịch vụ mong muốn 
trên một mạng cục bộ hỗ trợ các mạng vật lý lớn dùng cáp sợi quang. 
Chuẩn này đã mở rộng có thể dùng trong tniòmg hợp với cáp đồng UTP.

Bảng 3.4 so sánh nhừng giữa FDD1 và IEEE 802.5.
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Bàng 3.4: Những điểm khác nhau giữa FDDỈ và IEEE 802.5
FDD! IEEE 802.5

•  Dùng cáp quang

•  Tốc độ lOOMbit/s

•  Phương pháp mà hoá NRZ1 - 4B/5B

•  Đặc tả độ tin cậy tường minh

•  Đồng bộ phân tán

•  Quay vòng thẻ bài theo thời gian

•  Sinh thè bài mới sau khi truyền

•  Chiếm thẻ bài bàng cách thu lại

•  Khuôn dạng Frame FDDI

•  Kích thước Frame tối đa 4.5000ctet

•  Các địa chỉ 16 và/hoặc 48bit

•  Chức năng phục hồi phân tán cho 

các node

•  Dùng cáp đôi xoấn

•  Tốc độ U4Mbiưs và lóMbiưs

•  Phương pháp mã hoá Manchester vì sai

•  Đặc tà độ tin cậy không tường minh

•  Đồng bộ tập trung

• Sử dụng các bit priority và reservation

•  Sinh thẻ bài mới sau khi nhận

•  Chiếm thẻ bài bằng cách đổi bit trạng thái

•  Khuôn dạng Frame IEEE 802.5

•  Không qui định kích thước khung tối đa

•  Các địa chỉ 16bit hoặc 48bit

•  Node điều khiển (Active Monitor) đảm 
nhiệm chửc năng phục hồi.

3.6.3 Các kiểu kết nối đầu cuối FDDI
Một trong những đặc điểm đặc trưng của FDD1 là việc hỗ trợ nhiều 

cách kết nối khác nhau giữa các thiết bị trên mạng FDDI. FDDI đưa ra 
bổn kiểu kết nổi

- Node kết nối đơn SAS (Single Attachment Station) - được kết nổi 
vào duy nhất một Ring qua một bộ tập trung

- Node kết nối kép DAS (Dual Atlachment Station). Mỗi DAS có 
hai cổng (Port) và được kết nối vào cà hai Ring

- Bộ lập trung kết nối đơn SAC (Single Attachment Concentrator)
- Bộ tập trung kết nổi kép DAC (Dual Attachment Concentrator).
Một kết nối đơn SAS là kết nối một bộ tập trung vào vòng sơ cấp. 

Một trong những UXI điểm cơ bán cùa các thiết bị kết nổi theo kiểu SAS là 
không ảnh hưởng đến Ring FDDI nếu chúng bị lỗi, mất nguồn hay bị 
ngắt ra khỏi vòng.

Mồi trạm kết nối kép DAS có hai cổng kết nổi DAS hai vòng 
FDDI. Mỗi cổng được kết nối hai vòng thứ cấp và vòng sơ cấp nên các 
thiết bị sứ dụng kếl nổi DAS sẽ ảnh hường đến vòng nếu chúng bị hủy 
kết nối hoặc bị mất nguồn.



Bộ tập trung FDDI: được gắn kết trực tiếp vào cả hai vòng, đàm 
bảo việc có lỗi hay mất nguồn của một thiểt bị kết nối SAS bất kỳ đều 
không làm ngừng hoạt động của cả vòng. Điều này rất có ích khi các máy 
tính cá nhân hay các thiết bị tưomg tự khác thường xuyên được bật tắt 
nguồn được kết nối vào vòng.

3.6.4 Khả năng chịu lỗi của FDDI
FDDI là một công nghệ mạng có đặc tính chịu lỗi cao vì mạng có 

cấu trúc vòng kép, sử dụng các chuyển mạch vòng quang, hỗ trợ kỹ thuật 
Dual Homing.

Vòng kép: vòng kép có khả năng chịu lỗi cao. Nấu một node trên 
vòng bị lỗi hoặc một đường cáp bị đứt thì các thiết bị ờ phần còn lại sẽ tự 
động khép lại thành một vòng đơn. Các hoạt động của mạng vẫn tiếp tục 
được duy trì trên các node còn lại của vòng. Tuy nhiên FDD1 nếu hai hay 
nhiều lỗi xảy ra, vòng FDDI sẽ bị phân mảnh thành hai hoặc nhiều vòng 
con độc lập và các thiết bị trên mỗi vòng vẫn có khả năng trao đổi ihông 
tin với nhau.

Chuyển mạch vòng quang (Opíical Bypass Switch): chuyển mạch 
vòng quang đảm bảo sự hoạt động của vòng kép một cách liên tục nếu 
một thiết bị nào đó trên vòng bị lỗi. Nó được sử dụng để ngăn chặn việc 
phân mành vòng cùng như loại bỏ các node có lỗi ra khỏi vòng. Chuyển 
mạch vòng quang bàng cách sử dụng các gương quang học để truyền trực 
tiếp các tia sáng từ vòng tới các thiết bị truy nhập kép DAS. Nếu một lỗi 
nào đó xảy ra ữên thiết bị DAS, thì chuyển mạch quang này sẽ chuyển 
tia sảng qua chính nó bằng các gương nội tại, vì vậy vẫn duy trì được 
hoạt động của vòng. Lợi ích mang lại từ khả năng này là vòng sẽ không 
phải chuyển sang trạng thái vòng đơn khi thiết bị có lỗi.

Sử dụng công nghệ Dual-Homing, các thiết bị kết nối được gắn vào 
Ring qua hai bộ tập trung để tạo các kết nối dự phòng, đảm bào cho thiết 
bị hoạt động liên tục.

3.6.5 Khuôn dạng tổng quát của FDDI Frame
Khung FDDI có cấu trúc tưcmg tư như cấu trúc khung Token Ring. 

Đây là một trong các kỹ thuật được FDDI sử dụng lại từ các công nghệ 
LAN trước đó. Khung FDDI có thể dài tới 4.500byte. Khuôn dạng tổng 
quát của FDDI Frame như hình 3.29.
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Hình 3.29: Khuôn dạng khung FDDI và Token FDDI

- Preamble: thực hiện việc đồng bộ hoá khung (Frame) với đồng hồ 
của mồi node. Kích thước vùng này là 16byte rồng (Idle Symbol) hoặc 
dài hơn tuỳ theo yêu cầu của đồng bộ. Byte rỗng nghĩa là loại phi dữ liệu 
có dạng thực tuỳ thuộc vào phương pháp mã hoá trên đường truyền.

- SD (Starting Delimiter): bắt đầu của Frame, bao gồm các mẫu tín 
hiệu luôn có thể phân biệt được với dữ liệu.

- SFS (Stait of Prame Sequence): kết thúc chuỗi khung bao gồm 2 
vùng tham số Preamble và SD.

- FC (Frame Control); điều khiển khung có dạng CLFFZZZ, trong 
đó: c  (Class bit) chi thị đây là Frame đồng bộ hay Frame dị bộ , L chi rõ 
dùng địa chỉ 16bit hay 48bit. FF chi ra đây là LLC Frame hạy là MAC 
Control Frame (trong trưòng hợp sau tìiì các bit còn lại chì ứiị kiểu Frame).

- DA (Destination Address) (4byte hoặcl2byte): địa chì đích của 
Frame, có thể là một địa chi vật lý duy nhất (Unicast), một địa chì nhóm 
(Multicasst) hoặc một địa chi quảng bá (Broadcast). Vòng có thể chứa 
hỗn hợp các địa chi 16bit và 48bit.

- SA (Source Address) (4byte hoặc 12byte): địa chi node gửi 
Frame đi.

- INFO (Information); chứa dữ liệu LLC hoặc thông tin điều ichiển.
- FCS (Frame Check Sequence): là trường 32bit chứa mã kiểm soát 

lỗi theo kỹ thuật CRC cho các trường FC, DA, SA và INFO.
- FD (Frame Delimiter): kết thúc Frame (không kể vùng FS).
- FS (Frame Status): các chi thị E (Error Detected) và địa chỉ A (A 

Address Recognized) và c  (Frame Copied). Mồi chì thị được biểu diễn 
bời một ký hiệu (R biểu thị "OÍT' hoặc "False” và s biểu thị” On” hoặc 
"True"). Vùng này còn có thể chứa thêm các thông tin điều khiển khác do 
người cài đặt xác định.



FDDI là một công nghệ mạng LAN/MAN sử dụng cáp quang với 
tốc độ lOOMbiưs được thiết kế theo dạng hình vòng (Ring) với phương 
thức truy nhập đường truyền Token Ring. Thoả mãn các nhu cầu cùa 
người sử dụng cho các dịch vụ cần tốc độ lớn hơn tốc độ truyền dẫn của 
các mạng Ethemeư802.3. Công nghệ này được thực hiện trước khi có sự 
phát triển của Fast Ethernet và Gigabit Ethernet.

Hiện nay, mạng FDDI không được dùng phổ biến vì chi phí thực 
hiện lớn, phức tạp (thiết bị quang đắt...) và bị cạnh tranh bời các mạng 
Ethemeư802.3 có giả thành rẻ, dễ thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn có 
những nghiên cứu với mục đích cải tiến để tận dụng khả năng cung cấp 
băng thông rất lớn cũng khả năng chống lỗi cùa nó.

3.7 MẠNG LAN ATM
Mạng LAN được xây dựng đựa trên kỹ thuật ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) gọi là Local LAN (LATM). Bộ điều khiển mạng đặt 
trong tổng đài ATM, tổng đài định lộ trình các thông báo và kiểm soát 
truy nhập trong trường hợp nghẽn mạch. Ngược với kỹ thuật LAN truyền 
thống, việc điều khiển được cài đặt trong các bộ giao tiếp mạng.

3.7.1 Đặc trưng của LAN ATM
- Hỗ trợ nhiều lớp dịch vụ tin cậy, ví dụ dịch vụ video trực tuyến có 

thể yêu cầu một cầu nối tin cậy có tốc độ 2Mbiưs để chất lượng dịch vụ 
có thể chấp nhận được.

- Thông lượng rộng, cỏ khà năng mờ rộng dung lượng trên từng 
Host (để cho phép các ứng dụng cần lượng dừ liệu xuất nhập lớn trên 
một host) và cả trên dung lượng phối hợp (để cho phép cài đặt và mở 
rộng từ vài host đến vài trăm host tốc độ cao).

- Là phưomg tiện liên kết mạng giữa kỹ thuật LAN và WAN.

ATM có thể đáp ứng các yêu cầu nhờ các đường dẫn ảo và các 
kênh ảo, rất dễ tích hợp các lớp đa dịch vụ. ATM rất dễ mở rộng bằng 
cách thêm nhiều node chuyển mạch tốc độ cao (hay thấp) cho các thiết bị 
nối vào.

- Các gói tin là tế bào có độ dài cố định, vì vậy việc dùng ATM 
trong một mạng đầu cuối cho phép xoá dần ranh giới giữa LAN và WAN.

158 Giào trình Mạng mày tinh



Chương 3: Mạng cục bộ LAN 159

3.7.2 Các loại LAN ATM

- Getway to ATM LAN: là một chuyển mạch ATM đóng vai trò 
như một bộ định tuyển và bộ tập trung lài đê liên kết một mạng đầu cuối 
phức tạp vào ATM WAN.

- Chuyển mạch ATM xương sổng: là chuyển mạch ATM hay một 
chuyển mạch ATM cục bộ liên kết các l.AN khác nhau.

- Workgroup ATM: là các máy node đa phương tiện chất lượng cao 
và các hệ thống đầu cuối được kết nổi trực tiếp vào một chuyển mạch ATM.

Trên đây là 3 cấu hình thưcmg sử dụng. Trong thực tế có thể lai 
ghép 2 hoặc 3 loại để tạo ra một mạng ATM LAN theo yêu cầu cùa 
doanh nghiệp.

Hình 3.30 minh hoạ một ví dụ mạng LAN ATM sử dụng bộ định 
tuyến chuyển mạch ATM và các giao tiếp ATM tại các node làm việc. 
Mồi node làm việc liên lạc với tổng đài ATM bằng một liên kết riêng. 
Không giống như kỹ thuật LAN khác, người sừ dụng không cần phải 
truyền thông cùng tốc độ dữ liệu. Điều này làm cho khả năng hỗ trợ mạng 
theo yêu cầu khác nhau linh hoạt hcTTi.

Hình 3.30: Mạng LAN ATM

3.7.3 Kỹ thuật chuyển mạch LAN ATM

Phải có khả năng chuyển đổi tốc độ từ bộ chuyển mạch ATM đến 
mạng LAN phải phù hợp với tốc độ dừ liệu cùa LAN. Đồng thời ATM 
có nhiệm vụ chuyển đổi giao thức từ MAC (điều khiển truy nhập đa



phương tiện) sử dụng cho LAN thành dòng các tế bào ATM dùng trong 
mạng ATM. Vì vậy cần phải sử dụng thêm cầu nổi (Bridge) và định tuyến.

Với chuyển mạch ATM Backbone, có thể thêm các bộ chuyển 
mạch ATM, nghĩa là tăng Uiêm dung lưựng của trục xưomg sống, tốc độ 
dữ liệu của các trung kế giữa các chuyển mạch và LAN cũng tăng. l'uy 
nhiên số lượng chuyển mạch thêm vào có hạn và trục chính ATM đom 
gián không thể đáp ứng mọi nhu cầu của LAN. Hệ thống đầu cuối bị hạn 
chế tốc độ dữ liệu, vì vậy cần sử dụng công nghệ ATM với Hub. Một 
Hub thường có nhiều cổng nối với nhiều thiết bị đầu cuối và các cổng 
hoạt động với tốc độ dữ liệu và giao thức khác nhau, gọi là ATM - LAN 
thuần tuý.

Quy ước sử dụng một tập các giao thức tầng vật lý trong các mạng 
LAN truyền thống khác với các quy ước tập các giao thức sử dụng trong 
tầng vật lý của các mạng WAN. Vì vậy khi liên kết các mạng LAN lại 
thành một liên mạng diện rộng cần thiết phải sử dụng các thiết bị kết nối 
liên mạng như cổng nối (Gatevvay), bộ định tuyến... để chuyển đổi các 
giao thức LAN, tốc độ dữ liệu và các tín hiệu giao ứiức sử dụng cho WAN.

Trong kỹ thuật ATM, giao ứiức ATM có thể dùng cho cả mạng 
LAN và WAN. Điều này cho phép xây dựng một mạng LAN hoặc mạng 
WAN chi cần sử dụng các tổng đài ATM. Để kết nối một mạng ATM 
cục bộ vào mạng WAN, chi cần sử dụng một cổng duy nhất trong tổng 
đài ATM để kết nối đến mạng của tổng đài TM.

3.7.4 Kiến trúc giao thức LAN ATM

Sự tương tác giữa hệ thống ATM kết nối với hệ thống LAN đầu 
cuối cho phép sử dụng các giao thức MAC và LLC. Vì vậy hệ điều hành 
TCP/IP LAN trên LLC và các giao thức tầng ứng dụng sẽ ỉchông biết 
đang chạy trên ATM. Có thể kết nổi 2 mạng LAN bằng giao thức MAC 
sử dụng một cầu nối và mỗi hệ thống kết nổi có một địa chi duy nhất. 
Trong hình 3.31, cầu nổi có khả năng chuyển đổi khung MAC thành tế 
bào ATM và ngược lại. Đây là một trong những chức năng chính của 
Module mô phỏng LAN. Sử dụng AAL 5 phân đoạn khung MAC thành 
tế bào ATM và khôi phục các tế bào ATM thành khung MAC. Với tế bào 
ATM chuyển đổi ATM-to-LAN như là một phần cùa mạng ATM. Ngược 
lại, Host ATM phải có chứa module mô phỏng LAN nhận khung MAC 
từ AAL và chuyển nội dung trên lớp LLC.
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Phấn mềm khâch hàng

Lớp ứng đụng

TCP/IP

LLC

Mô phỏng ưVN

AAL5

ATM

Lớp vật lý

Phần mềm khách hàng 
mô phỏng LAN

ATM

Lớp vật lý Lớp vật lý

Mô phỏng 
LAN

Lớp
MACAAL5

ATM

Lớp vật lý Lớp vật iỷ

Lớp ứng dụng

TCP/IP

LLC

MAC

Lớp vật lý

Host ATM Chuyển mach ATM Chuyển đổi ATM - LAN Host ATM

Hình 3.31: Kiến trúc mô phòng LAN

3 .8  MẠNG CỤC B ộ Ảo VLAN (VIRTUAL LAN)

3.8.1 Giới thiệu

Mạng cục bộ LAN có thể được định nghĩa như là một miền quàng 
bá (Broadcast Domain). Trong tniờng hợp gồm nhiều đoạn (Segments) 
phải đặt cầu nối (Bridge) hoặc bộ chọn đường (Router) để phân bố lưu 
thông trên toàn mạng, phân cách người sử dụng thành các miền quảng bả 
và các miền xung đột (Collision Domain). Vì vậy sẽ làm tăng độ ưễ cho 
quá trình xử lý định tuyến từ mạng LAN này tới mạng LAN khác. Mặt 
khác khi thay đổi hay tổ chức lại mạng sẽ rất khỏ khăn và tốn nhiều công 
sức vì bắt buộc phải di chuyển các thiết bị và sửa đổi cấu hình hệ tíiống.

VLAN thực chất là một phương thức mới để tổ chức các node 
thành các miền logic (Logical Domains) hay miền ảo (Virtual Domains) 
có thể thay đổi một cách iinh hoạt bằng phần mềm. Người quản trị mạng 
sử dụng phần mềm để gán các cổng của Swiching Hub cho các miền ảo 
khác nhau. Một thông báo quảng bá chì có thể tới được các node tíiuộc 
cùng một miền ảo.

Từ cuối năm 1995, Tiểu ban 802.1 của IEEE 802 đã bắt tay vào 
công việc chuẩn hoá VLAN.
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Có hai loại Svvitching Hub: Segment - Switching Hub và Pon - 
Svvitching Hub. Các Segment - Svvitching Hub được nổi với nhau theo 
dạng hình sao để phổi hợp hoạt động. Còn các Port -Switching Hub 
thưcmg hoạt động đơn lẻ, khi cần kết nổi chúng lại thì phải dùng các thiết 
bị truyền thông như Bridge/Router (trong khi các Segment - Svvitching 
Hub không cần vì các chức năng đó đã được tích hợp trong chủng). Khi 
mở rộng mạng, nhiều Router được thêm vào để phân tách người sử dụng 
thành các miền quảng bá và các miền xung đột (Collision Domain) và để 
cung cấp kết nối giữa các mạng LAN với nhau.

