
ChỈỊơiỉg
«  INTERNET

Nội dung của chương sẽ giới thiệu tổng quát về các khái niệm 
Internet và kiến trúc mô hình TCP/IP. Các giao thức cơ bản trong các 
tầng. Trình bày các hạn chế của IPv4 và sự cần thiết ra đời giao thức 
IPv6, những đặc trưng cơ bản và những vẩn đề về bảo mật và chất lượng 
dịch vụ của IPv6, bao gồm:

• Giới thiệu mô hình kiến trúc TCP/IP
• Một số giao thức cơ bàn cùa bộ giao thức TCP/IP
• Một số hạn chế của giao thức IPv4 và nguyên nhân ra đời IPv6
• Các lớp địa chì IPv6
• Một số vấn đề bảo mật và chất lượng dịch vụ trong IPv6.

5.1 NGUÒN GỐC VÀ QUẢ TRÌNH PHÁT TRIẺN CỦA INTERNET

Internet được phát minh từ “Cục Nghiên cứu các dự án Quốc phòng 
hiện đại (ARPA)”, là một cơ quan cùa Bộ quốc phòng Mỹ DoD 
(Department of Deíence). Năm 1969, ARPA triển khai một mạng chuyển 
mạch gói gồm 4 node gọi là ARPANET (Advanced Research Project 
Agency Netvvork). Trong quân sự, DoD muon bảo đảm truyền sổ liệu tin 
cậy ngay cả khi các phần của mạng đã bị phá huỷ. Giao thức tầng vận 
chuyển ban đầu (tầng 4 cùa mô hình OSI) được gọi là giao thức điều 
khiển mạng NCP (Network Conlrol Protocol). về sau kích thước mạng 
được mở rộng, các kết nối không chắc chắn tới mạng đã thúc đẩy việc 
triển khai một lớp mới, lớp mạng và giao thức lớp này được gọi là giao 
thức điều khiển truyền (TCP- Transmision Control Protocol) và giao thúc 
Internet (IP-Intemet Protocol).

TCP/IP thực chất là chồng giao thức cùng hoạt động cung cấp các 
phương tiện truyền thông liên mạng. Năm 1981, mô hình TCP/IP phiên 
bàn 4 (IPv4) được hoàn thành và sừ dụng phổ biến trên máy tính sừ dụng
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hệ điều hành Unix và trở thành một trong những giao thức cơ bàn cùa hệ 
điều hành Windows 9x. Nâm 1994, một phiên bản mới của TCP/ỈP là 
IPv6 được hình thành trên cơ sờ cải tiến những hạn chế cùa IPv4.

Mạng Internet là mạne cùa các máy tính toàn cầu kết nối lại với 
nhau và hoạt động tmyền ihông tuân theo bộ các giao thức '1 C'P/IP. Nói 
cách khác, mạng Internet là mạng cùa các mạng kểt nổi với nhau và hoạt 
động tuân Iheo giao thức TCP/IP. Như vậy, mạng Internet là mạng diộn 
rộng (WAN), bao gồm hàng nghìn các mạng máy tính trải rộng khấp thế 
giới, giúp cho hàng triệu người sừ dụng trên trái đất có thể thône tin. trao 
đổi với nhau. Ngoài ra nó là những nguồn tài neuyên vô giá cho các nhà 
nghiên cứu, các nhà giáo dục, các quan chức chính phù... Internet đã trở 
thành một công cụ thiết yếu cho mọi hoạt động của con người.

5.2 MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TCP/IP

5.2.1 Chức năng các tầng TCP/IP
Mô hinh TCP/IP Mô hinh OSI

Process
Application

Layer
ứng dụng

ứng dụng Application

Trình bày Presentation

Phiên Session
Host to Host Giao vận Giao vận Transport
Internet Layer Mạng Mạng Netvvork

Network 
Access Layer

Truy cập 
mạng

Liên kết dữ liệu Data Link

Vật lý Physical

Hình 5. ỉ: Tương quan mô hình OSI và mô hình TCP/IP

1. Tầng ứng dụng (Process/Application Layer): ửng với các tầng 
phiên (Session), giao vận (Presentation) và ứng dụng (Aplication) trong 
mô hình OSI. Tầng ứng dụng hỗ trợ các ứng dụng cho các giao thức tầng 
Host to Host. Cung cấp giao diện cho người sử dụng mô hình TCP/IP. 
Các giao thức ứng dụng gồm TELNET (truy nhập từ xa), FTP (truyền 
tệp), SMTP (thư điện từ), HTTP (Dịch vụ Web)...

2. Tầng giao vận (Host to Host): ứng với tầng vận chuyển 
(Transport layer) trong mô hình OSI, giao thức Host to Host thực hiện 
những kết nối giữa hai máy chủ trên mạng bàng 2 giao thức: giao thức



điều khiến trao đối dừ liệu TCP ('I ransmission Control Protocol) và giao 
thức dừ liệu naười sữ dụng UỈ)1‘ (l 'ser Datagram Protocol). Giao thức 
r c i‘ là aiao thức kết nối hướne liên kốl (Connection - Oriented) chịu 
trách nhiệm đảm báo tính chính xác và dộ tin cậv cao trong việc trao đổi 
dữ liệu RÌừa các thành phần cùa mạna. tính đồng thời và kết nổi song 
công (Full Duplex). Khải niệm tin độ cậy cao nghĩa là TCP kiểm soát lồi 
bàng cách truyền lại các gói tin bị lỗi. Giao thức TCP cĩme hồ trợ những 
kếl nối đồng thời. Nhiều kết nối 1CP có thề được thiết lập tại một máv 
chù và dừ liệu có thê được truyền di một cách đồna thời và độc lập với 
nhau trên các kết nối khác nhau. TCP cung cấp kết nổi song công, dừ liệu 
cỏ thể được trao đổi trên một két nối đcm theo 2 chiều. Giao thức UDP 
thưòrne được sử dụng cho những ứng dụne không đòi hói độ tin cậy cao, 
nhưng tốc độ nhanh và có dung lượng lớn.

3. Tầng Internet (Internet Layer): ưng với tầng mạng (Network 
laycr) Irong mô hình OSI, tầng mạng cung cấp một địa chi logic cho giao 
diện vật lý mạng. Giao thức thực hiện cùa tầng mạng trong mô hình DoD 
là giao thức IP kết nổi không liên kết. là hạt nhân hoạt động cùa Internet. 
Cùng với các giao thức định tuyến RIP, OSPF, BGP, tầng mạng IP cho 
phép kết nối một cách mềm dẻo và linh hoạt các loại mạng "vật lý" khác 
nhau như: Hthemet, Token Ring, X.25... Ngoài ra tầng này còn hồ trợ các 
ánh xạ giữa địa chi vật lý (MAC) do tầng truy nhập mạng cung cấp với 
địa chì logic bằng các giao thức phân giải địa chi ARP (Address 
Resolution Protocol) và phân giải địa chi đảo RARP (Reverse Address 
Resolution Protocol). Các vấn đề có liên quan đến chuẩn đoán lỗi và các 
tình huống bất thường liên quan đến IP được giao thức ICMP (Internet 
Control Message Protocol) thống kê và báo cáo. Tầng trên sừ dụng các 
dịch vụ do tầng liên mạng cung cấp. Ngoài giao thức IP, tầng này còn có 
các giao thức ARP, RARP,ICMP. .

4. Tầng truy nhập mạng (Nenvork Access Layer); Tương ứng với 
tầng vật lý và liên kết dữ liệu trong mô hình OSI, tầng truy nhập mạng 
cung cấp các phương tiện kết nổi vật lý cáp, bộ chuyển đổi (Transceiver), 
Card mạng, giao thức kết nối. giao thức truy nhập đường truyền như 
C'SMA/CD. Token Ring, Token Bus...). Cung cấp các dịch vụ cho tầng 
Internet, phân đoạn dữ liệu thành các khung.
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Mỏ hỉnh OSI Mô hình kiến trúc TCP/ỈP
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Hình 5.2: Mô hình OSỈ và mô hình kiến trúc cùa TCP/IP

5.2.2 Quá trình đóng gói dữ liệu (Encapsulation)
Cùng như mô hình OSI, trong mô hình kiến trúc TCP/IP mồi tầng 

có một cấu trúc dữ liệu riêng, độc lập với cấu trúc dữ liệu được dùng ờ 
tầng trên hay tầng dưới kề nó. Khi dữ liệu đuợc truyền từ tầng ứng dụng 
cho đến tầng vật lý, qua mỗi tầng được thêm phần thông tin điều khiển 
(Header) đặt trước phần dữ liệu được truyền, đảm bào cho việc truyền dữ 
liệu chính xác. Việc thêm Header vào đầu các gói tin khi đi qua mồi tầng 
trong quá trình truyền dữ liệu được gọi là Encapsulation. Quá trình nhận 
dữ liệu sẽ diễn ra theo chiều ngược lại, khi qua mồi lầng, các gói tin sẽ 
tách thông tin điều khiển ứiuộc nó trước khi chuyển dữ liệu lên tầng trên.

Ví dụ, với mạng Ethernet ở tầng liên kết dữ liệu, quá trình chuyển 
một gói dữ liệu diễn ra như sau; Khi gửi một gói dữ liệu IP cho mức 
Ethernet, IP chuyển cho mức liên kết dữ liệu các tham số như địa chi 
Ethernet đích, kiểu khung Ethernet (chì dừ liệu mà Ethernet đang mang 
là của IP) và cuối cùng là sổ thử tự gói IP. Tầng liên kết số liệu đặt địa 
chi Ethernet nguồn là địa chỉ kết nối mạng của nó và tính toán giá trị 
Checksum. Trường (type) chi ra kiểu khung là 0x0800 đối với dữ liệu IP. 
Mức liên kết dừ liệu sẽ chuyển khung dữ liệu theo thuật toán truy nhập 
Ethernet.
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Hình 5.3: Quả trình đóng gói dừ liệu (Encapsulation)

5.2.3 Quá trình phân mảnh dữ liệu (Pragment)
Trong quá trình truyền dừ liệu, dữ liệu có thể được truyền đi qua 

nhiều mạng khác nhau, kích thước cho phép cũng khác nhau. Kích thước 
lớn nhất của gói dữ liệu cho phép lưu chuyển trong mạng gọi là đơn vị 
truyền cực đại MTƯ (Maximum Transmission Unit). Trong quá trình 
đóng gói Encapsulation, nếu kích thước của một gói lớn hơn kích thước 
cho phép, tự động chia thành nhiều gói nhỏ và thêm thông tin điều khiển 
vào mỗi gói. Nếu một mạng nhận dừ liệu từ một mạng khác, kích thước 
gói dữ liệu lớn hơn MTƯ của nó, dừ liệu sẽ được phân mảnh ra thành gói 
nhò hom để chuyển tiếp. Quá trình này gọi là quá trình phân mảnh dữ liệu 
Fragment. Để xác định Pragment thuộc vào gói dữ liệu nào cần ứiêm 
Indentiĩication và thứ tự để khi nhận có thể hợp nhất các Pragment thành 
gỏi tin ban đầu.

Một gói dữ liệu IP có độ dài tối đa 65.536byte, trong khi hầu hết 
các tầng liên kết dữ liệu chi hỗ trợ các khung dữ liệu nhò hơn độ lớn tối 
đa của gói dừ liệu ĨP nhiều lần (ví dụ một khung dữ liệu Ethernet là 
l.SOObyte). Vì vậy cần thiết phải có cơ chế phân mảnh khi phát và hợp 
nhất khi thu đối với các gói dừ liệu IP.

Độ dài tối đa của một gói dừ liệu liên kết là MTU. Khi cần chuyển 
một gói dữ liệu IP có độ dài lớn hơn MTU của một mạng cụ thể, cần phải
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chia gói số liệu IP đó thành những gói IP nhỏ hon để độ dài cùa nó nhỏ 
hơn hoặc bàng MTU gọi chung là mảnh (Pragment). Trong phần tiêu đề 
cùa gói dừ liệu IP có thông tin về phân mảnh và xác định các mành có 
quan hệ phụ thuộc để hợp thành sau này.

Original IP Packet 1. Pragment 2. Pragment

04 05 00

1 1 1 1
05 06

2000

0 0 0

Checksum

128.82.23.12

192.12.2.5

Data
1.980byte

04 05 00 1500

1 1 1 1 1 0 0 0

05 06 Checksum

128.82.23.12

192.12.2.5

Data
1.480byte

04 05 00 520

1 1 1 1 0 1 0 0 0

05 06 Checksum

128.82.23.12

192.12.2 5

Data
ôOObyte

Hình 5.4: Nguyên tắc phán mảnh gỏi dữ liệu

Ethernet chi hồ trợ các khung có độ dài tối đa là 1 .SOObyte. Nếu 
truyền một gói dữ liệu IP gồm 2.000byte qua Ethernet, phải chia thành 
hai gói nhò hom, mỗi gói không quá giới hạn MTƯ của Ethernet.

IP dùng cờ MF (3bit thấp của trường Flags trong phần đầu cùa gỏi 
IP) và trưcmg Plagment Offset cùa gói IP (đã bị phân đoạn) để định danh 
gói IP đó là một phân đoạn và vị trí của phân đoạn này trong gói IP gốc. 
Các gói cùng trong chuỗi phân mảnh đều có trường này giống nhau. Cờ 
MF bằng 1 nếu là gói đầu của chuỗi phân mảnh và 0 nếu là gói cuối cùa 
gỏi đã được phân mảnh.

Quá trình hợp nhất diễn ra ngược lại với quá trình phân mảnh. Khi 
IP nhận được một gói phân mảnh, nó giữ phân mảnh đỏ trong vùng đệm, 
cho đến khi nhận được hết các gói IP trong chuồi phân mảnh có cùng 
trường định danh. Khi phân mảnh đầu tiên được nhận, IP khởi động một 
bộ đếm thời gian (giá trị ngầm định là 15s). IP phải nhận hết các phân 
mảnh kế tiếp trước khi đồng hồ tắt. Nấu không IP phải huỷ tất cả các 
phân mảnh trong hàng đợi hiện thời có cùng trưòmg định danh.

Khi IP nhận được hết các phân mảnh, nó thực hiện hợp nhất các gói 
phân mảnh thành các gói IP gốc và sau đó xử lý nó như một gói IP bình 
thường. IP thường chi thực hiện hợp nhất các gói tại hệ thống đích của gói.



Ọuá trình phân mánh làm tănạ thời aian xừ lý (phân mảnh và hợp 
nhất), làm giám tính năne cùa mạng và ánh hưởng đến tổc độ trao đổi dữ 
liệu trorm mạng. Hậu quá cùa nó là các eói bị phân mảnh sẽ đển đích 
chậm hưn so với các gói khône bị phàn mảnh. Mặt khác, vì IP là một 
giao thức không liên kết. độ tin cậv không cao, khi một gói dừ liệu bị 
phân mảnh bị mất thì tất cả các mánh còn lại sẽ phải truyền lại. Vì vậy 
phần lớn các ứng dụng có gắne tránh không sử dụng kỹ thuật phân mảnh 
và gừi các gói dừ liệu lớn nhất mà không bị phân mảnh, giá trị này là 
Path MTU.

5.3 CÁC GIAO THỨC c ơ  BẢN CỦA BỘ GIAO THỬC TCP/IP

5.3.1 Giao thức gói tin ngưòi sử dụng UDP 

í. Vai trò và chức năng của ƯDP
Giao thức gói tin người sử dụng (UDP - User Datagram Prolocol) là 

giao thức không liên kết, nghĩa là các gói tin luôn luôn đi theo các đường 
thuận lợi nhất để qua mạng, được sử dụng thay thế cho TCP trên IP theo 
yêu cầu cùa ứng dụng. Khác với TCP, nó không có cơ chế xác nhận 
ACK(ACKnowledgment), cũng như không đảm bảo việc chuyển giao 
các gói dừ liệu đến đích và theo đúng thứ tự, không thực hiện việc loại 
bỏ các gói tin trùng lặp.

UDP được định nghĩa trong RFC 768, cung cấp một chế độ truyền 
bán song công (Haft Duplex) áp dụng cho các tiến trình không yêu cầu 
về dộ tin cậy cao. UDP không quan tâm đến luồng dữ liệu nhận được và 
sự thích nghi cùa đoạn dữ liệu (Datagram) đối với lớp IP. ƯDP cung cấp 
cơ chế gán và quản lý các số hiệu cổng (Port) để định danh duy nhất cho 
các ứng dụng chạy trên một trạm cùa mạng, neoài ra nó còn có chức 
năng dồn kênh từ các nguồn dừ liệu khác nhau...

2. Ghép kênh UDP
UDP nhận dữ liệu từ tầng ứng dụng, định dạng UDP Header và 

chuyển xuống tầng IP để phát đi trong mạng. Ngược lại, UDP nhận dừ 
liệu từ tầng IP, căn cứ vào số hiệu cổng (Port) được gán ờ tiêu đề UDP 
Header để chuyển phần dữ liệu cho các ứng dụng tương ứng 
(Demultiplexing). Có 3 loại số hiệu cổng: cổng chuẩn (Assigned), cổng 
được đăng ký và cổng động. Vi trường số hiệu cổng trong UDP là 16bit, 
nên có tổng cộng 65.535 cổng, được đánh sổ từ 0 đến 65.535. Theo quy
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ước các cổng có số hiệu từ 0 đến 1.023 là các cổng được dùng để truy 
nhập tới các dịch vụ chuẩn, ví dụ: Port 20 là cổng chuẩn của dịch vụ 
truyền tệp (FTP), số hiệu Port 23 là của dịch vụ truy nhập từ xa 
TELNET, Port 25 là cổng của dịch vụ thư điện tử SMTP. Các số hiệu 
còn lại thuộc cổng được đăng ký hoặc để cấp phát động.

Một số hiệu cổng kết hợp với địa chỉ IP của một trạm sẽ tạo ra một 
địa chi Socket. Địa chi này là định dạng duy nhất trong liên mạng. Dịch 
vụ ƯDP sẽ được cung cấp khi xuất hiện một liên kết giữa hai Socket. 
Trong liên mạng một Server có thể thiết lập liên kết với nhiều Client 
ichác nhau và khi đó dịch vụ tương ứng với địa chỉ Socket cùa Server có 
thể được truy nhập bởi tất cả Client. Ví dụ ở hình 5.5 cho thấy một liên 
kết giữa Client với địa chi Socket (128.36.1.24, 3358) và một Server với 
địa chi Socket (130.42.88.22, 21).

Client 
Socket Address

Server 
Socket Address

Netvvork Address Netvvork Address
128.36.1.24 130.42.88.22

Port Connection FTP Port
33581 1

Hình 5.5: Liên kết giữa Client và Server bằng địa chi Socket

3. Cấu trúc gói tin UDP
Tiêu đề của gói tin UDP chỉ có 4 trường cấu trúc đơn giản, trễ ít hom.

Do chì có 4 trưòmg (8byte) trong phần tiêu đề nên cấu trúc của 
UDP đơn giản hơn Header của TCP (40byte), vì vậy ít trễ hơn.

Source Port Destination Port
Message Length Checksum

Data

Hình 5.6: cấu trúc gói tin UDP

+ Số hiệu cổng nguồn (Source Port): Có độ dài 16bit, là số hiệu 
cổng chuẩn tưcmg ứng với giao thức ứng dụng đã tạo ra bản tin số liệu. 
Trường này là tuỳ chọn, nếu không sử dụng thì nó chứa các số 0.



+ Số hiệu cổng đích (Destination Port): Có độ dài lóbit, là số hệu 
công chuấn tương ứng với giao thức ứng dụng đã tạo ra bản tin sổ liệu.

+ Độ dài (Length): Trường này có độ dài 16bit tương ứng với độ 
dài của gói tin ƯDP. Độ dài tối thiểu cùa gói tin UDP là 8byte.

+ Checksum: Trường tuv chọn 16bit, chứa thông tin kiểm tra tổng 
cùa gói tin. Checksum bao gồm các trường địa chi nguồn, địa chi đích và 
trường giao thức trong phần mào đầu của IP (kết hợp tiêu đề UDP và tiêu 
đề IP được gọi là Header già UDP). Nếu trường Checksum không sử 
dụng thì chúng được điền vào các con sổ 0.

+ Thông tin người sử dụng (User Data): Trường này chứa dữ liệu 
người sử dụng được tạo ra bởi giao thức ứng dụng như SMTP hay POP3 
cho E-mail.

4. Các giao thức sử dụng UDP
Các giao thức ứng dụng UDP bao gồm các giao thức: truyền tệp 

(file) có t 'ih  không quan trọng TFTP (Trivial File Transfer Protocol), 
NFS (Network File System), SNMP (Simple Netvvork Management 
Protocol), BOOTP (Bootrap Protocol), dịch vụ tên miền (DNS) và đặc 
biệt VoIP.

Giao thức SNMP là giao thức quàn lý mạng phổ biến nhất hiện nay, 
có khả năng tương thích cao. SNMP cung cấp cơ sở thông tin quản trị 
MIB (Management Iníomiation Base) và hồ trợ quản lý và giảm sát thực 
thể (Agent).

VoIP ứng dụng ƯDP; Kỹ thuật thoại qua IP (VoIP; Voice over IP) 
được thừa kế từ kỹ thuật giao vận IP. Các mạng IP sử dụng hai loại giao 
thức định tuyến: định tuyến véc-lơ khoáng cách và định tuyến trạng thái 
liên kết. Hệ thống đảm bào tính năng thời gian thực, tốc độ truyền cao, 
các gỏi thoại không có trễ quá mức và độ tin cậy cao. Tuy nhiên VoIP 
xuất hiện hiện tượng trượt pha (Jitter) - sự lệch pha có chu kỳ (Unit 
Interval). Trong mạng VoIP, TCP được sừ dụng để thiết lập cuộc gọi, 
không sừ dụng để tniyền thoại, vì trong mạng VoIP độ tin cậy không 
quan trọng bàng thời gian trễ.

Giao thức UDP là giao thức không kết nối, đơn giản, thường sử 
dụng kết hợp với các giao thức khác, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu 
xừ lý nhanh. SNMP và VoIP ứng dụng giao thức ƯDP.
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5.3.2 Giao thức điều khiển truyền TCP

1. Vai trỏ và chức năng cùa TCP
Giao thức điều khiển truyền TCP (Transmission Control Protocol) 

là một giao thức hướng liên kết, tức là trước khi các gói dừ liệu được gừi 
đi từ thực thể TCP phát đến thực thể TCP thu, chúng phải thương lượng 
để thiết lập một liên kết logic tạm thời, tồn tại trong quá trình truyền sổ 
liệu. Cũng như các giao thức ở tầng giao vận, TCP nhận thông tin từ tầng 
trên, chia dừ liệu thành nhiều gói nhò theo độ dài quy định và chuyển 
giao các gói tin đến giao thức tầng mạng (Tầng IP) để truyền và định 
tuyến. Bộ xử lý TCP xác nhận từng gói, nếu không có xác nhận, các gói 
dừ liệu sẽ phải tniyền lại. Thực thể TCP bên nhận sẽ khôi phục lại thông 
tin ban đầu dựa trên thứ tự gói và chuyển dừ liệu lên tầng trên.

ir;ĩi
.. r

Gửi

ưng dụng

Kết nối TCP toàn trinh

ứng dụng

Trình bày Trinh bày

Phiên Phiên

TCP Độ định tuyến Bộ định tuyến TCP

IP ÍP IP IP

Liên kết dữ liệu Liên kết dữ liệu Liên kết dữ !iệu Liên kết dữ liệu

Vật lý Vật lý Vât lý Vật ly

Hình 5.7: TCP cung cấp kết nối toàn trình

TCP cung cấp khả năng truyền dữ liệu một cách an toàn giữa các 
thực thể trong liên mạng. Cung cấp các chức năng kiểm tra tính chính xác 
của dữ liệu khi đến đích và truyền lại dừ liệu khi có lồi xảy ra. TCP cung 
cấp các chức năng chính sau:

+ Thiết lập, duy trì, giải phóng liên kết giữa hai thực thể TCP.

+ Phân phát gói tin một cách tin cậy.



+ Tạo số thứ tự (Sequencing) các gói dừ liệu.
+ Điều khiển lồi.
Cung cấp khả năng đa kết nối cho các quá trình khác nhau giữa 

thực thể nguồn và thực thể đích thông qua việc sừ dụng số hiệu cổng.
Truyền dừ liệu theo chế độ sona công (Full-Duplex).

2. TCP có những đặc điểm sau
- Hai thực thể muốn trao đổi thône đổi thông tin với nhau phải trao 

đổi, hội thoại với nhau về các tham số liên kết. Hội thoại, đàm phán 
nhằm ngăn chặn sự tràn ngập và mấl dữ liệu trong khi truyền.

- Trong quá trình truyền dừ liệu, hệ thống nhận phải gừi thông điệp 
xác nhận cho hệ thống phát biết rằng nó đã nhận đúng gói dữ liệu.

- Các gói tin Datagram IP có thể đến đích không đúng theo như thứ 
tự ban đầu bên phát, vì các gói tin lưu chuyển độc lập trên nhiều tuyến 
khác nhau hướng đích. Vì vậy thứ tự đúng của các gói tin phải được đảm 
bảo sắp xếp, khôi phục lải tại TCP nhận.

- Hệ thống chi truyền lại gỏi tin bị lỗi, không loại bò toàn bộ dòng 
dữ liệu.

- Khi phát hiện gói tin bị lồi, TCP phát chỉ phát lại những gói tin bị 
lỗi nhằm tránh loại bỏ toàn bộ dòng dữ liệu.

3. Cấu trúc gói tin TCP
Đơn vị dữ liệu sử dụng trong giao thức TCP được gọi là Segment 

(phân đoạn). Khuôn dạng và nội dung cùa gói lin TCP được biểu diễn 
trong hình 5.7.

Có thể nhận thấy rằng tiêu đề cùa TCP chứa một số thông tin tương 
tự như trong Header của ƯDP. Tức là 4byte đầu tiên của tiêu đề UDP qui 
định sổ hiệu cổng nguồn và số hiệu cổng đích. Như vậy, cũng như UDP, 
TCP sử dụng sổ hiệu cổng để phân biệt và phân phát dữ liệu đến đúng 
các ứng dụng tầng trên. Ngoài ra tiêu đề của TCP còn có một sổ thông tin 
điều khiển nhằm đảm bào độ tin cậy truyền dữ liệu từ Host đến Host. Sự 
đàm bảo này thể hiện qua các trường sau:

- Cổng nguồn (Source Port): Độ dài 16bit, chứa số hiệu cổng chuẩn 
tương ứng với giao thức ứng dụng trên hệ thống phát. Trường này là tuỳ 
chọn, nếu không sừ dụng lấp đầv bàng giá trị 0.
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- Cống đích (Destinatìon Port): Độ dài 16bit, chứa sổ hiệu cổng 
chuẩn của trạm đích, số hiệu này là địa chi thâm nhập dịch vụ tầng vận 
chuyển (T ISAP Address) cho biết dịch vụ mà TCP cung cấp là dịch vụ gì.

- Sequence Number (32bit): Trường này chứa số hiệu của byte đầu 
tiên của Segment phát đi. Nếu bit SYN được thiết lập thì Sequence 
Number là số hiệu tuần tự khởi đầu (ISN) và byte dữ liệu đầu tiên là 
ISN+1. Tham số này có vai trò như tham số N(S) trong HDLC.

- ACKnowỉegment Number (32bit): số thú tự của byte dữ liệu tiếp 
theo Host nhận. Nghĩa là nó xác nhận đã nhận các gói tin với giá trị 
Checksum hợp lệ. Quản lý được yêu cầu này được gọi là PAR (Positive 
ACKnovvledgement with Retransmission). Như vậy nếu hệ thống phát 
không nhận được PAR từ hệ thống nhận trong một khung thời gian nhất 
định, thì nó cho rằng gói dữ liệu đã mất trên đường truyền, không đến 
được đích và nó sẽ phát lại gói tin này.

- Offset(4bit): Qui định độ dài TCP Header. cần trường này bởi vì 
tiêu đề của TCP có chiều dài thay đổi, được đo bằng bội sổ cùa 32bit. 
Tham sổ này chỉ ra vùng bắt đầu của vùng dừ liệu.

- Reserved (6bit): Dành để dùng trong tương lai. Được đặt tất cả là 
các số 0.

- Các bit điều khiển, phân biệt các loại gói tín dữ liệu được phát đi:

+ URG: Hiển thị gói dữ liệu chứa dữ liệu khẩn cấp và phải được 
phía thu xử lý càng sớm càng tốt.

+ ACK: Vùng xác nhận (ACK Number) có hiệu lực, xác nhận gói 
dữ liệu đã nhận trong trường sổ xác nhận.

+ PSH: Chỉ ra rằng, gói dữ liệu hiện đang được tạo ra cỏ chứa dữ 
liệu cần phải truyền đi lập tức. Nói cách khác truyền dữ liệu ngay tức 
khẳc tới phía thu.

+ RST: Khi một sự cố xuất hiện, yêu cầu bắt buộc hùy liên kết. 
Trong trường hợp này, Host phát truyền đi một gói dữ liệu với bit RST, 
Host nhận nhận được gói tin này và cho rằng cần kết thúc truyền tức thời 
và đáp lại bằng cách hủy bỏ gói tin đang truyền. TCP cũng thông báo cho 
các ứng dụng biết
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+ SYN: Segment có chứa dừ liệu trong trường sổ thứ tự.

+ FIN; Sừ dụng để kết thúc liên kết TCP. Khi một Host khởi tạo 
một gói tin kết cuối nhận được một thông tin xác nhận dưcmg, TCP sẽ 
đóng kết nói đó lại.

- Checksum (I6bit): Trường này được dùng để kiểm soát lỗi. Cũng 
nhu UDP, TCP đưa Header giả để thực hiện việc điều khiển lồi trong 
Header IP, Header TCP và dữ liệu người sử dụng.

0 15 16 31
Source port Destination port

Sequence number

Acknowledgment number

Offset Reserved u Ị A p R s F Wlndow

Checksum Urgent pointer

Options Padding
TCP data

. . .

Hình 5.8: cấu trúc gói tin TCP (TCP Segment)

- ĩVindoyv (Ì6bit): Qui định số các byte cực đại hệ máy nhận có thể 
chấp nhận được. Nó được dùng điều khiển lưu lượng toàn trình cho các 
byte từ máy phát. Vì vậy số byte từ máy phát truyền đi không bao giờ 
vượt quá kích cỡ Window được thiết lập bởi máy nhận. Máy nhận có tìiể 
thay đồi kích cỡ Window bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian liên kết 
được thiết lập, nó được xem như là không gian bộ đệm hiệu dụng. Kích 
thước Window là 0 cho biết máy phát ngừng phát cho đến khi nó nhận 
được kích thước Window khác 0. Vì TCP hoàn toàn song công, cả máy 
phát và thu đều có thể cung cấp thông tin điều khiển lưu lượng qua 
trường Window.

- Checksum (lóbit): Trường này được dùng để kiếm soát lỗi. Cũng 
như UDP, TCP đưa tiêu đề giả để thực hiện việc điều khiển lỗi trong tiêu 
đề IP, tiêu đề TCP và dữ liệu người sử dụng.

- ưrgent Poỉnter(16bỉt): Trường này được sử dụng cho các thực thể 
trung gian với cờ một bit ƯRG, là một tín hiệu thông tin báo cho các 
chương trình ứng dụng biết là dữ liệu khẩn đã được phát đi và cần xử lý.
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- Options và Padding (độ dài thav đỏi): Khai báo các tuỳ chọn thay 
đồi sổ byte qui định theo các yêu cầu xử lý TCP. Trong đó một tuỳ chọn 
thưcmg được sử dụng là kích thước cực đại của gói tin, giới hạn kích 
thước tối đa của vùnc đệm TCP data trong một Segment. Phần đệm được 
lẩp đầy những bit 0 sao cho nó là bội cùa 32.

Việc kết hợp địa chi IP của một máy trạm và số cổng được sừ dụng 
tạo thành một Socket. Các máy gửi và nhận đều có Socket riêng, số 
Socket là duy nhất trên mạng.

4. Điều khiển !ưu Itrợng và điều khiển tắc nghẽn
Cơ chế cửa sồ động là một trong các phương pháp điều khiển thông 

tin trong mạng máy tính. Độ lớn của cừa sổ bằng số lượng các gói dừ liệu 
được gừi liên tục mà không cần chờ thông báo trả lời về kết quả nhận 
từng gói dữ liệu đó. Độ lớn cửa sổ quyết định hiệu suất trao đổi dữ liệu 
trong mạng. Nếu chọn độ lớn của sổ cao thì cỏ thể gửi được nhiều dừ liệu 
trong cùng một đơn vị thời gian. Nếu truyền bị lỗi, dữ liệu phải gữi lại 
lớn thì hiệu quả sử dụng đường truyền thấp. Giao thức TCP cho phép 
thay đổi độ lớn của sổ một cách linh hoạt, phụ thuộc vào độ lớn bộ nhớ 
đệm của thực thể TCP bên hệ thống nhận.

Kỳ thuật cửa sổ động của TCP được thực hiện ở mức byte không 
phải ờ mức Segment hay Packet như trong kỹ thuật kiểm soát luồng 
trong tầng 2 OSI. Các byte của luồng dừ liệu được đánh sổ tuần tự và 
một cửa sổ được định nghĩa bởi ba con trỏ nhu hình 5.9.

d >

12 11 10 9 6 1 5 4 3 2 1 1

Cửa sổ Hướng trượt

o © ©  Các con trỏ

Hình 5.9: cấu hình cừa sổ động trong TCP

Tại một thời điểm, con trỏ đầu tiên trỏ vào mép bên trái cửa sổ, con 
trỏ thứ hai trò vào mép bên phải cửa sổ và con trò thứ ba xác định vị trí 
các byte được gửi đi. Con trỏ bên phải và bên trái cửa sổ xác định kích



thước cùa cửa sồ. Do không có trễ nên cừa sổ luôn luôn di chuyển từ bên 
phải qua bên trái.

Cửa sổ l'CP có thể thay đồi kích thước theo thời gian. Trong thông 
báo xác nhận đều có thông tin về Irạní? thái bộ đệm tại bên nhận, cho biết 
có ữiề nhận thêm được bao nhiêu byte dữ liệu. Nếu thông báo kích thước 
bộ đệm còn ít thì bên phát sẽ giảm kích thước của cửa sổ và không gửi số 
lượng bytes dừ liệu quá kích thước cùa bộ đệm. Nếu kích thước cùa bộ 
đệm tăng thì bên gửi sẽ tăng kích thước cửa sổ sao cho tương ứng kích 
thước cửa sổ bên nhận.

Vì liên kết TCP truyền song công, dừ liệu có thể được truyền theo 
cả hai hướng, tức là tại mồi thời điếm dữ liệu có thể được truyền từ hai 
đầu cuối cùa liên kết một cách độc lập, nên tại mồi đầu cùa liên kết sẽ có 
thể duy trì hai cửa sổ một để gửi dừ liệu và một để nhận dừ liệu.

Giao thức TCP cho phép thay đổi độ lớn của sổ, phụ thuộc vào độ 
kVn bộ đệm thu của thực thể TCP nhận. Để thực hiện cơ chế cửa sổ động, 
TCP đảm bảo:

+ Trả lời về số tuần tự thu tiếp trong trường ACK. nghĩa là khẳng 
định tổng sổ byte nhận đúng cho đến thời điểm gửi trả lời này.

+ Thông báo tổng số byte nhận được, tương ứng với độ lớn bộ nhớ 
đệm thu.

Cơ chế phát lại thích nghi: Đẻ đàm bảo kiểm tra và khấc phục lỗi 
trong việc trao đổi dữ liệu qua liên mạng, TCP phải có ca chế đồng hồ 
kiểm tra phát (Time out) và cơ chế phái lại (Retransmission) mềm đèo, 
phụ thuộc vào thời gian trễ thực ciia môi trường truyền dẫn cụ thể. Thời 
gian trễ toàn phần RTT (Round Trip Time) được xác định bẳt đầu từ thời 
điềm phát gói dừ liệu cho đến khi nhận được xác nhận của thực thể đổi 
tác. là yếu tố quyết định giá trị cùa đồng hồ kiểm tra phát Toui- Như vậy 
l out phải lớn hơn hoặc bàng R i r. Cơ chế phát lại thích nghi dựa trên 
việc xác định thời gian trễ toàn phần RTI' theo thời gian. Bằng việc sử 
dụng các hàm xác định thời gian cùa hệ điều hành, hoàn toàn có thể xác 
định được thời gian trễ toàn phần của một kết nổi TCP tại các mốc thời 
gian nhất định. Có thể tính thời gian trễ toàn phần theo công thức: RTT = 
a ’''01d_RTT + (l-a)*New_RTT, trong đó 0 = < a  <1.
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RTT
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Ack()

Từ đó có thể tính thời gian kiểm tra phát theo công thức: T„UI = 
P*RTT với p = 2.

Cơ chế điểu khiển tắc nghẽn Hiện tương tắc nghẽn dữ liệu thể hiện 
ở việc gia tăng thời gian trễ của dữ liệu khi chuyển qua mạng. Để hạn 
chế khả năng dẫn đến tắc nghẽn dữ liệu trong mạng, cơ chế điều khiển 
lưu lượng phải dựa trên việc thay đổi độ lớn cừa sổ phát sao cho không 
để bên nhận quá tắc, người ta điều khiển lưu lượng dữ liệu dựa trên việc 
thay đổi độ lớn của sổ phát. Để minh hoạ cơ chế hoạt động, giả sử chọn 
đơn vị cửa sổ w  bằng sổ gói dữ liệu TCP:

+ Biện pháp "bắt đầu chậm" (Slovv 
start); thường được áp dụng khi khởi tạo 
kết nối. Thông thường, của sổ phát được 
chọn w  = 1. Khi nhận được trả lời thu 
đúng, độ lớn cửa sổ tăng gấp đôi, sau đó, 
tăng độ lớn cùa sổ với mức độ tăng thấp 
hơn, cho đến khi đạt giá trị cửa sổ cực 
đại.

+ Biện pháp "giảm thật nhanh"
(Multiplicative Decrease): biện pháp 
"giảm tììật nhanh" được áp dụng khi thời
gian trề toàn phần tăng hoặc xảy ra hiện tượng mất dữ liệu. Độ lớn cửa sổ 
w  được giảm nhanh chóng, có thể chi bằng một nửa giá trị của sổ lúc 
hoạt động bình thưèmg, cho đến khi đạt giá trị nhỏ nhất w  = 1. Nếu thời 
gian trễ RTT giảm thì cỏ thể tăng dần độ lớn cửa sổ.

5. Thiết lập và huỷ bỏ Hên kết
TCP là một giao thức hướng liên kết, tức là cần phải có giai đoạn 

thiết lập một liên kết giữa một cặp thực TCP trước khi truyền dừ liệu. 
Sau khi liên kết được thiết lập, những giá trị cổng (Port) hoạt động như 
một nhận dạng logic được sử dụng nhận dạng mạch ảo (Virtual Circuit). 
Trên mạch ảo dữ liệu được truyền song công. Liên kết TCP được duy trì 
trong thời gian truyền dữ iiệu. Kết thúc truyền, liên kết TCP được giải 
phóng, đồng thời các tài nguyên hệ điều hành, bộ nhớ, các bảng trạng 
thái... cùng được giải phóng.

Hình 5.10: Xác định thời gian 
trễ toàn phần RTT



Một liên kết có thể được thiết lập theo phưcmg thức chủ động 
(Active) hay bị động (Passive). Nếu liên kết được thiết lập theo cách bị 
động thì đầu tiên TCP tại trạm muốn thiết lập liên kết sẽ nghe và chờ yêu 
cầu liên kết từ một trạm khác. Tuỳ trường hợp của lời gọi hàm mà người 
sử dụng phải chi ra cổng yêu cầu kết nổi hoặc có thể kết nối với một 
cổng bất kỳ. Với phương thức chủ động thì người sử dụng yêu cầu TCP 
thừ thiết lập một liên kết với một Socket nào đỏ với một mức ưu tiên và 
độ an toàn nhất định. Nếu trạm ở xa đáp lại bàng một hàm Passive open 
phù hợp hoặc gửi một Active open phù hợp thì liên kết sẽ được thiết lập. 
Nếu liên kết được thiết lập thành công thì hàm Open SAccess primitive 
được sử dụng để thông báo cho người sử dụng biết. Nếu thất bại thì hàm 
Open Pailure Primitive được sử dụng.

Thiết lập liên kết TCP
Bước 1: Thiết lập liên kết TCP được thực hiện trên cơ sở phương 

thức bắt tay ba bước (Tree - Way Handsake). Yêu cầu thiết lập liên kết 
được trạm nguồn khởi tạo tiến trình bằng cách gừi một gói TCP với cờ 
SYN = 1 và chứa giá trị khởi tạo số tuần tự ISN của Client. Giá trị ISN 
này là một số 4byte không dấu và được tăng mỗi khi liên kết được yêu 
cầu (giá trị này quay về 0 khi nó tới giá trị 2̂ )̂. Trong thông điệp SYN 
này còn chứa số hiệu cổng TCP cùa phần mềm dịch vụ mà tiến trình trạm 
muốn liên kết. Mồi thực thể liên kết TCP đều có một giá trị ISN mới, số 
này được tăng theo thời gian. Vì một liên kết TCP có cùng sổ hiệu cổng 
và cùng địa chỉ IP được dùng lại nhiều lần, do đỏ việc thay đổi giá trị 
ISN ngăn không cho các liên kết dùng lại các dừ liệu cũ (Stale) vẫn còn 
được truyền từ một liên kết cũ và có cùng một địa chỉ liên kết.

Bước 2: Khi thực thể TCP cùa phần mềm dịch vụ nhận được thông 
điệp SYN, nó gửi lại gói SYN cùng giá trị ISN của nó và đặt cờ ACK = 1 
trong trường hợp sẵn sàng nhận liên kết. Thông điệp này còn chứa giá trị 
ISN cùa tiến trình trạm trong trưòmg hợp số tuần tự nhận để báo rằng 
thực thể dịch vụ đã nhận được giá trị ISN của tiến trình trạm.

Bước 3: Tiến trình trạm trả lời lại gói SYN của thực thể dịch vụ 
bàng một thông báo trả lời ACK. Bằng cách này, các thực thể TCP trao 
đôi một cách tin cậy các giá trị ỈSN cùa nhau và có thê bẳt đầu trao đổi
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dừ liệu. Không có thông điệp nào trong ba bước trên chứa bất kỳ dừ liệu 
gì, tất cả thông tin trao đồi đều nằm trong phần Header của thông điệp l'CP.