Hub

Hình 3.32: Các mạng LAN ào sử dụng Segment Switching Hub

3.8.2 ưu điểm của VLAN
- Cho phép phân hoạch mạng dể sử dụng có hiệu quả dải thông, 

tách biệt các miền có lượng lưu thông khác nhau.
- Cho phép tổ chức và cấu hình lại mạng dễ dàng, linh hoạt bằng 

chương trình, độc lập với hạ tầng vật lý.
- Công nghệ VLAN đặc biệt có hiệu quả trong các mạng 

CSMA/CD (như Ethernet) vì nỏ cỏ thể hạn chế được khả năng xung đột 
của các trạm trên đưòmg truyền.

Một hạn chế trong cách thiết kế này là khi thêm bộ định tuyến sẽ 
làm tăng độ trễ. Điều này xảy ra do quá trình xử lý định tuyến dữ liệu từ 
LAN này tới LAN khác. Một bộ định tuyến phải sử dụng nhiều dữ liệu 
trong gỏi để xác định đích và định tuyến dữ liệu đến đích.

LAN ảo (VLAN) có thể được xem như một nhóm các thiết bị nằm 
rải rác trên các LAN khác nhau nhưng có thể trao đổi dừ liệu với nhau 
như thể trên cùng một LAN. VLAN đưa ra một cải tiến cho mạng ờ hình
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3.32. Để có thể sử dụng tính năng ưu việt cùa VLAN, cấu hình mạng cần 
phái thay đổi như hình 3.33.

Hub

CÂU HỎ! TRẨC NGHIỆM:

1. Phát biểu nào đúng:
A. Dùng thể bài luân chuyển trên vòng logic
B. Trước khi truyền xác định đường truyền “bận” hay “rồi”, nếu “bận” 

thì thực hiện 1 trong 3 giải thuật Non-persistent, Persistent và 
P-persistent

c. Trong khi truyền phát hiện thấy xung đột, nó ngừng ngay truyền và 
thông báo cho các node khác biết. Sau đó chờ đợi với thời gian 
ngẫu nhiên, thực hiện giải thuật cùa CSMA.

2. Chức năng của Token Bus:
A. Bổ sung định kỳ các node nằm ngoài vòng logic nếu có nhu cầu 

truyền
B. Loại bỏ một node không còn nhu cầu truyền dữ liệu ra khỏi vòng 

logic
c . Quản lý lỗi
D. Khởi tạo vòng logic
E. Khôi phục dừ liệu bị mất do gẫy vòng logic.

3. Trong phương pháp Token Ring cần giải quyết vấn đề phá vỡ hệ thống:
A. Một là mất thẻ bài
B. Thẻ bài “bận’' luu chuyển khôns; dừng trên vòng



c. Khởi tạo vòng logic
D. Khôi phục dữ liệu bị mất do gẫy vòng logic.

4. Phương pháp nào có cơ chế xác nhận ACK:
A. CSMA/CD B. Token Bus
c. Token Ring D. Cả 3 phưcmg pháp.

5. Phương pháp nào có độ phức tạp hơn các phương pháp còn lại:
A. CSMA/CD B. Token Bus
c. Token Ring D. Cả 3 phương pháp.

6. Phưomg pháp nào xử lý hiệu quả hơn trong trường hợp tải nhẹ:
A. CSMA/CD B. Token Bus
c . Token Ring D. Cả 3 phương pháp.

7. Những đặc điểm kỹ thuật cơ bản của Ethernet:
A. Cấu hình Bus/Star hoặc lai ghép Bus - Star
B. Quy cách kỹ ứiuật: IEEE 802.3. Phương pháp truy nhập: CSMA/CD 
c . Vận tốc truyền lOMbiưs, lOOMbiưs... lOGbiưs
D. Loại cáp: Cáp đồng trục mảnh, dày, cáp xoắn đôi, cáp quang...

8. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về hiệu quả của phưcmg pháp 
tìoiy nhập đường truyền trong trường hợp tải nhẹ:
A. CSMA/CD B. Token Bus
c . Token Ring D. Cả 3 phưomg pháp.

9. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về nhừng đặc điểm kỹ thuật 
cơ bản của Ethernet:
A. Cấu hình Bus/Star hoặc lai ghép Bus - Star
B. Phưomg pháp truy nhập Token Ring 
c . Vận tốc truyền tối đa lOOMbiưs
D. Sử dụng cáp đồng trục mảnh, cáp đồng trục dày, cáp xoắn đôi, cáp 

quang.

10. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về chuẩn IEEE 802 định 
nghĩa tiêu chuẩn cho những tầng nào trong mô hình OSI:

A. Tầng ứng dụng và tầng trình diễn
B. Tầng vật lý và tầng liên kết dữ liệu
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c. Tầne mạng và tầng liên kết dừ liệu 
I). 1 ầng giao vận và tầng mạng.

11. Tầng con điều khiển truy nhập MAC là con của tầng nào trong OSl:
A. Tầng ứng dụng B. Tầna vật lý
c . Tầng liên kết dừ liệu D. Tầng mạng.

12. Phuơng pháp truy nhập nào dưới đâv lắng nghe luxỉ thông mạng trên 
đường truyền trước khi tniyền dữ liệu:

A. CSMA/CD B. CSMA/CA
c. Token Ring D. Token Bus.

13. Chuẩn nào dưới đây đặc tả về chuẩn kiến trúc mạng cục bộ cho 
Ethernet, bao gồm các chuẩn tầng vật lý và tầng con MAC:
A. IEEE 802.2 B. IEEE 802.3
c . Token Bus D. Token Ring.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Phương thức CSMA/CD. ưu, nhược điểm của từng phương ứiức?

2. Nguyên tắc của phương pháp Token Bus và Token Ring?

3. So sánh CSMA/CD với các phưcmg pháp dùng thẻ bài?

4. Hãy trình bày Token Ring thế hệ thứ hai: Svvitched Token Ring,
Token Ring chuyên dụng (Dedicated Token Ring), Full-duplex Token
Ring (Token Ring song công (hai chiều), lOOMbiưs Token Ring
(HSTR - High Spèếd Token Ring)?

5. Hãy trình bày Ethernet và chuẩn IEEE 802?

6. Hãy giới thiệu chung về Ethernet: thành phần mạng Ethernet, những 
đặc điểm cơ bản của mạng Ethernet?

7. Hãy trình bày vai trò, chức năng các tầng trong IEEE 802?

8. Hãy trình bày LLC Header?

9. Hãy trình bày các dịch vụ tầng con LLC?

10. Hãy trình bày phân lớp Ethernet MAC?

11. Hãy trình bày định dạng khung Ethernet?

12. Hãy trình bày họ IEEE 802?
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13. Hãy trình bày chuẩn IEEE 802.5?

14. Hãy trình bày IEEE 802.6 và các mạng IEEE 802.6?

15. Hãy trình bày IEEE 802.9?

16. Hãy trình bày IEEE 802.10?

17. Hãy trình bày IEEE802.11?

18. Hãy trình bày IEEE 802.12?

19. Hãy trình bày IEEE 802.14?

20. Hãy trình bày Ethernet lOOMbiưs?

21. Hãy trình bày Gigabit Ethernet?

22. Hãy trình bày ĩtiạng cục bộ Token Ring?

23. Hây trình bày chuẩn Token Ring?

24. Hãy trình bày giao diện sổ liệu phân bố sử dụng quang FDDI?

25. Hãy trình bày sự tưomg quan giừa FDDI và mô hình OSI?

26. So sánh FDDI và IEEE 802.5?

27. Hây trình bày các kiểu kết nối đầu cuối FDDI?

28. Hãy ữình bày khả năng chịu lỗi của FDDI?

29. Hãy trình bày khuôn dạng tổng quát của FDDI Frame?

30. Hãy trình bày mạng LAN ATM, đặc trưng và các loại ATM LAX?

31. Hãy trình bày kỹ thuật chuyển mạch ATM LAN?

32. Hãy trình bày kiến trúc giao thức ATM LAN?

33. Tầng nào thay đổi, duy tìì tuyến kết nối giữa các thiết bị truyền thông?
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Childng
MẠNG DIỆN RỘNG WAN

■ •  •

Nội dung của chương này sẽ trình bày các khải niệm cơ bản về các 
loại mạng diện rộng, bao gồm các mạng tích hợp đa dịch vụ sổ ISDN 
băng rộng B ISDN, mạng chuyển mạch gói X.25, chuyển mạch khung 
Frame Relay và SMDS, ATM.

• Mạng tích hợp đa dịch vụ sổ ISDN
• Mạng ISDN băng rộng (B ISDN - Broadband ISDN)
• Mạng chuyển mạch gói X.25
• Mạng chuyển tiếp khung Frame Relay
• Dịch vụ chuyển mạch số liệu đa Meegabit (SMDS - Svvitched 

Multimegabit Data Service)
• Phương thức truyền dẫn không đồng bộ ATM .

4.1 MẠNG CHUYỆN MẠCH GÓI X.25

4.1.1 Khái quát kỹ thuật mạng X.25

X.25 định nghĩa chuẩn giao diện giữa các thiết bị đàu cuối sổ liệu 
của người sừ dụng DTE (Data Terminal Hquipment) với DCE là ứiiết bị 
kết cuối kênh dữ liệu X.25 có chức năng vừa điều khiển giao diện 
DTE/DCE vừa thực hiện chức năng truyền dữ liệu giữa DTE với node 
chuyển mạch của mạng chuyển mạch gói. Các mạng chuyển mạch gói 
X.25 cung cấp các kênh thông tin ảo hoặc cố định trong suốt song công 
và đồng bộ giữa DTE và DCE. X.25 cung cấp các dịch vụ tin cậy cũng 
như điều khiển luồng dữ liệu toàn trình.

Các mạng X.25 thường có tốc độ taiyền tối đa 64kbiưs. Tốc độ này 
thường thích hợp với các tiến trình truyền thông chuyển giao tệp và các 
thiết bị đầu cuối có lượng lưu thông mạng lớn. Tuy nhiên với tốc độ như 
vậy không thích hợp với việc cung cấp các dịch vụ theo tốc độ của LAN.
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Các dịch vụ này thường đòi hỏi từ IMbiưs trở lên. Vì vậy các mạng X.25 
là phương án không mấy hấp dẫn khi cung cấp các dịch vụ ứng dụng 
LAN trong môi trường WAN. Năm 1976, CCITT nay là Liên minh Viễn 
thông quốc tế ITU công bố Khuyến nghị loại X về giao thức X.25 trong 
các mạng chuyển mạch gói công cộng (Public Packet Svvitched Netvvorks).

Hình 4. ỉ: Một ví dụ mạng X.25 đơn giản

4.1.2 Mô hình phân tầng X.25
X.25 hoạt động trên 3 tầng: tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu và tầng 

mạng.

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data link

Physical

Tiến trình đến thuê bao xa >--------------------—----------------- ►

Giao thức x.25.3
Giao thức x.25.2

Giao thức x.25.1

X.25

LAP-B

Physical

Hình 4.2: Mối quan hệ X.25 với mô hình OSỈ

- Tầng vật lý: vai trò và chức năng tương ứng với tầng vật lý trong 
mô hình OSI, giao thức x.25.1 xác định các vấn đề về điện, hàm, thủ tục 
và kiểu các bộ đấu chuyển được sử dụng, bao gồm các chuẩn của CCITT 
X.26/27 và e Ì a  (USA Electronic Institue Assốciation), V24, V32, V35, 
G703,x.21..
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- Tầng liên kểt dữ liệu: x.25.2 cung cấp các liên kết giừa hai thiết 
bị đầu cuối của một tuyến thông tin có độ tin cậy cao, kiểm soát iuồng và 
kiếm soát lồi. LAP-B (Link Access Procedure Balanced) là giao thức 
LLC tầng con của liên kết dừ liệu, chuẩn hướng bit, hoạt động theo chế 
độ song công và đồng bộ.

- Tầng mạng: x.25.1 là một giao thức giữa một DTE và một DCE. 
DTE có thể là một PAD còn DCE có thể là một thiết bị chuyển mạch gói 
X.25. Có thể có nhiều kiểu mạng khác nhau đang được sử dụng để cung 
cấp tuyến kết nối giữa hai DTE. Giao thức X.25 cung cấp các khả năng 
chọn các kênh ảo thường trực hay theo nhu cầu. Tuy giao ửiức Datagram 
(không tin cậy) được sử dụng cho đến năm 1984, giờ đây X.25 yêu cầu 
cung cấp dịch vụ tin cậy và tính năng điều khiển luồng dữ liệu toàn trình. 
Do các thiết bị trên mạng có thể hoạt động theo nhiều kênh ảo, nên X.25 
phải cung cấp tính năng điều khiển luồng cho mỗi kênh.

Bảng 4.1 tổng kết các chức năng của các tầng trong mô hình X.25.

Bảng 4.1: Các chức nâng của các tầng trong mô hình X.25
Tầng 1; • Đồng bộ hoá liên két

Tầng 2:
• Phát hiện lỗi và phát lại
• Điều khiển luồng

Tầng 3;

• Tạo số thứ tự gỏi tin
• Truyền dữ liệu theo phương thức Datagram
• Thực hiện ghép kênh
• Thiết lập kết nối và giải phóng kênh ảo
• Thực hiện liên kết.

4.1.3 Hoạt động của giao thức X.25
Hoạt động của X.25 dựa trên cơ sờ nền tảng là kênh ảo. Kênh ảo cố 

định PVC (Permanent Virtual Channel) và các kênh ảo chuyển mạch 
s v c  (Svvitch Virtual Channel). PVC thay thế chức năng cho kênh kết nối 
điểm - điểm cố định giữa các thiết bị đầu cuối. Sử dụng loại kênh này, 
giao diện có hiệu quả hơn nhờ sự kết nối được đảm bảo và không bị trễ 
cuộc gọi. s v c  sử dụng tối đa sụ mềm dẻo linh hoạt của chuyển mạch gói 
trong thực tế.

Phần tiêu đề của gói tin X.25 liên quan tới các gói số liệu được cân 
nhắc ít hơn so với gói yêu cầu cuộc gọi dùng cho việc khởi tạo cuộc gọi.



như vậy cho phép sử dụng một cách có hiệu quả hcm kênh thông tin kết 
nổi giữa người dùng và node chuyển mạch .Thông tin cho việc định 
tuyến các gói số liệu qua mạng sẽ được nhớ trong các node chuyển mạch 
và nó tham chiếu tới thuê bao chủ gọi và tên kênh logic hiện thời. Như 
vậy khi gói số liệu người dùng tới Node chuyển mạch nguồn từ một thuê 
bao cụ thể nó sẽ tuân theo cấu trúc tuơng đối đơn giản như hình 4.3. 

ADCCP-HDLC ADCCP-HDLC
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Hình 4.3: cấu trúc gói tin X.25

4.2 MẠNG CHUYỂN TIẾP KHUNG FRAME RELAY

4.2.1 Giói thiệu chung
Những năm cuối của thế kỷ XX các hệ thống viễn thông sử dụng 

công nghệ cáp quang ưên các đường tìxíyền số hiện đại có độ tin cậy cao, 
đàm bảo tốc độ và chất lượng truyền dẫn, giảm ứiiểu tình trạng nghẽn 
mạch và ti lệ lỗi dữ liệu. Khi triển khai trên các hạ tầng viễn thông số, 
các giao ứiức phát triển trước đây cho mạng chuyển mạch gói đặt tả các 
thủ tục quản lý lưu lượng, quàn lý tắc nghẽn và xử lý lỗi, đảm bảo tính 
thống nhất, toàn vẹn thông tin trên đường truyền đã trở nên phức tạp, 
cồng kềnh, làm giảm thông lượng. Chuyển tiếp khung (Frame Relay) ra 
đời như là một công nghệ kế thừa những đặc điểm ưu việt của mạng 
chuyển mạch gói như tính tin cậy, mềm dẻo, khả năng chia sẻ tài nguyên, 
đồng thời hạn chế tối đa những thủ tục hỏi đáp kiểm soát không còn cần 
thiết gây ra độ trễ lớn. Chuyển tiếp khung cho phép tận dụng các ưu thế 
về tốc độ ưuyền tải và tính ổn định của công nghệ truyền dẫn và đường 
truyền. Frame Relay là công nghệ chuyển mạch gói thỏa mãn nhu cầu 
truyền dẫn tốc độ cao, sừ dụng nhiều thông lượng mạng diện rộng WAN 
trên đỏ truyền tải một lượng lớn dữ liệu với nhiều định dạng khác nhau, 
đa dạng vớ i chất lượng cao.

Năm 1988, ITU-T đưa ra Khuyến nghị 1.122 là một phần đặc tả của 
mạng ISDN sử dụng giao thức LAP-D (Link Access Protocol) để truyền
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tài thông tin trên kênh D của ISDN. Các nhà phát triển nhận thấy rằng 
giao thức LAP-D có một số đặc tính hữu ích cho các ứng dụng khác. Một 
trong những đặc tính đó là cung cấp khả năng dồn kênh ở tầng 2 (mức 
khung) thay vì ở tầng 3 (mức gói). Một ùy ban chuyên trách của Viện 
Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ ANSI đã nhanh chỏng phát triển thành 
công các chuẩn chính của công nghệ Frame Relay.

Công nghệ Frame Relay tích hợp tính năng dồn kênh tĩnh và chia 
sè công nghệ X.25. Dữ liệu trong mạng sừ dụng công nghệ Frame Relay 
được tổ chức thành các khung có độ dài không cố định được đảnh địa chỉ 
tương tự như X.25. Tuy nhiên, khác với X.25, Frame Relay loại bò hoàn 
toàn các thủ tục ờ tầng 3 trong mô hình OSI. Chỉ một số chức năng chính 
ở tầng 2 được thực hiện. Vì vậy tốc độ truyền trong mạng Prame Relay 
cao hơn nhiều so với X.25 và mạng Frame Relay được gọi là mạng 
chuyển mạch gói tốc độ cao, tốc độ tối đa 2Mbiưs.

4.2.2 Cấu hình tổng quát cửa mạng Frame Relay

Hình 4.4 trình bày các thành phần chính của mạng Prame Relay. 
Các kênh riêng tạo ra kết nối vật lý giữa DTE và DCE. DTE còn được 
gọi là thiết bị truy nhập mạng FRAD (Frame Relay Access Device) 
thường là các bộ định tuyến, cầu nối, chuyển mạch ATM... DCE còn 
được gọi là thiết bị mạng FRND (Frame Relay Netvvork Device) thường 
là các thiết bị chuyển mạch Frame Relay Svvitch. FRAD và FRND chuyển 
đổi dừ liệu ửìông qua các quy định của giao tiếp ƯNl. Mạng trục của Frame 
Reỉay có thể là các mạng viễn thông khác nhau như mạng IP, PSTN...

Hình 4.4: Cáu trúc mạng Frame Relay



4.2.3 So sánh Frame Relay với X.25
Công nghệ Frame Relay không kế thừa công nghệ X.25 mà là một 

giao thức tiên tiến có nhiều điểm tương đồng với công nghệ X.25.

X.25 là một giao thức của công nghệ chuyển mạch gói, đặc tả các 
giao tiếp vật lý giữa DTE và DCE. Dữ liệu được chuyển xuống tầng 3 
của X.25 được chia thành các gói (Packet), trong mỗi gói được bổ sung 
phần Netvvork Header. Các gói được chuyển xuống tầng 2, các hàm chức 
năng của LAP-B sẽ bổ sung Layer 2 Header và các cờ (Fỉag) cho mỗi gói 
tin, tạo thành các khung LAP-B (LAP-B Frame). Các khung này được 
tháo gỡ từng bit và chuyển xuống tầng vật lý để truyền đến đích. Khung 
LAP-B cỏ cấu trúc chung như hình 4.5.
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LAP-B Header UVP-B Trailer

Hình 4.5: cẩu trúc khung X. 25

- Flag: có độ dài 8bit, phân biệt các khung. Giá trị 01111110.

- FCS (Frame Check Sequence): có độ dài 2byte, dùng để kiểm tra 
các khung thông tin bị lỗi hoặc thất lạc trên đường truyền.

- Link Header; là Header do LAP-B bổ sung lại tầng liên kết dữ 
liệu. Các tíiủ tục LAP-B căn cứ thông tin của Header để phát hiện lỗi của 
khung, điều khiển luồng và điều khiển tắc nghẽn.

- Network Header: gồm trường địa chỉ và thông tin sổ hiệu gói tin, 
loại tin...

- User Data: trường thông tin từ nguồn phát đi và thông tin khác do 
các tầng trên thêm vào. Đổi với gói tin X.25 trường này chứa không quá 
128byte.

Do quá trình xây dựng tuân thủ chặt chẽ, các node mạng X.25 phài 
luôn biết trạng thái của mạng trong mỗi liên kết logic. Các gỏi tin điều 
khiển và gói báo nhận, báo mất (ACK/NACK) thường xuyên được



truvền trên cùng một liên kết cùa gói tin dữ liệu, không chỉ tại các giao 
tiếp DTE-DCE mà còn tại tất cả các node mạng. Tại các node mạng phải 
duy trì bảng trạng thái cho mỗi liên kết logic để quản lý kết nối và điều 
khiển lồi/lưu lượng, đảm bảo gói tin đến đúng địa chi đích trong Netvvork 
ỉ ỉeader và số lượng gỏi tin gửi vào mạng không được vượt quá khả năng 
xử lý cùa mạng. Các giao thức tầng mạng thực hiện công việc phức tạp 
này. Như vậy các thủ tục tại tầng mạng là tuyệt đổi cần tìiiết, khi triển 
khai mạng X.25 trên các đường truyền có độ tin cậy thấp, dễ bị nhiễu 
loạn, suy giảm tín hiệu...

Frame Relay được thiết kế để loại bỏ những hạn chế trong các 
mạng X.25 khi triển khai trên tuyến truyền dẫn tổc độ cao bằng cách:

- Các gỏi tin điều khiển, dừ liệu được truyền trên các liên kết logic 
riêng biệt. Vì vậy, tại các node mạng không cần duy trì bàng trạng ứiái, 
không xử lý các gói tin điểu khiển.

- Dồn kênh, chuyển mạch các liên kết logic được thực hiện ở tầng 
liên kết. Loại bỏ các quá trình trình xử lý ờ tầng mạng.

- Không điều khiển lưu lượng và điều khiển lỗi ứieo từng chặng 
(Hop-by-Hop Control). Trong trường hợp cần thiết sẽ để các tầng cao 
hơn đảm trách.

Prame Relay chì sử dụng một phần các chức năng ở tầng 2 nên 
khung thông tin cùa Frame Relay sẽ có cấu UTÍC đơn giản hơn so với 
khung thông tin của X.25 nhưng vẫn duy trì đặc điểm của một khung 
thông tin quy định bời giao thức điều khiển.
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Hình 4.6: cấu trúc khung Frame Relay

Khung Frame Relay không có tiêu đề của tầng mạng. Vì Prame 
Relay không sử dụng các thủ tục điều khiển lưu lượng, điều khiển lỗi của 
tầng mạng. Mặt khác, giao thức được sử dụng tại tầng liên kết chì là phần 
lõi của giao thức điều khiển (LAP-F Core) nên khối lượng công việc tại
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các node mạng sẽ ít hom nhiều so với X.25. Kích thước phần dừ liệu 
(User Data) trong khung Frame Relay có thể lên đến tối đa 2048 byte 
trong khi phần dừ liệu trong khung X.25 chi có thể đạt được tối đa 128 
byte. DCE thực hiện ba chức năng chính:

- Kiểm tra các khung, tiến hành loại bỏ các khung có lồi.

- Căn cứ vào địa chỉ trong khung chọn đường.

- Kiểm tra có bị nghẽn hay không. Nấu có thì lập bit báo nghèn 
hoặc loại bò khung tùy tniờng hợp cụ thể.

4.2.4 Frame Relay và mô hình OSI
Tằng vật iý: định nghĩa giao tiếp vật lý giữa thiết bị truy nhập 

FRAD và thiết bị mạng FRND, giữa các node mạng theo chuẩn giao tiếp 
vật lý của ISDN. Frame Relay tương thích với nhiều giao diện vật lý 
khác nhau như V.35, X.21...

Tầng liên kết (Link iayer): các giao thức hoạt động trong tầng này 
là các giao thức truy nhập LAP-D và LAP-F. Giao thức LAP-F (Link 
Access Protocol for Frame Mode Bearer Services) được cải tiến từ LAP- 
D và được sử dụng phổ biến trong các mạng Frame Relay. Để quản lý 
liên kết và truyền dữ liệu, LAP-F chia thành 2 chức năng upper Punction 
(LAP-F Upper) và Core Punction (LAP-F Core).

- Core Punction: có các chức năng kiểm soát độ dài khung, phát 
hiện lỗi đường truyền, điều khiển nghẽn.

- ưpper Punction: có chức năng điều khiển DLCI (Data Link 
Connection Identiĩier), xác định kết nối logic giữa FRAD và FRND.

Netvvork X.25 PLP
Q.933 Subnet 
Management

Full Q.933 
Management

Data link UVP-B Ư \ p - F L A P -F ƯVP-F

Physical X.21, V.35 
(56/64 kbit/s)

V.35 
(DS-0, DS-1....)

V.35 
(DS-0, DS-1....)

V.35 
(DS-0. DS-1,...)

OSI - RM X.25
PC only 

(With link 
Management)

Non ISDN svc 
(With link 

Management)

ISDN svc 
(With link 

Management)

Hình 4.7: So sảnh mô hình OSI với X.25 và Frame Reỉav



Tầng mạng (Network layer): tầng mạng đàm bảo việc định tuyển 
cho các gói tin lưu chuyển trong một mạng hay giữa các mạng với nhau. 
Trong Frame Relay, các giao tiếp giữa DTE và DCE tầng 3 không còn 
các thù tục xử lý, nên tốc độ trao đổi thông tin nhanh hơn nhiều so với 
X.25. Tuy nhiên, nếu một liên kết logic được thiết lập động (SVC), 
Frame Relay có thể sừ dụng một phần của giao thức đặc tả chuẩn Q.931 
cùa giao thức điều khiển ISDN (còn gọi là Q.933) để thiết lập liên kết.

Giao thức kết nổi hai node mạng X.25 là X.75, còn để kết nối hai 
node mạng Frame Relay người ta sử dụng giao diện mạng - mạng (NNI - 
Netvvork to Netvvork Interface).

4.2.5 Cấu trúc khung LAP-F

Chức năng chuyển tải thông tin cùa Frame Relay được thể hiện 
thông qua cấu trúc khung, cẩu trúc khung của Frame Relay được định 
nghĩa với giao thức truy cập LAP-F hoàn toàn tương tự cấu trúc khung 
của X.25 vốn được định nghĩa bời giao thức truy cập LAP-D. Trong hình
4.8 mô tả như sau:

- Khung Frame Relay và X.25 có các trường chung: trường cờ (Flag) 
đánh dấu đầu và cuối khung, trường địa chỉ để mạng xác định đích đến 
của khung, trưcmg Iníormation dành cho thông tin dữ liệu, trường FCS 
để kiểm tra lỗi.

- Điểm khác biệt duy nhất và cũng là quan trọng nhất là trong 
khung của Frame Relay không có trường điều khiển (Controi). Khung 
Frame Relay có một số đặc điểm khác biệt so với khung X.25 như sau:

+ Chi có một cấu trúc khung duy nhất, không có cấu trúc riêng cho 
khung điều khiển.

+ Khung mang dữ liệu được truyền trên liên kết riêng.

+ Không thể điều khiển luồng.

Trên thực tế, các đường truyền có độ ổn định cao vẫn không đảm 
bảo tuyệt đối thu và phát không có lỗi, vì vậy, trong khung vẫn còn 
trường FCS để kiểm tra được sổ thứ tự cùa chúng, qua đó xác định các 
khung lỗi để bên phát tniyền lại.
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Cẩu trúc khung Frame Relay là cẩu trúc tiêu chuẩn cùa phương 
thức Frame Relay đổi với thù tục liên kết LAP-F. LAP-F được xây dựng 
dựa trên thủ tục liên kết LAP-D dành cho giao thức kênh D-ISDN. cần 
phải nói rằng Frame Relay dựa trên phương thức đỏng khung hướng bit 
được sử dụng rộng rãi cùa HDLC.

.Bit
7 6 5Byte

1

2

3

FLAG

DLCI (6bi1) C/R EA

DLCI (4bit) 1 FECN 1 BECN DE EA

User PCI PCI PCI
Data Tầng 4 Tầng 3 Tầng 1

1byte

2byte

Trường 
thòng tin

FCS

FCS

FLAG

2byte 
, FCS

1byte

Hình 4.8: cấu trúc khung Frame Relay theo giao thức LAP-F

4.2.6 Điều khiển quản lý lưu lưựng
Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ Frame Relay đều sử dụng một 

phưcmg thức rất đom giản để giải thích chính xác rằng: thông tin nào 
được truyền bời một dịch vụ đảm bảo, thông tin nào nhận được sự hỗ trợ 
lớn nhất của dịch vụ và thông tin nào bị loại bỏ ở cổng vào của Frame 
RelayH node nguồn. Đó là phưcmg pháp chuẩn tốc độ thông tin cam kết 
(CIR - Committed Information Rate).

Dịch vụ hỗ trợ lón nhất 
(Best effect)

CIR kbiVs

Dịch vụ đảm bảo 
(Guaranteed)

0 kbit/s

CIR + EIR kbiưs

Dịch vụ loại bỏ 
(Discardẽd)

Tốc độc truy cập 
kbiưs

DE: Discard Eligibility - Bit đánh dấu khung có khả năng bị loại bỏ 
CIR: Committed Iníormation Rate - Tốc độ cam kết 
EIR: Excess Iníormation Rate - Tốc độ thông tin bùng nổ

Hình 4.9: Điều khiển quản lý lưu lượng mạng



Với lưu lượng trên kênh PVC có tốc độ trong khoảng giữa Okbiưs 
và CIR thì các khung vào được F'rame RclayH node nguồn đặt bit DE = 0 
hay giữ không đổi bằng 1 (đo đổi tượng sử dụng). Khi đó chúng sẽ được 
truyền đi bình thường qua mạng mà khône bị suy hao, dịch vụ này được 
gọi là dịch vụ đảm bào ‘‘Guaranteed". Đối với các khung thông tin vượt 
quá CIR một lượng tốc độ thông tin bùng nổ EIR (Excess Iníormation 
Rate) thì tất cả các khung đều được đặt bit DE = 1 và có thể bị Frame 
Relay node tiếp theo hùy bò nếu xảy ra nghẽn, là dịch vụ hồ trợ lớn nhất 
(Best eíTect). Khi dữ liệu vượt quá ngưỡng cam kết và tốc độ bùng nổ 
CIR + EIR thì các khung thông tin sẽ bị hủy ngay bởi Pranie RelayH 
node nguồn cho đến khi tốc độ cùa đối tượng sử dụng giảm xuống dưới 
ngưỡng CIR + EIR.

Tốc độ EIR thường được các nhà khai thác mạng đặt bằng đúng tốc 
dộ CIR.

4.2.7 Các dịch vụ Frame Relay
Hiện nay, phần lớn các dịch vụ mạng Frame Relay được cung cấp 

dưới hai dạng:

- Mạng dịch vụ công cộng (Public Carrier-Provided Netvvorks): các 
tồng đài chuyển mạch đặt tại nhà cung cấp, khách hàng được tính cước 
trên cơ sờ thông số mạng đã thuê, việc bào trì và quản trị do các nhà cung 
cấp thực hiện. DCE và DTE được khách hàng thuê lại từ nhà cung cấp.

- Mạng riêng doanh nghiệp; các doanh nghiệp có quy mô toàn cầu 
triền khai các mạng Frame Relay riêng. Toàn bộ thiết bị mạng là tài sàn 
cùa doanh nghiệp. Công tác quàn trị, vận hành và bảo dường do chính 
doanh nghiệp đó thực hiện.

Hiện tại, ở Việt Nam phổ biến hình thức mạng dịch vụ công cộng 
do giá thành sử dụng rẻ hơn, không đòi hòi doanh nghiệp duy trì đội ngũ 
nhân viên kỹ thuật chuyên trách. Ngân hàng Á Châu (ACB) là một trong 
số các doanh nghiệp, tổ chức đang khai thác có hiệu quả dịch vụ này.

Frame Relay là công nghệ ưu tiên lựa chọn, bởi vì ngày càng có 
nhiều người sử dụng các giải pháp mạng diện rộng trên nền tảng hạ tầng 
viễn thông hiện đại. Mặc dù có nhiều công nghệ mới ra đời có tính năng
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hiện đại hơn, nhưng Frame Relay vẫn thể hiện tính ưu việt bới khá năng 
kết hợp mạng IP, với các ưu điểm quản lý dịch vụ dễ dàng, truyền dữ liệu 
tốc độ cao an toàn, chi phí kết nổi thấp. Có thể khẳng định, công nghệ 
Frame Relay vẫn tiếp tục sử dụng có hiệu quả trong thời gian dài.

4.3 DỊCH VỤ CHUYẺN MẠCH DỬ LIỆU NHIÈU MEGABIT SMDS

4.3.1 Giới thiệu chung
SMDS - Svvitched Multimegabit Data Service là một dịch vụ WAN 

được thiết kế cho các kết nổi LAN-to-LAN. SMDS được Bellcore và các 
công ty Regional Bell Operating (RBOCs) phát triển nhằm thoả mãn nhu 
cầu người sử dụng về kết nối LAN Multimegabit trong vùng mạng chính. 
SMDS được thiết kế cho dịch vụ chuyển mạch gói với giá cả hợp lý, 
cung cấp các kết nổi và mờ rộng chất lượng cao.

Tuy nhiên, khác với sự thành công của SMDS ờ châu Âu, ở Mỹ 
SMDS không được phát triển. SMDS Interest Group, một tổ chíc lớn 
nhất tài trợ cho SMDS đã ngừng hoạt động từ năm 1997.

4.3.2 SMDS là gì
SMDS là một dịch vụ mạng diện rộng được thiết kế dành CIO kết 

nối mạng LAN với mạng LAN. Mạng SMDS là một mạng MAN có đặc 
trưng: đom vị dữ liệu sử dụng được gọi là tế bào (Cell-Based), khôĩg liên 
kết (Connectionless), tốc độ cao, chuyển mạch gói băng thông rộng. 
SMDS cũng là một dịch vụ dữ liệu, nghĩa là chi truyền dừ liệu (nặc dù 
nó có thể truyền cả âm thanh và hình ảnh). SMDS là một dịch vụ tiật sự, 
không gắn với một công nghệ truyền số liệu nào.

4.3.3 Tổng quan về SMDS
Tế bào SMDS là đơn vị cơ bản có độ dài cố định. Tương tự ứiư tế 

bào của ATM gồm 53byte - 44byte dữ liệu, 7byte là tiêu đề và 2bye dấu 
vết. Điều này tạo cho nó sự tương thích với các mạng diện rộng công 
cộng B-ISDN sử dụng công nghệ chuyển mạch gói nhanh và công nghệ 
ATM. Mỗi tế bào cùa SMDS chứa địa chi đích cho phép các thiê bao 
SMDS có thể truyền dữ liệu với nhau. Là một dịch vụ dữ liệu khôrg liên 
kết, SMDS thiết lập một kênh ảo (Virtual Circuit) giữa thực thể hu và
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phát, các tế bào dừ liệu được truyền đi một cách độc lập với nhau và 
không tuân theo một thứ tự đặc biệt nào.

Mạng SMDS cung cấp băng thòng theo yêu cầu cho các bùng nổ 
giao thông, là một thuộc tính của các ứng dụng mạng cục bộ LAN.

Đấu bus A sinh ra 
khe thời gian

Bus A

^^o d e  (^ o d e ^

D
Đầu kết thúc Bus B

Đầu kết thúc

a

Đầu bus B sinh ra 
khe thời gian

Node 1 Node 2 Node 3 Node 4

^ ------------------- Bus B -------------------

b)

Hình 4.10: cấu hình vật lý của mạng SMDS

Vì không cần phải định nghĩa trước đưòng truyền giữa các thiết bị, 
dữ liệu có thể đi qua những đường ít tắc nghẽn nhất trong mạng SMDS. 
Tuy nhiên dịch vụ cũng có khả năng cung cấp một đường truyền nhanh 
h(ĩn, tăng tính bảo mật và mềm dẻo hơn Khía cạnh băng rộng của SMDS 
là từ sự tương thích của nó với B-ISDN và tiềm nâng truyền tiếng nói và 
hình ảnh. SMDS tương thích với chuẩn IEEE 802.6 MAN.

SMDS dựa trên một tập con của tầng vật lý của IEEE 802.6 và 
chuẩn tầng dưới của MAC (Media Access Control), vì vậy nó hoạt động 
tương tự như Token Ring tốc độ cao.

- Đặc điểm tầng vật lý: IEEE 802.6 có thể được thiết kế như một 
Bus hờ hoặc một Bus vòng. Khi thiết kế Bus hở, các Bus khởi đầu và kết 
thúc tại các node khác nhau. Với Bus dạng vòng, các Bus khởi đầu và kết 
thúc tại cùng một node.
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- Đặc điểm  tầng liên kết dữ liệu - DỌDB (Distributed Ọueue Dual 
Bus); Tại tầng liên kết dữ liệu, mạng SMDS được quản lý bời giao thức 
DQDB Bus quảng bá đa truy nhập. IEEE 802.6, chia nhò mỗi Bus thành 
các khe để truyền dữ liệu. Trong mồi Bus có một bit bận và một bit yêu 
cầu. DQDB làm việc như sau;

Trước khi truyền dữ liệu, đặt trước một khe trên một Bus để sử 
dụng Bus thứ hai bằng cách đặt bit yêu cầu (Req). Ví dụ node 2 muốn 
gửi dữ liệu tới node 3 thì phải gừi thông qua Bus A. Node 2 sè đặt bit 
Req trên Bus B để thông báo cho các Bus phía trên của Bus A biết rằng tại 
node đó đang có dừ liệu cần gửi.