TCP_A TCP_B TCP_A TCP_B

Hình 5.11: Quả trình thiết lập và kết thuc liên kết TCP 3 bước

Kết thúc liên kết: Khi có nhu cầu kết thúc liên kết TCP, ví dụ A gửi 
yêu cầu kết thúc liên kết với FIN = 1. Vì liên kết TCP là song công nên 
mặc dù nhận được yêu cầu kết thúc liên kết của A (A thông báo hết số 
liệu gửi chẳng hạn) thực thể B vẫn có thể tiếp tục truyền số liệu cho đến 
khi B không còn số liệu để gửi và thông báo cho A bằng yêu cầu kết thúc 
liên kết với FIN = 1 của mình. Khi thực thể TCP đâ nhận được thông 
điệp FIN và sau khi đã gửi thông điệp FIN của chính mình, liên kết TCP 
thực sự kết thúc. Như vậy cả hai trạm phải đồng ý giải phóng liên kết 
TCP bằng cách gửi cờ FIN = 1 trước khi chấm dứt liên kết xảy ra, việc 
làm này bảo đảm dữ liệu không bị thất iạc do đơn phương đột ngột chấm 
dứt liên lạc.

ố. Truyền và nhận dử liệu
Sau khi liên kết được thiết lập giữa một cặp thực thể TCP, hệ thống 

tiến hành việc truyền dữ liệu. Với liên kết TCP dữ liệu có thể được 
truyền theo hai hướng. Khi nhận một khối dữ liệu cần chuyển đi từ người 
sử dụng, TCP sẽ lưu trữ tại bộ đệm. Nấu cờ PƯST được xác lập thì toàn 
bộ dừ liệu trong bộ đệm sẽ được gửi đi dưới dạng TCP Segment. Nếu



PUS r không được xác lập thì dừ liệu trong bộ đệm vẫn chờ gừi đi khi có 
cơ hội thích hợp.

Bên nhận, dữ liệu sẽ được íỉừi vào bộ đệm. Nếu dữ liệu trong đệm 
đựợc đánh dấu bởi cờ PUST thì loàn bộ dữ liệu trong bộ đệm sẽ được gửi 
lên cho người sữ dụng. Ngược lại. dữ liệu vẫn được lưu trong bộ đệm. 
Nếu dừ liệu khẩn cần phải chuyển aấp thì cờ URGENT được xác lập và 
đánh dấu dừ liệu bàng bit ƯRG đé báo dừ liệu khẩn cần được chuyển gấp.

7 . Độ tín cậy và điều khiển luồng của TCP
Độ tin cậy cùa TCP thể hiện trong các trường sổ thứ tự và số xác 

nhận của nó. Khi nhận được một sói tin TCP không lồi, nó gừi một tín 
hiệu xác nhận trone gói tin phát đi. Ngược lại, không nhận được gói tin 
thì sẽ không có thông tin xác nhận. Như vậy, nếu node phát gặp lồi khi 
nhận gói tin xác nhận cho một gói tin nó đă phát trước đó trong một thời 
gian nhất định, nó sẽ phát lại gói tin này. Đó chính là lý do tại sao TCP 
dược coi là một giao thức PAR (Positive Acknovvledgement with 
Retransmission-xác nhận truyền lại), ửng dụng của số thứ tự cũng cho 
phép phía đầu thu tách, tái tạo gỏi dữ liệu theo đúng thứ tự ban đầu.

TCP thực hiện chức năng điều khiển luồng toàn trình bằng 2byte 
trong trường Window. TCP giữ các bộ đệm phát và thu. Bộ đệm phát giừ 
2 tổ hợp dữ liệu: Dừ liệu chờ và dừ liệu được phát đi nhưng chưa được 
xác nhận. Phần dừ liệu thứ hai đã được chương trình ứng dụng tạo ra và 
sẵn sàng gửi đi. Trong bộ đêm thu cũng có chứa 2 phần dữ liệu: Dừ liệu 
đã được sắp xếp đúng thứ tự đã thu nhưng chương trình ứng dụng chưa 
xử lý và dữ liệu đến nhưng chưa đúng thứ tự yêu cầu TCP ghi lại cho 
đúng thứ tự. Sử dụng trưòmg Window, phía thu thông báo kích cỡ 
Window nhỏ hơn hoặc bàng không gian bộ đệm của nó. Như vậy tại phía 
thu, không gian bộ đệm luôn luôn được tính toán sổ dữ liệu đang chiếm 
bộ đệm.

5.3.3 Giao thức mạng IP 

/. Các chức năng chính của ĨP
IP (Internet Protocol) là giao thức kết nối không liên kết. Chức 

năng chù yếu của IP là cung cấp các dịch vụ Datagram và các khả năng 
kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu với phương thức
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chuyển mạch gói IP Datagram, thực hiện tiến trình định địa chi và chọn 
đường. IP Header được thêm vào đầu các gói tin và được giao thức tầng 
thấp truyền theo dạng khung dữ liệu (Frame). IP định tuyến các gói tin 
thông qua liên mạng bằng cách sử dụng các bảng định tuyến động tham 
chiếu tại mỗi bước nhảy. Xác định tuyển được tiến hành bàng cách tham 
khảo thông tin thiết bị mạng vật lý và logic như ARP giao thức phân giải 
địa chỉ. IP thực hiện việc tháo rời và khôi phục các gói tin theo yêu cầu 
kích thước được định nghĩa cho các tầng vật lý và liên kết dữ liệu thực 
hiện. IP kiểm tra lồi thông tin điều khiển, phần đầu IP bằng giá trị tổng 
CheckSum. Tóm lại IP là giao thức cung cấp các chức năng chính sau:

+ Định nghĩa cấu trúc các gói dữ liệu là đơn vị cơ sở cho việc 
truyền dữ liệu trên Internet.

+ Định nghĩa phương thức đánh địa chi IP.

+ Truyền dữ liệu giữa tầng giao vận và tầng mạng.

+ Định tuyến để chuyển các gói dữ liệu trong mạng.

+ Thực hiện việc phân mảnh và hợp nhất (Pragmentation- 
Reassembly) các gói dữ liệu và nhúng/tách chúng trong các gói dữ liệu ờ 
tầng liên kết.

2. Địa chỉIP
Sơ đồ địa chỉ hoá để định danh các trạm (Host) trong liên mạng 

được gọi là địa chi IP. Mỗi một thực thể trên mạng TCP/IP được định 
danh duy nhất bởi một địa chỉ IP (IP Address). Địa chi IP là địa chỉ ờ 
tầng mạng (Network Layer Address) trong mô hình 7 lớp OSI, hoàn toàn 
không phụ thuộc vào địa chi của tầng liên kết dữ liệu (Datalink layer), ví 
dụ như địa chi kiểm soát tìiỉy nhập môi trường mạng (MAC Address) của 
một Card mạng.

Mồi địa chi IP có độ dài 32bit được tách thành 4 vùng (mỗi vùng 
Ibyte), có thể được biểu diễn dưới dạng hệ thập phân, hệ bát phân, hệ 
thập lục phân hoặc hệ nhị phân. Cách viết phổ biến nhất là dưới dạng 
thập phân có dấu chấm để tách giừa các vùng. Có hai cách cấp phát địa 
chỉ IP, phụ thuộc vào cách kết nối mạng. Nếu mạng kết nối vào mạng 
Internet, địa chi mạng chi được cấp phát bời Trung tâm thông tin mạng 
NIC (Netvvork Information Center). Nếu mạng không kết nối Internet,
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người quản trị mạng sẽ cấp phái. Các Host ID được cấp phát bời người 
quản trị mạng.

Mỗi một địa chi IP gồm hai thành phần: phần định danh mạng 
(Netvvork ID) và phần định danh máy (Host ID).

+ Định danh mạng còn được gọi là địa chi mạng (Network address) 
định dạng tất cả các hệ thống trên một mạng vật lý được giới hạn bời các 
bộ định tuyến (Router). Mồi một hệ thống trên cùng một mạng vật lý 
phải cỏ cùng địa chi mạng. Địa chỉ mạng phải duy nhất trong liên mạng 
(IntemetNvork).

+ Định danh máy gọi là địa chỉ máy (Host address) định dạng các 
trạm làm việc (Workstation), máy chủ (Server), bộ định tuyến (Router) 
hay các thành phần khác trong một mạng sử dụng giao thức TCP/IP. Mỗi 
một địa chỉ máy như vậy là duy nhất cho mỗi địa chỉ mạng.

Do tổ chức và độ lớn của các mạng con của liên mạng có thể khác 
nhau, người ta chia các địa chi IP thành 5 lớp ký hiệu là A, B, c , D, E 
với cấu trúc được xác định trên hình 5.2. Các bit đầu tiên của byte đầu 
tiên được dùng để định danh lớp địa chỉ (0 - lớp A, 10 - lớp B, 110 - lớp 
c ,  1 1 1 0 - lớp D, 11110- lớp E).

Các địa chì lớp A: được phân phối cho các mạng có số lượng máy 
rất lớn trong mạng. Địa chi lớp A sử dụng byte đầu tiên để mô tả địa chi 
mạng, trong đó bit cao nhất luôn bằng 0, tổ hợp của 7bit còn lại của byte 
đầu tiên sẽ tạo ra địa chi mạng cho lớp A. 24bit của 3byte còn lại được sử 
dụng để mô tả các địa chi các Host trong mạng. Như vậy lớp A sẽ có 126 
mạng và mỗi mạng có thể có tới 16.777.214 máy.

0 7 8 15 16 31
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Netid Subnetid Hostid

Địa chi lớp B: Các địa chi lớp B được phân phổi cho các mạng lớn 
hoặc trung bình. Địa chi lớp B sử dụng 2byte cho địa chi mạng trong đó 
bít đầu tiên của 16bit luôn được gán giá trị 1 và 0 (theo đúng tíiứ tự). 
14bit còn lại sẽ mô tả các địa chi mạng của lớp B. 16bit của hai byte còn 
lại được sử dụng để định danh địa chì các máy trong mạng lớp B. Như 
vậy cho phép 16.384 mạng và 65.534 máy trong một mạng. Hình dưới 
đây mô tả cấu trúc của địa chi lớp B.
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15 16 23 24 31
Netid Subnetid Hostid

Địa chỉ lớp C: Địa chi lớp c  được sử dụng cho các mạng nhỏ. Lớp 
c  sử dụng 3byte (24bit) làm địa chỉ mạng, trong đó 3bit đầu tiên luôn có 
giá trị 1, 1, và 0 (theo đúng ứiứ tự). 21 bit còn lại của 3byte đầu sẽ mô tả 
địa chỉ mạng của lớp c . 8bit của byte thứ 4 được sử dụng để đánh dấu 
các máy trên mạng lớp c . Như vậy sẽ có 2.097.152 mạng lớp c  và 254 
máy trong mỗi mạng.

0 23 24 26 27 31
Netid Subnetid Hostid

Địa chi lớp D: Địa chỉ lớp D dùng để gửi IP Datagram tới một 
nhóm các Host trên một mạng còn được gọi là địa chi Multicast Address. 
4bit đầu tiên luôn mang giá trị 1, 1, 1, và 0 (theo thử tự). Các bit còn lại 
dành cho địa chỉ Host.

Địa chì lớp E: có 4bit đầu tiên là 1111, Địa chi này có giá trị của 
byte đầu tiên nằm ữong khoảng từ 240 đến 255. Đây là dải địa chỉ được 
dành cho các tổ chức nghiên cứu sử dụng trong tưcmg lai.

L<ỉp Bitđặc
trưng

s ó  Ivợng  
mạng

S ố  lượng  
Host

Biểu diẻn bằng sổ  
thập phân

A 0 127 16.777.214 0.1.0.0-126.255.255.255
B 10 16.384 65.534 128.1.0.0-191.255.255.255
c 110 2.097.152 254 192.1.0.0-225. 255.255.255
D 1110 225. 0.0.0 - 239.255.255.255
E 11110 240.0.0.0 - 247.255.255.255

Hình 5.12: cẩu trúc các lớp địa chi IP

3. Một số địa chỉ đặc biệt
- Loopback (Lặp ngược): 127.X.X.X, với X  = 0 255 được gọi là các

địa chì Loopback. Bất kỳ một gói dữ liệu nào được truyền đi bởi một ứng 
dụng TCP/IP đến địa chỉ IP 127.X.X.X thì gói dữ liệu đó sẽ được truyền 
ngược lại cho ứng dụng đó mà không qua tìiiết bị mạng trung gian nào. 
Gói dữ liệu sao chép nơi truyền đến bộ đệm nhận trên cùng một máy. Địa 
chi Loopback được ứng dụng kiểm tra nhanh phần mềm TCP/IP có được 
cấu hình tìiích hợp không.

- Nếu trong một địa chỉ IP, giá trị của Hostid chứa tất cả bit 0, đây 
là địa chi mạng. Ví dụ 137.55: 0.0 là địa chỉ mạng lớp B 137.55.



- Nếu trong một địa chi IP, giá trị cùa Hostid chứa tất cả bit 1, đây 
là địa chỉ Broadcast có định hưóme. Một địa chi Broadcast định hướng 
được nhìn thấy bởi tất cả các node trên mạng đó. Ví dụ, với nhóm mạng 
B: 137.55.255.255 là địa chỉ Broadcast định hướng của nhóm.

- Địa chì IP 255.255.255.255 được gọi là Local Broadcast hoặc 
l.imite Broadcast. Được sử dụng trong các mạng LAN.

- Địa chi IP o.o.o.o sử dụnj trong bảng định tuyến để trò vào mạng 
cho bộ định tuyến mặc định (cổng giao tiếp mặc định).

- Trong mỗi lớp địa chi IP có một số địa chi nhất định không được 
định tuyến trên Internet, như mô tà chi tiết ờ RPC 1597. Những địa chi 
này rất thông dụng trong phạm vi các tổ chức. Chúng cung cấp các biện 
pháp bảo mật nhằm ngăn chặn những kẻ xâm nhập trái phép từ bên 
ngoài, giúp tránh tình trạng đặt nhầm dữ liệu của tổ chức đó lên mạng. 
Những địa chi này là:

LớpA; 10.0.0.0 đến 10.255.255.255 
LớpB: 172.16.0.0 đến 172.31.255.255 
LớpC: 192.168.0.0 đến 192.168.255.255

4. Cấu trúc gói dữ liệu IP
Các gói dữ liệu IP được gọi là các Datagram. Mỗi Datagram có 

phần tiêu đề (Header) chửa các thông tin cần thiết để chuyển dừ liệu (nếu 
địa chi IP đích là địa chi của một trạm nàm trên cùng một mạng IP với 
trạm nguồn thì các gói dữ liệu sẽ được chuyển thẳng tới đích, nếu địa chì 
IP đích không nằm trên cùng một mạng IP với máy nguồn thì các gói dữ 
liệu sẽ được gửi đến một thực thể trung gian, cồng IP (IP Gatevvay) để 
chuyển tiếp. IP Gatevvay là một thiết bị mạng IP đàm nhận việc lưu 
chuyển các gói dữ liệu IP giữa hai mạng IP khác nhau. Hình 5.13 mô tả 
cấu trúc gỏi dữ liệu IP.
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VER IHL Service type Toitai length
Identlĩicatỉon Fỉags Pragment offset

Time to Live Protocol Header checksum
Source IP address

Destination IP address
IP optlons (may be none) Paddlng

IP Datagram data (up to 65.535byte)

Hình 5.13 Cẩu trúc gói dữ liệu IP



- VER (4bit): Phiên bản hiện hành của IP đuợc cài đặt.

- IHL (4bit): Độ dài tiêu đề Internet của Datagram, tính theo đơn vị 
word (32bit). Nếu không có trường này thì độ dài mặc định của phần tiêu 
đề là 5 từ.

- Tvpe Service (8bit): Thông tin về loại dịch vụ và mức ưu tiên của 
gói IP.

Total Length (16bit): Chỉ độ dài Datagram, kể cả phần Header (tính 
theo đơn vị byte), vùng dừ liệu của Datagram có thể dài tới 65.535byte.

- Identiĩication (16bit); (Nhận dạng) cùng với các tham số khác như 
dùng để định danh duy nhất cho một Datagram trong khoảng thời gian nó 
vẫn còn trên liên mạng.

- Flags (3bit): Cờ liên quan đến sự phân đoạn (Pragment) các 
Datagram.

- Pragment offset (13bit); Bù phân mảnh chi vị trí của Pragment 
trong Datagram.

- Time to live (TTL Thời gian sống - 8bit); Quy định thời gian tồn 
tại của một gói dữ liệu trên mạng. Giá trị này được đặt lúc bắt đầu gửi đi 
và sẽ giảm dần mỗi khi gói dừ liệu được xử lý tại những điểm trên đường 
đi của gói dữ liệu.

- Protocol (8bit): chi giao thức lớp kế tiếp sẽ nhận vùng dừ liệu ờ 
trạm đích (hiện tại thường là TCP hoặc ƯDP được cài đặt trên IP).

- Header checksum (lóbit): mã kiểm soát lỗi phần tiêu đề CRC. 
Nếu phát hiện lỗi Header, thì gói dữ liệu sẽ bị huỷ bỏ tại nơi xác định 
được lỗi. Giao thức IP không có cơ chế kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng 
dữ liệu.

- Source IP address (32bit): địa chỉ của trạm nguồn.

- Destination IP address (32bit): địa chi của trạm đích.

- Option (có độ dài thay đổi): sử dụng trong trường hợp bảo mật, 
định tuyến đặc biệt.

- Padding (độ dài thay đổi): vùns đệm cho phần Header luôn kết 
thúc ờ 32bit
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- Data (độ dài thay đổi): độ dài tối đa là 65.535byte và tối thiểu là 
8byte.

5. Phân chia mạng trong IPv4 - Subneting
0 \ 7 8 ... 15 16 ... 23 24 26 27 ... 31
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Class A 0 Netid Subnet id Hostid
Class B 10 Netid Subnet id Hostid
Class c 110 Netid Subnetid Hostid

Hình 5.14: Mạng con và địa chỉ IP mạng con

Trong nhiều trường hợp, một mạng có thể được chia thành nhiều 
mạng con (Subnet) cùng sừ dụne một số hiệu mạng bằng cách có thể đưa 
thêm các vùng Subnetid để định danh các mạng con. Vùng Subnetid 
được sừ dụng từ vùng Hostid. cụ thề đổi với 3 lớp A, B, c  như hình 5.13.

Việc phân chia mạng thành các mạng con có những ưu điểm sau:
- Giám tái trên mạng: Piầu hết các gói tin vận chuyển trong một 

mạng Local, chi có các gói tin có đích đến nằm trong một mạng khác 
mới đi qua Router. Mỗi Routcr là một Broadcast Domain, nếu mạng 
được phân chia sẽ tạo ra các Broadcast Domain nhò hữTi và như vậy sẽ 
giảm tải cho mạng.

- Tồi iru vận hành mạng;, đó là kết quả của quá tìinh giảm tải cho mạng.
- Đơn giản hoá quản lý: việc quản lý các kết nối vào mạng sẽ đơn 

giàn hơn nếu chỉ cỏ một nhóm nhỏ các node kết nối vào một mạng.
- Phát triển mạng và mở rộng mạng: Vì các kết nổi WAN được coi 

là đẳt hom rất nhiều so với các kết nối LAN. Một mạng lớn kết nổi ưên 
phạm vi rộng sẽ gây ra rất nhiều vấn đề khó khăn trong quản lý và vận 
hành. Kẻt nối liên mạng sẽ làm cho việc sử dụng mạng hiệu quả hơn.

- Thực hiện việc phân chia mạng người ta cần phải mượn một số bit 
của phần Host để định nghĩa các mạng con. Như vậy cũng có nghĩa là 
nếu như muốn có nhiều mạng con thì càng có ít các Host được sừ dụng 
trong một mạng con. Các bước để thực hiện việc phân chia mạng như sau

+ Xác định số lượng Netid cần sừ dụng cho một Subnet, cho một 
kết nối mạng WAN.

+ Xác định số lượng Host cần thiết cho mỗi một Subnet: cho một 
kết nối TCP/IP Host và cho một cổng Router.
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+ Dựa trên các yêu cầu trên sẽ xây dựng: Mặt nạ (Subnet Mask) 
cho mạng, một Subnet ID cho mỗi phân đoạn vật lý và dải địa chi Host 
cho mồi Subnet.

Ví dụ: Mô hình mạng được biểu diễn như hình 5.15.

> Mạng 1

Mạng 2

Địa chỉ IP bộ định tuyến: 149.108.0.0 
Địa chỉ IP mạng 1:149.108.1.0 
Địa chỉ IP mạng 2; 149.108.2.0

Hình 5.15: Một ví dụ 2 mạng con

6. Mặt nạ mạng con (Subnet Mask)
Nhiều mạng con kết nối với nhau dùng chung một địa chi IP phải 

sử dụng bộ định tuyến (Router). Để thực hiện việc chia mạng thành các 
mạng con, người ta sử dụng một phần các bit Host cho việc xây dựng các 
địa chi mạng con. Điều này được thực hiện bằng việc xây dựng mặt nạ 
mạng con cho mỗi mạng con.

Mặt nạ mạng con gồm 32bit được chia thành 4byte giống như địa 
chi IPv4 nhưng tất cả các bit Netvvork sẽ được thay thế bàng bit 1, phần 
Host sẽ là các bit 0. Một số mạng không chia, sử dụng mặt nạ mạng con 
mặc định. Ví dụ một địa chỉ lớp c  không chia thì sẽ cỏ mặt nạ mạng con 
là 255.255.255.0. Thực hiện phép toán AND (Boole) mặt nạ mạng con 
với một địa chi IP kết quả sẽ cho là địa chi mạng của địa chi đó.

Lớp Mặt nạ mạng con mặc định
A 255.0.0.0
B 255.255.0.0
c 255.255.255.0
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Mặt nạ mạng con chia vùng Hostid làm địa chì mạng con và địa chỉ 
máy chủ. Gồm 32bit mà giá trị cùa nó được tính ửieo quy luật sau:

- Các bit trong mặt nạ mạng con ứng với các bit của Netid và 
Subnet number trong địa chỉ IP chứa các bit 1.

- Các bit trong mặt nạ mạng con ứng với các bit của Host number 
trong địa chỉ IP chứa các bit 0.

Địa chỉ 
IP

Mặt nạ 
mang con

Net Id Host id

Subnet number Ho6t mimber

oooo 00000000

Ví dụ: Cho địa chi IP lớp B và mặt nạ mạng con như sau:
-Địa chỉ IP: 128.12.35.71.
- Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0

Khi đó:
- Số mạng con (Subnet number) = 33
- Số máy chủ (Host number) = 71
- Địa chỉ Broadcast trực tiếp = 128.12.35. 255 

Ví dụ: Cho địa chi IP lớp c  và mặt nạ mạng con như sau:
-Địa chi IP: 192.55.12.240
- Mặt nạ mạng con: 255.255.255.240

Vì: 192 55 12 240

11000000 00110111 00001100 |oill ỊlOOO

Khi đó:

- Sổ mạng con (Subnet number) =112

- Sổ máy chủ (Host number) = 8

- Địa chỉ Broadcast trực tiếp = 192.55.12.127

7. c/ass/ess Inter - Domain Routing (CIDR)
Khái niệm IP Classless CIDR được xây dựng trên cơ sờ các dải địa 

chi của khách hàng được các nhà cung cấp dịch vụ ISP (Internet Service



Provider) cung cấp. Khối địa chi IP thường có dạng ví dụ như sau; 
192.168.10.32/28. Giá trị sau dấu cho biết sổ bit "l" trong Subnet 
Mask và xác định được địa chi của Subnet. Subnet Mask tối đa sẽ là /30, 
vì cần là 2bit. Ví dụ địa chi lớp A sẽ cỏ Deíault Subnet Mask là 
255.0.0.0, nghĩa là byte đầu tiên của Subnet Mask sẽ có giá trị 11111111. 
Khi đó “/8” vì có 8bit 1 trong Subnet Mask 255.0.0.0. Ví dụ khác; một 
địa chi IP 205.165. 0. 47/27 có nghĩa là địa chi lớp c  này sẽ được mượn 
3bit của phần Hostid làm các bit của phần Netvvorkid.

8. Xác định các lễỉ trong việc đánh địa chỉ IP
Một vấn đề rất phổ biến đối với các Host, Router và các thiết bị 

mạng là cấu hình sai địa chi IP, Subnel Mask, hoặc Default Gatevvay. 
Nếu kiểm tra đường kết nối bị ngắt, việc đầu tiên là phải kiểm tra kết nối 
vật lý. Nếu kết nối vật lý tốt, tiếp tục kiểm tra lại địa chi IP, Subnet Mask 
và địa chi Default Gateway.

5.3.4 Giao thức thông báo điều khiển mạng ICMP
Giao thức thông báo điều khiển mạng ICMP (Internet Control 

Message Protocol) đóng vai trò quan trọng trong tầng Internet. Các bộ 
định tuyến sử dụng giao thức này để điều khiển quá trình truyền dẫn các 
gói tin Datagram, vì giao thức IP không có cơ chế kiểm soát lỗi và kiểm 
soát luồng dừ liệu. Các Datagram IP phát đi cần phải đi qua một hay 
nhiều bộ định tuyến, các bộ định tuyến này cần biết tình trạng các node 
khác, các gói dữ liệu phát đi có tới đích được hay không. Trong quá trình 
dữ liệu hướng đích, sẽ cỏ nhiều vấn đề, các bộ định tuyến sử dụng thông 
tin của ICMP để thông báo cho IP xử lý.

Các chức năng chinh: ICMP là giao thức điều khiển của mức IP, sử 
dụng để trao đổi các thông tin điều khiển dòng sổ liệu, thông báo lỗi và 
các thông tin trạng thái khác của bộ giao thức TCP/IP. Một số chức năng 
chủ yếu của ICMP:

- Điều khiển lưu lượng (Flow control): Khi các gói dừ liệu đến quá 
nhanh, lượng thông tin lớn làm cho các thực thể đích hoặc thiết bị định 
tuyến bị nghẽn, bộ định tuyến sử dụng ICMP gửi một thông báo trở lại 
cho thiết bị phát, yêu cầu giảm tốc độ phát hoặc tạm thời ngừng việc phát 
dữ liệu.
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- Thông báo lồi: Trong trường hợp không tới được địa chì đích thì 
hệ thống sẽ gừi một thông báo lồi "Destination ưnreachable". Nếu bộ 
dịnh tuvến nhận được Datagram mà không truyền được, ICMP sẽ phát 
irờ lại cho IP nguồn một thône báo lồi "Destination ưnreachable”. Các 
nguyên nhân bộ định tuyển bị lồi có nhiều nguyên nhân, phức tạp và khỏ 
xác định.

- Định hướng lại các tuyến (Redirect Router): Một bộ định tuyến 
gửi một thông điệp ICMP cho một trạm thông báo nên sừ dụng Router 
khác. Thông điệp này được dùne khi trạm nguồn ở trên cùng một mạng 
với hai thiết bị định tuyến.

- Kiểm tra các trạm ở xa; Một trạm có thể gửi một thông điệp 
ICMP "Echo" đê kiểm tra trạm có hoạt động hay không.

- Cần chia đoạn (Pragmenlation needed): Nếu bộ định tuyến cần 
chia đoạn Datagram đến bộ định tuyến tiếp theo hoặc chuyển phát đến 
dích, iCMP sẽ phát một thông tin cần chia đoạn ‘Tragmentation Needed”.

Định dạng thông điệp ICMP:
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0 8 16 31

Type Code Checksum

Data

Hình 5. ỉ 7: Cáu trúc thông điệp ICMP.

+ Type (8bit): Xác định loại bàn tin.

+ Code (8bit): Cho biết mà lồi tuỳ thuộc vào loại bản tin.

+ Checksum (16 bit): Mã kiểm tra lồi theo phương pháp CRC cho 
phần tiêu đề.

+ Data: Chỉ thị thông tin cụ thế đối với mỗi loại bản tin.

Phân loại thông điệp ỈCMP: Các thông điệp ICMP được chia thành 
hai nhóm; nhóm các thông điệp truy vấn và nhóm các thông điệp thông 
báo lồi. Các thông điệp truv vấn giúp cho người quản trị mạng nhận các 
thông tin xác định từ một node mạng khác. Các thông điệp thông báo lỗi 
liên quan đến các vấn đề mà bộ định tuyến hay trạm phát hiện ra khi xử 
lý gói IP. ICMP sừ dụng địa chi IP nguồn để gửi thông điệp thông báo lồi 
cho node nguồn của gói IP.



Các bản tin truy vấn:
- Bản tin hỏi và phúc đáp Echo (Echo Request và Echo Reply): 

ICMP sử dụng cho việc đo thử để kiểm tra hoạt động của giao thức IP 
hay kiểm tra tính kết nối của mạng. Lệnh Ping để kiểm tra hoạt động cùa 
một hệ ứiống ở mức IP (Ví đụ: Ping 127.0.0.1) hay kiểm tra một trạm ở 
xa có hoạt động hay không (Ping tới địa chỉ IP của máy đích).

- Bản tin hỏi và phúc đáp nhãn ứiời gian (Timestamp Request và 
Timestamp Reply): Node nguồn tạo bản tin hỏi nhân thời gian 
Timestamp Request. Node đích tạo bản tin phúc đáp nhãn ứiời gian 
Timestamp Reply. Sử dụng hai bản tin này để xác định thời gian đi 
(Sending time) và ứiời gian về (Receiving time) cho một gói tin IP đi hết 
một vòng từ nguồn tới đích và quay trờ về nguồn sẽ là Round-trip time = 
sending time + receiving time.

- Bản tin hỏi và phúc đáp mặt nạ địa chỉ (Address Mask Request và 
Address Mask Reply): Một máy có thể biết địa chì IP của nó nhưng 
không biết phần nào là địa chỉ mạng, địa chỉ mạng con, Hostid. Các bản 
tin hỏi và phúc đáp mặt nạ địa chỉ được sử dụng để tìm mặt nạ địa chi 
của nó, từ đó xác định Netid, Subnetid và Hostid. Máy sẽ gừi bản tin hỏi 
mặt nạ địa chỉ Address Mask Request tới bộ định tuyến trên mạng. Bộ 
định tuyến nhận được bản tin này và phúc đáp lại cho máy bản tin phúc 
đáp mặt nạ địa chi Address Mask Reply cỏ chứa mặt nạ địa chi cần tìm.

- Bàn tin yêu cầu và quảng bá bộ định tuyến (Router Solicitation và 
Router Advertisement): Bản tin Router Solicitation do máy phát gửi đi để 
kiểm tra xem bộ định tuyến cỏ hoạt động hay không. Nấu bộ định tuyển 
khác mạng, nó cần biết địa chi IP của bộ định tuyến đó. Máy phát quảng 
bá bản tin yêu cầu bộ định tuyến, bộ định tuyến nhận được bản tin yêu 
cầu này và phúc đáp cho máy thông tin định tuyến của nó trong bản tin 
thông báo bộ địrứi tuyển. Một bộ định tuyển có thể gửi bản tin thông báo 
bộ định tuyến cho máy ngay cả khi máy không có yêu cầu.

Các bản tin thông báo lỗi: Mặc dù chất lượng và kỳ thuật môi 
trưcmg truyền dẫn không ngừng được cải thiện (mạng sử dụng công nghệ 
quang chẳng hạn), nhưng lỗi vẫn xuất hiện và cần được xử lý. ICMP 
không hỗ ữợ sửa lỗi mà chỉ phát hiện và thông báo lồi. Chức năng sửa lồi 
thuộc về các giao thức tầng dưới nó (tầng liên kết dữ liệu). ICMP sử
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dụng địa chi IP nguồn để gừi bản tin thông báo lỗi cho node nguồn của 
gói IP.

- Bàn tin không thể đạt tới đích (Destination Unreachable): Khi một 
bộ định tuyển không thể định tuyến cho một gói IP hay một máy trạm 
không thể phân phát một gói IP đến đích, tìiì bộ định tuyến hay máy trạm 
này sẽ hủy gói IP và gửi thông báo lỗi ICMP “Destination ưnreachable” 
như đã trình bày ở trên.

- Bản tin yêu cầu ngừng hoặc giảm tốc độ phát (Source Quench): IP 
là giao thức không hỗ trợ điều khiển luồng, máy nguồn không thể biết bộ 
định tuyến hoặc mảy đích chuyển tiếp hay xử lý các gói IP nhanh hay 
chậm hơn nó, điều này sẽ gây khó khăn trong hoạt động của IP khi xảy ra 
xung đột. Mặt khác, mồi thiết bị chi có bộ nhớ đệm hữu hạn, nếu các gói 
IP đến nhanh hon khả năng tiếp nhận cùa thiết bị thì bộ đệm sẽ bị tràn và 
bắt buộc phải hủy gói IP. Bản tin ICMP loại này sẽ bổ sung khả năng 
điều khiển luồng cho IP. Khi các gói dữ liệu đến quá nhanh, bộ định 
tuyến hay máy đích sẽ gửi bản tin “Source Quench” cho máy nguồn để 
yêu cầu ngừng hoặc giảm tốc độ phát dữ liệu.

- Bản tin định hướng lại (Redirection): Một bộ định tuyến gửi bản 
tin ICMP “định tuyến lại” để thông báo với trạm phát là nên dùng bộ 
định tuyến khác để tới máy đích. Bản tin này có thể chì được dùng khi 
trạm nguồn ờ trên cùng một mạng với cả hai bộ định tuyến. Có bốn loại 
bản tin ICMP Redirection khác nhau tùy thuộc vào giá trị mã (Code):

+ Code = 0: Định hướng lại cho mạng xác định.
+ Code = 1: Định hướng lại cho máy xác định.
+ Code = 2: Định hướng lại cho mạng xác định dựa vào loại dịch vụ.
+ Code = 3: Định hướng lại cho máy xác định dựa vào loại dịch vụ.
Khi bộ định tuyến sử dụng bảng định tuyến để tìm bộ định tuyến 

tiếp theo mà lại có lỗi trong bảng định tuyến làm cho gói cỏ thể bị truyền 
vòng (Loop). Qua mồi bộ định tuvến, giá trị của trường TTL của gói IP 
lại giảm đi một đom vị, đến idii giảm tới 0 nó vẫn bị lẩn quẩn trên mạng 
chưa đến đích. Khi đó, bộ định tuyến phát hiện TTL = 0 sẽ hủy gói IP yà 
gửi bản tin “Time Exceeded" vư0 ngưỡng thời gian cho máy nguồn 
(Code = 0). Ngoài ra, bản tin này cũng được sử dụng nếu máy đích 
không nhận đầy đủ tất cả các phân mảnh của gỏi tin trong thời gian giới 
hạn (Code = 1).
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Nhóm Loại bản tin Type

Hỏi và phúc đáp tiếng vọng (Echo Request và Echo Reply) 8/0

Thông điệp 
truy ván 
(ICMP 

Quehes)

Hỏi vả phúc đáp nhân thời gian (Timestamp Request vả 
Timestamp Reply)

13/14

Yêu cầu và phúc đáp mặt nạ địa chỉ (Address Mask Request 
và Address Mask Reply)

17/18

Yêu cầu và quảng bá bộ định tuyến (Router soliclatlon và 
Router advertisement)

10/9

Thông điệp 
thông báo lỗi

Không thể đạt tớl đích (Desíination Unreachabỉe) 3

Yêu cầu ngừng hoặc giảm tốc độ phát (Source Quench) 4
(ICMP Error 

Reports)
Định hướng lại (Redirection) 5

Vượt ngưỡng thời gian (Time Exceeded) 11

Hĩnh 5.18: Các loại thông điệp ICMP

5.3.5 Giao thức phân giải địa chỉ ARP
Giao thức TCP/IP sử dụng ARP (Address Resolution Protocol) để 

tìm địa chi vật lý của trạm đích. Ví dụ khi cần gửi một gói dữ liệu IP cho 
một hệ thống khác trên cùng một mạng vật iý Ethernet, hệ thống gửi cần 
biết địa chi Ethernet của hệ thống đích để tầng liên kết dữ liệu xây dựng 
khung gói dữ liệu. Thông thường, mỗi hệ thống luxi giữ và cập nhật bảng 
thích ứng địa chi IP-MAC tại chỗ (còn được gọi là bảng ARP Cache). 
Bảng thích ứng địa chỉ được cập nhật bởi người quản trị hệ thống hoặc tự 
động bởi giao thức ARP sau mồi lần ánh xạ được một địa chi thích ứng 
mới. Mỗi một thiết bị mạng có duy nhất một địa chi vật lý cổ định được 
nhà sản xuất cài đặt. Địa chỉ vật lý có độ dài 48bit.

Cấu trúc gói dữ liệu ARP được mô tả trong hình 5.19.
0 31

Data iỉnk type

Hlen Plen

Network type
Opcode

Sender data link (6byte for Ethernet)

Sender Netvvork (4byte for IP)

Tagret data link (6byte)

Tagret Netvvork (4byte)
Checksume

Hình 5.19 Cấu trúc gói dữ liệu ARP



- Data link type: loại còng nghệ mạng mức liên kết (Ethernet có giá 
trị 01).

- Netvvork type: cho biết loại mạng (IPv4, trường này có giá trị 
080016).

- Hlen (Hardvvare length): độ dài địa chì mức liên kểt (6byte).

- Plen (Protocol length): cho biết độ dài địa chỉ mạng (4byte).

- Opcode (Operation code); mã lệnh yêu cầu: mã lệnh trả lời.

- Sender data link: địa chì mức liên kết của thiết bị phát gói dữ liệu.

- Sender Network: địa chì IP cùa thiết bị phát.

- Tagret Datalink: là địa chi mức liên kết cần tìm (thường được điền 
0 bởi thiết bị gửi yêu cầu). Trả lời đây là địa chi mức liên kết của thiết bị 
gửi yêu cầu.

- Tagret Network: địa chi IP mà địa chỉ mức liên kết tương ứng cần 
tìm; trong trả lời đây là địa chi IP của thiết bị gửi yêu cầu.

T rước khi các thực thể trao đổi thông tin với nhau, node nguồn cần 
phải xác định địa chi vật lý MAC cùa node đích bằng cách tìm kiếm 
trong bảng địa chi IP. Nếu không tìm thấy, node nguồn gửi bản tin quảng 
bá (Broadcast) một gói yêu cầu ARP (ARP Request) có chứa địa chi IP 
nguồn, địa chi IP đích cho tất cảc các node trên mạng. Các máy nhận, 
đọc, phân tích và so sánh địa chi IP cùa nó với địa chi IP của gỏi tin. Nếu 
trùng địa chi IP, khi đó node này tìm địa chi vật lý trong bảng thích ứng 
địa chi IP-MAC của nó và trả lời bằng một gói ARP Rely cỏ chứa địa chi 
MAC cho node nguồn. Nếu không cùng địa chi IP, nó chuyển tiếp gói 
yêu cầu nhận được dưới dạng quảng bá cho tất cả các trạm trên mạng.

Tóm lại tiến trình của ARP được mô tả như sau:

- Node nguồn biết địa chi IP đích nhưng chưa biết địa chỉ vật lý 
đích. IP yêu cầu địa chi MAC cùa node đích.

- Tìm kiếm trong bảng ARP. Nếu tìm thấy sẽ trà lại địa chi MAC.

- Nếu không tìm thấy, tạo gói ARP yêu cầu và gửi tới tất cả các 
trạm. Nội dung gói tin bao gồm: địa chỉ vật lý đích (lấp đầy bit 0), địa chi 
IP của node nguồn, địa chi IP đích.
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- Gói tin được chuyển xuống tầng liên kết dừ liệu, tại đây nỏ được 
gói trong một khung (Frame) dùng địa chỉ vật lý của node phát làm địa 
chi nguồn và địa chi vật lý quảng bá làm địa chi đích rồi phát lên mạng.

Hệ thống A

Tóì đang tìm địa chỉ vật lỷ 
của nút mạng có địa chì IP: 

141 25 56.23 Hệ thống B

Request

a) APP phát quảng bá

b) APP trả lời đon hướng 

Hình 5.20: Vỉ dụ về ARP request và ARP reply

- Vì khung được phát quảng bá (Broadcast) nên tất cả các thực thể 
trên mạng nhận được khung này, xác định đúng kiểu 0x8060 là kiểu 
khung mang dữ liệu gói ARP và chuyển lên tầng Internet để cho ARP xử 
lý. ARP kiểm ữa địa chi IP đích, nếu không phải địa chi IP cùa thiết bị 
thì nó bò qua gói, nếu đúng thì nhận gói.

- Thực thể đích trả lời thực thể nguồn bằng một gói tin ARP phúc 
đáp có chứa địa chỉ vật lý cùa nó. Gói tin này phát đơn hướng (ưnicast) 
tới địa chi là địa chỉ của node nguồn lấy ra từ bản tin yêu cầu nhận được.
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- Node nguồn nhận được bản tin ARP phúc đáp và biết được địa chi 
vật lý của thiết bị đích. Tuỳ theo gói tin trả lời, ARP cập nhật vào bảng 
ARP và gừi địa chì MAC cho IP.

- Sau đó, nút nguồn có thể phát dữ liệu đcm hướng trực tiếp tới thiết 
bị đích.

5.3.6 Giao thức phân giải địa chỉ ngược RARP

RARP (Reverse Address Resolution ProtocoU là giao thức phân 
giải địa chỉ ngược. Quá trình này ngược lại với quá trình ARP ờ trên, 
nghĩa là cho trước địa chi mức liên kết, tìm địa chỉ IP tương ứng. Như 
vậy RARP được sử dụng để phát hiện địa chi IP, khi biết địa chỉ vật lý 
MAC. Được sử dụng trong trường hợp trạm làm việc không có đĩa.

Khuôn dạng gói tin RARP tương tự như khuôn dạng gỏi ARP đã 
trình bày, chi khác là trường Opcode có giá trị 0x0003 cho mà lệnh yêu 
cầu (RARP Request) và có giá trị 0x0004 cho mã lệnh trả lời (RARP 
Reply).

Host A
RARP Request - Broadcast to ail hosts 
“My Ethernet address is 22:BC:66:17:01:75

RARP Server 
YourlPAddressis 128.215.1.17

Hình 5.21: Minh họa quả trình tìm địa chỉ IP bằng giao thức RARP

Nguyên tắc hoạt động của RARP ngược với ARP, nghĩa là máy 
đã biết trước địa chi vật lý MAC, cần tìm địa chỉ IP tương ứng của nó. 
Hình 5.21 minh họa hoạt động của giao thức RARP. Máy A cần biết địa 
IP của nó, nó gửi gói tin RARP Request chứa địa chi MAC cho tất cả các 
máy trong mạng LAN. Tất cả các thực thể trong mạng đều có thể nhận 
gói tin này nhưng chỉ có RARP Server mới trả lại RARP Reply chứa địa 
chi IP của nó.



Một sổ nhược điểm của giao thức RARP:
- RARP hoạt động ờ mức thấp, phải truy xuất trực tiếp đến phần 

cứng cùa mạng. Điều này gây cho người ỉập trình ứng dụng gặp khó khăn.

- RARP yêu cầu trao đổi gỏi tin giừa Client và Server, hiệu quà sử 
dụng gói sẽ thấp vì thông tin hữu ích chì chiếm 4 byte địa chỉ IP trong 
toàn bộ gói tin. Nhược điểm này càng trở nên lớn hơn đổi với những 
mạng như Ethernet có kích thước gói tối thiểu lớn.

- Do sử dụng địa chi phần cứng để xác định địa chi logic, nên sẽ 
không sử dụng được trên các mạng tự động gán địa chi.

- Khi một máy tính không có ổ đĩa kết nối vào một TCP/IP Internet, 
nó cần phải biết những thông tin tối thiểu như địa chi IP của nó. mặt nạ 
mạng con của nó, địa chỉ IP của bộ định tuyến, địa chỉ IP của một Name 
Server. Những thông tin này thường được ghi lại trong một file cấu hình 
và được truy xuất trong khi tiến hành khởi động. Nhưng một máy không 
có ổ đĩa thì phải buộc nạp khởi động từ ROM (Read Only Memory). Tuy 
vậy những thông tin trên phụ thuộc vào cấu hình cụ thể của ihiết bị và 
mạng mà thiết bị kết nối vào. Do đỏ, nếu sừ dụng RARP thì chi có thể 
tìm được địa chi IP của thiết bị và thiếu những thông tin còn lại.

Các giải pháp thay thế RARP: Có hai giải pháp thay thể; giao thức 
tự nạp trình khởi động BOOTP (Bootstrap Protocol) và giao thức cẩu 
hình máy động DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). BOOTP 
là giao thức cấu hình tĩnh, sử dụng một bảng ánh xạ tĩnh giữa các địa chỉ 
IP và địa chi vật lý. BOOTP Server phúc đáp thông tin đường dẫn đầy đủ 
tới file cẩu hình, sau đó Client sừ dụng thông tin này và dịch vụ TFTP để 
tìm tíìông tin cấu hình cần thiết. Còn giải pháp DHCP là giao thức cấu 
hình động được phát triển từ BOOTP, với hai cơ sở dừ liệu một tương tự 
BOOTP, một nguồn địa chi IP dành cho cấp phát tạm thời.

5.4 ĐỊNH TUYÉN IP VÀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYÉN
Định tuyến là quá trình chọn một con đường (Path) để truyền một 

đơn vị dữ liệu từ trạm nguồn tới trạm đích. Đây là một chức năng quan 
trọng của giao thức IP. Dữ liệu có thể được trao đổi giữa các trạm làm 
việc trong cùng một mạng hoặc được trao đồi giữa các mạng thông qua

256 Giáo trinh Mạng mày tinh



các thiết bị kết nổi mạng như; bộ định tuyến, bộ chuyển mạch. Để hiểu 
được dữ liệu lưu chuyển đến các thiết bị như thế nào và bằng cách nào 
chúng có thể đến được đích phải xét đến vấn xác định tuyến đường các 
gói dừ liệu trên mạng, vấn đề dịnh tuyến trên Internet được thực hiện 
dựa trên các bảng định tuyển (Routing table) được lưu tại các trạm (Host) 
hay trên các thiết bị định tuyến (Router). Thông tin trong các bảng định 
tuyến được cập nhật tự động hoặc do người dùng cập nhật. Không có 
giao thức định tuyến nào là toàn diện, tuỳ vào đặc tính, kích thước của 
mạng đề chọn phù hợp. Mạng nhỏ. đồng nhất nên dùng RIP, đổi với các 
mạng lớn có tôpô phức tạp nên dùng OSPF...

Chức năng định tuyến: Mục tiêu cơ bản của các phương pháp định 
tuyến nhàm sử dụng tối đa tài nguyên mạng, và tối thiểu hoá giá thành 
mạng. Để đạt được điều này kỹ thuật định tuyển phải tối ưu được các sổ 
mạng và người sừ dụng như: Xác suất tắc nghẽn, băng thông, độ trễ. độ 
tin cậy, giá thành,... 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 định tuyến, tức là thông tin dùng cho chức 
năng(l).

Tuỳ thuộc vào kiến trúc, hạ tầng cơ sờ mạng mà các kỹ thuật định 
tuyến khác nhau được áp dụng. Các tiêu chuẩn tối ưu khi chọn đưòmg từ 
trạm nguồn lới trạm đích có thế phụ thuộc vào yêu cầu người sử dụng 
dịch vụ mạng. Điều này có thê dẫn đen khả năng chọn đường chi là cận 
tối ưu đối với một loại hình dịch vụ cụ thể, hoặc với một số nhóm người 
sừ dụng dịch vụ cụ thể. 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 tập trung vào giải quyết bài toán 
cân đối lưu lượng báo hiệu và định tuyến trên mạng với tính đầy đủ và sự 
nhanh chóng của thông tin định tuyến. Các tiêu chí cơ bản để so sánh 
giừa các giao thức định tuyến là những vấn đề cần quan tâm nghiên cúru.

Các kỹ thuật định tuvến trong mạng IP: Trong các mạng máy tính 
có rất nhiều các kỷ thuật định tuyến khác nhau. Sự phân biệt giữa các kỹ 
thuật định tuyến chù yếu căn cứ vào các yếu tổ sau:
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a. Sự phân tán của các chức năng chọn đường trên các node của mạng.

b. Sự thích nghi với trạng thái hiện hành cùa mạng.

c. Các tiêu chuẩn tối ưu để định tuyến.

Dựa trên yếu tổ (a) ta có thể phân biệt kỳ thuật định tuvến thành: kỳ 
thuật định tuyến tập trung (Centralized Routing) và phân tán (Distributed 
Routing). Dựa trên yếu tố (b) ta có kỹ thuật định tuyển tình (Static hay 
Fixed Routing) hoặc động (Adaptative Routing). Cuối cùng các kỳ thuật 
định tuyến cùng loại theo (a) và (b) lại có thể phân biệt bởi yếu tố (c).

Tiêu chuẩn tối ưu để định tuyến được xác định bởi người quàn lý 
hoặc người thiết kế mạng, nó có thể là:

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

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

- Độ an toàn của việc truyền tin.

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

- Tổ hợp của các tiêu chuẩn trên.

Việc chọn tiêu chuẩn tối ưu như vậy phụ thuộc vào nhiều bối cảnh 
mạng (tôpô, thông lượng, mục đích sử dụng...). Các tiêu chuẩn có thể 
thay đổi vì bối cảnh mạng cũng có thể thay đổi theo thời gian hoặc các 
triển khai ứng dụng trên mạng, chính vì thế mà vấn đề tối uu hoá định 
tuyến luôn được đặt ra trong thời gian triển khai mạng, nhất là sự đối lập 
về quan điểm người sử dụng dịch vụ và nhà khai thác dịch vụ mạng.

Định tuyến tĩnh trong môi trường Internet: Khi cấu hình mạng thay 
đồi, người quản trị phải cập nhật lại các tuyến tĩnh một cách thủ công. 
Định tuyến tĩnh có ưu điểm như tính đàn hồi của mạng tốt hơn, dự đoản 
hiệu năng và sửa lồi nhanh. Các hệ thống sử dụng định tuyến tĩnh thường 
là các hệ thống đầu cuối, việc chuyển thông tin vào mạng có thể chỉ có 
một tuyến đường duy nhất gọi là hướng ngầm định. Các bộ định tuyến 
không cần tìm đường, không truy nhập vào cơ sờ dừ liệu định tuyến.

Định tuyến động trong môi trường Internet: Định tuyến động có cơ 
chế hoạt động ngược lại với định tuyển tĩnh. Khi thay đổi về tôpô mạng, 
người quản trị nhập các lệnh cấu hình để khởi tạo định tuyến, thông tin
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về tuyến sẽ được cập nhật tự động. í)Ịnh tuyến động lựa chọn tuyến dựa 
trên thông tin trạng thái hiện tại cùa mạng. Thông tin trạng thái có thể đo 
hoặc dự đoán và tuyến đường có thể thav đổi khi tôpô mạng hoặc lưu 
lượne thay đối. Thông tin định tuvến cập nhật vào trong các bảng định 
tuyến cùa các node mạng trực tuyến và đáp ứng tính thời gian thực nhàm 
tránh tắc nghẽn cũng như tối uu hiệu năng mạng.

Trong một mạng phức hợp' sử dụng định tuyến động, một mạng có 
thể bị tái tạo lại cấu hình một cách liên tục vì sự khác nhau về thiết bị và 
chính sách của rất nhiều nhà khai thác cùng hoạt động. Điều đó có thể 
gây nên những tồn thất trên mạng về sử dụng tài nguyên, cũng có nghĩa 
là sử dụng định tuyến động cũng sẽ tạo ra sự phức tạp cao nl^ất.

Định tuvển theo vẻc-tơ khoảng cách: Hai thuật toán thường được 
sứ dụng phổ biến trong kỹ thuật định tuyến động là: Thuật toán định 
tuyến theo véc-tơ khoảng cách DVA và thuật toán định tuyến theo trạng 
thái liên kết LSA.

Khoảng cách là giá cần phải đạt, thông thường dựa trên số các Host 
mà đường truyền băng qua, hoặc tổng tất cả metric quản trị được gán cho 
liên kết trong tuyến.

Véc-tơ là lưu lượng giao diện sẽ được định tuyến để đạt đến đích đã 
được định sẵn dọc theo một tuyến hoặc được chọn lựa bời giao thức định 
tuyến ứng với tuyến đưòmg tốt nhất để đến đích. Thuật toán véc-tơ 
khoảng cách xác định số bước nhảy (Hop) ít nhất mà gói truyền qua từ 
mạng nguồn đến mạng đích. Thuậl toán ỉìày dựa trên phương pháp tập 
trung Bellman-Ford.

Định tuyến theo trạng thái liên kêt: Các Router mạng không gửi 
bảng định tuyến của nó cho các Router khác. Thay vào đó các Router 
trao đổi thông tin giá trị trạng thái liên kết LSA (Link State 
Advertisements) của nỏ đã được thiết lập với các node xung quanh tới 
các node khác. Mỗi Router thực hiện song song xây dựng bảng dữ liệu 
topo gồm tất cả các LSA từ mạng. Giải thuật SPF tìm đường đi ngắn nhất 
(Shortest Path First), giải thuật Dijkstra, xác định đường đi ngắn nhất từ 
node bất kỳ đến các node còn lại. Có hai vẩn đề cần quan tâm tt̂ ong 
định tuyến trạng thái liên kết là yêu cầu về xử lý, bộ nhớ và yêu cầu về 
băng thông.
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Giao thức định tuvển trong và giao thức định tuvến ngoài: Một liên 
mạng có thể lớn đến mức một giao thúc định tuyến không thể cập nhật 
các bảng định tuyến của tất cả các Router. Vì vậy liên mạng được chia 
thành nhiều hệ thống tự trị AS (Autonomous System) hay còn được gọi 
là vùng định tuyến (Routing Domain). Hệ thống tự trị là một nhỏm mạng 
và Router chịu một quyền lực quản trị chung.

Định tuyến bên trong một hệ thống tự trị được gọi là định tuyến 
trong IGP (Interior Gateway Protocol). Các bộ định tuyến trong một hệ 
tự trị được tự do chọn những cơ chế riêng cùa nó cho việc phát hiện, 
nhân bản kiểm định và kiểm tra tính nhất quán của tuyến đường. Định 
tuyển giữa các hệ thống tự trị được gọi là định tuyến ngoài EGP (Exterior 
Gateway Protocol). Mồi hệ thống tự trị cỏ thể chọn một giao thúc định 
tuyến trong để thực hiện định tuyến bên trong hệ thống. Tuy nhiên, 
thường chi có một giao thức định tuyến ngoài được chọn để thực hiện 
định tuyến giữa các hệ thống tự trị AS. Có hai giao thức định tuyến trong 
tiêu biểu và phổ biến nhất là RIP và OSPF. Một giao thức định tuyến 
ngoài BGP. RIP và OSPF có thể được sử dụng để cập nhật các bảng định 
tuyến bên trong một hệ thống tự trị. BGP có thể được sừ dụng để cập 
nhật các bảng định tuyến cho các Router nối các hệ thống tự trị với nhau.

Các giao thức định tuyến miền trong IGP: Một hệ thống tự trị AS 
là một hệ thống mạng của các bộ định tuyến dưới sự điều khiển của cùng 
một chính sách quản trị điều hành mạng, thường do một nhà khai thác 
điều hành mạng điều khiển. Các giao thức định tuyến miền trong IGP sử 
dụng để phân bổ các thông tin định tuyến giữa các bộ định tuyến trong 
một AS. IGP không phải là một giao thức cụ thể mà chì là một tên chung 
cho các phương pháp định tuyến trong một miền.

Các giao thức thông dụng hiện nay sử dụng cho định tuyến miền 
trong ià:

- Giao thức thông tin định tuyến RIP

- Giao thức định tuyến Gateway nội miền IGRP

- Giao thức tìm đường ngắn nhất OSPF

- Giao thức định tuyến nội miền mở rộng EIGRP cùa Cisco.
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5.5 GIAO THÚC IPv6

5.5.1 Khái quát chung
Địa chi IP thế hệ mới (IP Next Generation) hay IPv6 (Internet 

Proiocol vcrsion number 6) được nhóm chuyên trách về kỳ thuật của 
lEiTH (Internet Engineering Task Force) cùa hiệp hội Internet đề xuất 
thực hiện, kế thừa trên cẩu trúc và tổ chức của IPv4.

Như đã biết, địa chì IPv4 có chiều dài 32bit và theo lý thuyết có 
khả năng cung cấp một không gian địa chi là 2̂  ̂= 4.294.967.296 địa chi. 
Còn lPv6 với độ dài 128bit, chỉ dài gấp 4 lần địa chi IPv4, nhưng lại có 
khả năng cung cấp một khoảng địa chi là 2'^* = 340.282.366.920.938 
.463.464.374.^)7.431.768. 211.456 địa chi. Không gian địa chỉ này lớn 
gấp khoảng 8 tỳ tỷ tỷ lần không gian của địa chi IPv4. Nấu số địa chi này 
rải đều trên bề mặt quả đất thì mỗi mét vuông có khoảng 665.570 tỳ tỳ 
địa chi (bề mặt quả đất được ước tính là 511.263 tỷ m )̂.

t)ây là một không gian địa chi cực kVn với mục đích không chi cho 
Internet mà còn cho tất cả các mạng máy tính, hệ thống và thiết bị viễn 
thông, hộ thổng điều khiển và thậm chi cho tất cà các vật dụng gia đình. 
Dự đoán nhu cầu hiện nay sẽ cần 15% không gian địa chi IPv6, 85% còn 
lại là để dự trừ cho tương lai.

IPv6 được thiết kế như là một sự tiến hóa cùa IPv4, hoàn toàn 
không phải là một sự thay đổi đột biến. Các đặc tính hừu dụng của IPv4 
cỉược chuyền sang IPv6, còn các tính năng kém hữu dụng được loại bỏ. 
Vhc(ì dặc tá cúa IPv6 ihi sự thay dồi lừ IPv4 sang lPv6 có một số các vấn 
dề sau:

a) Expanded Addressing Capabilities (Khả năng đánh địa chì được 
mờ rộng)

b) Header ÍHirmat Simplification (Dtĩn gián hỏa trone khuôn dạng 
phan liêu đề)

c) Improved Support for iixlensions and Options (Tăng cường khả 
năng hỗ trợ cho mờ rộng và tùy chọn)

d) Flow Labeling Capabiỉity (Khả năng dán nhãn dòng)
e) Authentication and Privacy Capabilities (Khả năng xác thực và 

tính riêng tư).
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5.5.2 Nguyên nhân ra đòi của IPv6
- Internet phát triẻn mạnh, nhu cầu sứ dụng địa chi IP tăng dẫn đốn 

không gian địa chỉ IPv4 ngày càng bị thu hẹp và tình trạng thiếu hụt địa 
chi tất yếu sẽ xày ra trong một vài năm tới.

- Việc phát triển quá nhanh cùa mạng Internet dẫn đến kích thưõc 
các bảng định tuyến trên mạng ngày càng lớn, ảnh hướng đến tốc độ truy 
xuất dữ liệu.

- Khi triển khai lẳp đặt, cài đăt IPv4 bằng phương thức thủ công 
hoặc bằng giao thức cấu hình địa chỉ trạng thái động DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol), khi mà rất nhiều máy tính và các thiết bị 
kết nối vào mạng thì cần thiết phải có một phương thức cấu hình địa chi 
tự động và đom giản hơn.

- Trong quá trình hoạt động IPv4 đà phát sinh một sổ vấn đề về bào 
mật và chất lượng dịch vụ QoS. Khi kết nối thành mạng Intranet phải cần 
nhiều địa chi khác nhau và truyền thông qua môi trường công cộng. Vì 
vậy đòi hỏi phải có các dịch vụ bảo mật đề bảo vệ dữ liệu ở mức IP.

- Mặc dù có các chuẩn đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS trong IPv4 
trường IPv4 TOS (Type of Service), nhưng hạn chế về mặt chúc năng, 
cần thiết hỗ ượ tốt hơn cho các ứng dụng thời gian thực.

Vì vậy việc cần ứiiết phải thay tíiể giao ửiức IPv4 là tất yếu. Thiết kế 
IPv6 nhằm mục đích tối thiều hóa ảnh hưởng qua lại giữa các giao thúc 
lớp trên và lớp dưới bằng cách tránh việc bổ sung một cách ngẫu nhiên 
các chức năng mới.

5.5.3 Các đặc trưng của IPv6
IPv6 được chọn thay thế cho giao thức IPv4 không chi do IPv4 

không còn phù hợp với yêu cầu phát triển hiện tại của mạng Internet mà 
còn vì những ưu điểm của giao thức IPv6 mà giao thức IPv4 chưa có:

Đơn giản hoá dạng Header: lPv6 không phải là một tập các chức 
năng tương thích lùi với IPv4. Do đó, một máy chù hay Router phải được 
cài đặt IPv4 và IPv6 để nhận biết và xử lý được cả hai khuôn dạng 
Header. Một số trường trong Header cùa IPv4 bị bò hoặc chuyển thành 
các trưòmg tuỳ chọn. Để giảiĩi thời gian xử lý và tăng thời gian truyền.
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ỉ ỉeadcr cua IPv6 được giàm đến mức thấp nhất có thề, mặc dù kích thước 
địa chi tănạ lên. Dịa chi cùa Ipv6 lón aấp 4 lần địa chi cùa IPv4, nhưng 
Ueader của IPv6 chi kVn hcTTì hai lần so với ịỉeader cùa IPv4.

Không gian địa chì lớn: I)ịa chi IPv6 có độ dài địa chi là 128bit, 
lớn gấp 4 lần dộ dài địa chi IPv4. Khòng tiian địa chi rộng lón cùa IPvó 
được thiết kế cho phép các mạng da mức và phân chia địa chi trên đường 
trục của mạng Internet thành các mạng con riêng lè cho từng tổ chức. 
Nhìn chunu khòna gian địa chỉ IPv6 khòna bị thiếu hụt trong tương lai.

Khả năng địa chi hoá và chọn đường linh hoạt: IPv6 tăng kích 
thước địa chi từ 32bit (IPv4) lên 128bit, đo đó cho phép nhiều lớp địa chi 
với sổ lượng các node được địa chì hoá tăng lên rất lớn, cùng với khả 
năng tự động trong việc đánh địa chỉ. Mở rộng khả năng chọn đường 
bàng cách thêm Uuờng “Scop” vào địa chi quảng bả (Multicast).

Tự động cẩu hình địa chi: Khá năng tự Gấu hình cùa ÍPv6 còn được 
gụi là khả năng cắm và chạy (Plug and Play). Đây là một trong những 
tính năng ưu việt của IPv6. Tính nàng này cho phép tự cấu hình địa chi 
cho giao diện mà không cần sù dụng các giao thức học địa chì như 
DHCP. Tuy nhiên, để đom giản hóa cấu hình máy chủ (Host), IPv6 hỗ trợ 
cả cấu hình địa chỉ có trạng thái lẫn cấu hình địa chi phi ữạng thái, cấu 
hình tự động không hỗ trợ cho Client của các máy chù DNS được ưu 
tiên. Một giải pháp là để cho các Client tự nhận ra địa chi IP cùa nó 
thông qua cấu hình tự động, sau đó Client sẽ truy vấn đến một máy chủ 
DHCP về thông tin cầu hình bổ sung.

Khà năng báo mật: Tích hợp và bảo mật dữ liệu là một phần của 
IPv6. IPsec là khung chuẩn mờ được IETF phát triển để cung cấp tính 
báo mật khi truyền thông tin. IPsec hoạt động ờ lớp mạng, bảo vệ và xác 
nhận các gói tin IP truyền đi giữa các thiết bị mạng. IPsec cung cấp một 
số dịch vụ báo mật, các dịch vụ này là tùv chọn. Nhìn chung, chính sách 
báo mật cục bộ sẽ sử dụng một hay nhiều dịch vụ này:

- Mã hóa dừ liệu; Phía gừi sẽ tiến hành mã hóa gói tin trước khi gửi.
- Toàn vẹn dừ liệu: Phía nhận có thể xác nhận gói tin nhận được đế 

đám bào ràng dừ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền.
- Xác nhận nguồn gốc dữ liệu: Phía nhận có thể biết được phía gừi 

gói tin. Dịch vụ nà) pliụ thuộc vào dịch vụ toàn vẹn dừ liệu.
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- Antireplay: Phía nhận cỏ thể phát hiện và từ chối gói tin gừi lại.

Chầt lượng dịch vụ QoS (Quanỉity o f Service)'. IPv4 là giao thức 
không liên kết, các gói tin lưu chuyển độc lập trên mạng. 1'rong Header 
IP chửa địa chi nguồn và địa chi đích, truyền có độ tin cậy không cao. Vì 
vậy chất lượng dịch vụ QoS trong IPv4 không cao. Trong IPv6 Header 
có thêm một sổ trường mới để xử lý và xác định luu lượng trên mạng. 
Trường Flow Label cho phép các Router xác định và đưa ra các xừ lý đặc 
biệt cho các gói tin thuộc về một luồng nào đó. Do cơ chế xác nhận gói 
tin ngay trong Header nên việc hỗ trợ QoS có thể thực hiện được ngay cả 
khi gói tin được mà hóa qua IPsec.

Giao thức mới cho tương tác các node lân cận: Giao thức phát hiện 
lân cận NDP (Neighbor Discovery Protocol) của IPv6 là một dãy các 
thông bảo ICMPvó cho phép quản lý tương tác giữa các node lân cận. 
Giao thúc NDP thay thế cho giao thức phân giải địa chì ARP (Address 
Resolution Protocol) trong IPv4. Các thông báo ICMPv4 Router 
Discovery và ICMPv4 Redirect được thay bời các thông bảo Multicast. 
Unicast Neighbor Discovery.

Khả năng mở rộng'. Bằng cách thêm vào trường Header mờ rộng 
tiếp ngay sau Header, IPv6 có thể được mở rộng thêm các tính năng mới 
một cách dễ dàng. Không giống như các tùy chọn trong Header của địa 
chì IPv4 chỉ có thể hồ trợ tối đa là 40byte tùy chọn, kích thước tiêu dề 
mở rộng cùa IPv6 chi bị ràng buộc bời kích thước gói tin lPv6.

Tính di động: IPv4 không hỗ trợ cho tính di dộng, IPv6 cho phép 
nhiều thiết bị di động kết nối vào Internet iheo chuẩn của PCMCIA 
(Personal Computer Memory Card International Association) qua mạng 
công cộng nhờ sóng vô tuyến. Người sừ dụng di động sẽ có hai địa chỉ: 
một địa chỉ thường xuyên (Permanent) ờ mạng gốc và một địa chi động 
(Dynamic) ngoài mạng phụ thuộc vào diém truy nhập mạng tại thời diếni 
xác định. Firewall sẽ hoạt động như một Proxy đối với địa chì Permanent 
và tạo một Tunnel (đường hầm) an toàn tới địa chì động.

5.5.4 So sánh lPv4 và IPv6
Điểm khác biệt giữa IPv4 và IPv6 thể hiện ở việc thay thế, mờ rộng 

một số trường và chức năng của chúng. Điều này làm cho IPv6 phù h(Tp
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hcm trong điều kiện phát triển hiện tại của mạng Internet. So sánh các đặc 
điểm cùa IPv4 và IPv6 thể hiện trong bảng 5.1.

Báng 5.1: So sánh IPv4 và IPv6

IPv4 IPv6

Độ dài địa chi là 32bit (4byte) Độ dài địa chỉ là 128bit (16byte)

IPsec chỉ là tùy chọn IPsec được gắn liền với IPv6.

Header của địa chỉ IPv4 không có 
trường xác định luồng dữ liệu cùa gối tin 
cho các Router để xử lý QoS.

Topờng Flow Label cho phép xác đnh  
luồng gói tin để các Router có thể đảm 
bảo chắt lượng dịch vụ QoS

Việc phân đoạn được thực hiện bời cả 
Router và máy chủ gửi gói tin

Máy chủ nguồn thực hiện phân đoạn 
không có sự tham gia của Router

Header có chửa trường Checksum Không có trường Checksum trong lPv6 
Heađer

Header có chứa nhiều tùy chọn Các tùy chọn cố trong Header mờ rộng

ARP sừ dụng ARP Request quảng bá 
để xác định địa chỉ vật lý.

Khung ARP Request được thay thế bời 
các thông báo Multicast Neighbor 
Solicitation.

Sử dụng giao thức IGMP để quản lý 
thành viên các nhóm mạng con cục bộ

Giao thức IGMP được thay thế bời các 
thông báo MLD (Multicast Listener 
Discovery)

Sử dụng ICMP Router Discovery để xác 
định địa chi cổng Gatevvay mặc định phù 
hợp nhất, là tùy chọn.

Sử dụng thông báo quảng cáo Router 
(Router Advertisement) và ICMP Router 
Solicitation thay cho ICMP Router 
Discovery, là bắt buộc.

Địa chì quảng bá truyền đến tất cả các 
node trong mọt mạng con

Trong IPv6 không tồn tại ỂTta chỉ quảng 
bá, thay vào đỏ là địa chỉ Multicast

Thiết lập cấu hinh bằng thủ công hoặc 
sừ dụng DHCP

Cho phép cấu hinh tự động, không sử 
dụng nhản công hay cấu hinh qua DHCP

Địa chi máy chủ được lưu trong DNS 
với mục đich ánh xạ sang địa chi IPv4

Địa chỉ máy chủ được lưu trong DNS với 
mục đich ánh xạ sang dia chỉ IPv6

Con trò địa chỉ được lưu trong IN -  
ADDR ARPA DNS để ánh xạ địa chi 
IPv4 sang tên máy chù

Con trỏ địa chi được lưu trong IPv6 -  
INT DNS để ánh xạ địa chi từ IPv4 sang 
tên máy chủ

Hỗ trợ gói tin kich thước 576byte (có thể 1 Hỗ trơ gối tin kí*Ị thước 1 280byte 
j phàn đoạn) (không cần phân đoạn)

5.6 KHUÔN DẠNG DATAGRAM VÀ HEADER IPv6

IP nhận gói tin Segment từ tầng Host-to-Host và chia thành các gói 
(Packet hay Datagram) nhỏ theo độ dài quy định, ỏ  bên đích IP sẽ làm 
ngược lại, tức là sắp xếp các gói tin lại thành gói tin Segment ban đầu.
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Mỗi một Packet được gắn địa chỉ IP nguồn và đích. Mỗi một bộ định 
tuyến Router, thiết bị làm việc ờ lớp 3 (mô hình OSI) khi nhận được gói 
tin sẽ quyểt định việc định tuyến gói tin dựa trên địa chi IP. Các thông tin 
trong các trường của IP Header sẽ phàn ánh những công việc mà IP phái 
thực hiện khi nó nhận được dữ liệu lừ tầng irẽn chuyền xuống và cần 
phải chuyển tiếp đến một mạng khác.

5.6.1 Cấu trúc khuôn dạng Datagram lPv6

Trong gói tin IPv4 chi có một tiêu đề và các tùy chọn nếu có được 
chèn vào Header. Trong gỏi tin IPv6, các tùy chọn được đưa vào tiêu đề 
mở rộng được chi ra bởi trường Next Header của tiêu đề trước, cấu trúc 
của một gói tin IPv6 được thể hiện trong hình 5.23.

IPv6 Extension Upper Layer
Header Headers Protocot Data ưnit

Payload

IPv6 Packet

Hình 5.23: cấu trúc gói tin IPv6

Tiêu đề IPv6 và tiêu để mở rộng: lPv6 header có kích thước 40byte. 
Tiêu đề mở rộng có thể có có kích ứiước thay đổi tùy theo kiểu tùy chọn. 
Trường Next Header trong tiêu IPv6 chúa tiêu đề mở rộng tiếp theo... 
Tiêu đề mở rộng cuối cùng cho biết giao thức lớp trên (TCP, ƯDP hay 
ICMPvó) được chứa trong dữ liệu giao thức lớp trên. Không giống như 
các tùy chọn trong IPv4, tiêu đề mở rộng không có kích thước tùy theo 
yêu cầu mở rộng. Định dạng tiêu đề mở rộng mới sẽ tăng cường các khả 
năng mới trong tương lai.

Upper Layer Protocoỉ Data Unit: Khối dữ liệu giao thức lớp trên 
PDU (Protocol Data Uiiil) thường bao gồm tiêu đề cùa giao thức lớp trên 
và Payload cùa nó (ví dụ như thông báo ICMPvó, TCP hay ƯDP). 
Payload của gỏi tin IPv6 bao gồm tất cả các tiêu đề mở rộng và PDU lớp 
trên và ửiường có chiều dài lên đến 65.535byte. Gói tin có độ dài lớn hơn 
65.535byte khi gửi sử dụng tùy chọn Jumbo Payload trong tùy chọn từng 
chặng của tiêu đề tnở rộng.
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5.6.2 IPv6 Header
Version (4bỉỉ) □

Traffic Class 
(1b/ĩe)

Flow label 
(?Obiị)

Payload length 
(2byte)

Next Heađer 
(1byte)

Hop Limit 
(1byte)

Source Address 
(16byte)

Destinatlon Address 
(16byte)

Phiên bản giao thức 

Mức ưu tiên của gói tin IPv6

Xac đinh cac gó' tin thuòc vế cùng mỏt luồng 

Độ dài dữ héu tiếp sau header 

Còn có header mỏ rộng nữa hay không

Sô lượng hop. Giá tri nay giảm dấn sau khi qua mỗi bộ định luyến

Hình 5.24: cấu trúc tiêu đề IPv6

- Version: Mã phiên bản có độ dài 4bit và giá trị 0110 (IPv6).

- Trạffìc Cỉass: Có chức năng tương tự trường Type Of Service tiêu 
đề IPv4, độ dài 8bit. Giá trị cùa trường Traffic Class là mức ưu tiên của 
gói tin IPv6, có thể thay đổi từ 0 đển 15.

- F/ow Label: Nhãn luồng số liệu có độ dài 24bit đánh dấu các gói 
tin thuộc về cùng một luồng (flow). Nhãn một luồng được xác định duy 
nhất bời tổ hợp địa chỉ nguồn và giá trị khác 0 của trường Flow Label. 
(ỉiá trị mặc định cùa trường Flow Label là 0. Khái niệm luồng dữ liệu 
(flow) khác với khái niệm kết nối (Connection) như TCP bởi vì một 
luồng dữ liệu có thể bao gồm các gỏi tin cùa nhiều kết nối và ngược lại, 
một kết nối có thể bao gồm nhiều luồng khác nhau (được xác định bởi 
giá trị khác nhau của trường Flow Label).

- Payload Length: Payload Length lưu độ dài của trường dừ liệu 
sau header có độ dài 16bit nên kích thước tổi đa cùa gói tin IPv6 là 16kB. 
IPv6 sứ dụng hcader mờ rộng Jumbogram cho phép các gói tin có độ dài 
lớn hơn lóklỉ không bị phân đoạn, rrường Payload Length được thiết 
lập là 0 khi tùy chọn Jumbogram được sừ dụng. Jumbogram chi thích 
hợp khi các node thuộc về một liên kết có tham số VITL lởn hơn 64kB.

- Next Header. Trong IPv4, là truòng Protocol Type. Trường Next 
Header chì ra cả tiêu đề mở rộng và các PDU lórp trên. Nếu tiêu đề tiếp



theo là ƯDP hay TCP thì nó có giá trị giổng như trong IPv4. Nếu IPv6 sử 
dụng tiêu đề mở rộng thì trường Next Header chi ra kiểu cùa tiêu đề mờ 
rộng. Header mở rộng sẽ tiếp nối ngay sau tiêu đề IPv6, trước phần 
Payload của gói tin IPv6.

- Hop Limit: Tương tự như trường TTL (Time to Live) trong IPv4, 
Hop Limit lưu số bước nhảy (hop) gói tin có thể đi qua bộ định tuyến 
trước khi đến node đích. Giá trị trong Hop Limit sẽ giảm đi một đơn vị. 
Nếu giá trị trong Hop Limit bằng 0 mà gói tin vẫn chưa đến đích thì gói 
tin sẽ bị loại bò. Thông báo ICMPvó thông báo vượt quá giới hạn thòi 
gian sẽ được gửi đến cho node gửi. Như vậy giữa hai node không thể có 
nhiều hơn 254 bộ định tuyến do trường Hop Limit có chiều dài là 8 bit.

- Địa chi nguồn: cỏ chiều dài 128bit, là địa chì của node nguồn.

- Địa chì đích: có chiều dài 128bit, là địa chi cùa node đích.

5.6.3 Tiêu đề mở rộng
Trường tuỳ chọn trong tiêu đề IPv4 được sừ dụng để thêm các 

thông tin về các dịch vụ tùy chọn khác nhau (Security Options, Sourcc 
Routing Options, Timestamping Options). Vì vậy, chiều dài cùa lPv4 
header có thể được mờ rộng từ 20byte đến óObyte nên các router điều 
khiển giao tiếp theo những thông tin trong tiêu đề IP không thể đánh giá 
chiều dài tiêu đề chi bằng cách xem xét phần đầu gói tin. Điều này làm 
giảm tốc độ xử lý gói tin. IPv6 chuyển hẳn những thông tin liên quan đến 
dịch vụ kèm theo tới một phân đoạn khác là header mở rộng, nên mặc dù 
địa chi IPv6 lón gấp 4 lần địa chỉ IPv4 nhưng IPv6 header lại chi gấp đôi 
IPv4 header. Các tùy chọn đều được đưa vào header mở rộng. RFC 2460 
định nghĩa các header mờ rộng cho IPv6 tùy thuộc vào dạng và chức 
năng, bao gồm:

- Header mờ rộng ỉỉop - bv - Hop Option

- Header mở rộng Dcstination Option

- Header mở rộng Routing

- Header mở rộng Pragment

- Header mở rộng Authenticalion

- Header mở rộng ESP (Encapsulating Security Payload).
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'ITiứ tự liệt kê ở trên cũng là Khuyến nghị trong RFC 2460 khi có 
nhiều tiêu đề mờ rộng trong gói lin IPv6. Một node nhận yêu cầu xử lý 
đặc biệt Ihì một hay nhiều tiêu đề mờ rộng sẽ được node gửi thêm vào 
gói tin IPv6. Trong header cơ bản có trường Next Header chì ra loại tiêu 
dề mở rộng tiếp theo. Mồi tiêu đề mờ rộng cũng có trường Next Header 
dể xác định loại tiêu đề mờ rộng liếp theo nó. Chiều dài của mồi tiêu đề 
mở rộng phải là bội số của 64bit. Các tiêu đề mờ rộng có chứa trường 
Header Extension Length để cho biết kích ihước của tiêu đề mở rộng đó 
và phải chèn bit để đảm bảo rằng kích thước của tiêu đề mở rộng luôn là 
bội số của 8byte.

5.6.4 So sánh IPv4 Header và IPv6 Header

Bảng 5.2: So sánh các trường cùa tiêu đề IPv4 và tiêu để IPv6
IPv4 Header Field IP v6H eaderF ie ld

Version Cùng một trường nhưng khác giá trị

Internet Header 
Length

Không có trong IPvè, chiều dàì IPv6 Header cỗ định là 
40byte. Mỗi Header mỡ rộng có chiều dài cố định chì ra 
trong chinh Header đó

Type of Service Trong IPv6 là trường Traffic Class

Total Length
Trong IPv6 là trường Payload Length, chỉ lưu chiều dài của 
Payload. Giá trị cùa trường Total Length trong IPv4 lưu 
chiều dài của gói tin

ldentification
Pragmentation
Flags
Pragment Offset

Không có trong IPv6. Thông tin phân mảnh có trong 
Header mờ rộng Pragment

Time to Live Trong IPv6, trường nây tương ứng là Hop Limit
Protocol Trường Next Header trong iPv6 chl ra giao thửc tiếp theo

Header Checksum Bị loại bỏ trong IPv6. Trong IPv6, việc phát hiện lối mức bit 
trong gối tin IPv6 được thực hiện ở  lớp liên két.

Source Address Tương tự trong IPv4, nhưng dài 128bit
D. Address Tương tự trong IPv4 nhưng dài 128bit
Options Không có trong IPv6, thay vào đó là các Header mờ rộng

5.6 LỚP ĐỊA CHỈ IPv6

5.6.1 Phương pháp biểu diễn địa chỉ IPv6
Địa chi IPv6 được biểu diễn bằng chuồi số Hexa được chia thành 

các cụm, mồi cụm là 16bit nhị phân tương đương với bốn chữ số Hexa, 
ngăn cách nhau bởi dấu vi dụ một địa chi IPv6: 4021 : 0000 : 240E : 
0000 : 0000 : OACO : 3428 : 121C. Địa chi IPv6 khá dài, có thể có nhiều



chữ số 0 liên tiếp nhau; khi đó có thể thu gọn lại bằng cách thay một cụm 
toàn sổ 0 thành một sổ 0 và các cụm số 0 liên tiếp bằng kí hiệu Tuy 
nhiên trong mồi địa chì chi chấp nhận một kí hiệu nếu không thì 
không thể xác định được vị trí chính xác của các số trong địa chi. Ví dụ 
địa chi 12AB : 0000 : 0000 : CD30 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000/60 có thể 
viết gọn là 12AB : 0 : 0 : CD30 : 0 ; 0 : 0 : 0/60 hoặc 12AB CD30 : 0 : 
0 : 0 ;  0/60 hay gọn hơn là 12AB : 0 : 0 : CD30 /60 nhưng không được 
viết 12AB CD30/60 hay 12AB :: CD30 :: /60

Tiền tố mạng là một phần của địa chi IPv6 bao gồm các bit có giá 
trị cố định hay các bit định danh mạng. Tiền tố của các định danh mạng 
con IPv6, bộ định tuyến, và dãy địa chỉ được biểu diễn tương tự như các 
kí hiệu CIDR trong IPv4. Tiền tố IPv6 được viết dưới dạng 
IPv6_Address/Prfix_Length. Cài đặt trong IPv4 thường sử dụng cách 
biểu diễn tiền tố mạng bằng các số thập phân cách nhau bời một dấu 
chấm như là mặt nạ mạng con. Trong IPv6 không sử dụng mặt nạ mạng 
con mà chi hỗ trợ ký hiệu độ dài tiền tố mạng. Trong ví dụ trên, địa chi 
có độ dài tiền tố là 60 bit và tiền tổ là 12AB : 0 : 0 ; CD30 Tiền tổ 
mạng con (Subnet ID) được gán tới một liên kết đơn. Nhiều Subnet ID có 
thể được gán cho cùng một liên kết. Kỹ thuật này gọi là Multinetting.

5.6.2 Phân loại địa chỉ IPv6
Trong IPv4 không rõ ràng là địa chi được gán cho node hay giao 

diện, trong IPv6, địa chi được cấu hình trên mỗi giao diện mạng. IPv4 
định nghĩa ba kiểu địa chi: Unicast, Broadcast và Multicast. Mỗi loại địa 
chi cho phép thiết bị gửi dữ liệu đến những nơi nhận khác nhau: địa chi 
Unicast cho phép gửi dữ liệu đến một nơi nhận duy nhất, địa chi 
Broadcast cho phép gửi dữ liệu đến tất cả các máy chủ trong cùng một 
mạng con và địa chi Mutlicast cho phép gửi dữ liệu đến các máy có cùng 
một địa chi Muiticast, có ứiể trên nhiều mạng con khác nhau. Giao thức 
IPv6 bò kiểu địa chi Broadcast, thay vào đó là địa chi Anycast. RFC 
1884 xác định ba kiểu địa chì IPv6 như sau:

- Địa chi đơn hưởng (Unicas Address): Là địa chỉ của một giao 
diện. Một gói tin được chuyển đến địa chì Unicast sẽ chi được định tuyến 
đến giao diện gắn với địa chi đó.

270 Giào trình Mạng mày tinh



Chương 5; Internet 271

- Địa chi hướng tiiỳ Ý (Anycasi Adcỉress): Là địa chì của một tập 
giao diện cùa nhiều node khác nhau. Mồi gói tin tới địa chi Anycast được 
chuyền tới chi một trong tập giao diện gẳn với địa chì đó (là giao diện 
gần node gửi nhất và có Metric nhò nhất).

- Địa chì đa hướng (Multicast Address): Địa chi của tập các giao 
diện thuộc về nhiều node khác nhau. Một gói tin có địa chi đích đa 
hướng Multicast sẽ được chuyển đến tất cà các giao diện trong nhóm có 
địa chỉ đa hướng đó.

5.6.3 So sánh địa chỉ IPv4 và địa chỉ IPv6

Địa chi IPv6 và lPv4 có một sổ điểm giống nhau như cùng sử dụng 
một số loại địa chì có cùng một số chức năng tương tự. Tuy nhiên về cơ 
bản địa chỉ IPv6 có nhiều thay đổi so với địa chỉ IPv4, được thể hiện 
trong bảng 5.3.