Sau khi yêu cầu một khe, node đỏ quan sát cả hai Bus và duy trì 
một số đếm các yêu cầu. số đếm sẽ tăng 1 khi node 2 thấy một bit yêu 
cầu được thiết lập trên Bus B và giảm đi 1 cho mọi khe trống trên Bus A. 
Như vậy số đếm tại mỗi node cho biết chiều dài hàng các tế bào đang đợi 
để truyền bời các node phía dưới.

Khi sổ đếm bằng 0 nghĩa là không còn node dưới nào có dừ liệu 
cần gửi thì node đỏ bắt đầu gửi dữ liệu. Tiến trình này được biểu diễn 
một dạng cùa CSMA/CA (Carrier Sense Multipie Access vvith Collision 
Avoidance), đề phòng sự xung đột khi các node gửi dữ liệu tại cùng thời 
điểm. DQDB hỗ trợ cả dich vụ không liên kết và hướng liên kết và có khả 
năng tìiiyền dữ liệu, tiếng nói và hình ảnh. Mặc dù là một tập con cùa 
IEEE 802 6, SMDS chỉ tmyền dữ liệu.

ứng dụng
Trình diễn

Phiên

Giao vận
Mạng LLC

Liên kết dử liệu MAC SIP

Vật lý

Hình 4.11: Các tầng cùa SIP tương ứng với mô hình OSI

Giao thức giao diện mạng SMDS (SMDS Interface Protocol - SIP): 
SIP được định nghĩa bởi Bellcore và cấu thành bởi ba mức giao thức: SIP



mức 3, SIP mức 2, và SIP mức 1. Mặc dù ba giao thức này được dựa trên 
ba tầng đầu tiên của mô hình OSI, nhưng không tưomg ứng với các tầng 
này. Thay vào đó, ba mức giao thức này biểu diễn cho tầng MAC dưới 
cùa OSl và do vậy vận hành tại tầna liên kết dừ liệu.

4.3.4 SMDS so vói các công nghệ ATM và Frame Relay

- SMDS là một dich vụ, không phải một công nghệ. Frame Relay 
và ATM là các công nghệ.

- SMDS dịch vụ chuyển mạch gói không kết nối (Connectionless) 
Frame Relay và ATM là mạng hướng liên kết (Connection - oriented).

- SMDS cung cấp nhiều cách quản lý mạng đặc trưng như cách tính 
tiền hay thống kê lượng sử dụng cùa người sử dụng.

- Cách đánh địa chì của SMDS cung cấp một loại biên pháp bảo 
mật có sẵn bằng cách giới hạn dừ liệu được truyền đến các node được 
gắn với mội địa chi nhóm cụ thể.

- SMDS bị cạnh tranh bởi ATM và Frame Relay ở nước Mỹ.

- SMDS không thiết kế để truyền các ứng dụng âm thanh hình ảnh 
theo thời gian thực, mặc dù phưomg thức tiếp cận DQDB cung cấp các 
công nghệ cần thiết cho sự hỗ trợ này.

- SMDS có sẵn tính bảo mật cho phép sử dụng các mạng công 
cộng, chia sè như là xương sồng cùa một mạng riêng. Khái niệm này đã 
bị che lấp bởi Internet và mạng riêng ào (VPN - Virtual Private Netvvork).

Là một dich vụ, không phải là một công nghệ nên có thể vận hành 
trên cả Frame Relay và ATM. Không phụ thuộc về giao thức, vì vậy có 
thể hỗ trợ cho nhiều giao thức mạng LAN hay cho mạng máy tính. Băng 
thông từ 56/64kbit/s tới tốc độ SONF-1' nên phù hợp với dải thông cho 
mọi ứng dụng. Là dịch vụ không kết nối nên tránh được sư cần thiết 
trong việc định nghĩa các PVC như đối với Frame Relay. Chuyển mạch 
gói nên các gói tin được truyền đi ngay mà không cần phải đợi. Là một 
mạng công cộng chia sẻ chung nên các thuê bao có thể trao đồi dừ liệu 
với nhau, sử dụng tế bào 53byte tương thích với công nghệ ATM, vì vậy 
có thể chuyển đổi một cách thuận tiện từ mạng SMDS sang mạng ATM.
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Tuy nhiên một số điểm không thuận lợi đã làm cho SMDS bị A I'M 
và Frame Relay che khuất như là được nhìn nhận là một dịch vụ đẳt tiền, 
mặc đù có khả năng truyền được hình ảnh nhưng SMDS không hỗ trợ 
tính năng này....

4.4 PHƯƠNG THỨC TRUYÈN KHÔNG ĐÒNG B ộ ATM

4.4.1 Giới thiệu chung
Công nghệ truyền không đồng bộ ATM (Asynchronous Transfer 

Mođe) ra đời như là một nền tảng cho mạng tổ hợp đa dịch vụ số bàng 
rộng B-ISDN. ATM cho phép truyền thông đa phương tiện, đáp ứng đầy 
đù các loại hình dịch vụ và có khả năng cung cấp chất lượng dịch vụ theo 
yêu cầu. ATM có một sổ đặc trưng khác với các công nghệ chuyển mạch 
khác. Đơn vị dữ liệu dùng trong ATM gọi là Cell (tế bào). Các tế bào 
trong ATM có độ đài cố định 53byte (5byte tiêu đề và 48byte dữ liệu), 
trong khi với các công nghệ khác độ dài của khung dừ liệu thay đổi (từ 
64byte đến 1 .SOObyte). Những tế bào này là đơn vị cơ sở cho truyền dữ 
liệu. Lưu lượng dữ liệu từ nhiều kênh được ghép với nhau tại mức tế bào. 
Kích thước tế bào cổ định, nên các cơ chế chuyển mạch hoạt động truyền 
thông của mạng ATM hiệu quả rất cao, dẫn đến tốc độ truyền dừ liệu 
cao. Một sổ mạng ATM có thể hoạt động với tốc độ 622Mbiưs, còn lốc 
độ trung bình vào khoảng 155Mbiưs.

ATM hoạt động ờ tầng 2 và 3 trong 3 tầng cuối của mô hình OSI. 
Tầng vật lý có các giao thức hỗ trợ như SONET, FDDI,... ATM hoạt 
động không phụ thuộc vào đường truyền vật lý. ATM được chia làm hai 
loại kênh có chứa các tế bào (Cell) hoạt động như tốc độ truyền bit cổ 
định. Khi dữ liệu được truyền giữa các kênh có kích thước khác nhau.

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data link

Physical

ATM

SONET/SDH, FDDI

Hình 4.12: Mối quan hệ A TM với mỏ hình OSỈ
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Các thực thể của mạng ATM khi trao đổi thông tin, kết nổi với 
nhau bằng cách thiết lập đường ào VPI (Virtual Path Identifier). Trong 
mỗi đường ảo, có nhiều kênh áo VC'I (Virtual Circuit Identifier) cũnii 
được thiết lập. Việc định tuyến cùa các tế bào sẽ dễ dàng hơn. VPI và 
VCi chiếm 3byte trong phần tiêu đề cùa tế bào ATM. Mặc dù ATM được 
phát triển như là công nghệ của mạng WAN nhưng ATM có nhiều chức 
năng hỗ trợ cho các mạng LAN hiệu năng cao. ATM cho phép sừ dụng 
cùng một công nghệ cho cả mạng LAN và WAN.

về cơ bản, mạng ATM tương tự như mạng Frame Relay, các tế bào 
được truyền từ node nguồn tới node đích thông qua các mạng con chuyển 
mạch ATM. Các node mạng giao tiếp với thiết bị đầu cuối qua giao diện 
người sứ dụng - mạng được gọi là UNI và thiết bị chuyển mạch ATM giao 
tiếp với những thiết bị khác qua giao diện mạng - mạng được gọi là NNI. 
Một mạng ATM đơn giản điển hình được minh họa trong hình 4.13.

Giao điện NNl

Mạng ATM công cộng 
Svvitching Backtx)ne

Nút biên ATM (Edge) Mạng

ị  .chuyên
dụng

ì

UNI chuyên dụng y

Router
ATM

Phia người sử dụng - thuẻ bâo
Router
ATM

Mạng LAN A Mạng LAN B

Hình 4.13: Một mạng A TM đơn giản điển hĩnh

4.4.2 Kiến trúc phân tầng ATM

Chồng giao thức ATM mô tả cho một tiến trình truyền thông ATM 
hoàn chinh. Kiến trúc ATM không tưofng ứng hoàn toàn với các tầng của 
mô hình OSl. Mô hình kiến trúc ATM bao gồm các mặt bằng quản lý, 
mặt bằng điều khiển ('kiểm tra) và mặt bằng người sử dụng như biểu diễn
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trong hình 4.14. Ngoài ra mặt bằng quản lý gồm có quản lý mặt bằng và 
quản lý lớp.

MôhìnhOSi Mô hình ATM

Tầng ứng dụng \
% ỵ

Tầng trình diễn \  y í m  bằng điéu ^

Tầng phiên
C3iao tnưc 
tầng cao

oido ttiưc 
tầng cao

Tẩng giao vận Tầng thích ứng ATM

Tầng mạng
Tầnn ATK>I

Tầng liên kết

Tầng vật lý Tầng vật lý

o DccQ)-
3

Q>-

3.Q)<
Q'

o“OX'
3CQ

Hình 4.14: Kiến trúc phân tầng mô hình A TM

Mô hình kiến trúc A TM bao gồm:

a) Các mặt bằng

- Mặt bằng điều khiển: cung cấp các chức năng thiết lập, kiểm soát 
và giải phóng các cuộc trao đổi thông tin. Ngoài ra nó có thể cung cấp 
các chức năng điều khiển để thay đổi các đặc tính của dịch vụ đối với 
đường kết nối đã được thực hiện. Mặt bằng này có nhiệm vụ khởi tạo và 
quản lý các yêu cầu liên kếl.

- Mặt bằng khách hàng: cung cấp chức năng vận chuyển và điều khiển 
luồng thông tin. Kiểm soát các luồng dừ liệu, kiểm soát lỗi và sửa lỗi.

- Mặt bằng quản lý; cung cấp chức năng kiểm soát dữ liệu sử 
dụng và thông tin điều khiển. Có 2 lớp chức năng quản lý lớp và quản lý 
mặt bằng.

+ Quản lý lớp: thực hiện việc điều khiển các tham số người sử 
dụng, các thông tin quản lý hoạt động và giao tiếp giữa các tầng.

+ Quản lý mặt bằng: điều khiển tổng thể hệ thống bằng cách can 
thiệp vào giữa các mặt bằng.
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b) Vai trò và chức năng các táng A TM

Tâng Phân tầng con Các chức năng

Tầng bậc cao TCP/IP, SPX/IPX, AppleTalk...

Tằng ATM 
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kết hợp lại
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Điều khiển luồng
Tạo và tách thông tin tiêu đề tế bào
Dịch các tể bào VPIA/Cl
Ghép và tách té bảo______________

Truyền dẫn hội tụ tầng con 
(Transmission Convergence)

Tầng vật lý

Phân chia tốc độ tế bào 
Tạo và xác định tin hiệu HEC 
Nhận dạng biên của tế bảo
Tạo và xác định khung truyền dẫn

Phụ thuộc môi trường vật lý 
PDM (Physical Medium 
Dependent)

Chức năng thông tin thời gian bit
Chức năng tương ửng môi trường 
vật lý

Hình 4.15: Vai trò và chức nâng các tầng trong A TM

Giao thức của mặt bằng điều khiển và mặt bằng khách hàng được 
phân chia thành các tầng giao thức mức cao, tầng thích ứng, tầng ATM 
và tầng vật lý như sau;

• Tầng vật lỵ: tương ứng với tầng vật lý cùa mô hình OSI, ATM 
quàn lý môi trưòmg truyền dẫn, bao gồm 02 tầng con: tầng con môi 
irưòmg vật lý PMD và tầng con kết hợp truyền dẫn TC. Chúc năng các 
lầng con như sau:

+ rầng con PMD (Physical Media Dependent); có chức năng 
chuyển dổi luồng bit dữ liệu thành dạng sóng phù hợp với môi trường 
truyền dẫn và ngược lại. Thông tin thời lỉian, thực hiện mã hoá và giải 
mã đường truyền. Thông tin được chuyển từ PMD sang tầng con hội tụ 
truyền dẫn (TC) bao gồm dòng biưmã dữ liệu và thông tin thời gian 
tương ứng.

+ Tầng con TC (Transmission Convergence): hỗ trợ việc chuyển 
đổi giữa các tế bào ATM sừ dụng bời các tầng trên và những bit được sử 
dụng bởi lớp PMD. Lớp con TC cũng thực hiện việc phát sinh khung



truyền và khôi phục lại, mô tả tế bào, phát sinh và kiểm tra tuần tự việc 
kiểm soát lỗi tiêu đề, tách tốc độ tế bào.

- Chức năng thích ứng khung truyền dần (Transmission Pranie 
Adaptation): sừ dụng để định dạng dữ liệu trong tế bào để truyền cấu trúc 
khung được sử dụng trong quá trình truyền. Trong trường hợp sử dụng 
khung truyền SONET, dừ liệu trong tế bào phải được tách ra và đặt trong 
định dạng DS3 do SONET sử dụng. Khi nhận, nó phải được tách ra và 
đặt trong dạng thức tế bào của ATM.

- Chức năng phát sinh và khôi phục khung truyền (Transmission 
Frame Generation and Recovery): chịu trách nhiệm phát sinh và tiếp 
nhận vật lý khung tniyền.

- Chức năng nhận dạng biên của tế bào (Cell delineation): chức 
năng này xác định biên của tế bào ATM trong dòng các tế bào A1'M, để 
có thể phục hồi tại nơi nhận. N'ó thực hiện việc ngẫu nhiên hóa hướng 
phát, xác định và khẳng định đường biên của tể bào ATM, thực hiện giải 
ngẫu nhiên theo hướng ngược lại.

- Chức năng tạo và xác nhận tín hiệu tiêu đề (Header Eưor Control 
Sequence Generation and Certificatlon): chức năng này kiểm tra tiêu đề 
tại nơi truyền. Tổng kiểm tra phát hiện lồi và sửa lỗi. Tại nơi truyền, tạo 
tín hiệu HEC nhờ 4byte trong tín hiệu tiêu đề ATM và đưa nó vào trong 
byte thứ 5. Theo hướng ngược lại, nó kiểm tra tính thích hợp của tín hiệu 
HEC đối với tín hiệu nhận được trong cùng một quá trình và bò qua tế 
bào nếu phát hiện ra lỗi không sửa được.

- Chức năng phân định tốc độ (Cell Rate Decoupling); chèn hoặc 
loại bỏ tế bào vô ích để tốc độ truyền phù hợp/không phù hợp với khả 
năng truyền của hệ thống.

• Tầng A TM: tầng ATM kết hợp với tầng thích ứng ATM có chức 
năng tương tự như tầng liên kết dữ liệu trong mô hình tham chiếu OSl. 
Hỗ trợ cho việc tách/ghép tế bào, dịch VPI và VCI, phát sinh tiêu đề tế 
bào, điều khiển luồng chung.

- Chức năng ghép và tách tế bào (Cell Multiplexing and 
Demultiplexing): ghép tế bào theo chiều truyền và tách tế bào theo chiều 
nhận. Trong chiều truyền, các tế bào được tniyền trên một kênh ảo riêng 
biệt hoặc đường ảo riêng biệt. Trong chiều nhận thực hiện ngược lại.
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- Chức năng thông dịch giá trị VPI và VCI (VPI and VCI 
'IVanslation): giá trị cùa trườtiR VPl và VCI trong các tế bào ATM đang 
iruyền đến được ánh xạ với một giá trị VP! và VCI mới dựa trên bảng 
tìm kicm Irong bộ chuyến mạch A TM

- Chức năng tạo và tách tiêu đề tế bào (Cell Header Generation and 
Kxtraction): bên chiều truyền tạo tiêu đề tế bào khi nhận thông tin từ lớp 
cao hom, trong chiều nhận tiến hành tách Header tế bào và gửi tế bào dừ 
liệu đến lớp cao hơn.

- Điều khiển luồng (Generic Flow Control): chức năng này điều 
khiển việc truv nhập dòng ihônu tin Inìiiu l'XI. Trong trường hựp này, 
thông tin điều khiển dòng được chuyến vào các tế bào chi định và không 
chi định.

• Tầng thích ứng ATM - AAL (ATM Adaption Layer): giao tiếp với 
tầng bậc cao. Cung cấp các phương tiện hội tụ cho các dạng truyền thông 
khác nhau có thể tương thích với các dịch vụ ATM. Tầng AAL phân 
đoạn dừ liệu của người sử dụng thành 48 byle trong tế bào ATM. Tầng 
AAL chia ihành hai tầng con, thích hợp với một loại hình dịch vụ đặc 
biệt, có yêu cầu riêng về mức độ trễ và mất tế bào

- Tâng con hội tụ c s  (Convergence Sublayer): vê mặt truyên dân, 
c s  nhận các gói dữ liệu từ các lớp giao thức ứmg dụng cao hơn, dịch ra 
loại và định dạng của gói dữ liệu, sau đó chuẩn bị chúng cho nhiệm vụ 
cùa lớp SAR.

- Tầng con phân chia và kết hợp SAR (Segmentation And 
Reassembly Sublayer): thực hiện việc cắt dữ liệu của người sử dụng 
thành các tế bào ATM 48byte để truyền và hợp các Cell ATM thành đơn 
vị dữ liệu của người sừ dụng khi nhận.

- Các tham sổ dịch vụ sử dụng trong tầng AAL:
+ Quan hệ thời gian giữa vị trí nguồn và đích: dịch vụ này có hoặc 

không cần.
+ Tốc độ bit; Một sổ dịch vụ đòi hòi tốc độ bit không thay đôi 

(Constant Bit Rate - CBR) và một số khác yêu cầu tốc độ bit thay 
đổi VBR (Variable).

+ Chế độ kết nối: Các ứng dụng có thể yêu cầu kết nối hướng liên 
kết, nghĩa là trước khi truyền dữ liệu cần thiết lập một liên kết 
lôgic giữa các thực thể đồng tầng và hùy bò liên kết. Ngược lại
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truyền không kết nối thì dữ liệu được truyền là độc lập với các 
đom vị dữ liệu trước và sau nó.

AAL phân thành 5 loại từ AALl đến AAL5 hồ trợ chuyển đổi dịch 
vụ người sử dụng tầng bậc cao thành khuôn dạng và kích thước tải tế bào 
ATM. Các chức năng của AAL được thực hiện ờ trạm đầu cuối ATM mà 
không phải ở các node ATM.

Kiểu AAL Lớp dịch vụ

AAL-1 Lớp A

AAL-2 LớpB

AAL-3 Lớp c và D

AAL-4 Lớp c  và D

AAL-5 Lớp c  và D

- Dịch vụ lớp A; truyền hướng liên kết bit cố định, yêu cầu thời 
gian thực giữa node phát và node thu. Ví dụ: mạch mô phỏng và truyền 
tiếng nói.