Bàng 5.3: So sánh địa chi IPv4 và IPv6
Địa chì IPv4 Địa chi IPv6

Phân lớp địa chỉ: A, B, c  và D Không phân lớp địa chỉ. cấp phát theo tiền tố

Địa chỉ lớp D là Multicast 
(224.0,0.0/4)

Địa chi Multicast cỏ tiền tố FF00::/8

Sử dụng địa chỉ Broadcast Không có Broadcast, thay bằng Anycast

Địa chỉ Unspeciíied là 0.0 0.0 Địa chỉ Unspecífied là

Địa chi Loopback 127.0.0.1 Địa chì Loopback là ::1

Sử dụng địa chi chung Tương ứng lá dia chì Unicast toàn cầu

Địa chỉ IP riêng : 10.0.0.0/8, 
172.16.0,0/12 .192.168.0.0/16

Địa chỉ Site-local (FEC0::/48)

Tự cáu hinh: 169.254.0.0/16 Địa chi Link-Local (FE80;;/64)

Dạng biểu diễn: chuỗi số thập 
phân cách nhau bời dấu chấm

Dạng biểu diễn: chuỗi số Hexa cách nhau bởi 
dấu hai chám; cố thể nhổm chuỗi số 0 liền 
nhau vào một ki tự Địa chỉ tương thích IPv4 
vẫn giữ nguyên cách biểu diễn

Sử dụng mặt nạ mạng con và 
độ dài tiền tố đẻ chi ra mạng

Chì sử dụng kí hiệu tiền tố để chi mạng

Phân giải tên miên DNS: bản 
ghi tài nguyên địa chì máy chủ 
IPv4 (A)

Phân giải tên miên DNS: bản ghi tài nguyên 
địa chỉ máy chủ IPv6 (AAAA)

Tên miền ngược: 
IN-ADDR.ARPA domain

Tên miền ngược: IP6.INT domain



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tên gọi loại máy chủ cung 
cấp dịch vụ thư điện tử:
A. Web Server B. Mail Server
c . FTP Server D. Proxy.

2. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị dừ liệu của tầng:
A. Process/Application
B. Message (Thông điệp)
c . SegmenưDatagram (Đoạn/Bó dữ liệu)
D. Packet (Gói dữ liệu)
E. Prame (Khung dữ liệu).

3. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về kích thước lớn nhất của gói 
dữ liệu trong mạng.
A. Đơn vị truyền cực đại MTU B. Gói tin
c . Thông tin điều khiển D. Thông điệp.

CAU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Hãy trình bày tổng quát mô hình kiến trúc TCP/IP.

2. Hãy trình bày vai trò và chức năng các tầng trong mô hình TCP/IP.

3. Hãy trình bày tầng ứng dụng và các giao thức ứng dụng.

4. Hãy trình bày tầng giao vận (Host to Host) và các giao thức.

5. Hãy trình bày tầng mạng (Internet layer) và các giao thức tầng mạng.

6. Trình bày khái quát các giao thức định tuyến RIP, OSPF, BGP.

7. Hãy trình bày quá trình đóng gỏi dữ liệu Encapsulation.

8. Hãy trình bày quá trình phân mảnh các gói dữ liệu Pragment.

9. Hãy trình bày khái niệm đơn vị truyền cực đại MTƯ (Maximum 
Transmission Unit).

10. Hãy trình bày quá ưình phân mảnh làm tăng thời gian xử lý, làm 
giảm tính năng của mạng.
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11. Hãy trình bày vai trò và chức năng, cấu trúc gói tin của UPP (User 
Datagram Protocol).

12. Hãy trình bày vai trò và chức năng và các đặc điểm của TCP.

13. Hãy trình bày điều khiển lưu lượng và điều khiển tẳc nghẽn.

14. Hãy trình bày các cơ chế cửa sổ động, phát lại thích nghi, điều khiển 
tắc nghẽn.

15. Hãy trình bày thiết lập và huỷ bò liên kết.

16. Hãy trình bày độ tin cậy và điều khiển luồng của TCP.

17. Hãy trình bày địa chi IP, cấu trúc gói dữ liệu IP.

18. Hây trình bày phân mảnh và hợp nhất các gói IP.

19. Trình bày chức năng giao thức thông báo điều khiển mạng ICMP.

20. Hãy trình bày tiến trình cúa Giao thức phân giải địa chỉ ARP 
(Address Resolution Protocol).

21. Hãy trình bày nguyên tắc hoạt động, khuôn dạng gói tin của giao thức 
RARP.

22. Hãy trình bày các đặc trưng cùa IPv6.

23. Hãy trình bày chất lượng dịch vụ và bảo mật trong IPv6.

24. Hãy trình bày cấu trúc khuôn dạng Datagram IPv6.

25. Hãy trình bày so sánh tiêu đề IPv4 và tiêu đề IPv6.

26. Hãy trình bày lớp địa chi IPv6, biểu diễn, các loại địa chi IPv6.

27. Hãy trình bày so sánh địa chỉ IPv4 và địa chi IPv6.

28. Hãy trình bày mô hình kiến trúc TCP/IP và so sánh với mô hình OSI.
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CÁC CÔNG NGHỆ MẠNG KHÁC

Chương này sẽ trình bày một cách tổng quan về các loại mạng tốc 
độ cao và các ứng dụng công nghệ mới hiện nay, bao gồm các công nghệ 
đường dây thuê bao số DSL, kỹ thuật thoại IP (Voice over IP), thoại qua 
ATM (Voice over ATM), thoại qua RF (Voice over Frame Relay). Đặc 
biệt làm quen với khái niệm mạng thế hệ sau NGN (Next Generation 
Netvvork), là một trong những mạng hội tụ tiên tiến đang phát triển và cỏ 
khả năng tích hợp các mạng truyền thống thành một mạng duy nhất đa 
dịch vụ, đa phương tiện. Công nghệ nền tảng cùa NGN dựa trên công 
nghệ IP, công nghệ chuyển mạch nhân đa giao thức MPLS... và hoạt 
động dựa trên công nghệ chuyển mạch mềm Softswitch, điều khiển 
chuyển mạch không phụ thuộc vào phần cứng hạ tầng mạng. Có khả năng 
lập trình độc lập và kiến tạo dịch vụ mềm dẻo, phù hợp với xu thế và nhu 
cầu truyền thông hiện tại và tương lai, bao gồm các phần sau;

• Đường dây thuê bao sổ xDSL (Digital Subscriber Line)
• Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS
• Mạng máy tính không dây WiMAX
• Công nghệ chuyển mạch mềm (Softswitch)
• Mạng hội tụ và mạng thế hệ sau NGN
• Tồng quan về Metro Ethernet Netvvork.

6.1 MẠNG HỘI TỤ VÀ MẠNG THÉ HỆ SAU NGN

6.1.1 Giới thiệu
Xu hướng công nghệ truyền thông hiện nay đang xỏa dần ranh giới 

giừa công nghệ thông tin và viễn thông. Thế giới đang bước vào kỷ 
nguyên của sự hội tụ. Các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ không chi 
quan tâm đến việc phát triển dịch vụ mà còn quan tâm đến việc xây 
dựng, củng cố và tối ưu hóa hạ tầng mạng lưới trên cơ sở hội tụ mạng.



Mạng hội tụ là sự tích hợp một cách thông minh giừa các mạng 
truyền thông, tích hợp giữa cơ sớ hạ tầng cùa mạng mới với mạng hiện 
có. Nói cụ thể, hội tụ mạng là sự hợp nhất hay tích hợp nhiều công nghệ, 
phương tiện truy nhập và truyền thông, giao thức, tài nguyên dữ liệu và 
ứng dụng khác nhau trên một cơ sờ hạ tầng và quản lý chung nhàm tạo ra 
một mạng truyền thông mới, cung cấp đồng thời nhiều loại hình dịch vụ 
với chất lượng cao, đáp ứng được đồng thời các loại hình dịch vụ khác 
nhau, mọi nhu cầu của khách hài.g.

Sự hội tụ thể hiện ờ nhiều khía cạnh như đa công nghệ, đa giao 
thức, đa truy nhập, đa phương tiện truvền ihông, đa dịch vụ...

Giao thức Internet (IP) được sử dụng để liên kết các mạng khác 
nhau tạo nên mạng hội tụ với xu hướng trước mắt là hội tụ giữa mạng 
thoại và mạng số liệu.

Một trong những mạng hội tụ tiên tiến đang được ứng dụng là 
mạng thế hệ sau (Nexi Generation Netvvork - NGN). Ý tưởng về mạng 
NGN đã được hình thành từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX và cho 
đến nay NGN đã được triển khai rộng khắp ở các nuớc phát triển và đang 
phát triển, thay thế dần các mạng truyền thống thế hệ trước. •

6.1.2 Tổng quan về mạng thế hệ sau
Mạng thế hệ sau (NGN) được xây dựng theo các nguyên tắc sau;
- Có kiến trúc mờ, phân lớp, linh hoạt, dễ dàng phát triển mở rộng.

- Cơ sở hạ lầng dựa trên còng nghệ truyền lài băng rộng, công nghệ 
chuyển mạch gói.

- Có khả năng kiểm soát được chất lượng dịch vụ (QoS).

- Đáp ứng được đồng thời và đa dạng các loại hình dịch vụ, cho phép 
thuê bao. truy nhập một cách linh hoạt đến nhiều nhà cung cấp địch vụ 
khác nhau.

- Lớp (chức năng) cung cấp dịch vụ độc lập với lớp ữuyền tải bên dưới.
- Tương thích và hỗ trợ các mạng và dịch vụ hiện có.

NGN là mạng hội tụ nhCmg ưu điểm của công nghệ chuyển mạch 
kênh và công nghệ chuyển mạch gói.
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a. ưu điểm từ chuyển mạch kênh

- Đàm bảo thời gian thực

- Giảm hiện tượng thất thoát thông tin do nghẽn hay trễ

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ.

b. ưu điểm từ chuyển mạch gói

- Chia sẻ và tận dụng được tài nguyên mạng

- Linh hoạt trong việc định tuyến và điều khiển lưu lượng

- Kích thước tải tin có thể thay đổi.

6.Ỉ.3 Sự bùng nổ và nhu cầu da dạng của các loại hình dịch vụ

- Dịch vụ băng hẹp (voice) - Dịch vụ băng rộng (video, truyền hình)
- Dịch vụ đơn phương tiện (Fax) - Dịch vụ đa phưcmg tiện (hội 

nghị truyền hình, lớp học ảo...)
- Dịch vụ truyền thông theo thời gian thực (đàm thoại) - Dịch vụ 

phi ứiời gian thực (truyền số liệu)
- Dịch vụ truy cập ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ (MegaVNN)

- Dịch vụ thuê cơ sở hạ tầng (MegaWAN)
- Dịch vụ đơn giản (giải đáp thông tin) - Dịch vụ thông minh (truy 

xuất cơ sở dữ liệu thông tin tự động)
- Dịch vụ tương tác 2 chiều (trò chơi) - Dịch vụ phân bố một chiều 

(quảng bá)
- Dịch vụ chất lượng thấp (VoIP giá rẻ Skbiưs) - Dịch vụ chất 

lượng cao (VoIP 64kbiưs)
Các dịch vụ băng rộng yêu cầu tốc độ và thời gian chiếm kênh lớn 

vượt quá khả năng của mạng hiện tại.

6.1.4 Mô hình phân lớp chức năng
NGN là xu hướng phát triển kỹ thuật mạng hiện đại. Các hãng cung 

cấp thiết bị khác nhau có các mô hình phân lớp khác nhau. Tuy nhiên, 
mô hình NGN chung phân chia lớp dịch vụ với lớp truyền tải, giúp cho 
các nhà cung cấp dịch vụ có thể đưa vào các dịch vụ mới mà không cần 
quan tâm đến kiến trúc lớp truyền tải. Nói cách khác, lớp dịch vụ là độc 
lập (trong suốt) đối với lớp truyền tải.
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Có thê phân lớp chức năng NGN như sơu:

1. LcVp truy nhập (Access); cỏ chức năng kết nổi giữa mạng NGN 
với thiết bị đầu cuối thuê bao hoặc các mạng truyền thống khác.

2. I.ớp truyền tải (Transport): có chức năng định tuyển, chuyển 
mạch và chuyền tiếp gói tin giữa các phần tử mạng.

3. I.ớp điều khiển (Control) cỏ chức năng:

+ Điều khiển kết nổi và báo hiệu cuộc gọi

+ Điều khiển lưu lượng và chất lượng dịch vụ 

+ Điều khiển hoạt động cùa các phần tử thiết bị trong mạng NGN.

4. Lớp ứng dụng/dịch vụ (Application/Service): cỏ chức năng điều
phối và cung cấp các loại hình dịch vụ và ứng dụng trên mạng NGN,
cung cấp môi trưòmg kiến tạo dịch vụ mạng thông minh (Intelligent
Network Service Creatlon Environment) và các giao diện mở cho các 
nhà phát triển dịch vụ thứ ba.

5. Lớp quản lý (Management): có chức năng quản lý mạng theo mô 
hình TMN:

+ Ọuản lý kinh doanh, chăm sóc khách hàng

+ Quản lý dịch vụ

+ Quàn lý kết nổi, tính cước

+ Ọuản lý tài nguyên và chấl lưựnu mạng lưới

+ Quản lý phần từ thiết bị.

Kiến trúc phân lớp mang lại cho NGN các ưu điểm sau:

- Chức năng chuyển mạch vật lý phân tán sẽ giúp giải quyết vẩn đề 
tẩc nghẽn

- Chức năng điều phối cuộc gọi tập trung sẽ giúp cho việc quản lý 
thuận lợi

- Giao diện chuẩn cho phép sự lựa chọn linh hoạt các phần từ 
mạng của các nhà cung cấp khác nhau, phát huy điểm mạnh của từng nhà 
cung cẩp.
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- Sự thay đổi hay nâng cấp công nghệ một lớp không ảnh hưởng
đến toàn mạng

- Các nhà cung cấp dịch vụ có thể tự do phát triển các dịch vụ mói 
mà không quá phụ thuộc vào các nhà khai Ihcác mạnu.

6.1.5 Cấu trúc và các thành phần hệ thống NGN

Các hàng khác nhau đưa ra các giải pháp khác nhau về cấu trúc NGN.
Tuy nhiên, nhìn chung các thành phần cơ bản của hệ thống bao gồm:

- Các hệ thống ở lớp truy nhập gồm nhiều chùng loại thiết bị vứi 
công nghệ khác nhau như POTS, VoIP, IP, FR, X.25, ATM, xDSL... cho 
phép kết nổi tới các thiết bị đầu cuối của người dùng (Residential 
Gatevvay), kết nổi tới mạng truy nhập (Access Gateway) và cung cấp 
giao diện kết nối và chuyển đổi dạng thông tin giữa NGN với mạng 
chuyển mạch kênh (Media gatevvay hay Tmnk gateway).

- Các hệ thống ờ lớp chuyển tải bao gồm bộ định tuyến, chuyển 
mạch IP/MPLS, thiết bị truyền dẫn quang dung lượng lớn DWDM/ 
SONET/SDH.

- Các hệ thống ờ lớp điều khiển bao gồm chuyển mạch mềm 
(SoftSwitch) là phần tử điều khiển kết nổi cuộc gọi (Call Agent) và điều 
khiển cồng đa phương tiện MGC (Media Gatevvay Controller), thiết bị 
cổng báo hiệu SG (Signalling Gatevvay) cung cấp giao diện kết nối báo 
hiệu với mạng truyền ửiống với các giao thức báo hiệu SS7, SMS, WAP...

- Các hệ thống ở lớp dịch vụ và ứng dụng bao gồm các thiết bị mảy 
chủ ứng dụng: Media Server (MS), Application Server (AS), Call Peature 
Server (FS), Man-machine Server, Subscriber Database Server.

- Các hệ thống ờ lớp quản lý bao gồm các thiết bị quản lý cước, 
giám sát sự cố, can thiệp lệnh, quản lý cấu hình, tài nguyên, quản lý chất 
lượng mạng.

6.1.6 Các công nghệ nền tảng trong NGN
Công nghệ truy nhập thuê bao số xDSL (Digital Subscriber Line): 

là công nghệ điều chế cung cấp giải pháp truyền dừ liệu và thoại trên 
đưcmg dây cáp đồng âm tần nhằm tận dụng được dải thông tần số cùa cáp 
đồng, về bản chất, DSL là công nghệ thực hiện ở Modem DSL chuyển
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dử liệu thành dạng tín hiệu số dung lượng lớn, tần sổ cao, phổ rộng. DSL 
bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như ADSL có tốc độ hai chiều không 
đối xứng, HDSL, SHDSL, G.SiỉDSL (tốc độ hai chiều đối xứng)...

Công nghệ truyền dẫn quang tốc độ cao với ghép kênh phân chia 
bước sóng mật độ cao DWDM (Dense Wavelength Division 
Multiplexing) theo phân cấp đồng bộ SONET/SDH (Synchronous 
Optical NEtwork/Synchronous Digital Hierachy). WDM cho phép sử 
dụng độ rộng băng tần rấl lớn của sợi quang bằng cách kết hợp một số 
các tín hiệu ghép kênh theo thời gian với bước sóng khác nhau đồng thời 
có thể tận dụng được các cửa sổ không gian, thời gian và độ dài bước 
sóng. Công nghệ WDM cho phép nâng tốc độ các truyền dẫn lên SGbiưs, 
10Gbiưsva20Gbiưs.

Phương thức ưuyền ứiông không đồng bộ ATM: Thông tin của một 
ứng dụng không nhất thiết phải xuất hiện một cách tuần hoàn và đồng bộ.
ATM sừ dụng các tế bào có độ dài cổ định 53byte, khOTg định vị theo
xung đồng bộ và thay đổi theo nhu cầu truyền tin. ATM cho phép chuyển 
tải luii lượng cho nhiều loại dịch vụ với tốc độ khác nhau. Hiện nay, xu 
hướng kết hợp công nghệ ATM với DSL mang lại một giải pháp hiệu quả 
cho dịch vụ ưuy n h ^  băng rộng.

Các đặc trưng chính của ATM như sau:
+ Hồ trợ đa dịch vụ, đa tốc độ 
+ Đảm bảo QoS 
+ Quàn lý băng tần 
+ Kết nổi hướng liên kết 
+ Tốc độ chuyển gỏi cao, giảm trễ gói tin.
Định tuyến và chuyển mạch gói tin IP (Intemet Protocol): có các 

đặc trưng cơ bàn sau: qui hoạch địa chi toàn cục: mồi một giao diện 
mạng được gán một địa chi duy nhất. Tận dụng năng lực truyền tối đa 
(Best Effort): IP cố gắng tối đa đế chuyền các gỏi tin, tuy nhiên nó không 
có cam kết về chất lượng dịch vụ (ỌoS) như tỉ lệ thành công hay thời 
gian cần để đưa gói tin đến đích. Với phiên bản IPv6, một số tính năng 
mới được hồ trợ như phương pháp đánh địa chì linh hoạt, không gian địa 
chi lớn. Cơ chế bảo mật cao. Hỗ trợ đa phưcmg tiện. Hỗ trợ chất lượng 
dịch vụ ỌoS và có khả năng tự cấu hình.
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Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS (Multiprotocol Label 
Svvitching) đã trờ thành công nghệ nền tàng trong lớp chuyển tải cùa NGN.

Công nghệ chuyển mạch mềm (Softswitch): là còng nghệ cốt lõi 
trong iớp điều khiển NGN. Phần từ hệ thống trung tâm sừ dụng công 
nghệ này chính là MGC (Media Gateway Controller-Bộ điều khiển cồng 
phương tiện). Ngoài ra, công cụ lập trình theo module giao diện chương 
trình ứng dụng API (Application Program Interface) cũng được ứng dụng 
nhiều ở các lớp ứng dụng/dịch vụ và quản lý cũng như liên kết giữa chúng 
với lớp điều khiển trong NGN. Có thể xem API như một công nghệ phần 
mềm nền tảng trong chuyển mạch mềm nói riêng và NGN nói chung.

Tóm lại xu hướng hiện nay của công nghệ nền tảng theo phân lớp 
NGN như sau;

+ IP/ATM/DSL: công nghệ nền tàng trong lớp truy nhập
+ IP/MPLS/SDH/WDM/Optical: công nghệ nền tảng trong UVp 

truyền tải
+ IP/Ehemet (FE,GE) + Softswitch: công nghệ nền tàng trong lớp 

điều khiển
+ IP/FE + API: công nghệ nền tảng trong lớp ứng dụng/dịch vụ và 

quản lý
+ SCTP chuyển tải theo hướng bản ghi, không như TCP hướng 

byte, đồng thời cho phép nhiều luồng dữ liệu logic được ghép kênh để 
truyền qua một kết nổi. SCTP đảm bảo truyền tin cậy theo cơ chế khác 
với TCP bàng cách thiết lập nhiều kết nổi.

6.1.7 Mô hình NGN và các giải pháp thiết kế cùa một số hãng
Trên cơ sở mô hình chung NGN, các hãng viễn thông khác nhau có 

các giải pháp thiết kế theo nhiều chuẩn khác nhau. Trong đó, một số giải 
pháp thể hiện tính khả thi, rõ ràng, đáp ứng được mục tiêu đặt ra chung 
nhất của các mô hình, có nhiều ý tưởng mới và phù hợp với cơ sở hạ tầng 
mạng hiện tại, đồng thời đảm bảo xu hướng phát triển chung của công 
nghệ như: giải pháp SURPASS của SIEMEN^ Alcatel 1000 SoftSwitch 
cua ALCATEL, ENGINE của ERICSSON... Đặc biệt, mô hình cùa 
Nokia SIEMENS Netvvorks có nhiều điểm tương đồng với mô hình NGN 
của tổ chức MSP (MultiService Switching Forum).
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ALCAI HI. đưa ra giải pháp lổng thế gồm các bước phát triển từ
mạng viễn thông hiện tại tiến lới mạng NGN như sau:

1. Duy trì mạng PST'N và hội tụ vứi mạng sổ liệu.

2. Phát triển thoại trên công nuhệ gỏi đổi với các dịch vụ đường dài.

3. Phát triển thoại trên công nghệ gói đổi với các dịch vụ truy nhập
nội hại.

4. Phát triển các dịch vụ da phư(Tng tiện.

5. Phát triến mạng NGN hoàn chinh.

Í^RICSSON: Ericsson giới thiệu giải pháp mạng thế hệ mới có tên 
gọi là ENGINE, cấu trúc ENGỈNỈ: hướng tới các ứng dụng và hoạt động 
theo cơ chế ClienưServer và (Ìatevvay/Server. Các ứng dụng gồm có hai 
phần: phần Client trên máy đầu cuối và phần Server chạy trên máy chủ.
f ĩai phần giao tiếp với nhau qua các giao diện mở.

NORTEL: Mục tiêu chính cùa Norte! là hoàn thiện mạng lõi, đảm 
bào hợp nhất các mạng thoại và số liệu để có thể cung cấp các dịch vụ IP, 
ATM bằng cách đưa ra giải pháp mạng lõi IP/MPLS bao gồm bộ định 
tuyến và chuyển mạch MPLS có giao diện quang. Hệ thống chuyển mạch 
trên cơ sờ kếl hợp ATM và IP/MPLS có khả năng cung cấp đa dịch vụ 
cho thuê bao với dung lượng 40Gbil/s và có khả năng mở rộng lên tới 
19,2'Ierabiưs.

JUNIPKR; Giới thiệu mô hình NCÌN gồm các thành phần; POS 
(Paket over Synchnonization Netvvork). B-RAS (Broadband Remote 
acccss Server) và NAS (Naưovv Access Server).

CISCO: DS-1,T1: Digital Signal Level 1, CPE: Customer Premise 
líquipment, PBX: Private íỉxchange, SS7: Signalling system no.7, 
MGCP: Media Gatevvay Control Protocol.

LUCENT: Lucent đưa ra giải pháp NGN tập ứ\ưig chù yếu vào hai lớp:

1. LcVp lõi ATM/IP và công nghệ tnayền dẫn quang tiên tiến DWDM

2. Lớp phân phối dịch vụ.

NEC đưa ra giải pháp chuyển mạch tích hợp IP/ATM/STM các 
cổng đa năng.
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Nokia SIEMENS Netvvorks đưa ra giải pháp khả thi và khá hoàn 
chinh về cấu trúc mạng NGN, đáp ứng được phần lớn các mục tiêu đặt ra 
ở mô hình NGN. Giải pháp NGN của SIEMENS có tên gọi là 
SURPASS. Theo quan điểm của SIEMENS, NGN có cấu trúc phân tán. 
vì vậy cỏ khả năng điều khiển chuyền mạch NGN, cơ chế truy nhập, co 
chế tniyền tải, cơ chế quản lý mạng, cơ chế điều khicn dựa trên hệ thốnu 
máy chủ tập trung, cơ chế truy nhập đa dịch vụ, cơ chế truyền tải irên 
IP/MPLS và giao diện quang, cơ chế điều khiển sử dụng giao thức 
SNMP (Simple Network Management Protocol) ưên nền JAVA/ 
CORBA, với giao diện HTTP để tạo giao diện web với người sử dụng.

Nhận xét:
- Qua các giải pháp thiết kể của các hãng, nhìn chung chức năng 

truyền dẫn và chuyển mạch được tích hợp chung trong lớp chuyển tải hay 
lớp lõi. Như vậy thiết bị truyền dẫn và chuyển mạch được xem như cônc 
cụ thực hiện chức năng chuyển tải lưu lượng. Một số hãng gộp chung lớp 
truy nhập vói lớp chuyển tải.

- Các hãng chú ý đến chức năng điều khiển và quản lý. Tính phức 
hợp giao tíiức ờ lớp này đòi hỏi khả năng tương ứiích cao giữa các chủng 
loại ửiiết bị.

• Chức năng quản lý có xu hướng tập trung cao và xuyên suốt qua 
các lớp khác nhau ữong cấu trúc mạng lưới.

- Vai trò của các tíiiết bị điều khiển, thiết bị quang và thiết bị truy 
nhập và các giao thức chuyền gói như IP đóng vai trò quan trọng trong 
việc hình thành mạng NGN.

- NGN là mạng tiếp theo, không phải là mạng hoàn toàn mới, vì 
vậy các hãng đều cân nhắc đến khía cạnh tương thích chủng loại thiết bị 
hiện có.

- Mỗi giải pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Việc 
lựa chọn giải pháp tối ưu cần phải căn cứ trên nhiều tiêu chí và cân nhắc 
về giữa các yêu cầu và mục tiêu có thể mâu thuần nhau.

6.1.8 Một số dịch vụ NGN
Dịch vụ thoại truyền thống sẽ chuyển dần sang VoIP và được tích 

hợp trong các dịch vụ mới khác. Các dịch vụ truyền số liệu sẽ được thay
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thế bời các dịch vụ mạng riêng ảo VPN. Dịch vụ ISDN sẽ được thay thế 
bằng các dịch vụ MMA trên nền NGN. Dịch vụ truy cập Internet băng 
hẹp chuyển sang truy cập băng rộng DSL. Các dịch vụ trên nền Web và 
dịch vụ thông minh sẽ được tăng cường phát triển trên cơ sờ giao diện 
phần mềm mở, hướng đến nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và khách hàng.

Dịch vụ Ihẻ trả trước 1719 cho phép sừ dụng tài khoản thẻ thực 
hiện cuộc gọi nội hạt, liên vùng và quốc lế. Khách hàng cũng có thể gán 
một tài khoản trả trước cho một số điện thoại cố định, ưu điểm nổi bật 
cùa dịch vụ 1719 là khả năng cung cấp dịch vụ với nhiều cấp chất lượng 
dịch vụ trên cùng một hạ tầng mạng. Khách hàng có thể lựa chọn chất 
lượng cao như PSTN 64kbiưs hoặc giá rẻ như VoIP Skbiưs.

Dịch vụ gọi miễn cước 1800 (Preephone) cho phép thực hiện cuộc 
gọi miền cước đến nhiều đích khác nhau thông qua mộl số truy nhập 
thống nhất. Khi thuê bao quay số Preephone, số Preephone sẽ được 
chuyển thành một số đích tương ứng tại chuyển mạch mềm và cuộc gọi 
sẽ được thiết lập đến đích tương ứng được lựa chọn ữên cơ sở vùng của 
thuê bao chủ gọi, mã sổ dịch vụ và ứiời điểm gọi ữong ngày.

Các dịch vụ đa phương tiện MMA là dịch vụ cho phép thực hiện 
cuộc gọi đa phương tiện tích hợp như thoại, số liệu, hình ảnh... đồng 
thời. Một số dịch vụ MMA đang được triển khai như: hội nghị truyền 
hình, đào tạo từ xa, y tế, truyền bản tin video tương tác...

Các dịch vụ thông minh: Một số dịch vụ thông minh được phát 
iriền trên nền NGN như: chuyển đổi ngôn ngừ, trò chơi irực tuyển, truy 
vấn cơ sở dữ liệu, video theo yêu cầu... Ví dụ 1900 là dịch vụ giải trí. lư 
vấn có nội dung phụ thuộc vào các phần mềm ứng dụng được xây dựng 
trên các máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ Web trên NGN có khả năng cung cấp nhiều loại hình dịch 
vụ Web khác nhau. Một trong các dịch vụ thông dụng đang được triển 
khai là Web Dial Page cho phép thực hiện cuộc gọi từ trang Web, Web 
conference; điện thoại hội nghị qua Web.

Dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao cung cấp kết nối Internet 
băng rộng với công nghệ tniy nhập DSL, có các cam kết (SLA) như về 
tốc độ, băng thông... Dịch vụ này cho phép kết nổi máy đơn hoặc mạng 
máy tính với phương thức cấp địa chỉ IP tĩnh hoặc động tùy theo nhu cầu.
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Dịch vụ mạng riêng ảo VPN cung cấp kết nối mạng LAN/WAN 
riêng cho khách hàng trên nền hạ tầng mạng công cộng NGN IP/MPLS, 
có hỗ trợ an toàn mạng và thỏa thuận về cấp độ dịch vụ SL.A (Service 
Layer Agreement). Dịch vụ cung cấp cho khách hàng là các dịch vụ cung 
cấp các tài nguyên mạng. Các ứng dụng trong VPN là do khách hàng lự 
xây dựng.

VPN trên nền NGN có nhiều ưu điểm so với các mạng máy tính 
khác, có khả năng đảm bảo chất lượng dịch vụQoS, khả năng cung cẩp 
các kết nối linh hoạt có thể thay đổi cấu hình dễ dàng, sừ dụng tài nguyên 
mạng một cách hiệu quả, khả năng mở rộng dịch vụ toàn cầu và không 
hạn chế băng thông kết nổi.

6.1.9 NGN trong mạng viễn thông Việt Nam
NGN cũng đã được triển khai ở Việt Nam từ năm 2004 theo giải 

pháp kết hợp: Nokia SIEMENS Netvvorks cho lớp điều khiển, JUNIPER 
cho lớp chuyển tải, ALCATEL cho lớp truy nhập. Trong tưomg lai, NGN 
sẽ được phát triển mở rộng trên địa bàn cả nước. Tận dụng năng lực của 
mạng hiện có, việc chuyển từ mạng viễn thông hiện tại lên mạng thế hệ 
sau NGN phải trải qua nhiều giai đoạn, từng bước, vẫn phải duy trì hoạt 
động của các mạng truyền thống. Đồng thời mạng đường trục VNPT sẽ 
được đầu tư các công nghệ trong NGN. Các mạng truyền thống khác như 
di động và nội hạt sẽ kết nối với NGN qua thiết bị cổng chuyển đổi. 
Trong tương lai, các mạng này cũng sẽ được thay thế hoàn toàn bời công 
nghệNGN.

Chức năng các lớp NGN trong mạng viễn thông Việt Nam:
- Lớp quản lý: sẽ hình thành hệ thống quản lý mạng viền thông tập 

trung theo mô hình TNM (Telecom Netvvork Management).
- Lớp ứng dụng và dịch vụ mạng: trang bị các server dịch vụ tại hai 

điểm nút Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cung cấp các dịch vụ mới trên nền 
NGN như dịch vụ giải trí, truy nhập cơ sở dữ liệu thông tin tự động, điện 
thoại thẻ giá rẻ, điện thoại miễn cước đường dài, cuộc gọi hội nghị, các 
dịch vụ trên cơ sở Web, truy nhập Internet băng rộng qua NGN, cho thuê 
cơ sờ hạ tầng mạng dưới hình thức mạng riêng ảo (VPN) có thương hiệu 
là MegaWAN...
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- Lớp điều khiển: Tổ chức 5 nút điều khiển (chuyển mạch mềm) 
ứng với 5 vùng lưu lượng theo mô hình hai mặt nghĩa là cỏ dự phòng 
1 + 1 .

- Lớp truyền tải: Lớp truyền tải NGN dựa trên công nghệ IP/MPLS/ 
SDH/WDM/truyền dẫn quang. Lớp truyền tải được tổ chức thành hai 
cấp: cấp đường trục quốc gia và cấp vùng. Mạng truyền dẫn quang 
đường trục quốc gia đạt đến dung lượng 20Gbiưs.

- Lớp truy nhập: Tại mỗi vùng đều được trang bị các thiết bị truy 
nhập cho lưu lượng VoiP qua hệ thống MG và lưu lượng truy nhập 
Internet và mạng riêng ảo qua hệ thống DSLAM với công nghệ ADSL và 
SHDSL.

6.2 MẠNG MẢY TÍNH KHÔNG DÂY WiMAX

6.2.1 Giới thiệu
Các phương pháp truy nhập Internet phổ biến hiện nay có các đặc 

điếm riêng. Bằng modem tương tự tốc độ thấp hom 56kbiưs, các công 
nghệ ADSL chi cung cấp các dịch vụ tốc độ tối đa 8Mbit/s nhưng cần có 
đường vật lý kết nối và khoảng cách tối đa 2km, thuê các đường riêng giá 
thành đắt, lãng phí lại không đáp ứng mọi nhu cầu truy xuất mà không dễ 
dàng triển khai đối với các khu vực có địa hình phức tạp. Hệ thống thông 
tin di động chì mới cung cấp tốc độ 9,6kbiưs quá thấp so với nhu cầu 
người sử dụng. Các mạng GPRS (2.5G) cho phép tìiiy nhập với lổc độ 
lên đến 171,2kbiưs hay EDGE khoảng 300-400kbit cũng chưa thể đủ đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng khi sử dụng các địch vụ mạng Internet. 
Trong hệ thống di động 3G thì tốc độ truy cập Internet cũng không vượt 
quá 2Mbits. Với mạng LAN không dây chi có thể áp dụng cho các máy 
tính trao đổi thông tin với khoảng cách ngắn. Với thực tế như vậy, 
WiMAX ra đời nhằm cung cấp một phương tiện truy nhập Internet không 
dây tổng hợp có thể thay thế cho ADSL và Wi-Fi.

Wi-Fi là công nghệ sóng ngẳn, không có vùng phủ sóng rộng và 
không cung cấp các dịch vụ chuyển vùng (Roaming) như mạng di động. 
Wi-Fi chi là công nghệ mạng không dây trong các gia đình. Chuẩn
802.1 Ig không hồ trợ ổn định cho hơn một đường phát video. Chuẩn
802.15.3 hay còn gọi là MViMedia. là chuẩn cho mạng gia đình tốc độ cao, 
chù yếu phục vụ cho các thiết bị giài trí.
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Tuy nhiên Wi-Fi là cơ sờ để tiếp cận nhiều công nghệ khác, trong 
đó công nghệ băng rộng không dây WiMAX với các chuẩn IEEE 802.16.

WiMAX cổ định dựa trên chuẩn giao diện vô tuyến IEEE 802.16- 
2004 là công nghệ đóng vai trò quan trọng trong mạng MAN vô tuyến 
băng rộng cố định, là một giải pháp hiệu quả về mặt giả thành so với các 
dịch vụ cáp và DSL. Tháng 10 năm 2005 IEEE thông qua bản bổ sung 
802.lóe thành chuẩn 802.16 với các đặc điểm và thuộc tính để có thể hồ 
trợ được tính di động. Diễn đàn WiMAX đang xác định năng lực của hệ 
thống và đặc tả chứng chi dựa trên IEEE802.16e. Diễn đàn WiMAX đã 
xác định cấu hình cần thiết cho kiến trúc mạng WiMAX di động. Profile 
hệ thống phiên bản 1 được hoàn thành vào đầu năm 2006.

WiMAX di động là một giải pháp vô tuyến băng rộng cho phép hội 
tụ mạng băng rộng cố định và di động thông qua công nghệ truy nhập vô 
tuyến băng rộng trên diện rộng và kiến trúc mạng mềm dẻo.

Các hệ thống WiMAX di động dựa trên phương thức đa truy nhập 
chia theo tần số trực giao (OFDMA) để cải thiện vấn đề đa đường và 
hoạt động trong điều kiện NLOS (không nhìn thẳng). Phương thức 
OFDMA (Orthogonal Prequency Division Multiplexing) mềm dẻo 
(SOPDMA) được sử dụng trong bản bổ sung IEEE 802.lóe để hỗ trợ 
băng thông của kênh thay đổi. Mặc dù chuẩn 802.16 hồ trợ băng thông 
kênh từ 1,25 tới 20MHz, ProRle WiMAX di động đầu tiên sẽ bao gồm 
băng thông kênh 5; 6; 8,75 và 10MHz trong băng tần sổ được cấp phép 
của diễn đàn 2,3GHz, 2,5GHz và 3,5GHz.

6.2.2 Các chuẩn VViMAX
WiMAX có 2 chuẩn 802.16-2004, 802.16-2005.
- 802.16-2004 được IEEE đưa ra tháng 7 năm 2004, sử dụng 

phương thức điều chế OFDM và có thể cung cấp các dịch vụ cố định, 
nomadic (người sử dụng có thể di chuyển nhưng cố định trong lúc kết 
nối) theo tầm nhìn ứiẳng (LOS) và không theo tầm nhìn thẳng (NLOS).

- Chuẩn 802.16-2005 (hay 802.lóe) được IEEE thông qua tháng 12 
năm 2005 sử dụng phương thức điều chế SOPDMA (Scalable 
Orthogonal Prequency Division Multiplexing), cho phép thực hiện các 
chức năng chuyển vùng và chuyển mạng, cỏ thể cung cấp đồng thời dịch 
vụ cố định, nomadic và có thổ di động hạn chế.
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WiMAX sử dụng chế độ song công phân chia theo thời gian TDD 
(Time Division Duplexing) và song công phân chia theo tần số FDD 
(Prequency Division Dupỉexing). FDD cần có 2 kênh, một đường lên, 
một đường xuống. Với TDD chỉ cần 1 kênh tần sổ, lưu lượng đường lên 
và đường xuống được phân chia theo các khe thời gian.

6.2.3 Mô hình truyền thông WiMAX
Thực tế WiMAX hoạt động tương tự Wi-Fi nhưng ở tốc độ cao và 

khoảng cách lớn hơn rất nhiều với một sổ ỉượng lớn người sử dụng. Một 
hệ thống WiMAX gồm:

- Trạm gổc BS (Base Station): Tương tự như các trạm BTS trong 
mạng thông tin di động, công suất lớn, có thể phủ sóng một vùng rộng 
khoảng SOOOkm̂

- Trạm thuê bao ss (Subcriber Station).

Các trạm gốc BS được kết nối mạng Internet bằng kênh riêng tốc 
độ cao, hoặc kết nối đến lĩìột BTS khác như một trạm trung chuyển bằng 
đường truyền thẳng (Line of Sight). Vì vậy WiMAX có thể phủ sóng đến 
những vùng rất xa.

Các trạm gốc BS có thể trao đổi thông tin với nhau bằng các tia 
sóng truyền thẳng, với tần số cao 66GHz, tín hiệu ổn định và tốc độ 
truyền có thể đạt tối đa. Nếu bằng tia phản xạ, WiMAX sử dụng băng tần 
thấp 2-1 lGHz, tương tự như ở Wi-Fi, tín hiệu dễ dàng vượt qua các vật 
cản, có thể phản xạ, nhiễu xạ, uốn cong, vòng qua các vật ứiể để đến đích.

Mô hình truyền thông WiMAX cố định:
+ Sử dụng chuẩn 802.16-2004.

+ Anten thu/phát có thể đặt trong nhà hoặc ngoài trời truyền dẫn 
theo phương thức NLOS.

+ Băng tần sử dụng: 2,5 hoặc 3,5GHz, độ rộng 3,5MHz.
Mỗ hình truyền thông WiMAX di động:

+ Sử dụng chuẩn 802.lóe
+ Hướng đến người sử dụng di động với tốc độ ỉdioảng 120km/giờ

+ Băng tần sử dụng: nhỏ hơn 6GHz.
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6.2.4 Các đặc điểm của WiMAX
WiMAX là hệ thống đa truy nhập không dây sử dụng công nghệ 

OFDMA có các đặc điểm sau:
- Khoảng cách giữa trạm thu và phát có thể tới 50km.
- Tốc độ truyền cỏ thể thay đổi, tối đa 70Mbiưs.
- Hoạt động trong cả hai môi trường truyền dẫn: đường truyền tầm 

nhìn thẳng LOS (Line Of Sight) và đưòmg truyền che khuất NLOS (Non 
Line Of sĩght).

- Dải tần làm việc 2-llGHz và từ 10-66GHz đang được tiêu 
chuẩn hoá.

- Hướng truyền tin được chia thành hai đường lên và xuống. Đưòrng 
lên cỏ tần số thấp hom đường xuống và sử đụng công nghệ OFDM trong 
WiMAX sử dụng 2048 sóng mang.

- Cho phép sử dụng cả hai công nghệ TDD và FDD cho việc phân 
chia truyền dẫn của hướng lên (uplink) và hướng xuống (dovvnlink).

- WiMAX sử dụng điều chế nhiều mức ứiích ứng từ BPSK, QPSK 
đến 256-QAM kết hợp các phưcmg pháp mã hoá sửa lỗi Reed Solomon, 
mã xoắn tỷ lệ mã từ 1/2 đến 7/8.

- Độ rộng băng tần của WiMAX từ 5MHz đến trên 20MHz được 
chia thành nhiều băng con l,75MHz. Mỗi băng con được chia nhỏ hơn 
nhờ công nghệ OFDM, cho phép nhiều thuê bao có thể truy cập đồng 
thời một hay nhiều kênh một cách linh hoạt, tối ưu hiệu quả sử dụng 
băng tần. Công nghệ này được gọi là công nghệ đa truy nhập OFDMA.