- Dịch vụ lớp B: tniyền hướng liên kết bit thay đổi, yêu cầu thời 
gian thực giữa node phát và node thu. Ví dụ: truyền dữ liệu đồng bộ hoặc 
chuyển mạch gói hình ảnh trong truyền hình hội nghị.

- Dịch vụ lớp C: truyền hướng liên kết bit thay đổi, không yêu cầu 
thời gian thực giữa node phát và node thu.

- Dịch vụ lớp D: truyền không liên kết bit thay đổi, không yêu cầu 
thời gian thực giữa node phát và node thu.

Các chức năng của AAL:

- AAL-1: cung cấp các chức năng cho các dịch vụ thời gian thực 
với tốc độ bit không đổi. Nghĩa là tại cùng một tốc độ bit, chuyển đổi 
thông tin thời gian giữa bên phát và bên thu. Kiểm soát, xác nhận lỗi.

- AAL-2: cung cấp các dịch vụ loại B. Nghĩa là cung cấp các chức 
năng cho các dịch vụ thời gian thực với tốc độ bit thay đổi, chuyển thông 
tin thời gian giữa phát và thu, thông báo lồi.

- AAL-3/4: cung cấp các dịch vụ loại c và D.

- AAL-5: đcm giản hoá chức năng AAL-3/4 để cung cấp thông tin 
tốc độ cao.
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• Giao thức các tầng trên (Upper Layers Protocols): nằm trên lớp 
AAl„ giao tiếp người sử dụng và mạng. Phân chia dừ liệu thành các gói 
và liên kết với lớp AAL.

4.4.3 Khuôn dạng tế bào ATM

Đom vị dữ liệu sử dụng trong mạng ATM được gọi là tế bào ATM 
(Cell ATM). Các tế bào ATM có độ dài cố định 53byte, trong đó 5byte 
dành cho phần thông tin điều khiển, gọi là tiêu đề tế bào (Cell Header) và 
48bvte dữ liệu của người sử dụng, cấu trúc tế bào ATM với mục đích 
đtm giản hoá tối đa có thể các chức năng chuyển mạch, truyền dẫn và 
quản lý thông tin trong mạng.

Tiêu đề Tải trọng

5byte -► 

---------------- ------------  53byte ----------------------------►

Hình 4. ì 6: Te bào ATM

Phần Cell Header. có độ dài 5byte, bao gồm các thông tin về kiểm 
soát lưu lượng GFC, mã nhận dạng đường truyền ảo VPI (Virtual Path
Identifier), mã nhận dạng kênh ảo VCI, loại vận chuyển dữ liệu PT
(Payload Tvpe), sử dụng giao thức vận chuyển TCP hay UDP và chi thị 
ưu tiên khi mất tế bào. Khuôn dạng của phần Cell Header có 2 dạng như 
hình 4.17.

- VCI: nhận dạng kênh ảo (Virtual Channel Identifier).

- VPI: nhận dạng đường ảo (Virtual Path Identifìer).

- GFC: điều khiển luồng (Generic FIow Conlrol).

- CLP: độ ưu tiên tổn thất tế bào (Cell Loss Payload).

- PT: loại tải tin người sử dụng (Payload Type).

- HEC; điều khiển lỗi Header (Header Error Control).
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Tiêu đề Tải trọng

M--------------- ------------  53byte ----------------------------►

Khuôn dang giao diện người sử dụng và mạng UNI (User-Network lnrerface)

Ibyte 
< ...............►

1byte 
< ............. ►

Ibyte
.... .....

1byte
...

1byte
^ .............►

^ ................................^
User data

GFC
4b)l

VPI
4bit

VPI
4bit

VCI
4bit

VCI
8bit

VCI
4bit

PT
3bil

X)
CL
o

HEC
8bit

Payload
48byte

Khuôn

"vpi = 8bltl

dạng giao d

................................ ►
VPI 16bỉt 

liện mạng và mạng NN 1 (Netvvork Netvvork Interíace)

1byte 
...............►

1byte 
<...... ....... ►

1byte 
^ .... ........►

1byle
M....... ........ ►

Ibyte 
...►

User dala

GFC
4bit

VPI
4bit

VPI
4bit

VCI
4bit

VCI
8bit

VCI
4bit

PT
3bit

-O
T-
Ql

o

HEC
8bit

Data
48byte

VPl = 12bit ^ r  VPI = 16bil ^

Hình 4.17: cẩu trúc Celỉ A TM UNI và NNl Format Header

Chức nỉng
Sắp xếp các bit

UNI NNI

GFC 4 0

VPl 8 12

VCI 16 16

PT 3 3

CLP 1 1

HEC 8 8

Các loại tế bào

- Tế bào hợp lệ và chỉ định (Valid Cell and Assigned Cell): tmyền 
dữ liệu.

- xế bào Metasignalling: dùng thiết lập kết nối.



- rế bào không hợp lệ (Invalid Cell): là tể bào bị lồi trong Header 
và bị loại.

- Tố bào quản lý tài nguyên (Resource Management Cells): Dùng 
để điều khiển tài nguyên mạng. Ví dụ thay đổi lốc độ truyền để dự trữ 
báng thông sằn sàng (Available Bandvvidth).

- 'í'ế bào quản lý, vận hành, bảo dưỡng (OAM): dùng để bảo vệ 
đường truyền.

- xế bào rồi và tế bào không chi định (Idle and Unassigned Cells): 
thêm vào nếu không có thông tin dược truyền đề dòng tế bào được liên tục.

4.4.4 Kết nổi ảo (Virtual Connections)
Kết nỗi A TM gồm hai loại kết nổi áo:

- Kết nối kênh ảo vcc (Virtual Channel Connection); một kênh ảo 
cung cấp một kết nổi logic giữa các thiết bị đầu cuối ATM. Kênh ảo có 
thể là kênh ảo cổ định PVC (Permanent VC) hoặc kênh ảo chuyển mạch 
s v c  (Svvitch VC).

- Kết nổi đường dẫn ảo VPC (Virtual Path Connection): một kết 
nổi đường dẫn ảo cung cấp một tập hợp logic các kênh ảo mà có cùng 
điểm cuối.

Kênh ảo và đưòmg dẫn ảo có thể nhận diện qua các trường VCI và 
VPI trong Header của ATM Cell. Trong một đường dẫn ảo có thể cỏ 
nhiều kênh ảo và kênh ảo trong các đường dẫn ảo khác nhau cỏ thể có 
cùng một VCI. Do đó một kênh ảo hoàn toàn có thể xác định bời sự kết 
hợp giữa VPI và VCI.

Trong kỳ thuật ATM, các tế bào chứa các loại dữ liệu khác nhau 
được dồn kênh trên một đường dẫn ảo VPI, thường một đường trung kế 
tốc độ cao hoặc một kết nối sừ dụng thiết bị ATM. Trong một đường dẫn 
ảo có thể có một số kênh ảo VCI (Virtual Channel IdentiAer) riêng biệt. 
Trong cấu trúc khung của một tế bào ATM, trường VPI là Ibyte, tiếp 
theo trường VCI 2byte. Thiết bị chuyển mạch ATM có thể định tuyến 
ATM trên cơ sờ byte đầu tiên. Khi tế bào đến đích, VCI được dùng xác 
định sâu hcm vị trí chính xác để truyền tế bào. Như vậy cặp VPI và VCI 
tạo một trường 3byte, cho phép sử dụng tối đa 16 triệu kênh ảo trên một 
giao diện đom.
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VPI/VCl phải qua quá trình ánh xạ dựa trên bảng chọn đường lưu 
trữ tại các tổng đài ATM. Khi một kênh ảo được thiết lập, bảng chọn 
đường tại các node ATM cung cấp địa chi đích của các tế bào đến dựa 
trên địa chi Header của tế bào. Bảng chọn đường thường xuyên được cập 
nhật các địa chỉ mới VPI/VCI.
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vc = f |  \  \  VP ^  vc
Ị Đuờng truyền j

V C ^ ______ J VP ^  vc

Hình 4.18: Khái niệm kênh ào và đường dẫn ảo

Công nghệ truyền dẫn không đồng bộ ATM (Asynchronous 
Transfer Mode) ra đời như là một nền tảng cho mạng tổ hợp đa dịch vụ 
số băng rộng B-ISDN. ATM cho phép truyền tốc độ cao, độ tin cậy lớn.

4.4.5 So sánh ATM vói các công nghệ khác

a) A TM so sánh với Frame Relay
- ATM và Frame Relay là hai công nghệ chuyển mạch tốc độ 

nhanh. Có thể nói ATM tưomg tự với Frame Relay. Tuy nhiên, khung dừ 
liệu (Frame) trong Frame Relay có kích thước thay đổi, trong khi ATM 
sù dụng các gói tin cố định 53byte và được gọi là tể bào ATM - Cell ATM.

- Frame Relay cho phép vuợt ngưỡng 64kbiưs của X.25, nhưng 
thông lượng tối đa chỉ đạt tới 2Mbiưs, trong khi thông lượng ATM có thể 
đạt 155Mbiưs hoặc 622Mbiưs.

- ATM cỏ thể chèn các tế bào có độ Irễ truyền dẫn nhạy cảm, điều 
này không thể được với Frame Relay, bời vì Frame Relay có khung dữ 
liệu dài hơn, độ trễ lớn hơn và không thể dự đoán được độ trễ khi xử lý 
truyền thông tiếng nói và hình ảnh. Vì vậy Frame Relay không phù hợp 
cho các dịch vụ yêu cầu thời gian thực cao.

- Mặc dù chưa đáp ứng được yêu cầu của truyền thông đa phương 
tiện, Frame Relay vẫn là một giải pháp quá độ được lựa chọn trong khi 
chờ đợi kỳ thuật ATM đưa vào ứng dụng rộng rãi.

b) A TM so sảnh với SONET
- SONET đom giản là một kỹ thuật truyền dẫn, có thể hồ trợ cho 

nhiều loại cẩu hình (Topology) thay đổi, bao gồm: điểm - điểm, hình sao, 
hình vòng.



- Khi phát triển ATM, thav vì phát triển một tầng vật lý mới, các 
nhà thiết kế cùa ATM đã sừ dụng kỳ thuậl liên kết dữ liệu của SONET và 
sứ diing nó cho chuyển mạch ATM. Mơn nữa. ATM Forum xác định tốc 
độ 622Mbit/s ATM để chạy trên SONE'ĩ. I óm lại SONET là một dịch vụ 
vận chuyển bit từ nguồn tới đích và ATM là một kỹ thuật sử dụng 
SONIÌT như là một dịch vụ vận chuyển cùa nó.

c) So sánh A TM với Ethernet Gi ga bu

- Tốc độ Fast Ethernet và Ethernet Gigabit nhanh hơn tốc độ của 
A I'M và xâv dựng ATM khá đẩt. Tuy nhiên ATM Forum đang phát triển 
ATM 2,5Gbiưs cho mạng LAN.

- Ethernet Gigabit có khả năng truyền dừ liệu và tiếng nói ở mức 
chấp nhận được, tuy nhiên nó vẫn chi là một kỳ thuật VBR (tốc độ bit 
thay đổi) và gặp phải khó idiăn khi mạng tắc nghẽn hoặc đòi hỏi truyền 
hình có độ phân giải cao (HDTV).

- Giao thức giữ trước nguồn tài nguyên RSVP (Resource 
Reservation Protocol) và giao thức truyền dẫn thời gian thực RTP 
(Realtime Transport Protocol) là phưcmg thức kiểm soát chất lượng dịch 
vụ cùa Ethernet Gigabit. Cả hai giao thức cho phép các ứng dụng bảo tồn 
tổng số riêng biệt cùa giải thông truyền dữ liệu.

- Khung Ethernet 802.3 có sự phân chia tốc độ không phù hợp, vì 
chiều dài thay đổi từ 64byte đến 1.518byte. Trong khi tế bào ATM phân 
chia lốc độ ổn định và đàm bào sự phân chia cỏ thứ tự trong khung thời 
gian riêng biệt, bit dừ liệu đến theo thứ tự đúng thời gian. Trong Ethernet 
802.3, khung được xếp hàng tại một node chuyển mạch trên cơ sở vào 
trước-ra trước (FIFO). Hơn nữa trước khi chuyển mạch để truyền hàng 
khung ‘n' thì toàn bộ dữ liệu chứa trong hàng khung “n-1” phải được 
truyền. Theo đó một chuyển mạch phát hàng khung liên tục theo thứ tự 
chúng được đệm. Sự xừ lý này ở trong ATM thì khác hẳn, tại node 
chuyển mạch ATM, hàng đợi khung không theo thứ tự chúng được đệm, 
mà chuyển mạch ATM dựa vào sụ ưu tiên để truyền dẫn: khung có độ ưu 
tiên cao hơn sẽ được truyền dẫn trước và ngược lại. Do đó ATM có thể 
tạo ra đồng thời nhiều hàng dịch vụ độc lập nhau với sự ưu tiên truyền 
dẫn khác nhau dựa trên loại dịch vụ mà vẫn cung cấp một tốc độ phân
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chia không đổi. Đây chính là thế mạnh và sự "thông minh" của A'ĨM. Do 
vậy mạng nhanh không phải là giải pháp cho nhiều vấn đề hội tụ.

- Công nghệ ATM xuất hiện với mạng diện rộng, đa dịch vụ băng 
rộng. Phương thức truyền tải như là một “Mạng trong mạng", không 
đồng bộ, tích hợp chuyển mạch gói và chuyển mạch kênh. Thông tin 
được đặt trong các gói có độ dài cố định. ATM sử dụng kênh áo và nhóm 
kênh ảo tạo thành một đường dẫn ào Thích hợp với dịch vụ yêu cầu 
truyền thời gian thực, đa phương tiện.

4.5 KÉT NÓI LIÊN MẠNG - INTERNETWORKING

4.5.1 Khái niệm kết nối liên mạng

Nhu cầu trao đổi thông tin và khai thác chung tài nguyên đòi hòi 
hoạt động truyền thông phải ghép nối các mạng lại với nhau. Do các 
mạng con không thuần nhất với nhau như chúng có kiến trúc khác nhau, 
đường truyền khác nhau, các phương thức truy nhập cũng khác nhau... vì 
vậy đòi hỏi sự kết nổi liên mạng phải trong suốt với người sử dụng. 
Đưòmg đi từ node nguồn đến node đích có thể thông qua một mạng hoặc 
qua liên mạng. Liên mạng (Intemetvvork) là mạng của các mạng con, 
được nổi với nhau bởi các thiết bị mạng trung gian, có chức năng như là 
một mạng đơn. Các mạng thành phàn tạo nên intemetxvork được gọi là 
mạng con (Subnetvvorks), các thiết bị được kết nối vào mạng con được 
gọi là hệ Ihổng đầu cuối (End nodes) và nhừng thiếl bị kết nối các mạng 
con với nhau được gọi là các thiết bị kết nối liên mạng (Intermediate 
nodes).

Thuật ngữ “intemetworking” thường được sử dụng dưới dạng rút 
gọn “internet”. Một cách chung nhất, internet là một tập hợp các mạng 
được nối với nhau. Khi được sù dụng “I” hoa ờ trước, thì thuậl ngữ 
“Internet” có nghĩa là đề cập đến liên mạng toàn cầu, bao gồm hàng triệu 
mạng trên thế giới kết nối với nhau và hoạt động theo chuẩn TCP/IP. 
Như vậy có thể hiểu mạng Internet là mạng cùa các mạng con, hoạt động 
tuân theo bộ giao thức TCP/IP.
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Hình 4.19: Kết nối liên mạng

Một liên mạng có thể là:

- Các mạng LAN kết nối với các mạng LAN (LAN to LAN)

- Mạng LAN kết nổi với các mạng WAN (LAN to WAN)

- Mạng WAN kết nổi với các mạng WAN (WAN to WAN).

Cỏ 3 loại liên mạng: mạng dồng nhất, mạng giống nhau và mạng 
không giống nhau. Mạng đồng nhất (Identical Netvvorks) là liên mạng 
mà tất cả các mạng con cùng sử dụng cùng cấu trúc và phương thức trao 
đồi thông tin. Mạng giống nhau (Similar Networks) có cấu trúc khác 
nhau, phương thức trao đổi thông tin khác nhau và mạng không giống 
nhau (Dissimilar Networks) sử dụng khác nhau về phần cứng, phần mền, 
giao thức và thường cung cấp những chức năng và ứng dụng khác nhau. 
Những mạng không giống nhau đôi khi dược đề cập như là mạng không 
thuần nhất (Heterogenous netvvorks).

Có ba phưcmg pháp kết nối liên mạng phổ biến thường được sử 
dụng, có liên quan đến ba tầng dưới cúa mô hình OSI. Mạng đồng nhất 
có thể được liên kết trong tầng vật lý, mạng giống nhau được kết nối tại 
tầng liên kết dữ liệu và mạng không giống nhau cỏ thể được liên kết tại 
tầng mạng.

4.5.2 Các thiết bị kết nối liên mạng

• Repeater. thực hiện việc liên kết các mạng LAN thành phần tại 
tầng vật lý. Chức năng chủ yếu cùa nó là khuếch đại tín hiệu, làm mạnh 
các tín hiệu dừ liệu. Vì vậy Repeater được sử dụng đế mờ rộng chiều dài
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của một mạng LAN. Các mạng LAN thành phần phải có cùng cấu trúc và 
giao thức mạng.

• Bridge: kết nổi các mạng LAN có cẩu trúc khác nhau và các giao 
thức mạng khác (như TCP/IP và IPX) lại với nhau sử dụng tầng vật lý và 
tầng con MAC của tầng liên kết dữ liệu. Việc liên kết mạnẹ được thực 
hiện bởi điều khiển khung với địa chì MAC, có chức năng chuyển đổi 
khuôn dạng của các đơn vị dừ liệu của các giao thức khác nhau và gửi 
chúng tới các mạng con đích có kèm theo tốc độ phối hợp.

LLC LLC

MAC MAC

Physical Physical

LAN Segment ư^N Segment LAN Segment

Hình 4.20: Liên kết mạng tại tầng vật lý

LLC

MAC MAC MAC

Physical PHY PHY

LLC

MAC

Physical

LAN Segment Bridge LAN Segment

Hình 4.21: Liên kết mạng tại tầng liên kết dữ liệu

• Gateway/Router: kết nối các mạng WAN lại với nhau thông qua 
việc ghép nối tại tầng mạng (Netvvork layer). Nguyên lý chung là tạo ra 
một tầng con liên mạng (Internet) chung cho tất cả các kiến trúc của các 
mạng con. Tầng liên mạng là tầng 3 trong mô hình OSI. Tầng con 
Internet được cài đặt trong tất cà các node cũng như trong các giao diện 
kết nối cổng. Tầng này cung cấp các dịch vụ truyền thông liên mạng:

+ Chuyển đổi các đom vị dữ liệu giao thức PDU (Protocol)

+ Chọn đưòng đi cho các PDU
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+ PDlỉ ờ tầng liên mạna uọi là IP (Internet Datagram) được lưu 
tliòng trong mạne lớn theo phươnu thức đónu gói/tách (Encapsulation/ 
Descapsulalion). Khi đi qua (ìate\vav nỏ dưực dóng gói hoặc tách phần 
Ihòng tin diều khiền tưưng ứng vứi các mạnu con (Subnet Header).