- Hệ thống WiMAX được phân chia thành 4 lớp; lớp con tiếp ứng 
(Convergence) ià giao diện giừa lớp đa truy nhập và các lớp trên, lớp đa 
truy nhập (MAC layer), lớp truyền dẫn (Transríiission) và lớp vật lý 
(Physical). Các lớp này tương đưomg với hai lớp dưới của mô hình OSI 
và được tiêu chuẩn hoá để có thể giao tiếp với nhiều ứng dụng lớp trên

Hệ ứiống WiMAX di động cung cấp tính mềm dẻo “Scalability” 
cho công nghệ truy nhập vô tuyển và các kiến trúc mạng. Vì vậy độ mềm 
dẻo cao trong tuỳ chọn triển khai mạng và cung cấp dịch vụ. Các chức 
năng quan trọng nhất được hỗ trợ bởi tầng vật lý và tầng con MAC của 
WiMAX di động là:
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Tốc độ số liệu cao: kỹ thuật anten MIMO cùng với hệ thống kênh 
con hoá mềm dẻo, khung MAC lớn hcm, mã hoá cải tiến và điều chế đã 
cho phép công nghệ WiMAX di động hồ trợ tốc độ trên tới 63Mbiưs trên 
một sector và lốc độ số liệu uplink cao nhất lên tới 39Mbiưs trên một 
sector đối với kênh 10MHz.

Chất lượng dịch vụ QoS: tiền đề cơ bàn của cấu trúc IEEE 802.16 
MAC là QoS. Nó xác định các luồng dịch vụ có thể được ánh xạ tới các 
diểm mã DiffServ hoặc nhãn luồng MPLS cho phép IP toàn ữình dựa 
trên QoS. Hcm nữa, kênh con hoá và sơ đồ báo hiệu dựa trên MAP cung 
cấp cơ chế mềm dẻo cho việc sắp xếp tối ưu dựa trên không gian, tần sổ 
và các khe thời gian truy nhập gói trong giao diện không gian có thể 
được sắp xếp khác nhau cho mỗi khung. Sự mềm dẻo này đảm bảo tính 
chắc chắn được duy trì cùng với các kỳ thuật mã hoá điều chế.

Khả năng mờ rộng (Scalability): mặc dù xu hướng toàn cầu hoá 
ngày càng tăng, nguồn tài nguyên phổ cho băng rộng vô tuyến vẫn có 
những đặc điểm riêng theo vị trí địa lý. Do đó công nghệ WiMAX di 
động được thiết kế làm việc linh hoạt với các độ phân kênh khác nhau từ 
l,25MHz tới 20MHz, tuân thủ các yêu cầu khác nhau khi cố gắng đạt 
dược sự hài hoà lâu dài về phổ tần sổ. Có thể cung cấp truy nhập Internet 
cho những vùng nông thôn, thay vì phải tăng cường dung lượng của truy 
nhập băng rộng vô tuyến Metro và những khu vực ngoại ô.

An ninh (Security): an ninh WiMAX di động dựa trên tính xác thực 
lìAP, mã hoá AES-CCM. Sơ đồ bảo vệ bản tin điều khiển dựa trên 
CMAC và HMAC. Hồ trợ cho người sử dụng bao gồm SIM/USIM, thẻ 
thông minh, chứng chỉ số, sơ đồ tên/mật khẩu được dựa trên phương 
pháp EAP cho mỗi loại.

Tính di động (Mobility): WiMAX di động hồ trợ chuyển giao với 
độ trễ tối ưu nhỏ hơn 50ms nhằm đảm bảo cho các ứng dụng ứiời gian 
thực như VoIP ỉchông làm suy biến dịch vụ. Mặt bằng quản lý mềm dẻo 
đảm bảo cho thuộc tính “an ninh” được duy trì khi chuyển vùng.

6.2.5 Các chuẩn được sử dụng trong VViMAX

-IEEE 802.16 

+ Tầng vật lý Physial (PHY)
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+ Tầng con MAC

- Tầng con phụ hội tụ có chức năng chi định dịch vụ:

+ Tầng con phụ có phần chung với tầng con MAC 

+ Tầng con phụ bảo mật

-IEEE 802.16-2004:

+ Được IEEE ban hành vào tháng 7 năm 2004. hợp nhất của các 
chuẩn 802.16-2001, 802.1ÓC-2002 và 802.16a-2003.

+ Sừ dụng điều chế OFDM với 256 sóng mang phụ.

+ Cung cấp các dịch vụ cổ định hay xách tay nhưng cố định lúc 
liên kết.

-IEEE 802. lóe

+ Được IEEE ban hành tháng 12 năm 2005.

+ Sử dụng phương thức điều chế OFDMA cho phép thực hiện các 
chức năng chuyển vùng, chuyển mạng.

6.2.6 Băng tần và các phương thức điều chế

- Băng tần sử dụng trong WiMAX:

+ Băng tần không cấp phép: Gồm các băng tần 2,4-5,8GHz. Ba bất 
lợi khi sử dụng băng tần này là: nhiễu sóng, khả năng cạnh tranh cao và 
các tính năng sử dụng.

+ Băng tần được cấp phép: bao gồm các băng tần mức 3,5GHz; 
3,3GHz. 2,5GHz; 2,3GHz và dưới lGHz. Phải trà chi phí cao nhưng 
được độc quyền sử dụng.

- Các phương thức điều chế:

+ Phương thức OFDM: tương tự như trong công nghệ Wi-Fi, 
nhưng tín hiệu OFDM được chia thành 256 sóng mang phụ.

+ Phương thức điều chế OFDMA sử dụng trong chuẩn 802.lóe. 
Các sóng mang được chia thành các sóng mang phụ. Một sóng mang phụ 
hoặc một nhóm sóng mang phụ chi định cho một người dùng.

290 Giáo trinh Mạng mày tinh



6.2.7 Các dịch vụ và ứng dụng của mạng WiMAX
- Công nghệ WiMAX là giải pháp ímg dụng băng rộng tốc độ cao, 

khoảng cách xa, cung cấp các dịch vụ thoại, số liệu và video:

+ Truy nhập Internet tốc độ cao.

+ Truyền thoại VoIP.

+ Video.

+ Game trực tuyển.

+ Hội nghị từ xa, bảo mật VPN...

- Các ứng dụng cùa WiMAX:

+ Mạng riêng cùa tổ chúc, doanh nghiệp...

+ Mạng công cộng đuợc truy nhập bời nhiều người sử dụng như 
mạng truy nhập bời nhà cung cấp dịch vụ, mạng kết nổi nông thôn...

6.2.8 Quản lý chất lượng và dịch vụ

- Quản lý vhất lượng dịch vụ:

+ Chất lượng dịch vụ phụ Ihuộc vào các tham sổ như độ rộng băng 
tần, ưu tiên luu lượng, tốc độ trao đổi được duy trì tối đa hay tối thiểu, 
trễ, rung...

+ Các tham số sử dụng trong quá trình thiết lập luồng dịch vụ để 
quy định các yêu cầu về chất lượng dịch vụ được hỗ trợ.

- Bảo mật;

+ Được phân cấp bởi tầng con bảo mật bằng cách mã hoá giữa trạm 
BS và ss , mã hoá các luồng dịch vụ trong phạm vi mạng.

+ Tầng con bảo mật sử dụng 2 giao thức:

♦ Giao thức đóng gói mã hoá các gói dữ liệu bằng các chuẩn mã 
hoá cao cấp như AES, 3DES.

♦ Giao thức quản lý khoá riêng (PKM) sử dụng để cung cấp sự 
phân bố các khoá an toàn giữa các trạm BS và ss .
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6.2.9 So sánh công nghệ Wi-Fi và WiMAX

Bảng 6. ì: So sánh công nghệ Wi-Fi và WiMAX
Thuộc tính Công nghệ Wi- Fi Công nghệ WiMAX
Tốc tộc truyền dẫn Tối đa 54Mbiưs Có thể đạt 70Mbiưs

Băng tần sử dụng Băng tần không cấp phép: 
2,4GHz và 5,8GHz

Bảng tần cấp phép và không 

cấp phép

Phạm vi hoạt động Bán kinh tối đa 100m Bán kinh vũng phủ sóng 50km

Quản lý chất lượng 
dịch vụ QoS

Không hỗ trợ QoS Hỗ trợ nhiều mức QoS phụ 
thuộc vào từng loại dịch vụ

Bảo mật Chuẩn mã hoá Web Chuẩn mã hoá cao cấp: 
AES. 3DES

Phương thức điều chế Điều chế trải phổ, OFDM OFDM- 256 sóng mang 

và OFDMA

Tinh dí động Không có Hỗ trợ bời giao thức 
IEEE 892.16e

6.3 TỎNG QUAN VÈ METRO ETHERNET NETWORK 

6.3.1 Giới thiệu
Sự hình thành và bùng nổ các tổ hợp văn phòng, khu công nghiệp, 

công nghệ cao, các dự án phát triển thông tin của các cơ quan, công ty, 
chính phủ... trong các đô thị và thành phố lớn đã làm cho nhu cầu trao 
đổi thông tin truy nhập băng rộng ngày càng phổ biến và cần thiết.

Công nghệ mạng cục bộ chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu trao đổi 
thông tin trên phạm vi địa lý rất hẹp. Trong khi nhu cầu kết nối mạng 
Internet để truy nhập vào các cơ sờ dữ liệu, các chi nhánh vãn phòng... là 
rất lớn. Dần đến cần phải xây dựng một cơ sở hạ tầng mạng đô thị MAN, 
là công việc cấp thiết đối với những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên 
ứiể giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Trước đây có khuynh hướng đầu tư xây dựng mạng đường trục 
(Backbone) để đáp ứng yêu cầu bùng nổ của Internet. Hiện nay khuynh 
hướng phát triển mạng đã có sự thay đổi, người ta chú ý đến việc xây 
dựng mạng nội vùng, nói chung và mạng MAN tại các đô thị, thành phố 
nói riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá dịch vụ của người sử dụng, đảm 
bảo việc kết nối với khách hàng “mọi nơi, mọi lúc, mọi giao diện”.



Ethernet là công nghệ chú yếu trong các mạng cục bộ LAN, chia sẻ 
các đường dây truy nhập băng rộng xDSL. Các đặc tính nổi trội của 
lỉthemet là dễ sừ dụng, cung cấp các dịch vụ tốc độ cao và giá thiết bị rẻ.

[•-MAN là mạng MAN sứ dụng công nghệ Ethernet với kích thước 
lớn, duy trì được tính dề sừ dụng, chi phí thiết bị thấp và bảo đàm an 
toàn mạng.

Mạng E-MAN có khả năng cung cấp các giài pháp truy nhập tốc độ 
cao với chi phí tương đổi thấp cho các điểm cung cấp dịch vụ POP 
(Points Of Presence), loại bỏ được các điểm nút cổ chai giữa các mạng 
LAN doanh nghiệp với mạng đưòmg trục tốc độ cao. Chi phí băng tần 
thấp bằng cách cung cấp các dịch vụ mới. Vì vậy E-MAN cung cấp các 
dịch vụ giá trị gia tăng qua băng thông thấp.

6.3.2 Kiến trúc mạng E-MAN
Kiến trúc mạng Melro dựa trên công nghệ Ethernet có thể mô tả 

như sau: Mạng truy nhập Metro (Access Metro) tập hợp lưu lượng người 
sử dụng từ các khu vực khác nhau trong mạng đến các điêm cung cấp 
dịch vụ POP. Mô hình điển hình mạim truy nhập thường được xây dựng 
theo cấu trúc hình Ring quang gồm từ 5 đến 10 node. Các điểm POP 
được kếl nổi với nhau bằng mạng lõi Metro bao phủ nhiều thành phổ hoặc 
một khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp.

Mạng lõi Metro gồm nhiều trung tâm dừ liệu (Data Center), người 
sừ dụng có thể truv nhập dễ dàng. 'lYuv nhập vào Internet bởi một hoặc 
nhiều điểm POP.

6.3.3 Mô hình dịch vụ Ethernet
Mô hình dịch vụ lithernel là mô hình chung cho các dịch vụ 

líthemet. được xâv dựng trên dựa trên cư sờ sử dụng các thiết bị khách 
hàne dể truy nhập các dịch vụ. Tronc mô hình này sẽ định nehĩa các 
thành phần cơ bản cấu thành dịch vụ cũng như một số đặc tính cơ bản 
cho mồi loại hình dịch vụ. Nhìn chung các dịch vụ Ethernet đều có chung 
một sổ đặc điểm, tuy nhiên mỗi dịch vụ còn có một sổ đặc tính đặc trưng 
riêng. Mô hình cơ bản cho các dịch vụ Ethernet Metro như trên hình 6.1.

Các dịch vụ Ethernet được cung cấp bởi nhà cung cấp mạng Metro 
EtherNet (MEN). Thiết bị khách hànc CE (Customer Equipinent) gắn
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vào mạng MFN qua giao diện người sừ dụng - mạng UNI (User Net\vork 
Interface). là các giao diện Hlhemet chuẩn bao gồm các tốc độ lOMbit/s, 
lOOMbit/s. IGbit/shoặc lOGbiưs.

1'rong mô hình này chù yếu đề cập đến các kết nối mạna mà troníi 
đó thuê bao được xem là một phía cùa kết nổi khi trình bày về các ứntì 
dụng thuê bao. Tuy nhiên cũng có thể có nhiều thuê bao (ƯNI) kết nối 
đến mạng MEN từ cùng mộl vị trí.

Trên cơ sở các dịch vụ chung được xác định trong mô hình, nhà 
cung cấp dịch vụ có thể triển khai các dịch vụ cụ thể tuỳ theo nhu cầu 
khách hàng. Những dịch vụ này có thể được truyền qua các môi trường 
và các giao thức khác nhau trong mạng MEN như SONET, DWDM, 
MPLS, GFP... Các kết nối mạng từ người sử dụng của giao diện ƯNI là
các kêt nôi Ethernet.

Thiết bị 
khách hàng

Thiết bị 
khách hàng

UNI UNI

Hình 6.1: Mô hình cung cấp các dịch vụ Ethernet qua mạng MEN

6.3.4 Đặc trưng dịch vụ Ethernet
Tính dễ sử dụng: dịch vụ Ethernet dựa trên một giao diện Ethernet 

(Ethernet Interíace) chuẩn, phổ biển trong các hệ thổng mạng cục bộ. 
Hầu như tất cả các thiết bị và máy chủ trong LAN đều kết nổi dùng cône 
nghệ Ethernet, vì vậy việc sử dụng Ethernet để kết nối với nhau sẽ đom 
giản quá trình hoạt động và các chức năng quản trị, quản lí và cung cấp.

Hiệu quả về chi phi: dịch vụ Ethernet làm giảm chi phí đầu tư 
(CAPEX - Capital Expense) và chi phí vận hành (OPEX - Operationing 
Expense).

Tính linh hoạt: dịch vụ Ethernet cho phép các thuê bao thiết lập 
mạng của họ theo những cách hoặc là phức tạp hơn hoặc là không thể 
thực hiện với các địch vụ truyền thống khác. Ví dụ: một công ty thuê một 
giao tiếp Ethernet đơn có thể kết nổi nhiều mạng ờ vị trí khác nhau để



thành lập một Intranet VPN cùa họ. kẻl nối những đổi tác kinh doanh 
thành l-xtranet VPN hoặc kết nối Internet tốc độ cao đến ISP. Với dịch 
\ ụ lùhenet. các thuê bao cũnu có thể ihôm vào hoặc thay đổi băng thông 
khi sư dụim các dịch vụ mạne truy nhập khác (chuyên tiếp khung, 
A ÌM . . . . ) .

6.3.5 Các đặc tính của MEN

Cìiao diện ƯNI không cần biến đồi sang lưu lượng ATM, 
SONinvSDH và ngược lại. Không chi loại bỏ được sự phức tạp mà còn 
làm cho quá trình cung cấp đơn giản đi rất nhiều. Mô hình Metro hình 
thành từ quá trình cung cấp các ổng băng thông giữa các node mạng và 
người sừ dụng đầu cuối cung cấp các mạng LAN ảo (VLAN) và các 
mạng riêng ào (VPN) dựa trên mức thoả thuận dịch vụ SLA.

Mở rộng mạng LAN vào mạng MAN sử dụng kết nối có băng tần 
lớn hom, sẽ không còn sự khác biệt giữa các máy chủ cùa mạng với các bộ 
định tuyến. Không những các thiết bị mạng được chia sẽ giữa nhiều 
khách hàng với nhau mà cũng không cần phải duy trì, bảo dưỡng thường 
xuyên phía người sử dụng.

6.3.6 Kết nổi Ethernet ảo
Một thuộc tính cơ bản của dịch vụ Ethernet là kết nổi Ethernet ảo 

HVC (Ethernet Virtual Connection). EVC được định nghĩa bời MEF 
(Metro Ethernet Forum) là “một sự kết hợp của hai hay nhiều ƯNI”, 
irong dó UNI là mộl giao diện Elhemel, là ranh giới giừa thiết bị người 
sử dụng và mạng MEN của nhà cung cấp dịch vụ.

FVC thực hiện 2 chức năng:
+ Kết nối các giao diện người sử dụng - mạng UNI và cho phép 

truvền các Frame Ethernet giừa chúng.
+ Ngăn chặn dừ liệu truyền giữa UNl không cùng EVC tưomg tự. 

Vỉ vậy. KVC có khả năng cung cấp tính riêng tư và sự bảo mật tương tự 
như PVC cùa Frame Relay hay ATM.

Hai quy tắc điều khiển việc truyền các Ethernet Frame ữên EVC gồm;
+ Ethernet Frame trong MEN không được quay trờ lại ƯNI mà nó 

xuất phát.
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+ Địa chi MAC không ứiay đổi. Header Elhemet Frame thay đổi 
khi qua bộ định tuyến.

Dựa trên những đặc điểm này, EVC được sừ dụng để xáy dựng 
mạng riêng ảo VPN tầng 2 (Layer 2 Virtual Private Network).

MEF định nghĩa 2 loại của EVC như sau:
+ Điểm - điểm (Point-lo-Point).
+ Đa điểm - đa điểm (Multipoint-to-Multipoint).

6.3.7 Các loại dịch vụ Ethernet
MEF đã xác định (chưa tíiành chuẩn) hai loại dịch vụ Etíiemet:
+ Loại Ethernet Line (E-Line) Service: dịch vụ Point-to-Point.
+ Loại LAN (E-LAN) ServiceL: dịch vụ Multipoint-to-Multipoint.
Những dịch vụ chính gồm kênh riêng Ethernet, kênh riêng ảo 

Ethernet, dịch vụ kênh riêng ảo, dịch vụ Relay Ethernet, dịch vụ mở rộng 
LAN, LAN riêng ảo Ethernet, dịch vụ LAN trong suốt và LAN riêng 
Ethernet.

a) Loại dịch vụ đường Ethernet (Ethernet Lỉm) cung cấp kết nối ảo 
Ethenet điểm-điểm EVC giữa 2 UNI. Dịch vụ E-Line có thể cung cấp 
băng tần đối xứng cho truyền số liệu theo hai hướng, ở  dạng phức tạp hơn 
nó có thể tạo ra tốc độ thông tin tốt nhất (CIR) và kích thước khối tốt nhát 
(CBS), tốc độ thông tin đinh và kích thước khối đinh trễ, rung, độ mất 
mát thực hiện giữa hai UNI có tốc độ khác nhau.

Hình 6.2: Dịch vụ E-Line sử dụng Point-to-Point EVC

Tại mồi ƯNI có thể thực hiện ghép dịch vụ từ một sổ EVC khác 
nhau. Một số EVC điểm - điểm có thể được cung cấp trên cùng một cổng 
vật lý tại một trong các giao diện ƯNI trên mạng.
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Dịch vụ E-Line có thể được sừ dụng để xây dựng các dịch vụ tưomg 
tự cho chuyển tiếp khung hoặc các đưcTng thuê riêng. Tuy nhiên, dải băng 
tần và các khả năng kết nối của nó lớn hơn nhiều.

SP lưu irữ

Ethernet
UNI

Hình 6.3: Sự tương tự giữa kênh thuê riêng và loại dịch vụ E-Lỉne

b) Loại dịch vụ Ethernet LAN: dịch vụ Ethernet LAN (E-LANM 
cung cấp kết nổi đa điểm, tức là nó có thể kết nối nhiều UNI lại với nhau. 
Dừ liệu cùa người sừ dụng được gứi từ một UNI có thể được nhận tại 
nhiều UNI khác nhau. Mỗi UNI được kết nối với một EVC đa điểm. Khi 
UNI được thêm vào. chúng sẽ được liên kết với cùng EVC đa điểm nên 
đơn giản hóa việc cung cấp và kích hoạt (Activation) dịch vụ. Theo quan 
đicm của thuê bao, dịch vụ l'-I-AN làm cho MEN giống như một mạng 
I.AN ảo(VLAN).

Dịch vụ E-LAN có thể cung cấp một tốc độ cam kết dịch vụ CIR 
(Committed Information Rate). kích thước khối kết hợp CBS 
(Committed Burst Size), EIR (Excess Intormation Rate) với EBS (Excess 
Bursl Size) và độ Irễ, rung và lốn ihấl khung (Frame losl).

Hình 6.4: Loại dịch vụ E-LAN dùng EVC đa điểm
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Dịch vụ E-LAN theo cấu hình điêm - điếm: F-LAN chi kết nối hai 
UNl. điều này dường như tương tự vứi dịch vụ l>I,ine. nhưng có một số 
khác biệl. Với E-Line, khi một UNI được thêm vào. một EVC cũns phái 
được bổ sune để kết nổi UNI mới đến một tronẹ các l íNl dã tồn tại. Ilình
6.5 minh hoạ khi một UNI được thêm vào và sẽ có Iiiộl EVC mói dược 
bô sung để tất cả các UNl có thê kết nối được với nhau khi dùna dịch vụ 
E-LineT

Hình 6.5: Quá trình thực hiện khi thêm một UN ỉ  vào mạng MAN
Ỵới dịch vụ E-LAN, khi UNI cần thêm vào EVC đa điểm thì không 

cần bổ sung EVC mới vì dịch vụ E-LAN sừ dụng EVC đa điểm - đa 
điểm. Dịch vụ này cũng cho phép UNI mới trao đổi thông tin với tất cả 
các UNI khác trên mạng. Trong khi với dịch vụ E-Line Ihì cần có các 
EVC đến tất cả các ƯNI. Do đó, dịch vụ E-LAN chi yêu cầu một EVC để 
ửầực hiện kết nối nhiều bên với nhau.

Tóm lại, dịch vụ E-LAN có thể kết nổi một số lượng lớn các ƯNI 
và sè ít phức tạp hơn khi dùng theo dạng lưới hoặc Hub và các kết nổi 'ì'> 
dụng các kỳ thuật kết nối điểm - điểm như Frame Relay hoặc ATM. Hơn 
nừa, dịch vụ E-LAN có ihể được sử dụng để tạo một loạt dịch vụ như 
mạng LAN riêng và các dịch vụ LAN riêng ảo, trên cơ sở này có thể 
triển khai các dịch vụ khách hàng.

6.3.8 Vấn đề an ninh mạng (Network security)
Mạng Metro Ethernet cung cấp mạng riêng ảo lớp 2 (layer 2 VPN) 

nên những vấn đề an ninh tồn tại tại lớp 2 này như: từ chổi dịch vụ DoS



(Deniaỉ ol' Service), tràn ngập MAC' (MAC' Flooding). giá mạo địa chi 
MAC (MAC Spoofing) cần đặc biệt quan tâm.

6.3.9 Độ mềm dẻo của mạng
Các mạng vòng quang là phươim tiện tối ưu dế xâv dựng các mạnii 

truy nhập Metro vì chúng có độ dàn hồi đổi với các sự cố như đứt cáp 
hay sự cố tại các node. Thông thưÌTng. công nghệ SONliT/SDH đã được 
sừ dụng đé cung cấp khả nănu bào vệ các vòng này vì chúng là cỏriii 
nghệ đã chứng tò về khả năng khôi phục lưu lượng trong vòng 50ms sau 
khi cỏ sự cố. Mặt hạn chế của SONET/SDH là chúng chỉ bảo vệ tải ờ 
mức đã đóng gói thành các bao gói (Container). Điều này sẽ được thực 
hiện tốt khi lưu lượng giữa các node được tổ chức thành các khung gói 
theo kỳ thuật TDM. Tuy nhiên, trong trường hợp mạng E-MAN thì tất cả 
lưu lượng là gói và không tồn tại các kết nổi (circuits) giữa các node. Kết 
quả là cần phải tổ chức bảo vệ lưu lượng ngay tại mức gói.

Ring gói tin cậy RPR (Resilient Packet Ring) có thể đáp ứng được 
nhu cầu bào vệ lưu lượng như SONET/SDH nhưng không yêu cầu lưu 
lượng phải tổ chức thành các khung (Container). Hom nừa, RPR chi áp 
dụng bảo vệ cho lớp dịch vụ có yêu cầu, các lớp dịch vụ khác nếu không 
có yêu cầu sẽ không có bảo vệ.

RPR cũng được sử dụng để đảm bảo chia sẻ băng tần một cách 
công bằng giữa các nodc trong một vòng Ring, vì băng tần vòng Ring sẽ 
được chia sẻ cho tất cả các node. Và RPR có khả năng nhận ra các giải 
pháp chất lượng dịch vụ toàn tìình.

6.3.10 Ethernet đựơc bổ sung bởi công nghệ MPLS
Một số hạn chế Ethernet có thể được giải quyết nhờ áp dụng công 

nghệ RPR. Khi Ethernet được sử dụng trong các E-MAN, cần đảm bảo 
rằng dữ liệu cùa người sử dụng phải giữ đựơc tính toàn vẹn nhờ thực 
hiện dịch vụ LAN ảo. Việc đánh nhãn VLAN chia Ethernet thành 4096 
LAN ảo, và có thể phân phối cho người sử dụng khác nhau. Với mạng 
truy nhập Metro thì điều này có thể thực hiện được nhưng đổi với mạng 
lõi Metro thì số lượng này là quá hạn chế vì thường mỗi mạng lõi Metro 
hỗ trợ nhiều hơn 4096 người sử dụng. Hơn nữa, người sử dụng thường 
muốn sử dụng cách gán nhãn VLAN cho việc phân tách dữ liệu nội bộ 
của họ. Do đó, cần phải bổ sung cho các khung Ethernet với các nhãn 
phụ để giải quyết hạn chế này.
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Gán nhãn VMAN (tương tự như VLAN) là một giải pháp có tính 
khả thi. Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS có thể được sử dụng để 
bổ sung tính năng này cho E-MAN. Mồi người sừ dụng VLAN có thể 
gắn một đường chuyển mạch nhăn MPLS (LSP), đường này có thể mờ 
rộng ra các phía của mạng Metro. Trong trường hợp E-MAN không được 
bảo vệ bời RPR, MPLS có thể sử dụng để tạo ra tính đàn hồi dịch vụ 
bằng cách thiết lập các LSP dự phòng. Những LSP dự phòng này sẽ được 
kích hoạt khi có sự cố xảy ra.

6.3.11 Mạng E- MAN dựa trên công nghệ lOGigabỉt Ethernet
10-Gigabit Ethernet là công nghệ truyền song công trên sợi quang, 

không sử dụng đa truy nhập phát hiện sóng mang CSMA/CD cho các 
công nghệ Ethernet đơn công. Trong công nghệ 10-Gigabit Ethernet, 
thiết bị PHY, tương ứng với tầng vật lý, được sử dụng để kết nối cáp 
quang tại tầng con MAC. Cũng như Gigabit Ethernet, kiến trúc 10- 
Gigabit Ethernet chia PHY thành các tầng con PMD và PCS.

Các chuẩn Gigabit Ethernet bao gồm: IEEE 802.3z (lOOOBase-X), 
802.3ab (lOOOBđse-T) và GBIC. Các giao thức Ethernet liên quan đến 
mạng LAN bao gồm trong tiêu chuẩn IEEE 802.3. Gigabit Ethernet dựa 
trên giao thức Ethernet, nhưng tốc độ tăng gấp 10 lần so với Fast 
Ethernet, sử dụng các khung ngắn hơn cùng với phần Carrier Extension. 
Gigabit Ethernet được xuất bản dưới các tiêu chuẩn IEEE 802.3z và 
802.3ab, bổ sung vào các tiêu chuẩn cơ bàn IEEE 802.3.

10-Gigabit Ethernet đỏng vai trò quan trọng trong các mạng thành 
thị và các mạng khu vực, nhưng hiện nay kiến trúc và cấu hình cùa mạng 
MAN vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng. Các lựa chọn cho việc 
xây dựng mạng MAN dựa trên Ethernet cung cấp khả năng truyền tải lưu 
lượng IP đó là 3 lựa chọn: IP/EthemeưSONET; IP/EthemeưWDM; 
IP/EthemeưSợi quaníĩ.

6.4 CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO số  xDSL

6.4.1 Giới thiệu
Công nghệ đường dây thuê bao sổ xDSL (Digital Subscribers Line) 

cho phép tận dụng miền tần sổ cao để truyền số liệu tốc độ cao trên đôi
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dây cáp điện thoại thông thường. Modem xDSL biển đổi tín hiệu của 
người sử dụng thành các tín hiệu phù hợp với đường truyền DSL, có cấu 
trúc dữ liệu riêng, mã đường dây riêng và một số tín hiệu thông tin điều 
khiển. Công nghệ đường dây thuê bao số được sử dụng đầu tiên trong 
mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN (Integrated Services Digital Netvvork) 
với tốc độ cơ bản BRI 144biưs. Nhiều phiên bản xDSL sau này được lẩy 
từ thực tế cùa ISDN DSL. Các thế hệ DSL sau này được cải tiến về công 
suất, cách thức hoạt động và khả năng cung cấp dịch vụ. Tốc độ truyền 
tải đã phát triển từ l,5Mbiưs đến 2Mbiưs trong công nghệ HDSL, 
SMbiưs trong công nghệ ADSL và 52Mbit/s trong VDSL.

Công nghệ DSL đáp ứng được các yêu cầu ứng dụng đa phưcmg 
tiện của người sử đụng, hiệu suất và độ tin cậy cao, rất kinh tế giá cước rẻ.

6.4.2 Tổng quan về họ công nghệ xDSL
IDSL (ISDN DSL). công nghệ đường dây thuê bao sổ mạng số liên 

kết đa dịch vụ sử dụng các kênh đối xứng BRI (128kbiưs hoặc 144kbiưs) 
kết hợp thành một kênh truyền dừ liệu giữa bộ định tuyến và mảy tính 
cùa khách hàng. DSL làm việc với tốc độ lóOkbiưs tương ứng với tải tin 
là 144kbiưs (2B+D). Trong IDSL, kết nối với tổng đài trung tâm bằng 
một kết cuối đường dây LT (Line Termination) và kết nối thuê bao bằng 
thiết bị đầu cuối mạng NT (Network Teưnination). Công nghệ IDSL 
truyền theo chế độ song công và sử dụng kỹ thuật triệt tiếng vọng. Phần 
lớn các dạng IDSL làm việc với ISDN NT tiêu chuẩn ở đầu cuối khách 
hàng cùa dường dây. Do đó, IDSL chuyển mạch nội hạt ISDN được thay 
thế bời bộ định tuyến gói. cấu hình này được sử dụng cho truy nhập 
Internet.

HDSL (High Data Rate DSL). có khả năng truyền song công 
l,544Mbiưs hoặc 2,048Mbiơs trên đường dây điện thoại. HDSL truyền 
tin cậy với ti lệ lỗi bit từ 10'̂  đến lo '^ Hệ thống HDSL DS-1 
(l,544Mbiưs) sử dụng hai đôi dây, mồi đôi dây truyền 768kbiưs trên mỗi 
hướng. HDSL E1 (2,048Mbiưs) có thể lựa chọn sử dụng hai hoặc 3 đôi 
dây, mỗi đôi dây sử dụng hoàn toàn song công. HDSL 2,048Mbiưs 3 đôi 
dây sử dụng bộ thu phát giống bộ thu phát hệ thống l,544Mbiưs. Mạch 
vòng HDSL 2,048Mbit/s có thể có mạch rẽ nhưng không cân bằng. Tiêu 
chuân IĨDSL2 có tốc dộ bit và dộ dài mạch vòng như HDSL thế hệ thứ
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nhất chi khác là sử dụng 1 đôi dây thay vì 2 đôi dây. HDSL2 có kỳ thuật 
mã hoá cao và điều chế phức tạp hcm. Lựa chọn tần số phát và thu cho 
HDSL2 để chống xuyên âm.

SDSL (Single Pair DSL): truyền  đổi xứng tốc độ 784kbiưs trên một 
đôi dây, ghép thoại và số liệu trên cùng một đường dây, sừ dụng mã 
2B1Q. Công nghệ này chưa có tiêu chuẩn thống nhất nên chưa được phổ 
biến cho các dịch vụ tốc độ cao. SDSL mới chi ứng dụng truy cập trang 
Web, tải dữ liệu và thoại với tốc độ 128kbiưs, khoảng cách nhỏ hơn 
6,7km và lốc độ tối đa là 1024kbiưs trong khoảng 3,5km.

VDSL (Very High Data Raíe DSL): sử dụng mạch vòng từ tổng đài 
trung tâm (CO) đến khách hàng và các bộ ghép kênh phân phối, l  iêu 
chuẩn kỹ thuật VDSL được phát triển từ nhóm TIE 1.4 mô tả các tốc độ 
và khoảng cách từ đom vị mạng quang ONU tới thuê bao. Cáp từ mạng 
cho tới các ONƯ có thể được nối trực tiếp đến ONU, theo hình tròn hoặc 
là bộ tách quang thụ động. Tính năng và ứng dụng của VDSLlà hồ trợ 
đồng thời tất cả những ứng dụng thoại, dữ liệu và video. Đặc biêt VDSL 
hỗ trợ truyền hình có độ phân giải cao (HDTV) và các ứng dụng máy 
tính tiên tiến. Tính đối xứng của VDSL cung cấp tốc độ dữ liệu 2 chiều 
lên tới 26Mbiưs cho các khu vực không có cáp quang nối tới.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): ADSL là công nghệ 
đưcmg dây thuê bao số ichông đối xứng được phát triển cho nhu cầu truy 
nhập Internet tốc độ cao, các dịch vụ trực tuyến, video,... ADSL cung cấp 
tốc độ truyền tới SMbiưs đường xuổng (Download) và 16 -  640kbiưs 
đường lên (Upload). ưu  điểm nổi bật của ADSL là cho phép người sử 
dụng sử dụng đồng thời một đường dây thoại cho cả 2 dịch vụ thoại và số 
liệu. Vì ADSL truyền ở miền tần số cao (4.400Hz -ỉ- 1,1 MHz) không ảnh 
hường tới tín hiệu thoại. Các bộ lọc được đặt ở hai đầu mạch vòng tách 
tín hiệu thoại và số liệu theo mỗi hướng. Một dạng ADSL mới gọi là 
ADSL “Lite” hay ADSL không sử dụng bộ lọc chủ yếu cho các ứng 
dụng truy nhập Internet tốc độ cao. Kỹ thuật này không đòi hỏi bộ lọc 
phía thuê bao nên giá thành thiết bị và chi phí lắp đặt giảm đi tuy nhiên 
tổc độ đường xuổng chi còn l,5Mbiưs.

ADSL2 và ADSL2+: ADSL2 được chuẩn hoá trong ITƯ G.992.3,
G.992.4, ADSL2+ được chuẩn hóa trong ITU-T G.925.5 là thế hệ thứ ba
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cùa ADSL, phát triển dựa trên nền lảng ADSL \ à ADSL2 nên mang đầy 
đù đặc trưng của ADSL và ADSL2. ADSL2 và ADSL2+ bổ sung nhiều 
tính năng mới cho các ứng dụníỉ. dịch vụ và ticn trình triển khai mới so 
vứi ADSL chuẩn. Công nghệ ADSL2+ đáp ứng các yêu cầu tốc độ cao, 
tốc độ đường lên 1,2Mbiưs và tốc độ đường xuốne 24Mbiưs, băng thông 
rộng lên đến 2,208MHz.

Công nghệ Tổcđộ
Khoảng cách 

truyền dẫn
SỔ đôi dây dòng 

sử  dụng

IDSL 144kbiưs đối xứng 5km 1 đôi

HDSL 1,544Mbiưs đối xửng 
2,048Mbiưs đối xứng

3,6km - 4,5km
2 đôi 
3 đôi

HDSL2 1,544Mbiưs đối xửng 
2,048Mbiưs đối xửng

3,6km - 4,5km 1 đôi

SDSL 768kbiưs đối xứng
1,544Mbiưs hoặc 
2,048Mbiưs một chiều

7km
3km

1 đôi

ADSL 1,5 - SMbiưs đường xuống 
1,544Mbiưs đường lên

< 5km 1 đôi

VDSL 26Mbiưs đổi xứng 
13-52Mbiưs đường xuống 
1,5-2,3Mbiưs đường lên

300m - 1,5km 
(tuỳ tốc độ)

1 đối

6.4.3 Phân chia tần số trong công nghệ ADSL
Phổ tần cáp đồng từ 0 đến 1,1 MHz được chia thành các khoảng tần 

số để sử dụng cho các dịch vụ như sau:
- Từ 0kHz đến 4kHz; Sừ dụng cho thoại và các dịch vụ dữ liệu 

băng tần thấp.
- Từ 0kHz đến 80kHz: Sừ dụng cho các dịch vụ ISDN.
- Từ 80kHz đến 94kHz: Đảm bảo sự an toàn của thoại và đường lên 

cùa ADSL.
- Từ 94kHz đến 106kHz: Khoảng tần số dùng cho đường lên của 

ADSL.
- Từ 106kHz đến 120kHz: An toàn phổ tần đường lên và đường 

xuống của ADSL.
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- Từ 120kHz đến 1,1 MHz: Khoảng tần sổ dùng cho đường xuổng 
của ADSL.

Việc phân tách phổ tần giữa thoại và ADSL cũng như giữa đường 
xuống (Download) và đường lên (Upload) của ADSL được thực hiện nhờ 
bộ lọc Splitter, bộ lọc này ngăn cản cả dòng DC không cho vào modem 
ADSL.

Hình 6.6: Phân chia tần số 

ADSL phân chia phổ tần theo hai cách:
- Phân chia phổ tần theo FDM (Prequency Division Multiplexing): 

Hai phổ tần dùng cho đường lên và đưcmg xuống được tách riêng biệt. 
APOST

>(0
1

Ị
i

Đưòng lên

Đưỡng xuống

0 4 25 138  160 110 4  F (kHz)

Hình 6.7: Phổ tần FDM ADSL

Dải tần 0 đến 4kHz sử dụng cho tín hiệu thoại, 25 đến 38kHz sử 
dụng cho truyền dữ liệu hướng lên, từ 160kHz đến 1104kHz sừ dụng 
truyền dữ liệu hướng xuống.

- Phân chia theo dạng triệt tiếng vọng: phổ đường xuống bao trùm 
phổ đường lên. Để tách riêng phổ dùng phương pháp triệt tiếng vọng.
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Đường lên Đưòng xuống

0 4 25 138  1 .10 4  (kHz)

Hình 6.8: Phổ tần EC ADSL

6.4.4 Các phương pháp mã hóa đường truyền
Nguyên lý cơ bản của công nghệ DSL là tăng tốc độ dừ liệu bằng 

cách mở rộng băng tần truyền dẫn. Tuy nhiên, do hoạt động ở các tần số 
lớn trong môi trường ban đầu được thiếl kế dành cho thoại, nên hệ thống 
DSL đã gặp phải nhũng vấn đề suy hao tín hiệu trên đường truyền, xuyên 
âm và nhiễu tần sổ vô tuyến. Để giải quyết những vấn đề trên, hệ thống 
DSL sừ dụng và kết hợp các biện pháp kỹ thuật khác nhau nhằm giảm tối 
thiểu ảnh hường đến chất lượng hệ thống.

a. Các phương pháp mã hóa
Có hai kỹ thuật mã hoá đường truyền thường được sử dụng là các 

phương pháp điều chế CAP và DMT sử dụng cho vùng tần số cao nằm 
trên dải băng tần thoại. CAP và DMT rất khác nhau về phưcmg pháp thực 
hiện, vì vậy bộ thu phát DMT không thể tưcmg thích với bộ thu phát CAP.

Phương pháp mã hóa đường dây CAP và DMT (Discrete Multi 
Tone) sử dụng kỹ thuật điều chế biên độ cầu phương QAM (Quarature 
Amplitude Modulation) là kỹ thuật điều chế kết hợp cả điều chế pha và 
điều chế biên độ. Một ký hiệu được biểu diễn bằng một điểm của chòm 
sao. Có các kiểu mã hóa QAM: 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM... số 4, 16, 
64... là số trạng thái mã hóa. số trạng thái càng nhiều trên mỗi ký hiệu 
QAM thì tín hiệu càng yếu đi, dẫn đến tỷ sổ tín hiệu trên tạp âm phải cao 
để Modem thu có thể phân biệt được tín hiệu từ tạp âm. Khi chòm sao 
ỌAM lớn thì phải tăng công suất hay giảm nhiều.

ADSL sử dụng mã đường truyền DMT vì nó được định nghĩa trong 
ANSI T1.413 và G.992. Tuy nhiên, CAP vẫn được một số hãng phát



triển áp dụng cho ADSL. Việt Nam khuyển nghị sử dụng phương pháp 
điều chế DMT.

Phương pháp điều chế biên độ và pha triệt sóng mang CAP dựa 
trên kỹ thuật điều chế biên độ cầu phương QAM.

b. So sánh DMT và CAP
- ưu  điểm của CAP là không có kênh con nên thực thi đơn giàn 

hơn DMT. CAP thích ứng được việc tốc độ khi thay đổi kích cỡ chòm 
sao mã hoá (4-CAP, 64-CAP, 512-CAP,...) hoặc khi tăng hoặc giảm phổ 
tần sử dụng. Nhược điểm của phưcmg pháp này là không có sóng mang 
nên năng lượng suy giảm nhanh trên đường truyền và tín hiệu thu chi biết 
biên độ mà không biết đến pha, do đó đầu thu phải có bộ thực hiện chức 
năng quay nhằm xác định chính xác điểm tín hiệu.

- Phương pháp đa âm tần rời rạc DMT hỗ trợ kiến trúc ghép kênh 
phân chia theo tần sổ lẫn triệt tiếng vọng. Sử dụng các phổ tần chồng lấn 
để có được tốc độ dữ liệu cao hơn nhưng phức tạp và chi phí cùng cao 
hơn vì cần có bộ sai động để triệt tiếng vọng. Kỹ thuật DMT đã lợi dụng 
kỹ thuật xử lý tín hiệu số, căn cứ vào đặc tính mạch điện tự thích ứng 
điều chỉnh những tham sổ này, làm cho lỗi bit và xuyên âm nhò nhất và 
dung lượng thông tin ở bất cứ mạch nào cũng lớn nhất. Nguyên lý cơ bàn 
của DMT là chia độ rộng băng tần có thể sử dụng (1.104kHz) thành các 
kênh con (Subcarrier) và căn cứ vào các đặc tính của kênh t, phân phổi 
dữ liệu đầu vào cho mỗi kênh con. Nấu một kênh con không thể chịu tải 
sổ liệu sẽ đóng lại. Mồi kênh con có thể truyền sổ liệu Ibil đến 15bii 
thông tin trong một đom vị mã.

Như vậy, so với CAP, DMT đã có ưu điểm hom về khả năng chống 
nhiễu tốt hơn.

6.4.5 Phát hiện lẫi và sửa iẫi
ADSL sử dụng mã Reed Solomon và Trellis luôn làm việc trong 

chế độ sửa lỗi. ATM (mã HEC) sử dụng phương pháp sửa lỗi và sẽ 
chuyển sang phương tìiức phát hiện lỗi khi có lỗi xảy ra. Sự lựa chọn 
phương thức sửa lẫi hoặc phát hiện lồi là ửìổng nhất.

Một số cơ chế mã hoá có ứiể chuyền đổi từ phương thức phát hiện 
lỗi ngay khi các lỗi được phát hiện. Khối FEC có tác dụng giúp bên thu
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CÓ t h ể  thu đúng thông tin. Chủng thực hiện bằng cách chèn thêm các byte 
kiểm tra vào sau phần tải. Các byte này có tác dụng giúp bên thu có thể 
giải mà một cách chính xác các dòng số nhận được với công suất 3 dB 
với tỳ lệ lỗi bit là 10' .̂

Hình 6.9: Nguyên tắc mã hoá khối

Trong mã hoá kênh, FEC và CRC được sử (ịụng để phát hiện và 
sừa lồi. Ý tưởng cơ bản của vấn đề này là gừi một số ký tự thừa vào kênh 
truyền, các ký tự này có khả năng phát hiện và sửa lồi. Nguyên lý cơ bản 
cùa FEC và CRC được mô tả trên hình 6.5. Các hệ thống VDSL sừ dụng 
mã khối Reed-Solomon để phát hiện và sửa lỗi. K ký hiệu vào được mã 
hoá thành N ký hiệu, do đó một khối sẽ có (N-K) ký hiệu thừa. N ký hiệu 
được phát qua kênh truyền đến bộ thu. Do nhiễu trên kênh truyền nền N 
ký hiệu thu được có thể bị sai lệch. Việc mã hoá N ký tự thu được ihành 
K ký tự vào sau đó có thể loại bỏ được (N-K)/2 lỗi ký tự gây ra do nhiều 
trên kênh truyền.

Vấn đề đặt ra với các mã khối là nếu có quá nhiều lồi thì có thể 
không được bộ giải mã phát hiện. Giải pháp cho vấn đề này là sừ dụng 
CRC để phát hiện lồi. Mồi khối gồm K ký hiệu sẽ tạo thành một từ mã. 
Từ mã này sẽ được phát lên kênh truyền. Tại đầu thu, K đã được giải mã 
sẽ được sử dụng để tạo một từ mã. Từ mã thu được từ bộ phát và từ mã 
được tạo sau đó sẽ được so sánh với nhau. Nếu chúng bằng nhau thì K ký 
tự thu được chính là K ký tự phát. Thuật toán CRC có khả phát hiện được 
các khối bị lỗi.

6.4.6 Nhiễu và chống xuyên nhiễu
Nhiễu xuyên ám đầu gần NEXT (Near - end Crosstalk): xuất hiện ờ 

các bộ thu do nguồn nhiễu từ các bộ phát cùng đầu cáp với nó gây ra. 
Loại nhiễu này là đáng kể nhất. Nhiễu NEXT gây suy giảm cho hệ thống



308 Giáo trình Mạng máy tinh

sử dụng cùng băng tần số cho truyền dẫn thu và phát. Để tránh xuyên âm 
đầu gần NEXT, hệ thống truyền dẫn có thể sử dụng các dài tần số cho 
thu và phát khác nhau. Hệ thống ghép kênh theo tần số FDM loại bò 
được NEXT từ các hệ thống giống nhau. Xem xét một tín hiệu V truyền 
dọc theo một đôi dây. Tại 1 khoảng xl dọc theo đôi dây cỏ nhiễu tác 
động do không cân bằng và truyền trờ lại đầu thu như trong hình 6.10.

Hình 6.10: Nhiễu xuyên âm đầu gần NEXT

Nhiễu xuyên âm đầu xa FEXT (Far - end Crosstalk): xuất hiện ở bộ 
thu đặt ờ đầu kia của cáp, khác với đầu phát ra nguồn nhiễu. FEXT 
thường nhỏ hơn nhiều so với nhiều xuyên âm đầu gần NEXT vì tín hiệu 
từ đầu xa bị suy hao khi nó chạy trên mạch vòng thuê bao. FEXT thu 
được cùng sử dụng phưcmg pháp tương tự nhu khi sử dụng phương pháp 
thu NEXT. Hình 6̂ !̂ I trình bày một ví dụ của FEXT từ một điểm không 
cân bằng xl.

Công suất của nhiễu xuyên âm đầu gần và nhiễu xuyên âm đầu xa 
phụ thuộc vào phổ của tín hiệu nhiễu. Thông thường người ta chi quan 
tâm đến công suất nhiều xuyên âm mà không cần quan tâm đến mức điện 
áp cùa nhiễu xuyên âm. Vì theo thống kê thì hầu như đổi với các mô hình 
của công suất nhiễu xuyên âm đã có thể cho phép xác định tỳ số tín hiệu 
trên tạp âm SNR trên đôi dây, còn đối với mô hình mức điện áp thì rất 
khó xác định.

Hình 6.1 ỉ: Nhiễu xuyên âm đầu xa FEXT
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Chồng xuvèn nhiễu: năng lượng điện trên mỗi đôi dây tạo ra một từ 
tructng bao bọc quanh đôi dây gây ra tín hiệu điện, cảm ứng sang các đôi 
dày xung quanh, gọi là nhiễu xuyên âm. ADSL khắc phục bàng cách 
iiiảm tốc độ bit hướng lên. sừ dụnẹ dải tần số thấp hem tần số nưi suy hao 
truyền dẫn nhó và nhiễu xuyên âm nhò nhất.

Phương pháp triệt tiếng vọng (EC): tiếng vọng là sự phản xạ cùa 
tín hiệu phát vào bộ thu đầu gần. Tiếng vọng đáng ngại là vì các tín hiệu 
di theo cà 2 hướng của truvền dẫn số và cùng tồn tại đồng thời trên các 
đưòmg truyền dẫn đôi dày xoắn. Do vậy tiếng vọng là tạp âm không 
mong muốn. Tiếng vọng là một phiên bàn bị lọt ra của tín hiệu phát. Bộ 
triệt tiêu tiếng vọng tạo ra một bàn sao của tín hiệu phát bị lọt ra và loại 
bò nó ra khòi tín hiệu nhận.

Sử dụng một kênh duy nhất cho cả phát và thu nên chi cần có một 
bộ triệt tiếng vọng phía thu. ADSL sừ dụng kỳ thuật truyền dẫn triệt 
tiếng vọng EC, nơi dải tần phát được đặt trong dải tần thu bàng cách 
chồng dài tần, tổng băng tần truyền có thể giảm. Tuy nhiên, EC khó tránh 
được tự xuyên nhiễu. Song công triệt tiếng vọng đạt được tốc độ truyền 
dừ liệu của song công 4 dày trên 1 đôi dây xoắn. Triệt tiếng vọng là dạng 
phổ biến nhất cùa ghép kênh trong ADSL.

6.4.7 Cấu trúc siêu khung
Sièu khung {^7ị^s)

Khung Khung Khung Khung Khung Khung Khung Khung
0 1 2 34 35 66 67 đổng bỏ

Bổ đèm khung dữ liêu (68/69 X  250us) ........................

Bỏ đêm dừ liéu nhanh Bỏ đem dữliẻu xen

fast
bỵte

Byte đử liệu 
nhanh

Các byte 
FEC

Byte dữ liệu xen

1 byte

KF byte
Khung đữ liệu gộp. điểm A 

Các byte NF

RF bytê

Các byte NI

Đấu ra FEC (điểm B) hoàc mã hóa chùm ' Mâ hóa chòm điểm khung dữ liệu đấu vào 
điểm đầu vào (điểm C) khung dữ liệu (điểm C) Parlay Compliant API

Hình 6.12: cáu trúc siêu khung ADSL
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Mỗi siêu khung ADSL được thiết lập từ 68 khung ADSL và ký 
hiệu đồng bộ. Vì độ dài của khung được thực hiện theo các cấu hình 
riêng biệt của giao diện u ADSL, nên độ dài của siêu khung cũng không 
cổ định mà tuỳ theo cấu hình của đường nối.

6.4.8 Các tnô hình kết nổi ADSL

IU STM-1
Router

ADSL Router DSLAM BRAS

IP IP IP

Ethernet Ethernet
ppp ppp

EthernetAAL5 AAL5

ATM 1 ATM J _ ATM
10 Base-T ADSL 1 STW-1 1QC Base-F 1

Hình 6.13: PPPoA - Giao thức nối điểm qua A TM

Kết nối ADSL được thiết lập giữa modem và tổng đài, các đường 
truyền kết nối từ DSLAM - BRAS - tới nhà cung cấp dịch vụ ISP cũng 
phải được cung cấp các kết nối tốc độ cao như STM, ATM hoặc chuyền 
mạch IP.

- Mô hình PPPoA (Point to Point over ATM). Mô hình này được 
dùng trong các thiết bị; Intemal ADSL Modem, USB Modem hay ADSL 
Router (R Ĩc  2364)

- Mô hình PPPoE (Point to Point over Ethernet) RFC 2516

STM-1
Router

ADSL Brldge DSLAM BRAS

IP 13

ppp ppp
PPPoE Ethernet PPPoE

Ethernet ppp Ethernet Ethernet
AAL5 AAL5

10 Base-T ATM 1 ATM 1 ATM
ADSL 1 STN/ -1 100 Base-F

_ f
Hình 6.14: PPPoE - Giao thức nôi điêm qua EthernetBridge
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PPPoE yêu cầu hầu hết các giao thức đóng khung:
+ ppp trên PC để bảo an kết nổi tử PC đến bộ định tuyến của ISP. 

+ PPPoE kết nối từ PC đến modem.

+ RPC 1483 kết nối từ modem đến bộ định tuyến của ISP.

- Mô hình IP over ATM (RFC 1483R)

— I B

STM-1

PC ADSL Bridge DSLAM BRAS

IP IP IP

Encap 1483
Ethernet Ethernet AAL5 AAL5

ATM 1 ATM 1 ATM
10 Base-T ADSL 1 SONET/SDH(STM-1)

Hình 6.15: Mô hình IP over A TM (RFC 1483R)

Được xác định trong RPC 1483R. Tiêu chuẩn này hỗ trợ giao thức 
định hướng (giống IP) và giao thức không định hướng (giống Ethernet). 
Nó cũng có kết hợp tùy chọn cho vc Multiplexing và LLC Multiplexing.

- Mô hình Ethernet over ATM (RFC 1483B)
Tiêu chuẩn đa giao thức kết hợp mức đáp ứng AAL5. Tiêu chuẩn 

này hồ trợ giao thức định hướng (giống IP) và giao thức không định 
hướng (giống Ethernet). Nó cũng có kết hợp tùy chọn cho v c  
Multiplexing và LLC Multiplexing.

STM-1
Router

ADSL Bridge DSLAM

IP IP IP

Encap 1483
Ethernet Ethernet AAL5 AAL5

ATM 1 ATM 1 ATM
10 Base-T ADSL 1 S0NET/SDH(STM-1)

Hình 6.16: Mồ hình IP over A TM (RFC Ì483R)



RFC 1483 (Bridged) sử dụng trong modem ADSL ngoài với giao 
thức tạo khung RFC 1483. Hiện nay được triển khai trong các sàn phẩm 
của SBC và Pac Bell.

6.4.9 Các ứng dụng của ADSL

Truy nhập Internet tốc độ cao: với tốc độ taiyền bất đối xứng nèn 
ADSL là công nghệ lý tưởng cho truy nhập Internet tốc độ cao, bời lẽ 
nhu cầu tải thông tin từ Internet về lớn hom rấl nhiều so với nhu cầu tài 
tin đi.

Truyền hình theo yêu cầu (VoD): truyền hình theo yêu cầu sử dụng 
các phương pháp nén, số hóa tín hiệu âm thanh, hình ảnh để truyền đi 
qua mạng. Các nhà cung cấp dịch vụ VoD có thể cung cấp các kênh 
tmyền hình theo yêu cầu với chất lượng khác nhau tùy ứieo yêu cầu sử 
dụng. Các kênh ttTiyền hình chuẩn (SDTV) yêu cầu tốc độ truyền là 3- 
4Mbiưs. Các kênh truyền hình độ trung thực cao (HDTV) yêu cầu tốc độ 
truyền là 15-18Mbiưs. Như vậy, dịch vụ ADSI. với tốc độ hưcVng xuống 
tối đa 8Mbit/s thì chì có thể hồ trợ tối đa 2 kênh SDTV và không thể hỗ 
trợ được HDTV, ADSL2+ sẽ hồ trợ được dịch vụ nậy.

Hội nghị từ xa: cho phép nhiều người ở các địa điềm khác nhau có 
thể ữao đổi trực tiếp như đang trong cùng một phòng họp. Tăng hiệu quả 
công việc, tiết kiệm thòd gian và chi phí di chuyển, cùng như công tác tồ 
chức hội họp.

Truyền hình và phát thanh qua mạng: Các kênh truyền hình và phát 
thanh từ đài truyền hình và đài phát thanh cỏ thể được truyền hình irực 
tiếp trên mạng ADSL2+ đến người sử dụng. Vì tín hiệu video và audio 
chi chiếm một phần băng thông của đường dây, nên người sử dụng vừa 
xem video vừa cỏ thể duyệt Web.

Một sổ các dịch vụ khác: các dịch vụ có thể triển khai trên công 
nghệ ADSL như: Truyền số liệu tốc dộ cao, học từ xa. trò chơi trực 
tuyến, khám bệnh từ xa, làm việc tại nhà, mua bán hàng qua mạng,...

Hiện nay, công nghệ đường dây thuê bao số DSL đã được ứng dụng 
rộng rãi, đáp ứng mọi nhu cầu về các dịch vụ băng rộng trên mạng cáp 
đồng sẵn có. Với ưu điểm về phương thức truyền cũng như phương pháp 
mã hoá, sửa lồi, ADSL rất phù hợp với các dịch vụ Internet tốc độ cao, 
đưa lại nhiều lợi ích cho người sử dụng cũng như nhà cung cấp dịch vụ.
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6.5 TRUYÈN THOẠI QUA MẠNG CHƯYÈN MẠCH GÓI VoPN

6.5.1 Khái niệm
Truyền thoại qua mạna chuyên mạch gói VoPN (Voice over Packet 

Network) là mô hình truyền thoại thời gian thực, không sừ dụng hệ thống 
chuyên mạch kênh thông thườna mà sừ dụng các mạne chuyên mạch gói. 
'l ín hiệu thoại tươníì tự (Analoti) sau khi được số hóa (Digital) sẽ được 
truyền qua mạng chuyển mạch gói dưới dạng các gói dữ liệu.

VoPN đang trờ thành một trong những công nghệ viễn thông hấp 
dẫn nhất hiện nay, không chi đối với các nhà cung cấp dịch vụ mà với cả 
nhừng người sử dụng dịch vụ. Sự phát triển của các mạng chuyển mạch 
gói và đặc biệt là mạng Internet với giao thức IP đã tạo ra nền tảng phát 
triển các giao thức cho phép truyền dừ liệu tíioại qua các mạng sổ liệu 
khác nhau. Các mạng chuyển mạch gói thường được sử dụng để truyền 
thoại là mạng Frame Relay, mạng ATM và mạng IP.

6.5.2 Mô hình truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói
Tại phía phát, tín hiệu thoại tương tự từ máy điện thoại hay micro 

sẽ được số hỏa và chuyển đổi thành các gói dừ liệu thích hợp để truyển 
qua mạng. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện thông qua các bộ mã hóa- 
giải mã CODEC (Coder-Decoder). Bộ xừ lý tín hiệu số DSP (Digital 
Signal Processing) sẽ nén các gói dữ liệu này vợi tốc độ bit thích hợp để 
truyền qua mạng chuyển mạch gói.

Tại bên thu, các ticn trình diễn ra ngược lại, khi nhận được các gói 
tin đã được nén, các DSI’ sẽ giải nén các gói lin, sau đó giải mã (Decode) 
các gói tin thành tín hiệu âm thanh tương tự và phát ra điện thoại hoặc 
loa cho người nghe.

Trong một cuộc đàm thoại, các khoảng lặng chiếm ti lệ rất lớn 
(30% - 40%), khi truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói người ta sử 
dụng kỹ thuật VAD (Voice Activity Detection) để loại bỏ các khoảng 
lậng nhằm giảm số lượng các gói tin truyền qua mạng. Tại phía thu các 
khoảng lặng lại được khôi phục để phát thông tin thoại cho người nghe.

6.5.3 ưu điểm của truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói
- Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng mạng và chi phí sừ dụng dịch vụ: 

việc tiết kiệm chi phí hạ tầng mạng ờ đây được hiểu theo nghĩa sử dụng
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các mạng chuyển mạch gói đã có sẵn để truyền dừ liệu thoại. Thục lể 
việc đầu tư một hệ ứiổng mạng chuyển mạch gói sử dụng các công nghệ 
tiên tiến như mạng ATM cũng rất tốn kém và thường chi sử dụng cho 
mạng đường trục. Do tận dụng được các mạng chuyển mạch gói có sẵn, 
đặc biệt là mạng Internet để thực hiện các cuộc gọi đường dài có thể tiết 
kiệm được rất nhiều chi phí cuộc gọi so với việc thực hiện cuộc gọi 
thông qua mạng chuyển mạch kênh thông thường.

- Sử dụng hiệu quả băng thông với chất lượng dịch vụ QoS chấp 
nhận được: Trong mạng chuyển mạch kênh, băng thông cấp cho một 
cuộc lien lạc là cố định (một kênh 64kbiưs) nhưng khi truyền thoại qua 
mạng chuyển mạch gói việc phân chia tài nguyên cho các cuộc gọi linh 
hoạt hơn nhiều. Khi một cuộc liên lạc diễn ra, nếu lưu lượng của mạng 
thấp, băng thông dành cho liên lạc sẽ cho chất lượng thoại tốt nhất có thể, 
nếu lưu lượng của mạng cao, mạng sẽ hạn chế băng thông của từng cuộc 
gọi ở mức chất lượng thoại QoS chấp nhận được nhàm phục vụ được 
nhiều người nhất.

- Kết hợp các dịch vụ thoại, số liệu, video trên một mạng duy nhất: 
cho phép sử dụng cơ sở hạ tầng mạng chuyển mạch gói để thực hiện đa 
dịch vụ duy nhất với các loại lưu lượng khác nhau.

6.5.4 Các vấn đề về chất lượng dịch vụ QoS
Khác với mạng chuyển mạch kênh, trong mạng chuyển mạch gói, 

các gói tin của một loại dừ liệu được truyền độc lập hướng đích trên 
nhiều kênh truyền khác nhau và có nhiều gói tin thuộc các loại dữ liệu 
khác nhau được luxi chuyển hướng đích trên cùng một kênh truyền. Vì 
vậy cần phải có cơ chế ưu tiên đổi với các dữ liệu yêu cầu thực hiện thời 
gian thực như dữ liệu thoại chẳng hạn. Ngoài ra mạng chuyển mạch gói 
sử dụng cơ chế lưu và chuyển tiếp (Store-and-Forward) để truyền thông 
tin, vì vậy sẽ có hiện tượng gây trề tại các node chuyển mạch.

- Trề (Delay): là một nhân tổ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 
thoại. Mồi một hệ thống truyền thông chi cho phép một giới hạn trễ nhất 
định. Thời gian trễ có thể chấp nhận được trong khoảng từ 200ms đến 
400ms. Chất lượng dịch vụ tốt khi thời gian trễ yêu cầu không quá 
200ms. Yêu cầu giảm trễ là rất cần thiết trong hệ thống VoPN để có thể
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nâng cao chất lượng dịch vụ. Nguyên nhân gây trễ khi truyền thoại qua 
mạng chuyển mạch gói có thể do:

+ Trễ tích lũy hay trễ thuật toán: là trễ do chờ đủ khung dữ liệu để 
xử lý tại các bộ mã hóa tại các node.

+ Trễ xừ lý: thời gian mã hóa và đóng gói dữ liệu đã mã hoá để 
truyền qua mạng

+ Trễ truyền qua mạng: trễ truyền dữ liệu qua mạng chuyển mạch 
gói hoặc do các bộ đệm chống Jitter ở phía thu.

Để giảm thiểu trễ, phải nâng tốc độ trao đổi ứiông tin cùa mạng, 
nâng cao khả năng của các bộ xừ lý và tại các node, mã hóa... Ngoài ra 
cần sử dụng các bộ triệt tiếng vọng (Echo Canceller).

- Trượt (Jitter): trượt là sự chênh lệch thời gian đến của các gói tin 
theo các đường khác nhau từ nguồn đến đích gây ra. Để có thể tái tạo 
tiếng nói một cách chính xác và trung thực, bên thu cần phải loại bỏ trượt 
bằng cách sử dụng bộ đệm (Buffer). Các gói sau khi nhận, sẽ được lưu 
trong bộ đệm và sẽ được xử lý lần lượt. Dùng bộ đệm sẽ tránh được 
nhừng thời gian trễ lớn của các gói tin, nhưng làm tăng Ihời gian trễ 
trong hệ thống. Thời gian trượt càng lớn thì dung lượng của bộ đệm càng 
lớn. Bộ đệm càng lớn thì thời gian trễ gây ra càng tăng. Vì vậy việc tính 
toán dung lượng của bộ đệm thích hợp đối với từng hệ thống là rất cần 
thiết sao cho tránh được trượt mà thời gian trễ không làm giảm chất 
lượng của hệ thống.

- Mất gói (Packet loss): không thể đảm bảo rằng lất cả các gói tin 
đều đến đích an toàn và đúng thứ tự, nhất là trong mạng IP. Các gói tin 
có thể bị mất khi mạng bị quá tải hay trong trường hợp nghẽn mạng hoặc 
do đường kết nối không đảm bảo. Yêu cầu chất lượng dịch vụ ti lệ mất 
gói là nhỏ hơn 10%. Do hạn chế cùa thời gian trễ nên các giao thức vận 
chuyển không liên kết giải quyết vấn đề này. Đe duy trì chất lượng thoại 
ờ mức chấp nhận được hoặc truyền lại các gói tin bị mất, hoặc thay thế 
các gói tin bị mất bàng các khoảng lặng. Để nâng cao độ tin cậy cùa 
dưòmg truyền cần nâng tốc độ kênh truyền, tăng dung lượng hệ thống 
thiết bị truyền dẫn bằng cách sừ dụng các mạng tiên tiến như các mạng 
lYame Relay. ATM.
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6.5.5 Một số giao thức đa phương tiện sử dụng trên các mạng chuyển 
mạch gói

Mạng N-ISDN PSTN ETHERNET Mạng X25 B-ISDN (ATM)

Đa phương 
tiện

H 320 H.324 H.322 H.323 H.321/H .310

Mã hoá 
AudioA/oice

G.711
G.722
G.728

G.723.1
G.729

G.711
G.722
G.728

G.711
G.722

G.723.1
G.728
G.729

G.711
G.722
G.728

MPEG1

Video H.261 H.261
H.263

H.261 H.261
H.263

H.261
H.262

MPEG-2

Data T.120 T.120 T.120 T.120 T.120
T.120

Điều khiển H.242 H.245 H.242
Q.931

H.245 H.242
H.245

Báo hiệu Q.931 Q.931 H.225 Q.931
Q.2931

6.5.6 Một số chuẩn mã hóa thoại CODEC
Khi ưuyền thoại qua các mạng chuyền mạch gói, cần thiết phải nén 

các tín hiệu thoại để truyền qua các kết nối có tốc độ thấp và tăng số 
lượng người sử dụng. Các bộ mã hóa-giải mã thông thường được sử dụng:

Codec Kiểu mã hóa

G.7I1 A-Law/n-Law

G.722 SB-ADPCM

G.723.1 AM P-M LỌ/ACELP* 

G.726 ADPCM

G.727 Embedded ADPCM

G.728 LD-CELP

G.729 CS-ACELP

G.729 ACS-ACELP

G.729 BCS-ACELP*

G.729 ABCS-ACELP*

Tốc độ

64kbiưs

64/56/48kbit/s

6,3/5,3kbiưs

16/24/32/40kbiưs

16/24/32/40kbiưs

lókbiưs

8kbit/s

8kbit/s

Skbiưs

8kbit/s

Trễ thuật toán

0

0

37,5

0

0

<2
15

15

15

15
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6.5.7 Thoại qua chuyên tiêp khung

Hình 6. ỉ 7: Thoại qua chuyển tiếp khung (VoFR)

Các chuẩn VoFR được định nghĩa trong Frame Relay Forum FRf. 
Năm 1998, FRF.l 1 định nghĩa định dạng các khung, FRF.12 định nghĩa 
quá ưình phân mảnh các gói tin, tạo ra các gói tin nhỏ hơn để truyền dừ 
liệu thoại thời gian thực qua mạng. Các khung dữ liệu trong mạng Frame 
Relav cỏ kích thước tiêu đề bằng 2byte. VoFR thường được sử dụng 
trong các mạng riêng hoặc mạng riêng ảo VPN kết hợp thoại và số liệu. 
Việc sử dụng mạng Frame Relay để truyền thoại giúp giảm giá thành. 
Trong VoFR, các tổng đài PBX được kết nối với nhau thông qua các 
kênh ảo cổ định (Permanent Virtual Circuit - PVC). Trong đó tốc độ kết 
nổi của các kênh trong mạng Frame Re lay có thể dễ dàng thay đổi để 
thích ứng truyền thoại, fax hay sổ liệu.

Khi truyền thoại trong mạng Frame Relay, các gỏi tin sẽ được ưu 
tiên hofn so với các gói tin của các ứng dụng khác, vì dịch vụ thoại là dịch 
vụ thời gian thực.

6.5.8 Thoại qua ATM (VoATM)
Phương thức truyền không đồng bộ ATM là công nghệ đa dịch vụ, 

tốc độ cao, hỗ trợ cho các dịch vụ với các đặc tính truyền khác nhau. 
ATM có thể truyền đồng thời thoai, dữ liệu và video với tốc độ cao. Tuy 
nhiên giá thành của các hệ thống ATM rất cao và thường được sử dụng ờ 
một sổ mạng yêu cầu tốc độ, độ tin cậy cao như mạng đường trục 
Backbone. Các chuẩn cho VoATM được định nghĩa bởi ATM Forum và 
ITU-T.



Dữ liệu được truyền trong mạng ATM dưới dạng các tế bào có độ 
dài cố định là 53byte, trong đó phần Header là 5byte. Băng thông của 
ATM lớn, làm giảm thiểu tắc nghẽn và cung cấp các dịch vụ tin cậy.

Giao thức dịch vụ tốc độ bit cố định CBR (Constant Bit Rate) cùa 
AALl là chuẩn truyền thoại qua ATM, nhimg giao thức này không hiệu 
quả đối với các ứng dụng thoại. Dịch vụ mô phỏng kênh CES (Circuit 
Emulation Service) có chất lượng dịch vụ cao nhất, cung cấp truyền một 
dòng liên tục các bit thông tin, cung cấp một lượng không đổi băng thông 
cho một kết nối trong thời gian truyền. Tuy nhiên CES chiếm băng thông 
lẽ ra có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác. Ngoài ra, nhằm giảm 
trề, CES gửi các tế bào ATM trống không đợi thêm 6ms để lấp đầy 
47byte dữ liệu thoại vào tế bào. Điều này làm lãng phí băng thông 
khoảng 20byte trên một tế bào ATM. Dịch vụ mô phỏng kênh băng 
thông động DBCES là một biến thể cùa CES, DBCES không gửi một 
dòng bit cố định các tế bào mà chi truyền khi có cuộc thoại hoạt động 
(Ofĩ Hook). Cũng như CES, một phần của tể bào ATM vẫn trống rỗng. 
Do đó sử dụng AALl để tmyền thoại qua ATM tăng phần Header dữ liệu 
thoại và lãng phí băng thông.

Dịch vụ tốc độ bit biến đổi VBR của AAL2 trong Khuyến nghị
1.363.2 của ITU-T, cho phép đóng gói các gói ngắn từ Ibyte đến 45- 
64byte, gọi là các minicells, thành một hoặc nhiều tế bào ATM. Khác với 
AALl, AAL2 cho phép các tế bào có tải tin khác thay đổi. AAL2 hỗ trợ 
nén thoại, nén khoảng lặng và cho phép nhiều kênh thoại có băng thông 
khác nhau trên một kết nối ATM đơn.
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Hình 6.18: Thoại qua A TM (VoA TM)
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Trong mạng thuần ATM, việc nén thoại là không cần thiết, do băng 
thông rất lớn. Tuy nhiên trong các mạng ATM-Frame Relay, việc nén 
thoại là cần thiết vì Frame Relay có nén thoại. Khi truyền thoại qua mạng 
ATM, các kênh PVC được dùng để truyền thoại và báo hiệu. Các bản tin 
báo hiệu sẽ được truyền một cách trong suốt trên các Signaling PVCs. 
Việc kết hợp giữa các hệ thống cuối cho phép chọn ra một PVC để 
truyền thoại giữa các trạm kết cuối.

Do giá thành của một mạng ATM rất cao nên thường chỉ được 
dùng cho mạng đường trục hoặc cùa nhà cung cấp dịch vụ.

6.5.9 Thoại qua IP (VoIP)

7 ứng dụng Các ứng dụng

6 Trinh diễn CODECs

5 Phiên H323 hoặc SIP

4 Giao vận UDR TCP. RTP

3 Mạng IP

2 Liên kết dữ liệu ATM. FR, ppp Ethernet

1 Vật lý CODECs

Hình 6.19: cấu trúc phân tầng của hệ thống VoIP

VoIP là mô hình truyền thoại sử dụng giao thức IP Internet 
Protocol. VoIP là một công nghệ hấp dẫn nhất hiện nay. Các chuẩn giao 
thức của VoIP được đưa ra bời ITƯ-T (International Telecomunication 
Union), ITMC (International Multimedia Telecommunications 
Consortium) và IETF (Internet Engineering Task Force).

a) Kiến trúc phân tầng trong hệ thống VoIP

- Tầng ứng dụng (Application): gồm các giao thức ứng dụng.

- Tầng trình diễn (Presentation): mã hoá và giải mã CODEC, các 
chuẩn chuyển đổi tín hiệu Analog - Digital và nén tín hiệu thoại.

- Tầng phiên (Session): gồm các giao thức H.323, SIP.
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- Tầng giao vận (Transport): UDP, TCP, RTP (Real Time 
Transport Protocol) quản lý các kết nối đầu cuối tới đầu cuối để giảm 
thiểu mất gói và ưễ.

- Tầng mạng (Netvvork): Giao thức IP. Các gói IP có phần tiêu đề 
20byte.

- Tầng liên kết dữ liệu (Datalink): sử dụng các công nghệ ATM, 
Frame Relay, ppp Ethernet...

b) Các mô hình truyền thoại qua Inernet

- Mô hình mảy tính tới máy tính (PC to PC): Trong mô hình này, 
các máy tính gán địa chỉ IP và có thể trao đổi các tín hiệu thoại với nhau 
thông qua mạng Internet. Việc lấy mẫu tín hiệu âm thanh, mã hoá và giải 
mã, nén và giải nén tín hiệu đều thực hiện trên máy tính.

- Mô hình máy tới điện thoại (PC to Phone) là mô hình được cải 
tiến hơn so với mô hình PC to PC. Mô hình này cho phép người sử dụng 
máy tính có thể thực hiện cuộc gọi đến mạng PSTN và ngược lại. Trong 
mô hình này mạng Internet và mạng PSTN có thể giao tiếp với nhau nhờ 
một thiết bị đặc biệt đó là Galevvay. Đây là mô hình cơ sờ để dẫn lới việc 
kết hợp giữa mạng Internet và mạng PSTN cũng như các mạng GSM hay 
các mạng đa dịch vụ khác.

Gatevvay

Điện thoại

Hình 6,21: Mô hĩnh mảy tính tới điện thoại
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- Mô hình điện thoại tới điện thoại: là mô hình mờ rộng của mô 
hình PC to Phone sừ dụng Internet làm phương tiện liên lạc giữa các 
mạng PSTN. Các mạng PSTN kết nối với mạng Internet bằng các 
Oatevvay. Khi thực hiện cuộc gọi, mạng PSTN sẽ kết nổi đến Gatevvay 
gần nhất. Tại Gatevvay, địa chi PSTN sẽ được chuyển đổi sang địa chỉ IP. 
Dồng thời Gateway nguồn có nhiệm vụ chuyền đổi tín hiệu thoại tương 
tự thành dạng số, mã hoá, nén, đóng ạói và eửi qua mạng. Tại Gatevvay 
dích. địa chì IP lại được chuvển đổi thành địa chi PSTN và tín hiệu được 
giải nén, giải mã thành tín hiệu tương tự gửi vào mạng PSTN đích.

c) Các vấn để vè chất lượng dịch vụ VoIP

Yêu cầu cao nhất của hệ thống VolP là chẩt lượng dịch vụ phải 
tương đương với chất lượng dịch vụ thoại PSTN. Một sổ yếu tổ chính có 
ánh hưởng đến chất lượng dịch vụ VoIP: hiện tượng trễ, hiện tượng 
trượt, lấy mẫu, nén thoại, tiếng vọng, mất gói, sự tồn tại của tiếng nói, 
chuyển đổi tín hiệu tương tự - số.

Trề trong mạng VoIP là khoáng thời gian âm thanh phát ra khỏi 
miệng người nói đến được tai người nghe, cỏ ba loại trễ chủ yếu: trễ 
truyền lan, trề xếp hàng và trễ xừ Iv. Trễ truyền lan xuất hiện do tốc độ 
truyền lan của sóng điện từ trong không gian, ánh sáng trong cáp quang 
hay các điện tử trong cáp đồng, v.v... Trễ xử lý là tổng hợp của quá trình 
trễ đóng gói, trễ phân mành, trề nén, trễ định tuyến, chọn đường... Trễ 
xếp hàng là khoảng thời gian các gói tin xếp hàng xử lý trong bộ nhớ đệm.

Trượt là hiện tuọmg các gói tin đến đích trong các khoảng thời gian 
khác nhau. Trượt chi xuất hiện trong các mạng chuyển mạch gói. Các gói 
tin có thể đến đích theo các đuờng khác nhau, thời gian tới đích của 
chúng cũng khác nhau và có thể bị mất gói. Đây là các nguyên nhân gây 
ra hiện tượng trượt.



Trong các mạng chuyển mạch gói, hiện tượng mất gói tin thưcmg 
hay xảy ra. Người ta còn sử dụng hiện tượng mất gói để xác định tình 
trạng của mạng. Giải pháp cho hiện tượng mất gói là giảm tốc độ truyền 
gói. Trong mạng chuyển mạch gói còn có nhừng cơ chế điều khiển, kiểm 
soát hiện tượng mẩt gói khi luu lượng trên mạna ờ trạng thái ngưỡnạ. 
Mức độ quan trọng về mặt thời gian, độ tin cậy của dữ liệu khác nhau, 
mức độ ưu tiên cũng khác nhau. Gói thoại truyền qua mạng sẽ có tham sổ 
thời gian với mức ưu tiên cao hcm so với các loại gói tin khác, vì thoại 
yêu cầu xử lý thời gian thực, vấn đề mất gói trong một sổ trường hợp có 
thể chấp nhận được.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ, yêu cầu tỉ lệ mất gói phải nhỏ hơn 
10%. Do hạn chế của trễ nên các giao thức không liên kết UDP/RTP rất 
thích hợp cho việc chuyển tải dừ liệu. Sử dụng kỹ thuật thay thế các gói 
tin bị mất bằng những các khoảng lặng và giảm số lượng các gói qua 
mạng bằng kỹ thuật nén tín hiệu. Ngoài ra để nâng cao độ tin cậy của 
đưòmg truyền bằng cách nâng tốc độ kênh truyền, tăng dung lượng các 
thiết bị truyền dẫn.

d) Mổ hình mạng VolP theo chuẩn H.323

H.323 là một bộ giao thức hỗ trợ truyền ứioại, hình ảnh và dữ liệu 
qua các mạng chuyển mạch gói do ITU-T đề xuất. Chuẩn H.323 bao gồm 
các giao thức điều khiển truyền và điều khiển đa truyền thông, điều khiền 
độ rộng băng tần cho dịch vụ hội nghị điểm - điểm và hội nghị đa điểm. 
Ngoài H.323, còn có các Khuyến nghị nhóm H (H-Series); H.320 cho 
mạng tích hợp đa dịch vụ số ISDN, H.324 cho dịch vụ mạng thoại thông 
thường POTS (Plain Old Telephone Service)... Các đặc tính của H.323 
bao gồm hỗ trợ hội nghị đa điểm và điểm - điểm, khả năng hoạt động 
liên mạng, mã hoá thoại - hình ảnh và bảo mật.

Các phần tử H.323 bao gồm: Các Gatevvay, các bộ kiểm soát cổng 
Gatekeeper và các khối điều khiển đa điểm MCU (Multipoint Control 
Unit). Các thiết bị đầu cuối hỗ trợ cho hội nghị điểm-điểm và hội nghị đa 
điểm (Point-to-Point and Multipoint Conferences) với nhiều thành phần 
Audio, Video, Data phổi hợp tham gia. Các Gatevvay liên kết mạng 
PSTN hoặc ISDN phục vụ cho các điểm cuối thuộc hai mạng làm việc 
với nhau. Các Gatekeeper cung cấp các dịch vụ như điều khiển tiếp nhận,
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thông dịch địa chi cho các dầu cuối hoặc cho Gatevvay. Các MCU cho 
phép các thiết bị đầu cuối hay các Gatcway thiết lập hội nghị trên các 
phiên Audio, Video và Data.

Đ ầ u  cu ổ i 
H 32 3

LAN

Đ ầ u  cuối 
H 32 3

Đ ầ u  cuối 
H  3 2 3

Đ ầ u  cuối 
H 32 3

Hình 6.23: Mô hình mạng theo chuẩn H.323

H.323 là một tập các giao thức cung cấp các dịch vụ truyền thông 
đa phương tiện yêu cầu thời gian thực qua mạng chuyển mạch gói bao 
gồm mạng IP-Based LAN, MAN, WAN... Chuẩn H.323 bao gồm các 
thành phần và các giao thức sau;

Báo hiệu cuộc gọi 
Điều khiển truyền thông 
Mà hoá và giải mã Audio 
Mã hoá và giải mã Video 
Chia sẻ dữ liệu 
Giao vận truyền thông

H.225
H.245
G.711, G.722, G.723, G.728, G.729
H.261,H.263 
T.120 
RTP/RTCP

Audio
Applications

Audio
Applications Terminal Call Manager

G.711
G.729

G.723.1

RIP

H.261
H.263 RTCP

H.2250
Call

Signalling

H.245
Control

Signaliing

T.120
Data

Transport Protocols & Netvvork Intertace

Hình 6.24; Mô hình giao thức H.323



Giao thức truyền tải thời gian thực (RTP - Real-time Transport 
Protocol) là một giao thức toàn trình, thời gian thực như Audio và Video. 
RTP thực hiện việc quản lý về thời gian tniyền, quản lý số hiệu tuần tự, 
kiểm tra truyền dữ liệu và nhận dạng kiểu dữ liệu được truyền. Nhưng 
RTP không cung cấp bất cứ một cơ chế nào bảo đảm thời gian truyền và 
cũng không cung cấp bất cứ một cơ chế nào giám sát chất lượng dịch vụ. 
Sự giám sát và bảo đảm về thời gian truyền dẫn cũng như chất lượng 
dịch vụ được thực hiện nhờ hai giao thức là RTCP và RSVP.

Giao thức điều khiển truyền tải thời gian thực (RTCP - Real-Time 
Transport Control Protocol): kặc dù RTP là một giao thức độc lập nhưng 
thưcmg được hỗ trợ bởi giao thức RTCP điều khiển cho phép gửi về các 
thông tin bên thu và tự thích nghi với bên phát như tự thích nghi kiểu nén 
tín hiệu và từ điều chỉnh lưu lượng dữ liệu cho phù hợp với bên phát.

Giao thức dành trước tài nguyên (RSVP - Resource Reservation 
Protocol) là cung cấp một cơ chế đảm bảo băng thông cho các hoạt động 
của các ứng dụng. RSVP gửi tham số chất lượng dịch vụ QoS kết hợp 
với các dữ liệu thời gian thực được truyền trên mạng TCP/IP. Hồ trợ giao 
thức RTP, giao thức RSVP có thể giải quyết các lỗi xảy ra trên đưòmg 
truyền để đảm bảo các tham sổ chất lượng. Giao thức RTP chỉ hỗ trợ việc 
truyền thông điểm - điểm và không quản lý các tham số liên kết trên 
mạng. RSVP không những tác động ờ máy phát, máy thu mà còn tác 
động trên cả các bộ định tuyến trong mạng. RSVP thiết lập và duy trì kếl 
nối duy nhất cho một luồng dữ liệu, xác lập một hệ thống quản lý thứ tự 
các gói và tạo môđun điều khiển để quản lý các nguồn tài nguyên của các 
nút mạng khác nhau. RSVP đưa ra một mô hình tối ưu để liên kết các dừ 
liệu từ mộ nguồn tới nhiều đích. RSVP đóng vai trò quản lý một cách 
độc lập các host đích để tự thích nghi các tham số chất lượng giữa khả 
năng cung cấp và nhu cầu đáp ứng.

Giao thức điều khiển cổng truyền thông (MGCP - Media Gatevvay 
Control Protocol) cho phép điều khiển các Gatevvay thông qua các thành 
phần điều khiển nằm bên ngoài mạng. MGCP sừ dụng mô hình kết nổi 
tương tự như SGCP dựa trên các kết nối cơ bản giữa thiết bị đầu cuối và 
Gateway. Các kết nối có thể điểm-điểm hoặc đa điểm. Ngoài các chức 
năng điều khiển như SGCP, MGCP còn cung cấp thêm các chức năng
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yêu cầu Gateway xác định kiéu mà hoá ờ phía đường dâv kết nối đến 
thiết bị đầu cuối, kiểm tra Irạnc thái và kết nối ờ một thiết bị đầu cuối và 
thông báo với Call Agent khi nào các thiết bị đậu cuối ngừng sử dụng 
dịch vụ và khi nào quav lại sử dụns dịch vụ.