LLC

DL
Physical

NET NET

MAC MAC
PHY PHY

LLC

DL
Physical

Network 1 Router/Gateway Netvvork 2

Hình 4.22: Liên kết mạng tại tầng liên mạng

4.6 CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYÉN TRONG MẠNG IP

4.6.1 Liên kết mạng thông qua bộ định tuyến IP
Một bộ định tuyến (Router) cỏ thể có nhiều địa chi IP. Vì điạ chi IP 

bao gồm dịnh danh mạng và phần định danh máy chù trên mạng đó. Vì 
vậy mỗi địa chi không chi đơn thuần xác định một máy đơn mà là một 
liên kết với một mạng. Như vậy một bộ định tuyển liên kết n mạng sẽ có 
tì địa chi IP khác nhau, mồi địa chỉ cho một liên kết mạng. Hình 4.23 
minh họa ba địa chỉ mạng được dùng đổ nhận diện các phân doạn kết nối 
tới bộ định tuyến.

Mạng Trạm

192.168.1 1

192.168.3 1

1
192.168.5 2

3

192.168.1.0

192.168.5.2

Ethernet 192.168.3.0

ỉỉìnlì 4.23: Vi cỉụ địa chỉ mạng đê phán biệt các kết nối



Trong một liên mạng thực tế bao gồm nhiều mạng thành phần và 
nhiều bộ định tuyến, mồi bộ định tuyến cần biết về mô hình cùa Internet 
nằm ngoài các mạng mà nó kết nối. Đổi với một mạng Internet bao gồm 
nhiều mạng công việc của bộ định tuyến rất phức tạp khi quyết định gừi 
các gói đến đích cuối cùng của chủng, ỏ  đây bộ định tuyến sẽ sử dụng 
mạng đích đến, không phài máy tính đích đến khi chuyển các gỏi đi. Do 
vậy lượng thông tin mà bộ định tuyến cần lưu trừ tỷ lệ với số lượng mạng 
trong Internet chứ không phải tỷ lệ với sổ lượng máy tính.

4.6.2 Các giao thức định tuyến
Trong các Router. các tuyến trong bảng định tuyến được tạo ra mặc 

định khi một giao diện được cấu hình, hoặc được thêm vào bời lệnh 
“Router” (thường từ một tệp khởi động cùa hệ thống), hoặc được tạo bời 
một thông báo cập nhật lại bảng định tuyến ICMP Redirect. Các giao 
thức định tuyến động được các Router dùng để liên lạc với nhau như các 
giao thức RIP (Routing Inĩormation Protocol), OSPF (Open Shortest 
Path First) và BGP (Border Gatevvay Protocol).

Router dùng phương pháp định tuyến động để thông báo cho các 
Router lân cận là hiện thời nó đang liên kết tới mạng nào. Tiến trình 
Router đang chạy một giao thức định tuyến liên lạc với các Router láng 
giềng gọi là Routing Daemon. Routing Daemon cập nhật bảng định 
tuyến của nhân (Kemel) hệ thống với thông tin nó nhận đuợc từ các 
Router lân cận. Định tuyến động không làm thay đổi cách hệ thống thực 
hiện định tuyến tại tầng IP, gọi là cơ chế định tuyển (Routing 
mechanism). Kemel vẫn tìm kiếm bảng định tuyển cùa nó theo cách 
tương tự, trước hết nó tìm các tuyến cho ílost, các luyến cho mạng và 
cuối cùng nếu không có địa chi mạng nào tương ứng thì nó sẽ dùng các 
tuyến mặc định (Deíault Router). Các tuyến trong bảng định tuyến dược 
thêm bớt một cách tự động bàng một tiến trình Rouiing Daemon khi các 
tuyến thay đổi theo thời gian. Một tiến trình Routing Daemon sỗ thêm 
một chính sách định tuyến (Routing Policy) vào hệ thống, chọn các tuyến 
nào để đặt vào bảng định tuyển cùa Kemel. Nếu một Daemon tìm được 
nhiều tuyến tới một đích, nó sẽ chọn tuyến nào tốt nhất để chèn vào bàng 
định tuyến. Nếu Daemon tìm thẩy một tuyến hỏng (có thể do Router
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hỏng hoặc do đường thoại hỏng), nó có thể xoá các tuyến bị ảnh hưởng 
hoặc ihêm vào các tuyển thav thế đề sừa lỗi. Trong một hệ thống như 
Internet, nhiều giao thức định tuyến khác được dùng. Mạng xương sống 
NSFNF'l cùa Internet thiết lập một hệ thống khi tất cả các Router trong 
Backbone nàm dưới một sự điều khién quản trị đơn. Mồi hệ thống có thể 
chọn giao thức định tuyến riêng cho nó để liên lạc giữa các Router trong 
hệ thống đó, được gọi là IGP (Interior Gateway Protocol) hoặc giao thức 
định tuyến liên miền (Interdomain Routing Protocol). IGP thông dụng 
nhất là RIP. Hiện nay dùng IGP mới hơn là OSPF (Open Shortest Path 
First). Các giao thức định tuyến ngoài gọi là EGP (Exterior Gatevvay 
Protocol) hoặc là giao thức định tuyến liên miền (Interdomain Routing 
Protocol) được dùng giữa các Router trong các hệ thống khác nhau. Một 
EGP mới là BGP được dùng giữa các mạng xương sống NSF NET.

4.6.3 Giao thức định tuyến RIP
Thông điệp RIP (Routing Information Protocol) nằm trong gói dữ 

liệu UDP như hình 4.24.

IP Datagram

UDP Datagram

IP Header UDP Header RIP m essage

20byte 8byte

Hình 4.24: Thông điệp RÌP nằm trong gói dữ liệu UDP

Giao thức thông tin định tuvến RỈP dựa trên thuật toán véc-tơ 
khoáng cách DV (Distance-Vector) dể tính toán tuyến. Nó chia các thành 
phan tham dự thành hai phần máy chù động và bị động. Router chủ động 
thông báo các tuyến đường cùa nó cho máy tính (bị động) để cập nhật 
thòng tin định tuyến trên cơ sở bảnẹ định tuyến.
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19.2kbiưs 
--------►

Hình 4.25: Giao thức thông tin định luyến - RỊP

Router ở chế độ chủ động sẽ quảng bá bản tin cập nhật định tuyến 
theo thời gian định kỳ 30s. Cập nhật thông tin định tuyến lấy từ một phần 
của cơ sở dữ liệu định tuyến hiện tại của các bộ định tuyến. Mồi cập nhật 
sẽ lấy một tập hợp các cặp, trong đó mỗi cặp chứa một địa chi mạng IP 
và một sổ nguyên là khoảng cách tới mạng đó. Thông tin định tuyến 
được truyền sử dụng Ihông điệp ƯDP/IP theo định dạng sau ứng với RIP- 
1 (RFC 1085):

+ Trường Command (Ibyte) có thể nhận những giá trị sau tùy theo 
lệnh phát yêu cầu của bản tin:

1. Request; 2. Reply; 3. Obsolete; 4. Obsolete; 5. Poll; 6. Poll Hntry
Trường này rất cần thiết để cỏ thể yêu cầu các chặng lân cận gừi 

bảng định tuyến đến hoặc gửi bảng định tuyến đáp lại, tùy theo các giá trị 
như được biễu diễn trên.

+ Trường Version mang thông tin phiên bản của RIP. w
+ Trường AFI là bộ các giao thức tương ứng với địa chi trong 

trường địa chi
+ Trường Metric chứa thông tin số chặng tương ứng với địa chỉ 

trong trường địa chỉ.
Command

Version Number
—  Address Pamily ldentifier

Unused AFI Unused
IP

Address Unused Unused Metric
ja 2byte 2byte 2byte 4byte 4byte 4byte 4byte

Hình 4.26: Định dạng bản tin RỈP-Ỉ



'lYong cách tính của RIP. một bộ dịnh tuyến là một trạm kể từ mạng 
dấu nối trực tiếp và khoảng cách là uiá irị sổ trạm cùa tuyến đi qua. Lưu 
ý đây chi là một tham sổ Irong bộ tham số chọn đường tối ưu. RIP xác 
định một vài quv lấc đế hoàn thiện hiệu nãna và độ tin cậy. Nếu có nhiều 
tuvến đường có cùng chi phí. thì RỈP luôn luôn chọn tuyến đường đã bicl 
truớc, đây cũng là nhược điểm cùa aiao thức thông tin định tuyến RIP vì 
khônu thực hiện được chức nănu cliia lai. Nốu xuất hiện lỗi trên tu\ ến thì 
các bộ định tuyến được cập nhật thônạ tin và khởi tạo một đồng hồ dốm 
thời tỉian cho tuyến, một khi quá 180 phút tuyến đường này không dược 
thòng báo lại, tuven đường nàv sẽ khòng còn giá trị.

Lỗi thuật toán: RIP phái xừ lý ba loại lồi do thuật loán gây ra: \ ònu 
lặp, tính bất ồn, đếm đến vô hạn. Và một vấn đề rất quan trọng khôim chi 
xáy ra đối với RIP mà đối với tất cá các giao thức định tuyến sư dụtiii 
véc-tơ khoảng cách làm phương pháp tính toán tuyến, đó là bảng dịnli 
luyến không nhất quán một khi các bản tin cập nhật chi chuyển tai mội 
cặp mạng đích và khoảng cách tứi mạna đó.

Gìài pháp-, một số giải pháp đưa ra nhàm hạn chế các loại lồi như: 
dặt giá trị nhó cho khoảng cách tối đa (16) để ngăn ngừa vòng lặp \ à lính 
bất ồn. Cũng như kỳ thuật đường cắt ngang để tránh nhân bản về tu\ ố!i 
đường ngược trở lại bộ định tu>'ến mà tuyến đường này đã đến. Tu> 
nhiên kỹ thuật này không giài quyết triệt để đối với một số mô hình 
mạng. Một kỳ thuật khác cũng được sừ dụng đế giải quyết vấn đề đếm vô 
hạn là sừ dụng biến giữ chậm. Biến giữ chậm buộc bộ định tuyến tham 
nia bò qua thông lin về mạng iroiiỉi mội thời gian cố định ngay sau khi 
nhận được bản tin báo tuyển đường khôns; còn giá trị. Thông thưòmg biến 
íỉiữ chậm này cho phép bộ định tuyến đợi trong khoảng thời gian 60s. Ý 
tường cơ bán của phương pháp kv thuật này là dế bộ định tuyển đợi đù 
lâu trong khi nhận tin lỗi và không nhận các thònc tin ci''.

Nhược dicm: nhược đièm chính cùa giài pháp kỹ thuật này là ncii 
xảy ra các vòng lặp định tuyến chúng sẽ tồn tại trong suốt thời gian giũ 
chậm, quan trọng hơn là kỹ thuật này giữ lại tuyến đường cũ trong thời 
gian giữ chậm ngay cà khi đã có tuyến dường mới thay thế. Một kỳ thuặi 
cuối cùng được đề xuất là kỹ thuật ngăn ngừa lồi. Một khi kết nối bicii 
mất, bộ định tuyển nơi thông báo kết nối vẫn giũ lại tuyến đường này 
trong một khoảng thời gian vài lần cập nhật, và làm giám giá trị trong
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những lần quảng bá. Tuy nhiên để có hiệu quả trong kỳ thuật này thường 
được kết hợp với kỹ thuật cập nhật tức thì, kỹ thuật cập nhật tức thì buộc 
bộ định tuyến gửi tức thì một thông tin quảng bá ỉchi nhận được thông tin 
lồi. Tuy nhiên chính bản thân các kỹ thuật nêu trên lại gây ra một sổ vấn 
đề cùa mạng, ví dụ như: vẩn đề quàng bá thông tin trên mạng sẽ tổn băng 
thông gây ra những lưu lượng để trao đồi thông tin định tuyển tăng lên 
khi sổ bộ định tuyển tăng lên.

Cùng với các địa chi IP thông thường RIP quy ước địa chì o.o.o.o 
là chi tuyến đường mặc định, RIP đưa giá trị khoảng cách của mọi tuyến 
đường mà nó thông báo kể cả tuyển đường mặc định. Như vậy, có thể bố 
trí để hai bộ định tuyến thông báo tuyến đường mặc định theo những 
giá trị khoảng cách khác nhau, tạo ra một con đường chính và con đường 
dự phòng.

4.6.4 Giao thức thông tin định tuyến RIP-2

RIP-2 mở rộng các trường chức năng hơn so với RIP-1. RIP-2 hoàn 
toàn tương thích với RlP-1. Định dạng cùa gói RIP-2 (RFC 1723) được 
minh họa trong hình 4.27.

Command

Version Number
ị —  Address Pamily identííier

>> Unused
2byte

AFI
2byte

Router
Tag

2byte

IP
Address

4byte

Subnet
Mark
4byte

Next Hop 
4byte

Metric
4byte

Hình 4.27: Định dạng bảng tin RIP-2

Nội dung của trường 2byte không sử dụng không được đề cập đến 
trong phiên bản RIP-2 này, Các trường khác có ý nghĩa rất lởn.

+ Trường Thẻ định tuyến (Route Tag) cung cấp một phương tiện đề 
phân biệt tuyến đường RỈP nội mạng hoặc liên mạng, nó thường được 
cập nhập từ thông tin đến từ các bộ định tuyến biên BGP hoặc các bộ 
định tuyến nội mạng IGP.

+ Trường Subnet Mark (mặl nạ mạng con): vì trong phiên bản đầu 
liên xem các thiết bị trên mạng đều cùng một địa chỉ Subnet Mark, nên



thông tin cùa trường này là không dược chú ý đến. Trong phiên bàn mới. 
với dộ phức tạp cùa mạng, các bộ dịnh tuyến đều có các subnet mark 
riênu dề xác định tuyến. TruOTu này chứa đựng subnet mark ứng dụng 
trong các địa chi IP. Nếu bàng 0 thì tưưnụ ứng với không có subnet mark 
trong thực thề dó.

+ Trường chặng lân cận (Next l!op): chứa đựng các địa chi IP cùa 
các chặng tiếp theo mà các gói lin cỏ thc truyền qua dựa vào địa chi đích 
của các gói tin. Trưèmg nàv loại bó các gói tin được định tuyến thông qua 
các chặng ngoài cùa hệ thống.

Một thuận lợi nữa là thay vì cập nhật các thông tin cập nhật quảng 
bá, phiên bàn này thực hiện đa hưcVne. Điều này giảm tải trên các host 
khác không phải lấng nghe các bán tin cùa RlP-2. Các bản tin RIP không 
chứa vùng độ dài tường minh và cũng không chứa tường minh biến đến 
các mục. Thay vì vậy, RIP già định cơ chế phát chuyển cơ sở sẽ báo cho 
nơi nhận độ dài cùa bàn tin gửi dcn.

Tuv nhiên, RIP-2 cũng còn lồn tại nhiều hạn ché. vấn đề kVn nhất 
là nó không bao giờ được thiết kế đé dáp ứng các mạng lớn. Khi mạng 
lớn lên, những mạng đích mà nhiều hcrn 15 hop sẽ luôn bị chia rẽ không 
thể đạt được trong RIP. Hơn nữa, các Metric định hướng sẽ không được 
dùng nữa, không bị thay đổi đến các Metric khác, gây ra hiện lượng 
chổng lại sự thay đổi của mạng, và cần phải có lượng băng thông lớn cho 
các thông tin cập nhập hơn là cho giao thức định tuyến. Nhiều lổ chức 
khác cũng còn dùng RIP, nhưng iheo đại đa số giao thức định luyến IP 
ngày nay là OSPF.

4.6.5 Giao thức định tuyến OSPF (Open Shorted Path First)
Dổi với giao thức định tuyến này. từ “O” là Open mang nghĩa là 

mờ. ví dụ như giao thức khône ưu tiên (Non-Proprietary Protocol). !F,TF- 
thiết kế giao thức thông tin định tuyến ()SPF miền trong dựa Iròn kỹ 
thuật trạng thái liên kết LSP (A Link State Protocol). Điều này cỏ nghui 
là mỗi bộ định tuyến tồn tại thông tin trạng thái liên kết, và nó được trao 
dổi giữa các bộ định tuyến đã được xây dựng trong bảng định tuyến. 
Không giống như RIP, OSPF sử dụng IP trực tiếp, các gói OSPF được 
chỉ ra bởi các giá trị đặc biệt trong trường giao thức lược đồ IP. Tất cả 
các thông điệp OSPH có phần chung trong 8byte đầu tiên trong mẫu sau:
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+ Hello Packets; trường này được dùng giữa các bộ định tuyén đé 
xác định mỗi gói và thiết lập các thù tục hoại động với nhau.

+ Database description packets: trường này được dùng để các bộ 
định tuyến có thể truyền các dữ liệu hoàn thiện của trạng thái liên kết. 
Trạng thái liên kết biểu diễn mối quan hệ giữa địa chi niỊuồn - dích.

+ LSP requests: trường này cho phép một bộ định tuyển yêu cầu có 
được nhũng thông tin liên kết đặc biệt thông qua các bộ định tuyến lân cận.

+ LSP Updale: tại mồi thời điểm một định tuyến có thồ truyền các 
thông tin quảng bá trạng thái liên kết mới.

+ Unk State Acknovvledgment: trường này xác nhận các thông tin 
quàng bá trạng thái mới. Nhưng nó chì bao gồm các header quáng bá.

Bảng 4.2: Biểu mẫu các thông bảo OSPF cỏ phần chung cSbvte  đầu tiên

Tnrờng Số
byte Giá trị điển hình

Version 1 2
Packet Type 1 1. Hello

2. Database Description
3. Link State request
4. Link State update
5. Link State acknovvledgment

Packet Length 2 Packet length in bytes
Router ID 4 IP address of sending host
Area ID 4 ID of area to which packet belongs
Checksum 2 As for IP datagram
Authentication type 2 No authentication 

Simple password
Authentication data 8 For type 1 only

Định dạng lỉeader cùa gói tin OSPF có thế được biễu diễn lại nhu 
hình 4.28.

—  Version Number

Type

r 1

Authentication Type

0> <ữ Packet Router ID Area ID Check-
2byte Authentication Data

n Jũ Length
2byte

4byte 4byte sum
2byte

8bype (Variable
byte)

ỉỉình 4.28: Định dạng bàn tin OSPF



OSPF được xâv dựng nhằm íỊiàì quyết một số mục tiêu sau:

+ OSPF bao gồm việc định tuvến theo kiểu dịch vụ, người quàn lý 
có thể cài đặt nhiều tuyến đường đi đến một đích nào đó, mồi tuyến 
đường được sir dụng riêng cho một độ ưu tiên hay một loại dịch vụ. Khi 
gửi gói tin đi, bộ định tuyến chạy OSPF sẽ sử dụng cả địa chi đích và 
vùng kiểu dịch vụ trong phần đầu IP để chọn tuyển đường.