Cìiao thức Megaco/11.248: Kiến trúc chính cùa Megaco được Ihé 
hiện bao gồm hoạt động giữa các hệ thống MG, MGC. Megaco chia các 
thiết bị có chức năng khác nhau thành phần truyền thông và phần báo 
hiệu. Trong khi Media Gatevvav (Cổng eiao tiếp phương tiện) điều khiển 
phần truvền thông thì Media (jate\vav Controller (Bộ điều khiển cổng 
giao tiếp phưcmg tiện) hav Call Agents (Các tác nhân gọi) lại điều khiển 
các MGs để thiết lập các đường dần truyền thông thông qua mạng phân 
tán. Một MGC có thề điều khiến nhiều MGs. Nói một cách khác, một 
MG có thể đăng kỷ với nhiều MGCs. Việc trao đổi thông tin giữa hai 
thiết bị này (MG và MGC) được thực hiện nhờ eiao thức Megaco. Vì thế, 
Meẹaco là một giao thức chủ/tứ. các tác nhân cuộc gọi hoạt động như các 
bộ khởi tao lệnh (máy chú), còn các MCỈS hoạt động như các bộ đáp ứng 
lệnh (Client).

Điều khiến và truyền tái thông tin H.245 mô tả chi tiết cấu trúc và 
dịnh nghĩa các bản tin, tóm lược những thủ tục điều khiển, thiết lập và 
giám sát quá trình liên lạc đa phương tiện (dừ liệu và âm thanh) giữa hai 
điểm cuối. Các bản tin điều khiển H.245 kiểm soát hoạt động của các 
phần trong mạng H.323 bao gồm khả năng trao đổi, đóng mờ kênh logic, 
yêu cầu chế độ ưu tiên, điều khiến luồng. Các bản tin được truyền trên 
kênh điều khiển H.245 tưưng ứiia với kênh logịc 0. Mỗi cuộc gọi chi có 
một kênh điều khiển H.245 được thiết lập chức năng điều khiển đến khi 
kênh logic 0 được giải phóng. Báo hiệu H.245 được thiết lập giữa hai 
điểm cuối, có thể là thiết bị đầu cuối, MC, Gatevvay hoặc Gatekeeper.

Báo hiệu điều khiển cuộc gọi H.225 mô tả phương thức tích hợp dữ 
liệu, phương thức mã hoá và đóng gói thôna tin RÌữa hai thành phần của 
mạng H.323. H.225 cũng mô lá các giao thức và định dạng các bản tin 
cho Gateway H.323 có liên quan đến các thiết bị đầu cuối H.320, H.324 
hoặc H.310, H.321 trên các mạng N-ISDN, B-ISDN. Ngoài ra, chuẩn
H.225 còn mô tả các giao thức và định dạng các bản tin cho quá trình 
truyền thông giữa Gatevvay H.323 và Gatevvay H.322 cũng như các điểm 
cuối trong mạng H.322 với sự đàm bảo về chất lượng dịch vụ (ỌoS).
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RTCP: H.225 còn được thiết kể đề một Oatevvay H.323 có khả 
năng phổi hợp hoạt động với các loại thiết bị đầu cuối H.320. Ngoài ra
H.225 còn bảo đảm chất lượng dịch vụ cùa thiết bị đầu cuối H.320 có thể 
được thay đổi phù hợp với đặc tính và khả năng của Gatevvay H.323.

AV Terminal Control and Management Data
Application

G.xxx 1 H 261
RTCP

H.225.0
Terminal

To
Gatekeeper 
Stgnailing 

1 (RAS)

H.225.0
Call

Signalling
H.245

T.124

RIP T125

UDP TCP

Link Layer
1 i.liíO

Physical Layer

Hình 6.25: Mối quan hệ các giao thức trong H.323

Báo hiệu đăng ký, chấp nhận và trạng thái RAS được sử dụng để 
truyền các bản tin phục vụ quá trình tìm kiếm Gatekeeper và đăng ký 
điểm cuối. Các bản tin RAS được truyền trên kênh không được đảm bảo 
độ tin cậy do đó tất cả các bản tin đều được quy định một khoảng thời 
gian và một bộ đếm. Khi điểm cuối hoặc Gatekeeper không thể phúc đáp 
lại yêu cầu trong khoảng thời gian quy định thì có thể sử dụng bản tin 
RIP (Request in Progress) để chỉ thị ràng yêu cầu vẫn đang được xử lý. 
Điểm cuối hoặc Gatekeeper nhận được bản tin RIP sẽ đặt lại đồng hồ và 
bộ đếm.

RAS còn được sừ dụng để truyền các bản tin về quá trình chấp 
nhận, thay đổi độ rộng băng tần, cung cấp thông tin trạng thái.

e) Giao thức SIP

Giao thức khời tạo phiên (SIP - Session Initial Protocol) là một 
chuẩn của IETF mức ứng dụng thiết lập, duy trì và kết thúc các phiên đa 
truyền thông bao gồm thoại Internet, các hội nghị và các ứng dụng 
Audio, Video và Data... SIP hỗ trợ các phiên điểm - điểm hoặc đa điểm.



SIP là giao thức dựa trên kí lự văn ban (Tcxt Based Protocol). kiến trúc 
da truyền thông. Các chức năng cùa SIP độc lập với nhau, có thể giao 
tiếp . liên kết với các giao thức báo hiệu khác như eiao thức 11.323. SIP 
dược dần xuất từ giao thức truyền dẫn siêu văn bán (HTI P - HyperText 
Transport Protocol).

'Prên thực tế các mạng VoIF’ V'iệt Nam hoạt động chù yếu dựa trên 
aiao thức H.323, ít sử dụng giao thức SIP, vì băng thông của mạng 
Internet còn rất hạn chế, nếu sứ dụne aiao thức SIP kết nối qua Internet 
thì chất lượng dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu về thời gian thực. 
Ngoài ra, với các thiết bị như các máy điện thoại cố định ứiì không thể 
đáp ứng được yêu cầu kết nối với mạng VoIP sử dụng giao thức SIP. 
Trong khi đó ở nước ta thì hầu hết các yêu cầu liên lạc là qua máy điện 
thoại truyền ứiống với chức năng ứioại là chính. Với nhu cầu hạn chế như 
vậy thì việc triển khai mạng VoIP dựa ữên giao thức H.323 cung cấp.

/) Cấu hình chuấn mạng VoIP trong mô hình mạng thế hệ sau NGN

Cấu hình của mạng VoIP trong xu hướng mạng hội tụ thế hệ sau 
NGN (Next Generation Network) bao gồm các phần tử điển hình như 
trong cấu trúc được đề cập ở phần trên và khác một số giao thức kết nối. 
Xu hướng mạng hội tụ VoIP mới sẽ cỏ các thay đổi cơ bản hướng tới 
việc sử dụng các giao thức mới được phát triển, ứiay thế cho các giao 
thức phổ biến nhưng còn tồn tại nhiều nhược điểm như H.323.

6.6 CÔNG NGHỆ CHUYẾN MẠCH NHẢN ĐA GIAO THỨC

6.6.1 Giởi thiệu

Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS - MultiProtocol
I.abel Switching) là công nghệ chuyển mạch IP (IP Svvitching) trên kênh 
ào được chuẩn hỏa bởi tổ chức IETF (Internet Engineering Task Force) 
trong Khuyến nghị RFC 3031, mạng có cấu trúc đơn giản, tốc độ truyền 
cao. có khả năng hỗ trợ nhiều mô hình dịch vụ và quản lý được lưu lượng 
nên có thể chuyển tải nhiều loại dịch vụ có lưu lượng khác nhau như 
thoại, số liệu, video... MPLS là mô hình IP qua ATM, sừ dụng cơ chế 
hoán đổi nhãn như tế bào ATM để tăng tốc độ truyền gói tin mà không 
cần thay đổi các giao thức định tuyến của IP. IETF coi IP là tầng kề trên 
ATM và định nghĩa mạng con IP trên nền ATM. Phương ứiức tiếp cận
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này cho phép IP và ATM hoạt động với nhau mà không cần thay đổi các 
giao thức của chúng.

Thực chất của công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS là 
định tuyến tại biên, chuyển mạch ở lõi. Trong mạng MPLS, các gói tin 
được gán nhãn tại biên của mạng và chúng được định tuyến xuyên qua 
mạng dựa trên các nhãn đơn giản. Phương pháp này cho phép định tuyến 
rõ ràng và phân biệt cụ thể các gói trong khi vẫn các bộ định tuyến ở lòi 
hoạt động bình thường.

MPLS được xem là sự tích hợp hay hội tụ giữa công nghệ chuyển 
mạch gói và chuyển mạch kênh, giừa chức năng định tuyến trên nền tảng 
IP và chức năng chuyển mạch trên nền tàng ATM. Ban đầu MPLS được 
phát triển với mục đích chuyển tiếp gói tin, nhưng uru điểm chính cùa 
MPLS lại là khả năng điều khiển lưu lượng của nó.

6.6.2 Mô hình và các thành phần của mạng MPLS
Mô hinh OSI

Tầng ứng dụng

Tầng trình diễn

Tầng phiên

Tầng giao vận Giao thức Internet (IP)

Tấng mạng MPLS

Tầng Hên kết ATM-FR_Ethernet_PPP

Tắng vật lý Tầng vật lý

Hình 6.26: MPLS trong mô hình OSI

Mô hình phân tầng của MPLS là sự lai ghép giữa tầng 2 và tầng 3 
trong mô hình OSI, MPLS nằm dưới tầng 3, tầng Internet Protocol và 
trên các giao thức tầng 2 như ATM, FR, Ethernet... MPLS hồ trợ hầu hết 
các công nghệ tầng 2 hiện có.

Cấu trúc mạng MPLS: một cách tổng quát, cấu trúc mạng MPLS 
gồm có 2 phần: biên và lõi. Chức năng các thành phần trong mạng được 
tách biệt: chức năng chuyển mạch nhăn và chuyển mạch gỏi có xu hướng 
tập trung ở thành phần lõi, chức năng xử lý gói và định tuyến được đẩy



về thành phần ờ biên. Bộ định tuyến biên Ỉ,Ỉ-R (Label Edge Router) là 
phần tử biên cùa mạng MPI.S Ihư('me được tích hợp cả các giao thức 
định tuyến MPLS và định tuyến IP. Phần từ này còn được gọi là bộ định 
tuyến nhà cung cấp PE (Provider IMse). Tùv theo vị trí của LER đối với 
chiều đi ciia gói tin mà được aọi l.HR là bộ dịnh tuyến đầu vào (Ingress) 
hay định tuyến đầu ra (Eỉgress). Bộ định tuyến lõi LSR (Labeỉ Svvitch 
Router) là phần tử nằm trong mạnẹ MPI.S. thực hiện chức năng định 
tuyến dựa trên việc chuyền mạch nhãn. Phần lừ này còn được gọi là bộ 
định tuyến p (Provider - nhà cuni: cấp).

Nhãn (Label): nhãn là một thực thề có dộ dài cố định, không cấu 
trúc bên trong, được gán vào phần MPLS Header cùa một gỏi tin cụ thể 
và đại diện cho một nhóm chuyên tiếp tương đưomg FEC (Forwarding 
lỉquivalence Class). Thường một uói tin dược sán cho một FEC (hoàn 
toàn hav một phần) dựa trên địa chi đích lớp mạng. Nhãn không phải là 
dịa chi đích. Dạng cùa nhãn phụ thuộc vào phương tiện Iruyền. Ví dụ các 
gói ATM sứ dụng giá trị của VPl/VCI làm nhàn. Frame Relay sử dụng 
DLCI làm nhãn. X.25 nhãn là một IX’N...

Nhóm chuyền tiếp tương dư(me FIíC: là khái niệm dùng đế chì một 
nhóm các gói tin được đối xử như nhau qua mạng, ngay cả khi có sự 
khác biệt giữa các thông tin trong tiêu đề IP. Việc quyết định kết hợp một 
nhãn L vào một FEC F là do LSR thực hiện và nó thông báo cho LSR kề 
sau nó biết sự kết hợp này. Ẩn định nhãn và kết hợp nhân được thực hiện 
bởi LSR tuần tự theo hướng biên nguồn dến biên đích.

Ngăn xếp nhàn (Label stack): là mọt tập hợp có thứ tự các nhãn 
được gán vào gói tin để truyền đi theo nhiều I'F-!C đi theo tuyến chuyển 
mạch nhãn LSP tương ứng Ngăn xếp nhãn cho phép MPLS hỗ trợ định 
tuyến phân cấp, một nhãn cho ECíP và một nhãn cho IGP và tổ chức đa 
tuyến chuyển mạch nhàn LSP.

Bàng chuyển mạch chuvên tiếp nhãn i,SFT (I,abel Svvitchine 
I’or\varding Table) là bảng có chứa thông tin về nhãn đầu vào, nhãn đầu 
ra, giao diện đầu ra và địa chi điềm tiếp theo.

Tuyến chuyển mạch nhãn LSP (Label Sxvitch Path): là tuyến được 
tạo ra từ đầu vào cho đến đầu ra của mạng MPLS dùng để chuyển tiếp 
gói tin cùa một FEC sừ dụng cơ chế chuyển đổi nhăn (Label Swapping 
Ponvarding).
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Cơ sở dữ liệu nhãn LIB: là bảng thông tin dịnh tuyến, chứa các giá 
trị nhãn, ỉ*'iíC được gán vào cống ra. về các thông tin đóng gói các 
phưcmg tiện truyền Irong LSR.

6.6.3 Kiến trúc và nguyên tắc hoạt động MPLS
Cấu trúc gói tin MPLS: MPLS thực hiện việc gán nhãn các gói tin 

cần truyền đi bằng cách thêm phần tiêu đề MPLS vào trước các gói tin. 
Mục đích của việc gán nhãn là để phân loại thông tin tmyền đi và các 
loại gói tin khác nhau được xử lý theo độ ưu liên và cách thức khác nhau. 
Mỗi một tiêu đề MPLS có một hay nhiều nhãn (Label) được gọi là ngàn 
xếp nhãn. Mỗi một nhãn có 4 trường:

+ Label (20bit); nội dung nhãn không có cấu trúc cố định.

+ EXP (3bit): phân loại chất lượng dịch vụ, tương đương với 8 mức
QoS.

+ s (Ibit): cờ đánh dấu kết thúc chồng nhãn nếu S=1 (Bottom of 
Stack Flag). MPLS cho phép xếp chồng các miền MPLS, khi một gói tin 
đến một miền MPLS nàm trong một miền MPLS khác thì gói tin đó sẽ 
được gán thêm một nhãn. Một bit s  = 1 chi thị cuối ngăn xếp nhãn là 
nhãn cuối cùng của ngăn.

+ TTL (8bit): thời gian tồn tại của gỏi tin. Thời gian sống của gói 
tin được được khởi tạo tại LER cổng vào và cứ mồi lần đi qua một bộ 
định tuyển nhãn LSR thì giá ưị này sẽ giảm đi 1. Gói tin sẽ bị loại bỏ khi 
trường TTL có giá trị bằng 0. Cơ chế này ngăn không cho hiện tượnglồi 
kênh ảo.

Tải tin 
(Payload)

Hình 6.27: cấu trúc gói tin MPLS

Nguyên tắc chuyển mạch nhãn MPLS: Cơ chế xử lý nhăn MPLS 
giống hệt cơ chế xử lý nhận dạng kênh ảo của các công nghệ chuyển 
mạch khác. Xét một gói tin IPl được gán nhân MPLS được gửi từ máy A 
sang máy B (hình 6.28) truyền qua mạng MPLS. Gói tin này chuyển đến

IP IP
Header Header
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bộ định luyến nhãn biên đầu tiên IJ;R. cồng vào cùa MPl.S. Địa chi IP 
nguồn và đích cùa gói tin sẽ dưực LỈÍR xác định và phân loại gói tin vào 
niột lóp chuvển tiếp tương đươne 1-KC. riêu dề MPLS cùa gói tin sẽ 
dược chèn thêm một hoặc nhiều nhãn phía trước gói tin. rất cả các gói 
tin thuộc mộl lớp FF’C sẽ sứ dụníi một kênh ào gợi là tuyến chuyến mạch 
nhãn LSP đề đến Router kế tiếp trên đường đến đích. Giá sừ một kênh ảo 
đã được thiết lập cho một FEC cùa gói tin IPl từ A đến B. LER cồng đầu 
vào sẽ chèn nhãn #L1 vào tiêu đề MPLS cùa gói tin. Sau đó các bộ định 
tuyến trong mạng LSR sẽ tráo đồi nhãn, #L2 thay cho #L1, #L3 thay cho 
UL2... Cho đến bộ định tuyến cuối cùng, bộ định tuyến nhãn biên LER 
đầu ra, tiêu đề MPLS sỗ bị loại bò. Phần còn lại, gói tin sẽ được xử lý bởi 
các bộ định tuyển hay máy chủ không có tính năng MPLS. Như vậy, cơ 
chế chuyển gói theo các LSP cho thấy tính hướng liên kết của MPLS.

IP2

#L1 IP1

#L1 IP2 #L2 IP2

#L3 IP1

#L3 IP2

Các gói tin đến từ các địa chỉ khác nhau 
có the tập hợp chung vào một tuyến FEC

IP2

Hình 6.28: Nguyên tắc hoạt động của MPLS

Các bộ định tuyến MPLS thực hiện việc chèn, tráo đổi nhàn và loại 
bò MPLS Header tuân theo các quv tắc trong cơ sở dừ liệu nhãn LIB 
riêng của mỗi một bộ định tuyến MPLS.

Cơ chế phân phối nhãn nhằm mục đích trao đổi các thông tin liên 
kết nhân trong mạng MPLS đảm bảo cho các bộ định tuyến liền kề có thể 
cập nhật, duy trì và thống nhất với nhau về giá trị nhãn cho các FEC 
(biểu thị bởi trưÒTíg Destination) trong cơ sở dữ liệu nhãn. Cơ chế này có 
thể dựa trên giao thức định tuyến BGP, OSPF, RSVP-TƯNNELS hoặc 
giao thức phân phối nhãn chuyên dụng LDP (Label Distribution



Protocol). Việc trao đổi thông tin nhãn trong MPLS theo nguyên tác 
ngang hàng (các LSR trao đổi nhãn qua LDP được gọi là LDP Peers) và 
song hướng (Bi-Directional).

Cơ chế xử lý nhãn và chuyển gói tin: khi một gói tin đã được gán 
nhàn MPLS được chuyển đến LSR, phần nhăn ngòai cùng sẽ được phàn 
tích. Tùy theo nội dung của nhân, một trong ba thao tác sau đây sẽ được 
thực hiện lên chồng nhãn; tráo đổi hay thay nhãn mới (Swap). lẩy nhãn ra 
(Pop), thêm nhân vào (Push).

Thao tác Push sẽ chèn thêm nhãn vào phía trước của phần nhàn 
đang có, nghĩa là đóng gói tin (Encapsulating) vào phân lớp khác trong 
MPLS. Ọuá trình này cho phép gói tin MPLS được định tuyến theo cơ 
chế phân cấp (Hierarchical routing), đặc biệt là được sử dụng cho dịch vụ 
VPN.

Thao tác Pop lách nhãn ngoài cùng khỏi gói tin, nghĩa là giái đóng 
gói tin (Decapsulating). Trong trường hợp bóc nhăn duy trong ngăn nhàn 
xảy ra ớ bộ định tuyến nhãn biên LER, phần còn lại gói tin là gỏi tin IP 
thuần túy. Khi dó gói tin sẽ rời mạng MPLS, và không còn thông tin 
chọn đường trong mạng IP.

Cơ chế điều khiển lưu lượng và chất lượng dịch vụ trong MPLS: 
MPLS hỗ trợ chức năng điều khiển lưu lượng nhờ quàn trị mạng tạo ra 
LSP theo phương pháp định tuyến cưỡng bức để đảm bảo chất lượng 
dịch vụ hoặc giảm lưu lượng tải qua các node chuyển tiếp, tránh tẩc 
nghẽn trong các tình huống đặc biệt. Với cơ chế định tuyến ràng buộc, 
người quàn lý mạng lập trình các điều kiện ràng buộc và mạng MPLS sè 
tự động thực hiện việc định tuyến thỏa mãn các điều kiện trên. Cơ chế 
này được hồ trợ bời giao thức LDP để tạo ra các CR-LSP (Compulsory 
Routing - LSP). MPLS hỗ trợ chất lượng dịch vụ trên cơ sờ phân loại các 
luồng lưu lượng theo độ trễ, băng tần... Tại biên của mạng, luồng lưu 
lượng được nhận dạng thônẹ qua việc phân tích một sổ trường trong 
Header của gói tin đế phân loại chúng vào các FEC để chuyển đi trong 
các LSP có thuộc tính CoS hay QoS. Thông tin CoS có thể được truyền 
trong nhãn của mồi gói hoặc được gán ngầm định cho LSP. Thông tin 
QoS được hỗ trợ trong trường hợp mạng MPLS chạy trên nền ATM. vấn 
đề đặt ra trong MPLS là tiêu chí để phân loại gói tin thành các FEC. Điều 
này phụ thuộc nhiều vào công nghệ xừ lý gói tải tin.
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6.6.4 Đánh giá công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS

a) ưu điểm
Công nghệ MPLS đcm giàn, có thể giải quyết được vấn đề độ phức 

tạp và khả năng mở rộng mạng. Có thể thay thế công nghệ ra đời trước 
đó như Frame Relay, ATM. Có thể nói MPLS hội tụ những ưu điểm của 
cơ chế định tuyến gói IP và cơ chế hoán đổi nhãn của ATM, cho phép 
giảm thiểu thời gian xừ lý gói tin mà không cần thay đổi các giao thức 
dịnh tuyến IP. Nhãn MPLS đơn giàn, kích thước nhỏ và linh hoạt. Có thế 
xếp nổi tiếp nhãn để tạo thành chồng nhãn có độ phức tạp cao, rất tiện lợi 
cho việc gán địa chi và taiy tìm.

Nếu so sánh với ATM thì MPLS có ưu điểm là không cần đến các 
giao thức điều khiển báo hiệu hay chuyển mạch tế bào phức tạp như 
ATM. Kích thước gói MPLS lớn hơn nhiều so với tế bào ATM nên giảiti 
đáng kể thông tin mào đầu đóng gói tải tin. Mạng truyền thông hiện đại 
với công nghệ mạng quang, tốc dộ cực lớn (lOGbiưs) không chi chuyển 
lải được các gói tin có độ dài 1518byte (kích thước cực đại của gói 
Ethernet) mà còn chuyển tải được gói tin MPLS có kích thước bất kỳ. 
Tóm lại, MPLS cho phép nâng cao độ thông (thông lượng) mạng. Mặc 
khác, MPLS duy trì được chức nãntĩ kiểm soát lun lượng và điều khiển 
ngoài băng như Frame Relay hay ATM. MPLS cũng có thể tận dụng cơ 
sở hạ tầng mạng ATM vì gỏi tin MPLS có thể chuyển vào kênh ảo ATM 
và ngược lại. So với giải pháp IP/ATM, IP/MPLS có tôpô (cấu trúc liên 
kết) và cẩu hình mạng đơn gián h(m.

ưu điểm cùa MPLS so với IP là khả năng điều khiển lưu lượng và 
hồ trợ kiểm soát chất lượng dịch vụ (cao hom DiffServ, thấp hom ATM). 
MPLS tách bạch rõ ràng chức năng định tuyến với chức năng chuyển tiếp 
gói (Routing- Ponvarding) mặc dù có thể sử dụng lại kiểu định tuyến IP 
nếu cần.

Nhìn chung, MPLS là công nghệ phù hợp và bắt kịp với xu thế và 
nhu cầu công nghệ truyền thông hiện tại và tưcmg lai. MPLS hiện tại 
đang được ứng dụng trong mạng lõi NGN, trong kỹ thuật lưu lượng và 
nền tảng cho dịch vụ VPN.

b) Hạn chế cùa MPLS
MPLS không cung cấp dịch vụ đầu cuối (End-Point) để có thể sử 

dụng trực tiếp như Ethernet, về phưoTig diện này, MPLS tương tự như
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giao thức ppp. MPLS có khả năng bị ảnh hường bời lỗi đường truyền 
cao hơn các công nghệ khác nên phần nào làm giảm đi độ tin cậy. Đổi 
thủ cạnh tranh duy nhất hiện nay cùa MPLS là giao thức L2TPv3 troĩìíì 
lĩnh vực VPN đặc biệt là trong các mạng có lớp lõi thuần túy là IP.

6.6.5 Khả năng ứng dụng và hướng phát triển MPLS

Hướng phát triển mới cùa MPLS là GMPLS, cung cấp mảng điều 
khiển chung dựa trên cơ sở IP cho tất cả các lớp. GMPLS sẽ sừ dụng kết 
hợp các thiết bị chuyển mạch gỏi (bộ định tuyến...), các thiết bị chuyển 
mạch kênh (SDH, ADM) và chuyển mạch quang. Một trong những ứng 
dụng quan trọng nhất của MPLS là sử dụng định tuyến cưỡng bức chủ 
yếu để giải quyết các vấn đề về lưu lượng và định tuyến lại nhanh.

Cấu trúc GMPLS là giải pháp phù hợp cho việc thiết kế điều khiển 
mạng tổng quát, vì nó các phần điều khiển dữ liệu, báo hiệu và định 
tuyến độc lập với nhau, không phụ thuộc lẫn nhau. GMPLS phát huy tối 
đa khả năng hoạt động của các bộ định tuyến nhãn LSR và các node cùa 
mạng. Trong khi LSR chuyển đổi giữa nhãn vào với nhãn ra, thì các node 
chuyển đổi giữa kênh vào (kênh quang hoặc kênh TDM) thành kênh ra. 
Chuyển mạch hoàn toàn độc lập với việc vận tải thông tin trên mạng vì 
sự mã hoá nhãn của các miền MPLS. GMPLS sẽ được tạo ra bằng cách 
chấp nhận định tuyến MPLS và các giao thức báo hiệu. Giao thức định 
tuyến tổng quát có những đặc tính tổng quát mới như dạng kênh, khả 
năng kết cuối kênh, độ mịn phổ băng tần của kênh, khà năng bảo vệ, 
phục hồi và đặc tính nhóm chia sẻ kênh. Các giao thức báo hiệu của 
GMPLS có các đặc tính mới như ỉchả năng thiết lập LSP hai chiều và có 
khả năng thông báo lỗi. Nhãn có thêm một số trường mới...

Sự phát triển công nghệ MPLS đã đáp ứng cho các nhu cầu đa dịch 
vụ, đa phương tiện của người sử dụng. Công nghệ MPLS được coi là một 
trong các công nghệ nền tảng của mạng thế hệ sau NGN. Công nghệ IP 
không thể đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ, chất lượng 
dịch vụ của mạng thế hệ sau NGN. Có rất nhiều giải pháp tăng cường 
cho giao thức IP như IntServ, DiíĩServ, IPv6... Tuy nhiên MPLS là giải 
pháp tối ưu nhất hiện nay.
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6.7 CÔNG NGHỆ CHUYÊN IVIẠCH MÈM

6.7.1 Giới thiệu
Khái niệm chuyển mạch mềm (Soflswitch) trờ nên phổ biển trong 

một vài năm gần đây, là một Ironíi các côníỉ nghệ nền tảng cùa mạng thế 
hệ sau NGN. Không có một dịnh nghĩa cụ thể. mỗi một hãng có mô hình 
và quan niệm riêng về các sán phẩm cùa họ. Chuyển mạch mềm chạy 
trên nền kiến trúc MGC (Media Ciatevvay Controller) là phần từ hệ thống 
trung tâm cùa NGN, thực hiện các chức năng xử lý cuộc gọi trong như 
định tuyến, báo hiệu, cung cấp dịch vụ cuộc gọi trong mạng NGN. 
Chuyển mạch mềm dựa trên ý tưởng tách riêng chức năng điều khiển 
cuộc gọi (phần mềm) khỏi chức năng chuyển mạch vật lý (phần cứng) và 
đật nền tảng trên cơ sở chuyển mạch gói. Chuyển mạch mềm được thực 
thi bằng các module phần mềm và các giao diện chương trình ứng dụng 
API (Application Program Interrace) chạy trên nền phần cứng là các hệ 
thống máy chủ dung lượng lớn. Vị trí của chuyển mạch mềm thuộc lớp 
điều khiển trong mô hình phân lớp chức năng cùa NGN.

6.7.2 Một số định nghĩa chuyển mạch mềm
Khái niệm chuyển mạch mềm xuất hiện cuối những năm 90 của thể 

kỷ XX. Tuy nhiên có nhiều cách định nghĩa không đồng nhất, khác nhau 
về mô hình, quan niệm.

Sau đây ta xem xét một sổ định nghĩa cùa các nhà phát triển chuyển 
mạch mềm.

Theo Nortel [19]: chuyển mạch mềm là một phần mềm theo mô 
hình mở có thể thực hiện được những chức năng thông tin phân tán trên 
môi trường mạng máy tính mở và có những tính năng của mạng chuyển 
mạch thoại TDM truyền thống. Chuyển mạch mềm có thể tích hợp thông 
tin thoại, số liệu và video, có thể phiên dịch giao thức giữa các mạng 
khác nhau. Cho phép triển khai nhiều dịch vụ khác nhau dịch vụ độc lập 
với phần cứng trên môi trường mạng máy tính mở chuẩn.

Theo MobilelN [20]; chuyển mạch mềm là ý tưởng về việc phân 
tách phần cứng mạng ra khỏi phần mềm. Trong mạng chuyển mạch kênh 
truyền thống, phần cứng và phần mềm không độc lập với nhau. Mạng 
chuyển mạch kênh dựa trên các thiết bị chuvên dụng cho việc kết nối và
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được thiết kế với mục đích phục vụ thông tin thoại. Nhừng mạng dựa 
trên chuyển mạch gỏi hiệu quả hom Ihì sừ dụng giao thức Inemet để định 
tuyến thông tin thoại và số liệu qua các đưcmg khác nhau và qua các thiết 
bị chia se.

Theo CopperCom [21]: chuyển mạch mền là lên gọi dùng cho một 
phuorng pháp tiếp cận mới trong chuyển mạch kênh để giải quyết được 
các thiếu sót của các chuyển mạch kênh. Thực chất của khái niệm chuyển 
mạch mềm chính là phần mềm thực hiện chức năng xử lý cuộc gọi trong 
hệ thống chuyển mạch cỏ khả năng chuyển tải nhiều loại thông tin với 
các giao thức khác nhau.

Các máy chủ chuyên dụng, máy chủ ứng dụng...
Các giao thức, giao điện mở. API báo hiệu

Lớp ứng dụng

Độ điều khiển Bộ điều khiển Bộ điéu khiển
IP/MPLS voice/S7

--------------------777T---------------
ATM/SVC --------  --------------

c
• y

Chuyển mạch mém

1------------- 1-
Lớp diều khiển

TCP/IP 1 Hình ảnh II Thoại 1 TDM I I  FR II ATM

Lâp media

Các giao diện logic và chuẩn vật lỷ

Hình 6.29: Vị trí chuyển mạch mềm trong mô hình phản lớp NGN

Các định nghĩa tuy có khác nhau, nhưng công nghệ chuyển mạch 
mềm có một số đặc trưng cơ bản của như sau:

+ Dựa trên công nghệ chuyển mạch gói.

+ Thiết kế theo mô hình xử lý phân tán.
+ Giao diên mở API.



+ Phần mềm điều khiển chuvến mạch không phụ thuộc vào phần 
cứng chuyển mạch như ở các thiếi bị chuyền mạch truyền thống. Có khả 
năng lập trình được độc lập.

+ Tích hợp và liên kết các giao thức khác nhau trong mạng NGN và 
giữa NGN với mạng truyền thống (PSTN, ATM&IP...).

6.7.3 Cấu trúc và nguyên tắc chuyển mạch mềm

Chuyển mạch mềm hoạt động liên quan đến rất nhiều giao thức ứng 
dụng khác nhau. Việc liên kết các giao thức được thực hiện nhờ việc liên 
kết các khối chức năng trong chuyển mạch mềm với sự hỗ trợ đặc biệt 
của khổi liên kết mạng IW-F. Mô hình giao thức sử dụng giải pháp 
chuyển mạch mềm tổng quát như sau:

BICC (Bearer Independent Call Control): là giao thức điều khiển 
cuộc gọi độc lập với kênh truyền tải. Báo hiệu dựa trên ISUP theo chuẩn 
ITƯ-T. BICC hồ trợ các dịch vụ ISDN băng hẹp. BICC thưòmg được 
dùng cho báo hiệu giữa các hệ thống chuyển mạch mềm.

MEGACO/H.248/MGCP: là các giao thức điều khiển giừa chuyển 
mạch mềm MGC (Media Gatevvay Controller) và thiết bị cổng MG 
(Media Gatevvay) theo cơ chế chù/tớ (Master/Slave). MGC quyết định 
quá trình liên lạc với MG, MG là thực thể thụ động thực hiện các lệnh do 
MGC yêu cầu. Các tương tác (Transaction) trong MGCP (Media 
Gatevvay Control Protocol) gồm lệnh và đáp ứng.

RTP/RTCP/RTSP; là các giáo Ihức hoạt động ngay trên lớp ƯDP 
dùng để truyền các thông tin yêu cầu thời gian thực qua mạng chuyển 
mạch gói. RTP( Real Time Protocol) là giao thức lớp truyền tài. Bản thân 
RTP không đảm bảo chất lượng cùa thông tin cần truyền tải về thời gian 
thực. Nó chi đơn giản cung cấp đầv đủ thông tin lên tầng ứng dụng để 
xác định độ trễ gói và quyết định cách thức xử lý gói tin như hiệu chinh 
độ di pha. Các dịch vụ mà RTP cung cấp là loại thông tin chuyển tải 
trong gói, số thứ tự của gói truyền (Sequence number), mốc thời gian và 
thời gian truyền tối đa của một gói tin (Timestamp). Các bản tin RTCP 
(Real Time Control Protocol) được sừ dụng để trao đổi thông tin phản 
hồi về chất lượng cùa phiên RTP đối với tẩt cả các thực thể tham gia 
trong phiên truyền tin.
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SCTP (Stream Control Transport Protocol) hay SIGTRAN 
(Signalling Transport): là một giao thức hướng liên kết truyền tải 
(Transport Protocol) được xây dựng để thay thế TCP trong việc chuyển 
tải thông tin báo hiệu SS7 trong mạng chuyển mạch kênh, vì TCP là giao 
thức đảm bảo truyền dừ liệu tin cậy thông qua cơ chế xác nhận ACK và 
cơ chế tuần tự gây trễ gói tin. Các cơ chế này đà có trong giao thức SS7. 
hơn nữa SS7 yêu cầu thời gian thực nên việc dùng TCP cho SS7 là 
không hiệu quả. SCTP chuyển tải theo định hướng bản ghi thay vì định 
hướng byte như TCP, đồng thời cho phép nhiều luồng dừ liệu logic được 
ghép kênh để truyền qua một kết nối. SCTP đảm bảo truyền tin cậy theo 
cơ chế khác với TCP bằng cách thiết lập nhiều kết nổi.

SIP/H.323: các bộ giao thức điều khiển cuộc gọi đa phương tiện 
(lớp ứng dụng), dùng để thiết lập, điều chỉnh và kết thúc phiên làm việc 
của thuê bao.

6.7.4 Giao diện ứng dụng API trong chuyển mạch mềm
Chuyển mạch mềm ứng dụng các công nghệ lập trình hướng đối 

tượng, công nghệ Agent và xử lý phân tán. API (Application Programing 
Interface) là tập hợp các thủ tục, giao thức và các công cụ phần mềm 
được chuẩn hóa nhằm cho phép liên kết các ứng dụng với nhau. Bằng 
cách xây dựng các khối chức năng theo API, có thể dễ dàng phát triển 
ứng dụng phần mềm. API cho phép chia sẻ dừ liệu giừa các ứng dụng 
trên cùng nền tảng.

a) Các phương thức chia sẻ dữ liệu qua API
- Gọi thủ tục ở đầu xa RPC (Remote Procedure Calls): dùng cho 

các ứng dụng trao đồi thông tin với nhau bời các thủ tục 
(Procedure/Task) trên cùng bộ đệm dừ liệu.

- Ngôn ngữ truy vấn chuẩn SQL (Standard Query Language) là 
ngôn ngữ truy vấn dữ liệu không cần thủ tục, cho phép chia sẻ dữ liệu 
giữa các ứng dụng bằng cách truy nhập vào cơ sở dữ liệu chung.

- Chuyển file (File Transíer): phương thức này cho phép chia sẻ sổ 
liệu bằng cách ữao đổi file đã được định dạng giữa các ứng dụng.

- Phân phát bản tin (Message Delivery): cho phép chia sẻ dữ liệu 
bằng cách trao đổi thông tin trực tiếp thông qua các bàn tin định dạng có 
kích thước nhỏ giữa các ứng dụng có liên kết với nhau.
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b) Có thê phân lớp các APỈ troníỊ Softswitch thành 3 nhóm chính

- API liên kết các nguồn tài nguyèn mạng (Resources API)

- API liên kết các module cỏ năns lực xứ lý trong mạng.

- APl liên kết NGN với môi trưòng ngoài như nhà cung cấp dịch vụ 
thứ 3 hav khách hàng có nhu cầu phát triển ứng dụng.

Hiện nay, API liên kết các nguồn tài nguyên mạng và API liên kết 
các module có năng lực xử K trone mạng (Netvvork Capability API) 
được phát triển nhiều trên cơ sớ JAIN (Java API Intergrated Netvvork). 
Nhóm thứ ba được phát triển theo nhiều hướng như JAIN, 3GPP (3th 
Generation Ship Prọịect, PARLAY GROUP). Các chuẩn API hiện vẫn 
đang được phát triền và chuẩn hiện đang được dùng phổ biến là SQL API, 
cùa ANSl.
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Hình 6.30: Mô hình ứng dụng API trong chuyển mạch mềm 
giái pháp của Nokia Siemens Networks



6.7.5 Các mô-đun của chuyển mạch mềm

a) Yêu cầu chung về chuyển mạch mềm
- Hỗ trợ các giao diện truy nhập phổ biến POTS, V5.X, GR303, 

ISDN, các chuẩn báo hiệu SS7, R2, các chuẩn truy nhập liên quan đến 
VoIP như H323, SIP, MGCP/Megaco và các chuẩn trung kế gói SIP-T...

- HỖ trợ các giao diện mới DSL, cáp đồng trục, ATM.

- Chuyển mạch mềm phải có khả năng cung cấp các dịch vụ thoại, 
video, dữ liệu và những dịch vụ kết hợp như kích vào để quay hay thông 
báo thống nhất.

- Chuyển mạch mềm không chi phải cung cấp các dịch vụ đã được 
tạo sẵn khi lập trình hệ thống, mà phải cung cấp giao diện để kiến tạo 
dịch vụ mới cho người quản trị hệ thống. Ngoài ra phải có khả năng cung 
cấp dịch vụ do các điểm điều khiển dịch vụ (SCP - Service Control 
Point) thông qua các giao diện Parlay, JAn^J...

- Kiến trúc điều khiển, quản lý, báo hiệu, dịch vụ và Media phân 
tán, các mô-dun kết nối với nhau qua các giao diện chuẩn.

- Hỗ trợ giao diện các dịch vụ di động.

b) Các mô-đun của chuyển mạch mềm

Một hệ thống chuyển mạch mềm hoàn chinh có đủ các mô-đun sau:
- Phần mềm điều khiển cuộc gọi (chịu trách nhiệm quản lý chung 

và chuyển mạch các cuộc gọi Hên mạng).
- Máy chủ SIP, chuyển mạch các cuộc gọi SIP.
- Máy chủ H.323, chuyển mạch các cuộc gọi H.323.

- Máy chủ SS7.

- Máy chủ RRI.
- Máy chủ chính sách.

- Máy chủ đặc tính người dùng
- Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.

- Phần mềm quản trị và điều khiển hệ thổng.

- Phần mềm tính cước.
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6.7.6 So sánh chuyển mạch mềmvà chuyển mạch kênh truyền thống
Tổng đài chuyển mạch kênh cung cấp các dịch vụ truyền thoại và 

ỉ'ax. Các dịch vụ khác như truyền số liệu, video và các dịch vụ đa 
phưtmg tiện khác thì mạng chuvcn mạch kênh truyền thống không thể 
đáp ứng được. Tổng đài PSTN là thiết bị có các chức năng phức tạp. 
rhực hiện việc chuyển đổi các tín hiệu số ra tín hiệu tương tự và ngược 
lại, thực hiện việc chuyển mạch, ghép kênh... Phần mềm điều khiển các 
hoạt động của tổng đài hoàn toàn phụ thuộc vào phần cứng của tổng đài. 
Khác với các tổng đài chuyển mạch kênh truyền thống, chuyển mạch 
mềm chạy trên nền máy tính chuẩn mở và các chức năng chuyển mạch 
do phần mềm đảm nhiệm. Hệ thống phần mềm hoàn toàn độc lập với hệ 
thống phần cứng.

[Điện thoại

ÍĐiện thoại cổng nối ứng dụng

jĐ iện  thoạíị SS7/IP cơ sỏ dữ llèu

t ^ T— f

ỊĐiện thoại

Chuyển mạch

Điện thoại

ÍĐiện thoại

a) Mô hinh chuyển mạch kênh b) Thành phần mạng NGN

Hình 6.31

Bàng 6.4: So sánh công nghệ chuyến mạch mểm và chuyển mạch kênh

Chuyển mạch mềm Tổng đài PSTN

Phương pháp chuyển mạch Phần mềm Điện tử

Kiến trúc Phân tán, theo các chuẩn 
mờ

Riêng biệt của từng nhà 
sản xuất

Khả nàng tích hợp với ứng 
dụng của nhả cung cấp khác

Dễ dàng Khó khản

Khả năng thay đổi mềm dẻo Có Khỏ khăn

Giá thành Rẻ. khoảng bằng một nửa 
tổng đài điện tử

Đắt

Khả nảng nâng cấp Rất cao Rất tốt, hạn chế hơn
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Chuyển mạch mém Tổng đài PSTN

Giá thành của cấu hình 
cơ bản

Thẳp, giá thành thay đổi 
gần như tuyến tính theo số 
lượng thuê bao. cáu hình 
cơ bản có thể sử dụng cho 
mạng doanh nghiệp

Rất cao, tổng đài PSTN 
không thích hợp cho 
mạng doanh nghiệp

Truyền thông 

đa phương tiện

Có Rất hạn chế

Hội nghị truyền hình Tốt hơn Cỏ

Lưu lượng Thoại, fax, đữ liệu, vỉdeo... Chủ yếu thoại và fax

Thiết kế cho độ dài cuộc gọi Không hạn chế Ngắn (chỉ vài phút)
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Hình 6.32: Kiến trúc của PSTNvà NGN

Công nghệ chuyển mạch mềm có vai trò quan trọng trong mạng thế 
hệ sau NGN, là hệ tìiống chuyển mạch dựa trên phần mềm, thực hiện các 
chức năng của tổng đài điện tử số truyền thống. Là hệ thống mềm dẻo, 
tích hợp được các chức năng của tổng đài nội hạt hoặc cùa tandem với 
chức năng của tổng đài doanh nghiệp PBX. Softswitch đã tạo ra sự liên 
kết giữa các mạng IP và mạng PSTN truyền thống, điều khiển và chuyển 
mạch lưu luợng đa phương tiện thoại dữ liệu và video. Softswitch có 
những ưu điểm nổi bật so với các công nghệ truyền thông như sau;

- Giải pháp phần mềm chung cho việc xử lý cuộc gọi, áp dụng Irên 
nhiều loại mạng khác nhau.