+ OSPF cung cấp cơ chế cân bằng lưu lượng. Nấu như nhà quản lý 
xác định nhiều tuyến đường đi đến mục đích nào đó và với cùng một giá 
trị bộ đo lượng, thì bộ định tuyến có thể chọn phuong pháp chia tải để 
gửi gói tin.

+ Để cho phép sự phát triên và làm cho các mạng tại các đơn vị dễ 
quàn ỉý, OSPF cho phép phân chia các mạng và các bộ định tuyến thành 
các tập hợp con (khu vực). Mồi khu vực là riêng biệt, cấu hình cũng được 
che dấu với các khu vực khác, như vậy tính mềm dẻo cùa mạng sẽ được 
tăng lên.

+ Giao thức OSPF xác định ràng tất cả những trao đổi giữa các bộ 
định tuyến có thể được xác minh. ()SFF cho phép có những mô hình 
khác nhau, và thậm chí cho phép một khu vực được quyền chọn một mô 
hình riêng biệt với mô hình khác.

+ OSPF bao gồm việc hồ trự định tuyến không phân lớp, theo máy 
cụ thể và theo mạng con cụ thề.

+ OSPF cho phép các niạiig tla truy xuất có mộl cổng được chi 
định, để gừi đi các bản tin trạng ihái liên kếl, đại diện cho tất cả các bộ 
định tuyến đấu vào mạng này.

+ Để cho phép độ ổn định tối đa, OSPF cho phép người quản lý mô 
tả cấu hình mạng ảo tách biệt với mạng vật lý.

+ OSPF cho phép bộ định tuyến trao đổi thông tin định tuyến học 
được từ bên ngoài. Định dạng của bàn tin cho phép phân biệt được thông 
tin học từ mạng ngoài hoặc từ nội bộ mạng.

OSPF không chỉ áp dụng cho các bài toán định tuyến nội miền mà 
còn được sử dụng cho các bài toán liên miền. Để kết nối liên miền theo 
OSPF như minh họa trên hình 4.29 mô tá một bộ định tuyến đóng nhiều

Chương 4: Mạng diện rộng WAN 205



206 Giào trinh Mạng mày tinh

vai trò khác nhau trong liên mạng. Kế hoạch phân vùng sử dụng cho 
OSPF sẽ tạo ra các bộ định tuyến nội vùng, bộ định tuyển lõi, và các bộ 
định tuyến liên vùng. Tại các bộ định tuyến đấu nối liên vùng (lièn AS) 
nếu được hỗ trợ cài đặt OSPF' thay vì BGP thì các tính toán trong liên 
vùng sẽ là bài toán thống nhất. Tuy nhiên, phạm vi của bài toán không 
được mở rộng trừ khi các nhà quản trị mạng đồng ý với cùng một 
phương pháp định tuyến là OSPF.

Hình 4.29: Sử dụng định tuvến cho OSPF nội vùng và liên vimg

Cập nhật bảng định tuyếìi: để chia sè thông tin về các bộ định 
tuyến lân cận của mình, mỗi bộ định tuyến phân phối các gói quàng cáo 
trạng thái liên kết (LSA - Link State Advertisement). Một LSA thông báo 
các trạng thái của các liên kết Router. Tuỳ thuộc vào bộ định tuyến, ta có 
thể định nghĩa 5 loại LSA khác nhau.

4.6.6 Giao thức định tuyến IGRP
Giao thức định tuyến IGRP (Interior Gatevvay Routing Protocol) 

được phát triển lừ giữa những năm 1980 bởi tập đoàn Cisco. Mục đích 
chính cùa giao thức này là tạo ra khả năng định tuyển mạnh hcm trong 
các mạng tự trị AS. Mặc dù RIP là một giao thức định tuyến đơn giản, 
tuy vậy nó chi phù hợp với các mô hình mạng cỏ cấu trúc đơn giản và ít 
biến động do RIP chưa giải quyết được những nhược điểm cùa giao thức 
véc-tơ khoảng cách.

IGRP được thiết kế nhàm cải thiện và loại bỏ các khuyết điểm cùa 
RIP, và IGRP cũng là một giao thức định tuyến véc-tơ khoảng cách. 
IGRP sử dụng 24bit Metric để quyết định đường định tuyến tốt nhất, với



giá trị lớn nhất là 254 trạm (giá trị mặc định là 100 trạm). ỈGRP truyền 
toàn bộ bảng định tuyển mồi lần cập nhật, mặc định là 60 giây một lần. 
IGRP cung cấp một số đặc tính mà làm tăna khả năng ổn định cùa mạng, 
bao gồm giữ chậm (Holddowns). phân chia mạng tách biệt (Split 
hori/.ons). cập nhập (Poison-reverse).

1 ỉolddovvns được sử dụng dé rmãn chặn những bản tin cập nhập có 
quv tắc được phục hồi không thích hợp mà nó có thể trở nên rất xấu. Khi 
một bộ định tuyến bị đứng, những bộ định tuyến lân cận kiểm tra thông 
qua sự vắng các bán tin cập nhật theo thừi gian đã định. Những bộ định 
tuyến này có thể tính toán những định tuvến mới và gởi các bản tin cập 
nhập để thông tin đến các bộ định tuyến lán cận sự thay đổi này. Hoạt 
dộng này tạo ra những đợt cập nhập đã được lọc thông qua mạng. Những 
dcTt này không tạo ra sự cập nhập tức thì để đến tất cả các nút mạng. Mà 
là có thể một thiết bị nào đấy đã nhận được thông tin mạng lồi và gời 
quảng bá bán tin cập nhập về định tuvến lỗi có liên quan đến mạng lồi. 
Trong trường hợp này thiết bị sau sẽ chứa các thông tin định tuyến không 
dứng. Moddovvns báo các bộ định tuyến giữ chậm bất cứ các thay đổi có 
ánh hưởng đến bộ định tuyến trong mộl thời gian. Khoảng giữ chậm này 
thường líVn hom khoảng thời gian cần thiết để cập nhập thực thể mạng 
thav đối báng định tuyển.

Splil Horizons giúp ngăn chặn định tuyến mạch vòng giữa các bộ 
định tuyến lân cận.

Cập nhập (Poison-reverse) rấl cần Ihiét đề thù tiêu quá trình mạch 
vòng lớn. Việc tăng các Metric định tuyến dể chi ra quá trình mạch vòng. 
Cập nhập poison-reverse sẽ gửi đề chuyển định tuyến và thay thế nó 
trong Hodddovvns.

ưu điếm của IGRP:
+ Sừ dụng như một giao thức dịnh tuyến tĩnh thậm chí cho những 

mạng rất lớn và phức tạp, không xuất hiện vòng lặp định tuyến.

+ Đáp ứng nhanh khi cỏ sự Ihay đổi tôpô mạng.
+ IGRP sử dụng ít băng thông cho các mục đích quảng bá cùa nó.

+ Cỏ thêm chức năng chia sẽ tài khi phát hiện nhiều tuyến đường 
có chi phí xấp xì bằng nhau.
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+ Có thể tính toán được tốc độ lỗi và mật độ lun lượng trên nhiều 
tuyến đường dẫn khác nhau.

Phương thức hoạt động cùa ỈGRP: IGRP là một giao thức cho 
phép các Router xây dựng bảng định tuyến của chủng bàng việc trao đổi 
thông tin với các Router khác. Đầu tiên một Router sẽ gởi bảng định 
tuyến của nó đến tất cả các mạng được nối trực tiếp với nó. Nó nhận 
thông tin về các mạng khác bàng việc trao đổi thông tin cập nhật với các 
lân cận sát bên. Một đường dẫn được mô tả bời Router tiếp theo qua đó 
đưa ra quyết định những gói tin tin nào sẽ được gởi, giao tiếp mạng nào 
nên được sừ dụng, và các thông tin Metric khác.Metric thông tin định 
tuyến là tập hợp các số nhằm mô tả đường dẫn nào là tốt nhất.

Các Metric đirợc sử dụng trong IGRP gồm:

+ Thời gian Irễ của tôpô: là lượng thời gian cần thiết để đi đến dích 
dọc theo đường dẫn.

+ Bãng thông của hàng xóm gần nhất.

+ Thời gian chiếm giữ kênh: chỉ ra lượng băng thông đang được sử 
dụng trên tuyến đường là bao nhiêu.

+ Chất lượng của đường dẫn: nhàm đánh giá độ tin cậy của luyến 
truyền dẫn.

+ Giao thức định tuyến IGRP sử dụng thuật toán Bellman Ford 
được định nghĩa dựa trên ba khía cạnh, thay vì một Metric đơn giản, 
được thay thế bời một vectơ gồm nhiều Metric.

+ Đặc trưng cho mỗi tuyến không đoTi thuần là Metric có giá trị 
nhỏ nhất mà thay vào đó là lưu lượng các gói tin được gởi trên một sổ 
đưòng dẫn khác nhau.

Cấu trúc của bản tin IGRP như bàng 4.3.

Bảng 4.3: cấu trúc của bản tin IGRP
8 16 24 32bit

Version Opcode Edition ASystem
Ninterior Nsystem Nexterior Checksum

+ Version: phiên bản của IGRP (hiện nay là 1).



+ Opcode: mã chỉ ra chế độ hoạt của bản tin: 1 Cập nhập; 2 Yêu cầu.

+ Edition: trường này gồm chuồi số sẽ lớn lên khi có một thay đổi 
trong bảng định tuycn.

+ Asystem: số hệ tự Irị AS. Một gatevvay có thể có nhiều AS, mồi 
hệ thống AS phải chạy IGRP chính nó. Trong mồi hệ thống AS, hoàn 
toàn có sự phân chia các bảng định tuyến. Trường này cho phép gatevvay 
chọn lựa kiểu thiết lập bảng định tuyến để sử dụng.

+ Ninterior, Nsystem, Nexterior: chi ra số các thực thể trong mỗi 
một trong ba phần của bản tin cập nhập. Ninterior chi ra hướng trong, 
Nsystem chi ra thuộc hệ thống, Nexterior chi ra hướng ngoài

+ Checksum: trường IP checksum tính toán việc sử dụng giải thuật 
kiểm tra cùng nhau như việc kiểm tra UDP.

+ Giao thức định tuyến IGRP sử dụng thuật toán Bellman Ford 
được định nghĩa dựa trên ba khía cạnh:

Thay vì một Metric đơn giản, được thay thế bởi một véc-tơ gồm 
nhiều Metric.

Đặc trưng cho mỗi tuyến không đơn thuần là Metric có giá trị nhỏ 
nhất mà thay vào đó là lưu lượng các gói tin được gừi trên một số đường 
dẫn khác nhau.

Tuyến đường tốt nhất được chọn lựa dựa trên một tập hợp các Mettic: 

Metric = [(Kl/Be)+(K2*I)c)l*r 

Trong đó; Kl, K2; là những hằng số.
Be: Băng thông cùa đường truyền khi không có tải.
Dc: Thời gian trễ tôpô. 
r; Độ tin cậy.

4.6.7 Giao thức EIGRP
EIGRP (Enhanced Interior Gatevvay Routing Protocol) là phiên bản 

được nâng cấp từ giao thức trước đỏ IGRP. Kết quả của sự phát triển này 
xuất phát từ những thay đổi bên trong hệ thống mạng, nhằm đáp ứng 
được yêu cầu cùa người sừ dụng và đặc biệt là sự mở rộng ngày một lớn 
của các liên mạng.
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EIGRP cỏ khả năng kết hợp được cá hai phương pháp dịnh tuyến 
tĩnh và động cùng hoạt động đan xen, hay nói cách khác lìlGRP sừ dụng 
phưomg pháp định tuyến lai cân bàng (Balanced ỉlybrid Routing 
Protocol). Bên cạnh thuật toán Bellman Ford EIGRP còn sử dụng thêm 
thuật toán cập nhật khuếch tán Ditĩusing-Update-Althgorithm(DUAL).

Giải thuật DƯAL xác định tất cà các đường dẫn có thể đến tất cá 
các Router khác. Nó lưu trữ tất cá các tuyến mà được các láng giềng 
quảng bá đến. DUAL sừ dụng thông tin khoảng cách, xem như là Metric. 
để xác định đường dẫn hiệu quả và mạch vòng miễn phí. DUAL chọn 
tuyến để chèn vào báng định tuyến dựa trên những bộ xừ lý mềm dẻo 
(íeasible). Mồi một bộ xử lý là một bộ định tuyến lân cận được dùng để 
chuyển các gỏi tin có giá thấp đến đích mà đàm bảo không bị mạch vòng 
ở phần nào hết. Khi không có các bộ xử lý đó, nhưng có các lân cận 
quảng bá thông tin đích, thì quá trình phải tính toán lại (recomputation). 
Quá trình này là quá trình xác định lại bộ xừ lý khác. Tổng lượng ihời 
gian xảy ra tính toán lại sẽ ảnh hưởng đến thòi gian hội tụ. Khi cấu hình 
mạng thay đổi, DUAL sẽ kiểm tra lại nhừng bộ xử lý cần thiết. Nếu có 
được những bộ xử lý đấy, DUAL sẽ sử dụng bất cứ bộ nào đó để tránh 
việc tính toán lại không cần thiết xảy ra.

EIGRP hoàn toàn tưomg thích với những mạng sử dụng giao thức 
IGRP cũ, nó xem IGRP như một giao thức định tuyến ngoài từ đó cung 
cấp cách quản trị mạng để hoạt động theo mục đích của nó.

Metric: EIGRP tổ hợp tính toán chính xác các vấn đề liên quan về 
băng thông, trề... rồi nhân với 256;

Metric = [BandW +Delay] X 256
ở  đây BandW được tính là băng thông nhỏ nhất (kbiưs) trên tất cả 

các giao diện ra đến đích, và chia lại cho 10.000.000. Delay là tổng sổ tất 
cả các giá trị trễ đến mạng đích (biểu thị là 0,1 ịis).

Cấu trúc bảng tin EIGRP; RIGRP được đỏng gói trực tiếp từ trong 
IP cùng với trường giao thức đặt là 88. Trường đích của địa chỉ IP trong 
RIGRP tuỳ thuộc vào kiểu gói tin. Có một vài gói gửi tin đa quảng bá. 
Địa chi nguồn IP là địa chi cùa giao diện đến từ nơi gói tin được phát ra.

- Trường Opcode chi ra kiểu gói tin (cập nhập, truy vấn, hồi đáp, 
chào hỏi).
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- Trườnu Checksum bao g ồ m  tiêu dề gói tin.
- Trườníi Flae là những bii khới tạo. được dùng đế thiết lập mối 

quan hệ mói vứi các lân cận.

- rrirừnti Sequence và Ack dùnụ dế gứi thông tin đám bào.
- Trường AS number chi ra quá trình RIGRP thực hiện phát các gói 

lin. Quá trình này nhộn nhữnti uỏi tin sẽ xừ lý uỏi tin nếu quá trình 
RIGRP nhận gỏi tin cùna AS, nếu không íiói tin sẽ bị huỷ bỏ.

Những trưòmiỉ theo sau cùa đoạn mào đầu HIGRP tuỳ thuộc vào 
irưìimg Opcocie. Và vấn đề cập nhập thông tin là quan trọng trong quá 
trình dịnh tuyến, chỉ ra í>ói tin cập nhập iheo hai hỉnh thức khác
nhau là cập nhập bán tin định tuyến tronti và cập nhập bàn tin định tuyến 
ngoài có cấu trúc như hình 4.30.

Opcode -  
1 Update
3 Query
4 Reply
 ̂ ^ello J  0______ 7 f i ■■ .

CIGRP process versioậ]}— £ Version I Qpcode
15 31

Used by the Reliable 
Transport Protocol

( I
Type fteld Value fieid 

0x0001 parameters
___________(hello/hold-time)

0x0102 ỈP intemat route

0x0103 external route

ChecksSum

Flags

Sequence Number

Acknovviedgment Number

Autonomous System Number

Type Field Length

Value Fieỉd

Type Fieỉd Length

Value Field

other TLV Triplets ..

Rirst bit IS the init bit 
(used in new neighbor 
relationship)

Second bit is the conditionaỉ 
receive bit (used In the 
prophetary reliable 
multicost algonthm)

Other bits are not used

Type-Length-Value
(TLV)
A
Type-Length-Value
(TLV)
7

Hình 4.30: Định dạng bản tin EỈGRP

ưu điểm cùa EIGRP so với IGRP:

- Hội tụ nhanh.

- Hồ trợ cho mặt nạ mạng con (Subnel mask) có chiều dài liên tục 
thay đổi.

- nỗ trợ cho nhiều giao thức hoạt động bên trong tầng mạng.

- ít tốn băng thônụ hơn so với IGRP.



Cập nhật bảng định tuyến: một bộ định tuyến đang sừ dụng giao 
thức EIGRP sẽ lưu trữ toàn bộ bảng định tuyến cùa tất cá các lân cận cùa 
nó, nhờ đó nó có thể tính toán được nhiều đường khác nhau để đến được 
mạng đích. Khi một tuyến đường không hiện thực, EIGRP sẽ truy vấn 
các lân cận của nó để tìm được đường thay thế, quá trình truy vấn chỉ 
dừng lại khi tìm được tuyến đường thay thế.

EIGRP không cập nhật bảng định tuyến một cách định kỳ mà thay 
vào đó là cập nhật cục bộ mỗi khi Metric trên tuyến đường dẫn thay đổi. 
Và đặc biệt hơn nữa là chi có những Router có bàng định tuyến chứa 
tuyến đường đó mới cập nhật, do đó EIGRP tiêu tốn băng thông hoàn 
toàn ít hơn so với IGRP.

4.6.8 Giao thức định tuyến BGP
BGP là một giao thức kiểu EGP dùng để liên lạc giữa các hệ thống 

khác nhau. Một hệ thống dùng BGP trao đổi thông tin trên mạng với các 
hệ thống dùng BGP khác. Thông tin trao đổi này bao gồm đường dẫn đầy 
đủ của các hệ thống để chuyển dữ liệu tới các hệ thống khác nhau trên 
mạng. Trước hết phân loại một gói dữ liệu IP trong một hệ thống như 
luồng dữ liệu cục bộ. Luồng dữ liệu có thể bắt đầu và kết thúc ngay trong 
hệ thống đó. Nghĩa là địa chỉ IP nguồn hoặc địa chi IP đích xác định một 
Host trong hệ thống đó. Mục đích chính của giao thức BGP trong 
Internet là để giảm luồng dữ liệu được truyền. Một hệ thống có thể được 
phân loại theo cách sau;

Hệ thống chi có một liên kết tới một hệ thống khác gọi là Slub AS. 
Một hệ thống Multihomed AS cỏ nhiều liên kết tới các hệ thống khác, 
nhưng không mang luồng dữ liệu cục bộ và dữ liệu "Transit Traftìc". 
Một hệ thống “Transit AS” có nhiều liên kết tới các hệ thống khác dùng 
để truyền dữ liệu cục bộ và dữ liệu “Transit Traffic”.

Giao thức định tuyến BGP cho phép định tuyến dựa vào chính sách 
định luyến (Policy Based Routing), các chính sách định tuyển được quyết 
định bời nhà quản trị và được xác định trong các tệp cấu hình. Giao thức 
định tuyển BGP khác với các giao thức định tuyến RIP và OSPF là giao 
thức BGP dùng TCP như là giao thức giao vận của nó. Hai hệ thống 
dùng BGP thiết lập một liên kết TCP và sau đó trao đổi toàn bộ bảng 
định tuyến BGP. Từ đó trở đi thì các cập nhật định tuyến được gửi mồi 
khi bảng định tuyến thay đôi.

212 Giào trinh Mạng mày tinh



Tính năng: BCjP là mộl eiao thức véc-tơ khoảng cách, nhưng 
không giống như RIP (RIP thòna báo các Hop tới một đích), BGP lại liên 
kết tuyến đưcTng tới mỗi đích (tuần tự cùa các số AS tới đích). Một hệ 
thống AS được định danh bời một số 16bit. BGP phát hiện lồi liên kết 
hoặc Host tại đầu kia của liên kết TCP bàng cách gửi đi một thông điệp 
Keepalive tới đầu kia cùa liên kết một cách đều đặn, thưòng là khoảng 
30s thì nó gừi một thông điệp Keepalive. Thông điệp Keepalive ở mức 
ímg dụng là độc lập với tuỳ chọn 'ĨCP Keepalive. BGP trao đổi thông tin 
dịnh tuyến dưới dạng các cập nhật. Một tuyến cập nhật bao gồm một địa 
chỉ mạng, một danh sách các hệ thống AS, thông tin định tuyến đã qua và 
các thuộc tính đường (path attributes). Một bộ định tuyến dùng BGP gửi 
và nhận các thông điệp BGP. tạo lập một mối quan hệ lân cận với các bộ 
định tuyến dùng BGP khác. BGP dùng trong các mạng LAN và WAN 
như: Ethernet, Token Ring, Sync. Welltlect, Frame Relay, SMDS, X25 
(DNN, PDN, PPP), ATM PVC\ FDDI, TI. El, HSSI, ppp... có sử dụng 
lỉiao thức IP. BGP được đề cập đến trong RFC 1163, 1267 và 1654 tương 
ứng với cúc phiên bàn BGP2, 3 và 3.

Các tính nâng chính:
+ Hồ trợ TCP: các bộ định tuyến dùng BGP lân cận kếl nối với 

nhau qua tầng liên kết tin cậy TCP nôn không cần thực hiện việc truyền 
các thông tin cập nhật, truyền lại các gói tin bị mất, các tín hiệu ACK... 
cần thiết với EGP.

+ Bộ định tuyến dùng BGF̂  chi quảng bá các tuyến nó thực sự 
dùng. Vì vậy khi một bộ định tuyén biên nhận được nhiều tuyến đến một 
đích Ihì nó sẽ chọn lấy một tuyến tốt nhất để thông báo vào Irong hệ AS 
cùa nó cũng như ra ngoài các bộ định tuyến BGP khác nối vào nó.

+ Thuộc tính đường AS: mỗi tuyến BGP chứa thông tin về các hệ 
AS đã qua. Nếu một bộ định tuyến BGP nhìn thấy AS cùa chính nó trong 
danh sách, nghĩa là bị lặp tuyến dưìnig thi nó sẽ bỏ qua tuyến đó.

+ Chính sách định tuyến (Routing Policy): ưu tiên hoặc bò qua các 
cập nhật từ các AS tương ứng.

+ BGP phiên bản 2 và 3 chỉ coi các mạng thuộc lớp (A, B, C). 
Ngược lại, BGP phiên bản 4 không quan tâm, đến các lớp địa chì, mồi 
mạng trong phần thông tin về tầng mạng có thể gửi tới NLRI (Netvvork 
Layer Reachability Inĩormation) cùa gói cập nhật chửa một sổ chi độ dài 
mặt nạ mạng. Siêu mạng (Supemet) hỗ trợ khả năng định tuyến liên vùng
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không phân lớp (CIDR Classless InterDomain Routing). cho phép giám 
thiểu kích thước bảng định tuyến bàng cách gộp các tuyến đến các mạng 
con (Subnet) thành một tuyến cho siêu mạng (Supemet).

+ Tuyến có trọng sổ vô cùng sẽ bị bỏ. Giá trị trọng sổ cho một lớp 
phái bằng nhau trong mọi bộ định tuyến chạy BGP trong một hệ thống AS.

+ Giao thức định tuyến trong hệ thống AS (IBGP với định tuyến 
trong hệ thống AS Intra AS Routing): bộ định tuyến dùng BGP chì chạy 
tương thích tốt với giao thức định tuyến IGP là OSPF. Khi hệ thống AS 
không dùng OSPF, Bay Network đưa ra giao thức định tuvến trong hệ 
thống AS (IBGP intra AS). Với khả năng này bộ định tuyến dùng BGP 
không quảng bá tuyến vào trong hệ thống AS mà các bộ định tuyến trong 
hệ thống AS sẽ dùng giao thức IBGP. Thông tin IBGP dùng kết hợp vói 
IGP để xác định bộ định tuyến dùng BGP cho các mạng bên ngoài.

RPC 1163 cùng RFC 1164 định nghĩa một tiêu chuẩn cho giao thức 
định tuyến liên AS cùa Internet. Chức năng chính cùa hệ thống thông báo 
BGP là đẻ trao đổi thông tin về các mạng có thể tới được với các hệ 
thống BGP khác. Thông tin này bao gồm đường dẫn đầy đủ của các As. 
BGP chạy trên giao thức giao vận tin cậy. Bất kỳ cơ chế xác thực nào 
được dùng cho giao thức giao vận đều có thê được dùng cho các cơ chế 
xác thực riêng của BGP. Cơ chế thông báo lồi (Notification) được dùng 
trong BGP để yêu cầu đóng liên kết. BGP dùng TCP như giao thức giao 
vận của nó. BGP dùng cổng TCP 179 để thiết lập các liên kết.

Hoạt động cùa BGP: hai hệ thống tạo mối liên kết TCP với nhau 
qua cổng 179. Chúng Irao đổi các thông điệp để xác nhận và mở các tham 
sổ liên kểt. Luồng dữ liệu khởi động liên kết là toàn bộ bàng định tuyến

BGP không đòi hòi làm tươi lại theo chu kỳ toàn bộ bảng định 
tuyến BGP. Bời vậy một thông báo BGP phải nhớ phiên bàn hiện thời 
cùa toàn bộ bảng định tuyến của tất cả các đích cho toàn bộ quá trình liên 
kết. Các thông điệp thông báo (Notiíìcation) được gửi trong trả lời khi có 
lồi, khi đó liên kết sẽ bị ngắt.

Các chặng đang thực hiện BGP không cần phải là các bộ định 
tuyến. Một chặng đang không định tuyến có thể trao đồi thông tin định 
tuyến với các bộ định tuyến qua giao thức định tuyến ngoài EGP hoặc 
.niột giao thức định tuyến trong RIP. Host không đang định tuyến đó có 
thể dùng BGP để trao đổi thông tin định tuyến với bộ định tuyến biên 
trong một hệ thống AS khác.
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c Âll HỎI TRẢC NGHIỆM:

1. Hãy chọn câu đúng nhất về phưưníí pháp kết nối liên mạng:
A. Phương pháp kết nối tại tầnu \ ật lý. bộ lặp (Repeater)
B. Phương pháp kết nổi tại tầntỉ liên kết dữ liệu, thiết bị sử dụng cầu 

(Bridac) và các bộ chuyền mạch (Svvitch)
c. Phương pháp kếl nối tầng mạnẹ. Thiết bị sử dụng bộ định tuyến 

(Rouler)
D. Kct nối liên mạng sử dụng các thiết bị như Modem, Modem cáp, 

Router.

2. Mạnạ ISDN có những đặc điếm nào sau dây:
A. Là một mạng da dịch vụ
B. ISDN có hệ thống liên kết số 7 và các node chuyển mạch thông minh 
c. Kiến trúc ISDN tương thích với mô hình OSI
D. rất cá khấng định trên.

3. Các phần từ cơ bán cùa mạng ISDN:
A. rtìl là các thiết bị đầu cuối có các thuộc tính ISDN
B. TE2 là các thiết bị đầu cuối không có tính năng ISDN
c. NTl (Network Teưnination 1 - Kết cuối mạng 1) thực hiện các 

chức năng thuộc tầng vật lý
D. NT2 (Netvvork Termination 2 - Kết cuối mạng 2) là một thiết bị 

thông minh, thực hiện các chức năng đến tầng mạng 
1'. Tất cà đều đủng.

4. Các loại kênh trong mạng ISDN:
A. Kênh D: Dùng để truyền liên kết giữa người sử dụng và mạng
B. Kênh B: Dùng để truyền dừ liệu
C'. Kênh ỉ ỉ cung cấp các dịch vụ tốc dộ cao và ghép các luồng thông

tin ớ tốc độ thấp hơn. có 4 loại kênh I ỉ
D. Các loại đưòmg ảo và kênh ào.

5. Giao diện ISDN:
A. Giao diện BRI (Basic Rate Interface)
B. Giao diện PRI (Primar>' Rate Interface)
c. Giao diện giữa các tầng, cuna cấp các điểm truy nhập dịch vụ.
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6. Hoạt động trong tầng liên kết dữ liệu của ISDN:
A. Giao thức LAP-D
B. Giao thức HDLC
c. Giao thức LAP-B và LAP - F 
D. Giao thức LAP-D và LAP - F.

7. Đặc tính kỹ thuật mạng của X.25
A. X.25 định nghĩa chuẩn giao diện giữa DTE và DCE
B. Cung cấp các lựa chọn cho chuyển mạch ảo hoặc cố định X.25
c. Cung cấp các dịch vụ có độ tin cậy cao từ node tới node (toàn trình)
D. Tốc độ tối đa 64kbiưs
E. Tất cả đều đữig.

8. Trên cáp sợi quang, các tốc độ điển hình của B-ISDN là:
A.SlMbiưs B. 155Mbiưs
C.312Mbiưs D.622Mbiưs.

9. Mạng X.25 không hấp dẫn, vì:
A. Tốc độ thấp, không thích hợp các dịch vụ yêu cầu tốc độ cao. Các 

dịch vụ LAN trong môi trường WAN
B. Không phù hợp trong môi trường truyền dẫn quang 
c . Tất cả khẳng định trên đều đúng.

10. Hoạt động trong tầng liên kết dữ liệu của X.25, cỏ:
A. Giao thức LAP-B
B. Giao thức HDLC
c . Giao thức LAP-B và LAP - F
D. Giao thức LAP-D và LAP - F.

11. Đặc trưng cơ bản của Frame Relay:
A. Không cần duy tìì bảng trạng ứiái, không xử lý các gỏi tin điếu khiến
B. Loại bỏ các quá trình trình xử lý ở tầng mạng
c . Không điều khiển lưu lượng và điều khiển lồi theo từng chặng 

(Hop-by-Hop Control)
D. Khung dữ liệu (Frame) có kích thước thay đổi
E. Các trường hợp trên đều đủng.
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12. Hoạt động trong tầng Datalink Frame Relay, có:
A. Cìiao thức LAP- F
B. Giao thức HDLC
c. Giao thức LAP-B và LAP - F 
D. Giao thức LAP-D và LAP - F.

13. Đặc trưng cơ bản của SMDS:
A. SMDS là một dich vụ, không phải một công nghệ
B. SMDS dịch vụ chuyển mạch gói không liên kết
c . SDMS hồ trợ tính bảo mật. cho phép dùng các mạng công cộng, 

chia sẻ một mạng riêng như mạng xương sống 
D. Tất cả phát biểu trên đều đúng.

14. Những khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Công nehệ ATM eần aiốnu với cỏnu nuhộ chuvền tiếp khuna.
B. Khung dừ liệu của Hrame Rclay có kich thước tha> dối. cúa A 1M 

cố định
c. Tổc độ truvèn tổi da 2\'lbit/s tronu l'rame Relav. của ATM có thể 

đạt 155Mbiưs hoặc 622Mbiưs.

15. Những thực thể nào dưới đây là giao thức cùa WAN:
A. Chuyển tiếp khung B. SLIP
c. IEEE 802.6 D. X.25.

16. Các giao thức nào thường được sử dụng với IEEE 802.2:
A. IEEE 802.3 B. IEEE 802.5
c . IEEE 802.6 D. Tất cả đều đủng.

17. Nêu đặc tính chủ yếu để phân biệt một tế bào và một gói tin:
A. Các tế bào nhỏ hơn một gói tin
B. Các tế bào không có địa chi vật lý 
c . Các tế bào có độ dài cổ định
D. Các gói tin không thể truyền.

18. Giao thức nào được sừ dụng trên cáp sợi quang;
A. Chuyển tiếp khung B. FDDI
c. SONET D. X.25.
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19. Các chuẩn nào sừ dụng kv thuật truy nhập đưcmg truyền bằna thè bài:
A. IHHE 802.4 B. IKEE 802.6
c . Chuvén tiếp khung D. FDDI.

20. Giao thức nào phù hợp nhất cho việc giao vận dừ liệu về mặt thừi gian:
A. X.25 B. Chuyển tiếp khung
c. I1:í :E 802.5 D. ATM.

21. Hãy chọn lừ/cụm từ tưong ứng đề hoàn thiện khẳng định sau: Các 
giao thức tầng mạng X.25 đảm báo trao đổi thông tin có tỳ lệ lỗi thấp, 
với xác suất lớn các gói tin được gửi tới đích không có loi và đúng thứ 
tự. Công nghệ.... rất cần thiết đối với các đường truyền có độ tin cậy 
không cao.
A. Chuyển mạch gói B. X.25
c. Chuyền tiếp khung D. ATM.

22. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khầng định sau: Các
giao thức mạng chuyển mạch gói X.25 đặc tá các thù tục quàn lý liai 
lượng, quán lý tẳc nghẽn và xử lý lỗi, đám bảo tính thổng nhất, loàn 
vẹn thông tin trên đưòmg truyền đã trở nên phức tạp, cồng kềnh, làm 
giảm..... trong mạng truyền dẫn quang.
A. Thông lượng B. Tắc nghẽn
c. Tốc độ trao đồi thông tin D. Quá trình xử lý lồi.

23. Hãy chọn từ/cụm từ tưcmg ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Các
node mạng giao tiếp với thiết bị đầu cuối qua giao diện UNI và thiết
bị chuyển mạch ATM giao tiếp với những thicl bị khác qua giao 
diện.........

A. NNÍ B. ƯNl
c. PAD D. Bộ định tuyến.

24. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng đề hoàn thiện khẳng định sau: Kênh 
áo và đưÒTig dẫn ảo có thể nhận diện qua các trường VCl và VIM 
trong lỉeader cùa A1'M trone một đưcmg dẫn ảo có thể có nhiều 
kênh ào và kênh áo trong các đưcmg dẫn ảo khác nhau có Ihể có 
cùng một VCI. Do đó một.... hoàn loàn có thể xác định bỡi sự kết 
hợp giữa VPI và VCl.

A. Kênh áo B. Đường dần áo
c. Gói tin D. Liên kết logic.
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CÂlí HỞI VÀ BÀI TẬP

1. Hãy trình bày mạng tích hợp da dịch vụ số ISDN (Integratcd Service 
Digital Nelvvork), khái niệm, nuuyên 1\' chung cũa ISDN.

2. Hãy trình bày các dịch vụ ISDN; dịch vụ tài tin, dịch vụ viễn thông, 
các dịch vụ bỗ sung.

3. I ỉãy trình bày các phần lử cơ bàn cùa mạng ISDN.

4. Hãy trình bày các loại kênh trong mạng ISDN: kênh D, kênh B, kênh H.

5. Hày irình bày giao diện ISDN, giao diện BRI (Basic Rate Intertace), 
giao diện FRI (Primary Rate Intertace).

6.1 ỉãy trình bày địa chi cùa mạng ISDN và cấu trúc địa chi trong ISDN.

7. Hãy trình bày chức năng các tầng trong kiến trúc ISDN: tầng vật lý, 
tầng 2 và tầng 3.

8. Hãy trình bàv mạng băng rộnu B-ISDN (liroadband ISDN).

9. Hãy trình bày đặc điểm cùa dịch vụ B-ISDN.

10. Hãy trình bày nền táng kỳ thuật cua lì-ISDN.

11. Mày Irình bày cấu trúc chức năng cùa B-ISDN.

12. So sánh ISDN và B-ISDN.

13. Ilãv trình bày mạng chuyển mạch gói X.25.

14. Hãy trình bày giao thức X.25; tầng vậl lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng 
mạng.

15. Hãy trình bày hoạt động cùa giao thức X.25.

16. Hãy Irình bày mạng chuyến liếp khunu.

17. Hãy Irình bày cấu hình tống quát mạna chuyên ticp khung.

18. So sánh Frame Relay với X.25: tầng vậi lý. tầng liên kếu tầng mạng.

19. Mạng chuyến tiếp khung được thiết kế loại bó những hạn chế nào 
trong các mạna X.25?

20. Vì sao Ihời gian xừ lý irong mạna chuvến tiếp khung ít hơn nhiều so 
với X.25?
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21. So sánh mạng chuyển tiếp khung và mô hình OSI: tầng vật lý, tầng 
liên kết và tầng mạng.

22. Trình bày giao thức LAP-F, LAP-D.

23. Hãy trình bày điều khiển quản lý lưu lượng.

24. Hãy trình bày khái niệm CIR.

25. Hãy trình bày các dịch vụ của mạng chuyển tiếp khung.

26. Hãy trình bày SMDS (Svvitched Mullimegabit Data Service).

27. So sánh SMDS với các công nghệ ATM và chuyển tiếp khung.

28. Hãy trình bày phương thức truyền dẫn không đồng bộ ATM.

29. Hãy trình bày kiến trúc phân tầng ATM: các mặt bàng quản lý, vai 
trò và chức năng.

30. Hãy trình bày khuôn dạng tế bào ATM.

31. Hãy trình bày UNI-Fortĩiat Header: khuôn dạng giao diện người sử 
dụng và mạng.

32. Hãy trình bày NNl-Format Header: khuôn dạng giao diện mạng và mạng.

33. Hãy trình bày các loại tế bào.

34. Hây trình bày liên kết ảo (Virtual Connections).

35. So sánh ATM với các dịch vụ và kỹ thuật khác.

36. So sánh ATM với chuyển tiếp khung.

37. So sánh ATM và SONET.

38. So sánh ATM và Ethernet Gigabit.
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