- Đơn giàn cấu trúc hệ thống và thav dổi tính năng linh hoạt. Phát 
triền và liên kết giữa các hãng cũna như giữa các nhà cung cấp dịch vụ.

- Cho phép tích hợp và phát triển các phần mềm thông minh của 
các nhà cung cấp dịch vụ. Khai thác tiềm năng của mạng trong tương lai.

- Dề dàng kiến tạo các dịch vụ mới từ nhà cung cấp thứ ba, đồng 
thời cho phép người sừ dụng có thể tự phát triển ứng dụng và dịch vụ.

6.8 TỐNG QUAN VÈ IP DI ĐỘNG

6.8.1 Giới thiệu chung

Mạng thông tin di động thể hệ sau với công nghệ IP là bước phát 
triển hoàn thiện hạ tầng IP trong môi trường truyền dẫn không dây. Với 
mục tiêu tích hợp tất cả các loại dịch vụ băng hẹp và băng rộng, đáp ứng 
nhu cầu kết nổi di chuyển của người sử dụng. Giao thức IP di động 
(Mobile IP) phát triển dựa trên giao thức ỈP giải quyết vấn đề quản lý di 
động thuê bao Internet, được IETF công bổ năm 1996 trong phiên bàn 
RFC 2002.

Mobile IP hồ trợ khả năng di động đầu cuối trong khi vẫn sử dụng 
các dịch vụ mạng IP cố định. Vì vậy Mobile IP cần phải được tích hợp 
vào trong hạ tầng mạng hiện có. Phải đảm bảo tính tương thích với tất cả 
các lớp dưới không sử dụng giao thức Mobile IP. Vì thế Mobile IP phải 
sử dụng cùng giao tiếp và cơ chế truy nhập với các lớp dưới như IP thực 
hiện. Các hệ thống Mobile IP phải đảm bào kết nổi tới các hệ thống cổ 
định không Mobile IP, người sừ dụng vần có thể truy nhập tới mọi hệ 
thống trên Internet theo cách họ thưòmg dùng ờ mạng cố định.

Chức năng di động của Mobile IP phải đảm bảo che giấu cho các 
ứng dụng và giao thức lớp trên. Tuy nhiên vẫn có thể thông báo sự gián 
đoạn về dịch vụ. Các lớp trên vẫn tiếp lục hoạt động khi đầu cuối di động 
thay đồi vùng truy nhập mạng.

6.8.2 Các thực thể trong IP di động

- Nút di động MN (Mobile node): là thiết bị đầu cuối có thể di 
chuyển thay đổi vị trí điểm truy nhập từ mạng này đến một mạng khác 
mà không thay đổi địa chỉ IP của nó trong khi vẫn kết nối Internet.
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- Mạng nhà HN (Home Network): là mạng có số hiệu trùng với tiền 
lố của NetlD (Prefix) của địa chi của nút MN di động.

- Mạng khách FN (Poreign Network): là mạng khác với mạng nhà.

- Link (Tuyến): một phương tiện mà thông qua nó, các node có thể 
thông tin tại lớp liên kết. Tuyến nằm dưới lớp mạng.

- Tác nhân chủ HA (Home Agent): là một bộ định tuyến ở mạng 
chủ của nút di động có nhiệm vụ truyền các gói sổ liệu đến nút di động 
bằng đường hầm (Tunnel) khi node này ra khỏi mạng chủ và duy trì thông 
tin vị trí cho nút di động.

- Tác nhân khách FA (Poreign Agent): là một bộ định tuyến ở 
mạng khách định tuyến các dịch vụ đến nút di động nơi node này đăng 
ký tạm trú. FA gửi trả lời ứieo đường hầm và chuyển các gói sổ liệu được 
chuyển đưòmg hầm từ HA của nút di động đến nút di động

- Tác nhân di động MA (Mobility Agent): là tác nhân chủ (Home 
Agent) hoặc tác nhân khách (Poreign Agent).

- Thông báo tác nhân AA (Agent Adveitisement): một bản tin 
thông báo được tạo ra bằng việc gắn thêm nội dung đặc biệt đến bản tin 
thông báo Router (Router Advertisement).

Nút đi động 
“tại nhà"

Nút dl động 
"tạm trú" ở 

mạng khách

Home Link - iink 
có cùng tiền tó mạng 

như địa chỉ IP cùa 
nút di động

Home Agent 
một bộ định tuyến 
của nút di động

Đưòng truyền 
khách

Đường truyền 
khách

Tác nhân khách

Hình 6.33: Các thực thể của Mobile IP

- Địa chi quản lý COA (Care-Of Address ); là một địa chi IP cùa 
FA, nó định nghĩa vị trí hiện tại của MN. Các gói IP không được chuyển 
trực tiếp tới địa chỉ IP của MN mà phải chuyển tiếp qua FA. cỏ hai loại 
địa chi COA: địa chi Poreign Agent COA (FA COA) là địa chì của FA



trong đó nút di động đã đăng ký và một địa chi Colocaled COA (CCOA) 
là địa chi địa phưomg nhận được mà Mobile node đã kết hợp với một 
irong những giao tiếp mạng cùa nó.

- Nút tương ứng: là node thòne tin với Mobile node. Nút tương ứng 
có thẻ là di động hay cố định.

6.8.3 Trao đổi thông tin trong Mobile IP
Một địa chi IP gồm hai phần: phần nhận dạng Subnet (NetlD) và 

phần nhận dạng node trong Subnet (HostlD). Router sử dụng bảng định 
tuyến để truyền gói tin theo địa chi đích. Router chi lưu trừ phần nhận 
dạng Subnet trong bảng định tuyển. Để cấp phát một địa chi IP mới đến 
node di động MN đòi hỏi hệ thống tên miền (DNS - Domain Name 
System) cần cập nhật liên tục các bảng định tuyến cho việc gán tên logic 
đến một địa chi IP. Phưomg pháp này khó có thể thực hiện được khi 
Mobile node di chuyển thường xuyên. Vì, để để thiết lập một kết nổi 
TCP tin cậy cần phải xác định địa chỉ IP Client, cổng TCP Client, địa chi 
IP Server và cổng TCP Server, những giá trị này phải không thay đổi 
trong quá trình trao đổi thông tin. Vì vậy, kết nổi TCP sẽ không tíiể tồn 
tại khi di chuyển địa chi đích.

Giải pháp Mobile IP cho phép các node di động sử dụng hai địa chỉ 
IP. Trong Mobile IP, địa chi chủ HA (Home Address) không thay đổi và 
được dùng để nhận dạng các kết nối TCP/IP. Địa chi IP động, được cấp 
phát cho node di động MN khi nó di chuyển đến mạng khác (mạng 
khách). Địa chi này gọi là địa chi COA (Care-Of Address) được dùng đổ 
nhận biết điểm truy nhập của MN trong mạng khách. HA (Home Agent) 
được đặt trong mạng chủ (Home Network), mỗi khi nút di động không 
truy nhập đến mạng chù nhưng truy nhập đến mạng khác (Poreign 
Network - mạng khách), HA nhận tất cả các gói được dự định cho nút di 
động và gửi đến FA. Và FA gửi các gói đến nút di động. Một HA có thể 
chạy trên một bộ định tuyến thuộc mạng chủ, tẩt cả các gói tin đến nút di 
động đều đi qua bộ định tuyến.

Một giải pháp khác của IP di động là bộ định tuyến quản lý các nút 
di động phụ thuộc mạng chủ ào. Trong trường hợp này, tẩt cả các nút di 
động trong mạng khách. HA cũng có thể được thực hiện trên một node 
bất kỳ trong mạng con. Giải pháp này là cần thiết khi phần mềm Router 
không thể bị thay đồi. Tuy nhiên nhược điểm của nó là các gói tin truyền 
qua Router hai lần nếu nút di động đang ờ mạng khách.
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Poreign Agent 

Care of Address

Hình 6.34: Trao đổi thông tin trong Mobile ỈP

6.8.4 Tổng quan giao thức Mobile IP MIP

Giao thức IP di động được thiết kế có đặc trưng cơ bản sau:

- Nút di động (Mobile node) phải có khả năng liên lạc với các node 
khác khi thay đổi điểm truy nhập ờ tầng liên kết mà không thay đồi địa 
chi IP.

- Nút di động phải có khả năng liên lạc với các node khác không MIP.

- Tất cả các bản tin về vị trí của nút di động phải được chứng thực.

- Liên kết vô tuyến có độ rộng băng thông nhỏ hơn và tỷ lệ lỗi cao 
hơn các mạng hữu tuyển thông thường.

- MIP không hạn chế bổ sung địa chi IP. Nghĩa là tổ chức sở hữu 
nút di động có thể ấn định địa chi IP bằng giao thức khác được quản lý 
bởi tồ chức đó.

về bản chất, MIP là một phương ứiức để thực hiện ba chức năng sau:

- Phát hiện tác nhân (Agent Discovery): các HA và FA có thể 
quàng cáo (Adveitisement) khả năng sẵn sàng trên các liên kết mà chúng 
phục vụ. Một Mobile node mới đến có thể gửi mời chào (Solicitation) 
irên liên kết này để nhận biết Agent.

- Đăng ký (Registration): khi nút di động rời khỏi mạng chủ, nó 
đăng ký địa chi COA với HA. Phụ thuộc vào phương pháp tmy nhập 
mạng, nút di động có thể đăng ký trực tiếp với HA cùa nó hay thông qua 
FA. Aagent làm nhiệm vụ chuyến đăng ký đến HA.



- Truyền đường hầm (Tunnelling): đế truyền các gói số liệu đến nút 
di động khi node này rời khòi mạng chù. HA phải truyền đường hầm các 
gói số liệu đến COA.

Khi rời khỏi mạng chù, IP di động sứ dụng giao thức truyền đường 
hầm để che giấu địa chỉ chù của nút di động đổi với các Router can thiệp 
giữa mạng chủ và vị trí hiện tại cùa nó. Đường hầm kết cuối tại COA của 
nút di động. COA phải là địa chi để các gói sổ liệu có thể được gửi thông 
qua định tuyến IP thông thường. Tại COA, gỏi sổ liệu gốc được lấy ra 
khỏi đường hầm và được gửi đến nút di động.

IP di động cung cấp hai ché độ lựa chọn khác nhau đế nhận được 
địa chi COA:

- FA COA: là địa chi COA được cung cấp bởi FA thông qua các 
bản tin thông báo (Advertisement). COA là địa chi IP cùa FA. Trong chế 
độ này, FA là điểm cuối cùa đường hầm nhận các gói đã truyền qua hầm, 
mớ gói và gừi đến Mobile node. Chế độ nhận này hiệu quà hơn vì nó cho 
phép nhiều Mobile node chia sẻ cùng địa chi COA, Phù hợp với không 
gian địa chỉ IPv4.

- CCOA; là địa chi COA được yêu cầu bởi nút di động như địa chi 
IP cục bộ thông qua phương tiện ngoài (Poreign Link). Mobile node liên 
kết với phương tiện này như là một trong những giao tiếp mạng riêng của 
nó. Địa chi này có thể được cấp phát động DHCP tạm thời của Mobile 
node hoặc cỏ thể sở hữu dài hạn sừ dụng khi tạm trú ờ mạng khách. 
Chẳng hạn Mobile node có thể sừ dụng địa chi IP mà nó được cấp phát 
cho phiên truyền làm CCOA khi nó nằm trong vùng phù sóng cùa mạng 
ứiông tin di động 3G. Khi sử dụng CCOA Mobile node đóng vai trò là 
điểm cuối của Tunnel và thực hiện mở gói sổ liệu được gửi theo Tunnel 
đến nó. Một ưu điểm nữa của CCOA với các Mobile nodc là có thể sứ 
dụng cho các kết nối tạm Ihời và khônẹ cần các dịch vụ cùa bất kỳ một 
Home Agent nào.

Có thê phác họa sơ bộ hoạt động cùa một giao thức MIP như sau:
- Các Agent Mobility (các HA và FA) thông báo sự hiện diện của 

nó trong các bản tin thông báo tác nhân (Agent Advertisement). Mobile 
node có thể mời chào (Solicitation) để nhận một bản tin thông báo tác 
nhân thông qua bản tin mời chào tác nhân (Agent Solicitation).
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- Mobile node nhận bản tin Agenl Advertisement và biết đang ờ 
mạng chủ hay mạng khách.

- Nếu Mobile node nhận biết đang ở mạng chủ, nó hoạt động mà 
không cần các dịch vụ di động. Nấu Mobile node trở về mạng chủ từ một 
nơi đăng ký khác, Mobile node đăng ký lại với tác nhân HA qua việc trao 
đổi bản tin yêu cầu đăng ký (Registration Request) và trả lời đảng ký 
(Registration Reply).

- Khi MN (Mobile Node) nhận biết nó đã di chuyển đến mạng 
khách và nhận địa chi COA của mạng khách. Địa chì COA có thể được 
nhận biết từ bản tin thông báo của FA (FA COA) hoặc bởi kỹ thuật phân 
bổ bên ngoài như DHCP (CCOA).

- Nút di động hoạt động ngoài mạng chủ phải đăng ký COA mới 
với HA thông qua bản tin yêu cầu đăng ký và trả lời đăng ký với HA, có 
thể thông qua một FA.

- Các gói dữ liệu gửi đến Home Address của node bị chặn lại bời 
HA, truyền đường hầm HA đến COA của Mobile node. Các gói được 
nhận tại điểm cuối của Tunnel (tại FA hoặc tại chính Mobile node) và 
cuối cùng được gửi đến Mobile node.

- Hướng ngược lại, các gói gửi từ Mobile node được gửi đến đích 
sử dụng kỹ thuật định tuyến IP tiêu chuẩn, không nhất thiết phải truyền 
qua HA.

Kỹ thuật CCOA có ưu điểm cho phép Mobile node làm việc không 
cần FA (chẳng hạn ờ các mạng sử dụng DHCP hoặc một vài phưcmg tiện 
nhận dạng địa chi IP khác). Tuy nhiên làm khó ỉdiăn cho không gian địa 
chi IPv4, vì đòi hỏi phải cỏ vùng địa chi ờ mạng ngoài dành cho các 
Mobile node khách. Không cỏ nhiều phương tiện để duy trì vùng địa chì 
này một cách hiệu quả cho mỗi mạng con mà Mobile node tạm trú.

Có thể phân biệt chức năng COA và chức năng của FA. COA đơn 
giản chỉ là điểm cuối của đường hầm, có thể là một địa chi của FA (FA 
COA) có thể là địa chi tạm ứiời của Mobile node (CCOA). Mặt khác FA 
là tác nhân di động cung cấp các dịch vụ cho các Mobile node.

Hình 6.35 mô tả định tuyến gói tin đến và từ nút di động. Trong 
hình này nút di động sử dụng địa chi FA COA như sau;
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1. Các gói số liệu đến mạng chủ bời định tuyến IP chuẩn.

2. HA chặn các gói, đóng gói và truyền theo đường hầm đến FA 
theo C'OA.

3. FA mờ gói sổ liệu và chuyển nó đến nút di động.

4. Các gói sổ liệu tuyền từ nút di động, được gửi đi theo định 
tuyển IP.

Tác nhân chủ —— Tác nhân chủ

Nút di động

Nút tương ứng

Hình 6.35: Định tuyận gói tin đến và từ nút di động

MIP là giao thức hỗ trợ tính di động trong mạng IP, nó định nghĩa 
thêm hai phần tử mạng là HA và FA. HA quản lý các địa chi IP cố định 
cùa các MN còn FA liên kết tới địa chi IP gọi là COA. Các gói số liệu 
được HA chặn lại, mã hoá và gửi tới FA thông qua địa chì COA. FA giải 
mã số liệu rồi chuyển tiếp cho MN. Như vậy FA là thực thế IP có liên 
quan chặt chẽ với MN nhất, ở  mạng di động đó là các trạm gốc BSC 
hoặc các bộ định tuyến tích hợp trong BSC như IWF ờ mạng CDMA. 
Khi di chuyển giữa các mạng, MN phải đăng ký với HA và FA của nó để 
các thiết bị này có thể xác định được địa chi IP mới cùa MN. Mỗi một 
nút di động MN sẽ có hai địa chi IP, một để định vị và một để nhận dạng.

Ngày nay tất cả các đầu cuối dựa trên các công nghệ có dây và 
không dây đều có thể liên lạc được với nhau, đó là nhờ có giao thức 
Mobile IP. Nó cung cấp khả năng di động trên mạng Internet mà không 
phải thay đổi các hệ thống cổ định hiện tại. Tuy nhiên giao thức này có 
một số vấn đề chưa giải quyết được, đó là vấn đề an toàn, hiệu suất 
mạng, chất lượng dịch vụ,... Có nhiều câu hỏi ở lớp mạng di động còn 
cần được nghiên cứu giải quyết tiếp.
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6.8.5 Kiên trúc IP di động
IP di động (Mobile IP) hồ trợ khả năng di động ờ tầng IP (Internet 

layer) cho các thiết bị đầu cuối với hai đặc trưng cư bản sau:
- Sự di động hoàn toàn trong suốt đổi với các ứng dụng bên tầng 

IP, nghĩa là các ứng dụng được thực hiện như khi thiết bị đầu cuối không 
di chuyển.

- IP di động có thể được triển khai trên bất kỳ mạng truy nhập nào, 
bao gồm cả các mạng hữu tuyến (PSTN, ISDN, Ethernet, xDSL,...) và 
các mạng vô tuyến (WLAN, GPRS, UMTS,...).

IP di động là một giải pháp di động ở tầng mạng. Bằng cách sử 
dụng IP di dộng, mọi ứng dụng dựa trên TCP/IP sẽ được giữ nguyên. Các 
lớp giao thức tầng IP và tầng liên kết dữ liệu mới nhận biết được tính di 
động cùa nó. Các giao thức tầng trên TCP, UDP, RTP... trong suốt, 
không phát hiện được.

Network Appiications 
and Proiocols 

Telnet. FTP, HTTP...

TCP UDP

Tinh di động trong suốt 
” với các táng này

Mobile IP

Ethernet Token Ring GTP ppp
wư̂ N

802.11b
Điuetooth

Hình 6.36: Kiến trúc Mobile IP trong mỏ hình OSI

6.8.6 Nhưực điểm của IPv4 di động và IPv6 di động trong công nghệ 4G
Phiên bản IPv4 không cung cấp đủ tính năng cần thiết cho các dịch 

vụ thông tin vô tuyển di động. Nhược điểm đầu tiên phải kể đến là sự 
giới hạn về địa chi của IPv4. Trong một mạng vô tuyến toàn cầu với sổ 
lượng người sử dụng lớn, mỗi người sử dụng lại có thể cỏ nhiều thiết bị 
vô tuyển hoạt động đồng thời, dải địa chì hạn hẹp của IPv4 không thể 
đáp ứng đủ nhu cầu rộng lớn này. Phiên bản IPv4 không đủ khả năng hồ 
trợ định tuyến hiệu quả giữa các node di động. Mạng di động yêu cầu 
báo hiệu rất phức tạp, trong khi IPv4 không thể quản lý được. Mặt khác 
IPv4 cũng không thể cấp phát địa chi động tạm thời cho các nút đi động.
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IPv6 sử dụng địa chi 128bit thay cho địa chi 32bit của IPv4. Như 
vậy sẽ tạo ra số lưcmg lớn địa chi. khône chi cho phép nhiều Node mạng 
hem kết nối với mạna mà còn cho phép một eiao diên có thể có nhiều hơn 
một địa chì sử dụng cho các quy mô mạng khác nhau. Mobile IPv6 có 
một số cái tiến sau đây:

- Trong Mobile IPv6, khônạ còn khái niệm FA. MN được gán địa 
chi CoA duv nhất trên mạng khách (duy nhất trên mạng Internet toàn cầu).

- Nút di động MN sử dụna địa chì CoA làm địa chỉ nguồn trong 
tiêu dề cùa gói tin gừi đi. Các gói tin gừi đến MN bằng cách sừ dụng tiêu 
đề định tuyến trong gói tin IPv6. thay vì sử dụng cách đóng gói vào một 
uói tin IP khác như trước đây.

- Mồi nút di động phải hồ trợ các khả năng:
+ Mờ gói IPv6
+ Tự động cẩu hình địa chì 
+ Thực hiện các thủ tục an toàn bảo mật.

- Phân phối gói:
+ IPv6 MN sử dụng CoA như địa chi nguồn ữong các liên kết khách 
+ CN sử dụng liêu đề định tuyến IPv6 thay cho đóng gói IP.

6.8.7 So sánh một sổ đặc điểm của mobile IPv4 và mobile IPv6
IPv4 di động IPv6 di động

Có tác nhân khách (FA) Không có
Có hai loại địa chỉ động: do Agent 
khách cáp, một Ểfla chỉ có thể COA Chỉ có kiểu địa chi COA

Bổ sung thêm tối ưu định tuyến đẻ 
làm giảm thời gian trễ của gói tin

Các node lPv6 phải hỗ trợ phần "địa chi 
nhà", cho phép node di động thiết lập óịa 
chi nguồn IP bằng địa chi động trong khi 
yêu cầu CN thay thế địa chỉ này bằng địa 
chỉ nhà để mức độ xử lý cao hơn

Tối ưu định tuyến trong Mobile IPv4 
yêu cầu lưu lượng được gửi qua 
đường hầm giữa CH và node di động

Các gói tin cố thể gửi mà không cần cố 
đường hầm vì địa chì nguồn luôn là ŨỊa 
chì động

Tác nhân khách phải quan tâm đên 
việc thiết lập các tuyến tối ưu

Node di động có thể khởi tạo một tuyén 
tối ưu trực tiép tới CH (khổng qua tác 
nhân chủ, do đó nhanh hơn và hiệu quả 
hơn)

Cần phân biệt các bản tin Mobile IP- 
specitic để trao đổi với Agent chủ, 
Agent khách và các CH

Thông tin Mobile IP-Specific được gửi 
chung với các gói tin
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IPv4 di động IPv6 di dộng
Cần phải đảo chiều đường hàm để 
giải quyết vấn đè bộ lọc đầu vào (tại 
đây Firewall sẽ  chặn các gói tin mà 
nó cho là được gửi tới từ một mạng 
lạ) vì các gối tin được gửi với địa chì 
nguồn là đ\a chỉ nhà 
Cung cáp các kỹ thuật bảo mật cùa 
riêng minh

Các gối được gửi với dịa chì động COA 
như là ữa chỉ nguồn vì vậy giải quyết 
được vấn đè bộ lọc đầu vào.

Sử dụng giao thức IPsec tương ứng.

6.8.8 Tính bảo mật trong IP di động

Các mối đe dọa an toàn trong IPv6 di động là từ chối dịch vụ, khả 
năng người trung gian và tấn công mạo nhận. Đặc điểm kỹ thuật của 
IPv6 di động cung cấp một số đặc tính an toàn chính, đỏ là:

- Bảo vệ cập nhật liên kết tới các tác nhân chủ.
- Bảo vệ cập nhật liên kết tới các CH.
- Bảo vệ chống lại sự tấn công thông qua phần địa chi nhà đích.
- Bảo vệ các đường hầm giữa node di động và tác nhân chủ.
- Chống lại các yếu điểm của Routing Header.
- Chống lại các tấn công từ chổi dịch vụ.
Các node di động tới tác nhân chủ được coi là đổi tượng dễ bị tấn 

công trên mạng. Vì vậy chúng cần có liết kết an an toàn đủ mạnh để đảm 
bảo bảo mật các bản tin trao đổi được chứng thực. Giao thức IPsec ESP 
(Encapsulating Security Payload - An toàn tải tin đóng gói) được sử dụng 
bào vệ các bản tin.

Bảo vệ đường hầm giữa nút di động và tác nhân chủ bằng cách sừ 
dụng địa chỉ nguồn hợp lệ và mã hóa. IPsec ESP được sử dụng có thể 
bảo vệ độ tin cậy và tính toàn vẹn của lưu lượng, chống lại các tấn công 
trên đường truyền.

Công nghệ IP di động là một kỹ thuật cho phép một node mạng 
MN (Mobile Node) di chuyển từ mạng thường trú tới những mạng khác, 
dù ở trong cùng miền quản lý hoặc đến các miền quản lý khác. Khả năng 
di động giữa các miền cần phải có các dịch vụ chứng thực, xác định tính 
hợp lệ và tính cước (AAA). Một tác nhân mạng đang ờ một miền tạm trú 
sẽ được thuê bao di động sử dụng để truy nhập vào nguồn tài nguyên, có 
thể yêu cầu mạng khách uỷ quyền sẽ được nhậri thực trước khi truy nhập



những tài nguyên được phép. Trontí lưưng lai, hy vọng rằng công nghệ 
IP di động sẽ sớm ứng dụng trong mạng di động 4G, mạng sẽ có nhiều 
tiện lợi, tương thích tổt với các mạng hiện có, đảm bảo chất lượng dịch 
vụ, tính xác thực và bảo mật cao trong việc trao đổi thông tin.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Hãy chọn câu đúng nhất về DSL:
A. Công nghệ DSL cho phép tận dụng miền tần số cao truyền tín hiệu 

tốc độ cao trên đôi dây cáp đồng thông thường
B. Công nghệ DSL biến đổi tín hiệu của người sử dụng thành các tín 

hiệu phù hợp với đường truyền
c. Kỹ thuật DSL cho phép truyền chế độ song công đối xứng và bất 

đổi xứng.
2. Họ công nghệ DSL gồm:

IDSL 
B. HDSL 
c. VDSL
D. ADSL
E. Router.

3. Các phương pháp mã hóa đường truyền:
A. Phương pháp điều chế biên độ và pha triệt sóng mang CAP
B. Phương pháp đa âm tần rời rạc DMT 
c. Cả hai phương pháp.

4. Nhiễu trong kỹ thuật DSL;
A. Nhiễu xuyên âm đầu gần NEXT (Near - end Crosstalk)
B. Nhiễu xuyên âtn đầu xa FEXT (Far - end - Crosstalk) 
c . Cả hai phương pháp.

5. Các phương pháp chống nhiễu trong kỹ thuật DSL;
A. Chống xuyên nhiễu
B. Phương pháp triệt tiếng vọng (EC) 
c. Cả hai phương pháp.

6. Các mô hình kết nối ADSL:
A. Mô hình PPPoA (Point to Point over ATM)
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B. Mô hình PPPoE (Point to Point over Ethernet) RFC 2516 
c . Mô hình IP over ATM (RFC 1483R)
D. Mô hình Ethernet over ATM (RFC 1483B).

7. Công nghệ truyền thoại qua mạng chuyền mạch gói:
A. Tại phía phát, tín hiệu thoại được mã hóa bàng các bộ CODEC 

(Coder-Decoder). Bộ xử lý tín hiệu số DSP sẽ nén các gói dữ liệu. 
VAD (Voice Activity Detection) loại bỏ các khoảng lặng

B. Tại bên thu, ngược lại, DSP sẽ giải nén các gói tin, CODEC giải 
mã các gói tin thành tín hiệu âm thanh tương tự. Các khoảng lặng 
được tái tạo để phát thông tin thoại cho người nghe

c . Cả hai phương pháp.

8. Các ưu điểm của truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói:
A. Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng mạng và chi phí sử dụng dịch vụ
B. Sử dụng hiệu quả băng thông với chất lượng dịch vụ QoS chấp 

nhận được
c . Kết hợp các dịch vụ thoại, số liệu, video trên một mạng duy nhất.

9. Các vấn đề về chất lượng dịch vụ QoS:
A. Trễ (Delay)
B. Trượt (Jitter)
c . Mất gói (Packet loss).

10. Cảc mô hình truyền ứioại qua mạng chuyển mạch gói:
A. VoFR (Voice over Frame Relay)
B. VoATM (Voice over ATM)
c . VoIP (Voice over Internet Protocol).

11. Cấu tìiic mạng MPLS gồm:
A. Bộ định tuyến biên LER gọi là bộ định tuyến PE
B. Bộ định tuyến lõi LSR được gọi là bộ định tuyển p 
c . Cả hai phưcmg pháp.

12. ưu điểm của công nghệ MPLS:
A. Công nghệ MPLS đom giản, có thể giải quyết các vấn đề phức tạp 

và khả năng mở rộng mạng

354 Giào trình Mạng mày tinh



B. Có thể thay thế công nghệ Frame Relay, ATM
c. MPLS hội tụ những ưu điểm của cơ chế định tuyến IP và cơ chế 

hoán đôi nhãn của ATM
D. Giám thiếu thời gian xừ lý gói tin, không thay đổi các giao thức 

định tuyến IP
E. Nhăn MPLS đơn giàn, kích thước nhỏ và linh hoạt. Có thể xếp nổi 

tiếp nhãn thành chồng nhìn. Rất tiện lợi cho việc đánh địa chi và 
truy tìm.

13. Hạn chế cùa MPLS:
A. MPLS không cung cấp dịch vụ đầu cuối (End-Point)
B. MPLS bị lỗi đường truyền cao hom các công nghệ khác, giảm đi độ 

tin cậy
c . Cả 2 khẳng định.

14. Các đặc trưng cơ bản của công nghệ chuyển mạch mềm như sau:
A. Dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, thiết kế theo mô hình xử lý 

phân tán
B. Giao diện mở API
c . Phần mềm không phụ thuộc vào phần cứng chuyển mạch
D. Có khả năng lập trình được độc lập.
E. Tích hợp và liên kết các giao thức khác nhau ưong mạng NGN và 

giữa NGN với mạng truyền thống (PSTN, ATM&IP...).
15. API trong chuyển mạch mềm gồm:

A. API liên kết các nguồn tài nguyên mạng
B. API liên kết các module có năng lực xử lý trong mạng
c . API liên kết NGN với môi trường ngoài.

16. Công nghệ chuyển mạch mềm cỏ nhừng ưu điểm:
A. Giải pháp phần mềm chung trên nhiều loại mạng khác nhau.
B. Đơn giản cấu trúc hệ thống và linh hoạt khi thay đổi tính năng, cấu 

hình, mờ rộng phát triển
c . Tích hợp và phát tìiển các phần mềm thông minh, khai thác tiềm 

năng của mạng trong tương lai
D. Dề dàng tích hợp dịch vụ mới từ nhà cung cấp thứ ba đồng thời cho 

phép người sừ dụng có thể tự phát triển ứng dụng và dịch vụ.
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17. Hây so khớp thông tin 2 phần dưới đây với nhau:
Phần 1 Phần 2

1. Truyền thoại qua mạng chuyển mạch gỏi, A. là một kênh 64kbiưs, 
sử dụng hiệu quà băng thông...

2. Trong mạng chuyển mạch kênh, băng B. để truyền các loại lưu lượng khác
thông cho một cuộc đàm thoại... nhau.

3. Mạng chuyển mạch gói cho phép sử dụng c. truyền thông tin nên gây ưề tại các
hạ tầng mạng gói đa dịch vụ duy nhất... nút chuyển mạch.

4. Mạng chuyển mạch gói sử dụng cơ chế lưu D. với chất luợng dịch vụ QoS chấp
và chuyển tiếp (Store-and-Forward) để... nhận được.

a) 1-D; 2- A; 3- B; 4-C.
b) 1-C;2- A; 3- B; 4- D.
c) 1-D; 2- B;3-A; 4- c.
d) 1-C;2- B; 3-A; 4- D.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Trình bày tổng quan về IDSL (ISDN DSL).
2. Trình bày tổng quan về HDSL (High Data Rate DSL).
3. Trình bày tổng quan về VDSL (Very High Data Rate DSL).
4. Trình bày tổng quan về ADSL (Asymmett-ic Digital Subscriber Line).
5. Trình bày tổng quan về ADSL2 và ADSL2.
6. Trình bày các vấn đề cơ bản công nghệ DSL trên mạng cáp đồng.
7. Trình bày các phương pháp mã hóa đường truyền.
8. Trình bày kỹ thuật phát hiện lỗi và sửa lỗi.
9. Trình bày nhiễu xuyên âm đầu xa FEXT.
10. Trình bày nhiễu xuyên âm đầu gần.
11. Trình bày chống xuyên nhiễu.
12. Trình bày phương pháp triệt tiếng vọng (EC).
13. Trình bày mô hình PPPoA (Point to Point over ATM).
14. Trình bày mô hình PPPoE (Point to Point over Ethernet) RFC 2516.
15. Trình bày mô hình IP over ATM (RFC 1483R).
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16. Trình bày mô hình Ethernet over ATM (RFC 1483B).
17. Trình bày truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói VoPN (Voice over 

Packet Netvvork).
18. Trình bày mô hình truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói.
19. Trình bày ưu điểm cùa truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói.
20. Trình bày các vấn đề về chất lượng dịch vụ QoS: trễ (Delay), trượt 

(Jitter) và mất gói (Packet loss).
21. Trinh bày VoFR (Voice over Frame Relay).
22. Trình bày VoATM (Voice over ATM).
23. Trình bày VoIP (Voice over Internet Protocol).
24. Trình bày các thành phần chủ yếu của VoIP: Internet Protocol IP; các 

chuẩn nén tín hiệu thoại.
25. Trình bày H.320, H.324 và POTS ( Plain Old Telephone Service).
26. Trình bày vai trò, chức năng và các thành phần giao thức H.323.
27. Trình bày giao thức khởi tạo phiên (SIP).
28. Trình bày giao thức truyền tải thời gian thực (Real-time Transport 

Protocol - RTP).
29. Trình bày giao thức điều khiển tniyền tài thời gian thực (Real-time 

Transport Control Protocol - RTCP).
30. Trình bày giao thức dành trước tài nguyên (Resource Reservation 

Protocol - RSVP).

31. Trình bày giao thức điều khiển cổng truyền thông (MGCP - Media 
Gateway Controỉ Protocol).

32. Trình bày giao thức Megaco/H.248.
33. Trình bày kiến trúc và nguyên tắc hoạt động MPLS.
34. Trình bày cấu trúc mạng MPLS.
35. Trình bày nguyên tắc chuyển mạch nhân MPLS.
36. Trình bày cơ chế phân phối nhãn. Cơ chế xử lý nhãn và chuyển gỏi tin.
37. Trình bày cơ chế điều khiển lưu lượng và chất lượng dịch vụ trong 

MPLS.
38. Trình bày đánh giá công nghệ chuyền mạch nhãn đa giao thức MPLS.
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39. Trình bày so sánh MPLS với ATM. So sánh MPLS so với IP.
40. Trình bày hạn chế của MPLS.
41. Trình bày cấu trúc và nguyên tắc chuyển mạch mềm.
42. Trình bày MEGACO/H.248/MGCP.
43. Trình bày RTP/RTCP/RTSP: Real Time Protocol/Real Time Control 

Protocol-Real Time Streaming Protocol.
44. Trình bày SCTP (Stream Control Transport Protocol) hay SIGTRAN 

(Signalling Transport).
45. Trình bày S1P/H.323.
46. Trình bày giao diện ứng dụng API trong chuyển mạch mềm.
47. Trình bày các phương thức chia sẻ dữ liệu qua API.
48. Trình bày phân lớp các API trong chuyển mạch mềm.
49. Trình bày kế hoạch đánh số trong chuyển mạch mềm.
50. Trình bày đánh giá công nghệ chuyển mạch mềm.
51. Trình bày so sánh công nghệ chuyển mạch mềm và chuyển mạch kênh.
52. Trình bày công nghệ chuyển mạch mềm có những ưu điểm nổi bật so 

với các công nghệ truyền thông khác.
53. Trinh bày mạng hội tụ và mạng thế hệ sau (NGN).
54. Trình bày các nguyên tắc xây dựng mạng thế hệ sau (NGN).
55. Trình bày NGN hội tụ những ưu điểm của công nghệ chuyển mạch 

kênh và chuyển mạch gói.
56. Trình bày mô hình phân lớp và chức năng các lớp NGN.
57. Trình bày vai trò và chức năng Lớp truy nhập.
58. Trình bày vai trò và chức năng Lớp giao vận.
59. Trình bày vai trò và chức năng Lớp ứng dụng/dịch vụ.
60. Trình bày vai trò và chức năng Lớp quản lý.
61. Trình bày dịch vụ thẻ trả trước 1719, dịch vụ gọi miền cước 1800 

(Preephone), các dịch vụ đa phương tiện MMA, các dịch vụ thông 
minh, dịch vụ Web trên NGN, dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao, 
dịch vụ mạng riêng ảo VPN.

62. Trình bày NGN trong mạng viễn thông Việt Nam.
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Chươngfỵ QUẢN LÝ MẠNG

Chưong này sẽ trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý mạng an 
toàn mạng bao gồm các quản lý quản lý sự cố. quản lý cấu hình, quản lý 
hiệu năng cùa mạng. Đặc biệt nghiên cứu các phương an toàn và bảo mật 
thông tin trên mạng. Nghiên cứu mạng riêng ào và vấn đề bảo mật ữong 
mạng riêng ảo, giao ứiúc đặc trưng IPsec... bao gồm các phần sau:

• Tổng quan về quản lý mạng
• Vấn đề bảo mật và an toàn mạng
• Biện pháp đảm bảo an ninh mạng
• Mạng riêng ảo VPN và cơ chế bảo mật.

7.1 QUẢN LÝ MẠNG VÀ CÁC CHỨC NĂNG

7.1.1 Giới thiệu
Mạng máy tính phát triển nhanh, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ 

đa dạng và phong phú cho người sử dụng. Việc quản lý mạng được nâng 
lên vị Irí quan trọng, nhàm đảm bảo sự hoạt động cùa mạng an toàn và 
thông suốt. Quàn lý mạng là thực hiện sự giám sát, điều khiển, bảo 
dưỡng và quản lý... đàm bào cho người sử dụng các dịch vụ mạng được 
an toàn, độ tin cậy cao, hệ Ihống lìoạl động ồn định, bảo đảm vận hành, 
khai thác bình thường có hiệu suất cao. Người quản trị mạng cần phải 
nắm đầy đủ các thông tin về cấu hình, kiến trúc, số liệu thống kê về các 
hoạt động của mạng. Nhất là những số liệu theo dõi các sự cố đã xảy ra.

Hệ thống quản lý mạng bao gồm một hệ quản lý (Manager), một hệ 
thống bị quản lý (Managed System), một cơ sở dữ liệu chứa thông tin về 
quản lý và các giao thức quản lý mạng. Hệ quản lý mạng cung cấp giao 
diện giữa người quản trị mạng với các thiết bị mạng. Có thể thực hiện 
việc giám sát, đo lường về lưu lượng mạng trên một phần của mạng, 
hoặc ghi chép tốc độ truyền, thống kê tinh trạng hoạt động của mạng... 
Các thao tác quản lý mạng như thiết lập các tham số cẩu hình các thiết bị, 
theo dõi. giám sát các hoạt động các thiết bị ờ xa...



Cơ SỞ dữ liệu quản lý chứa các thông tin quản lý mạng được gọi là 
cơ sở thông tin quàn lý MIB (Management Iníormation Base). cấu trúc 
logic của MIB được tổ chức theo cẩu trúc cây, bao gồm thông tin về các 
đối tượng quản lý trong mạng.

Các giao thức quản lý cung cấp các phương thức liên lạc quản lý 
giữa người quản lý, đối tượng quàn lý và các tiến trình quản lý. Các giao 
thức quản lý chính là các tiến ữình truyền thông xác định cấu trúc các thủ 
tục, các đơn vị dữ ỉiệu quàn lý như Command, Response và Notification.

Hệ thống quản lý mạng giúp cho các thiết bị và các ứng dụng mạng 
trong công tác quy hoạch, giám sát, điều khiển và quàn lý mạng. Đồng 
thời thực hiện việc theo dõi, ghi chép, tồng hợp, phân tích và đánh giả 
tình trạng các hiện tượng bất thưòmg của mạng, giúp cho người quản trị 
mạng có thể kịp thời xử lý.

Quản lý mạng có những chức năng chủ yếu sau.

7.1.2 Quản lý cẩu hình
Quản lý cấu hình (Confíguration Management) là phản ánh trên 

mạng cần có hoặc thực tế có bao nhiêu thiết bị, chức năng và quan hệ kết 
nối cùa từng thiết bị, các tham số công tác... Quản lý cấu hình của mạng 
cũng phản ánh quy mô, trạng thái vận hành của mạng. Quản lý cấu hình 
thu thập thông tin về hệ ứiống, cảnh báo các thay đổi của hệ thống và 
thay đổi về cấu hình hệ ứìống.

7.1.3 Quản lý sự cố
Quản lý sự cố (Fault Management) là phát hiện sự cố, cô lập và xừ 

lý, khắc phục sự cố. Thực hiện việc đo kiểm sự cổ thiết bị trong chức 
năng quản lý và đo kiểm. Khôi phục thiết bị có sự cố hoặc chức năng 
quản lý mạng liên quan đến các biện pháp loại bò sự cổ. Mục đích nhằm 
đảm bảo cho các hoạt động của mạng tin cậy và an toàn.

7.1.4 Quản lý hiệu năng
Quàn iý hiệu năng (Performance Management) bao gồm việc thu 

thập thông tin liên quan đến hiệu năng của mạng, trang thiết bị được 
quản lý. Thu thập thông tin thống kê và trên các sổ liệu quá khứ để đánh 
giá hiệu năng của hệ thống dưới những điều kiện thực tế và các giả định 
khác nhau. Phân tích và thống kê sổ liệu để xây dựng các điểm quan sát 
trắc địa, xây dựng mô hình phân tích hiệu năng, dự báo xu hướng lâu dài
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cùa hiệu năng hệ thống. Căn cứ vào kết quà phân tích và dự bảo để điều 
chinh cấu trúc (topology) và các tham số của mạng. Quản lý hiệu năng 
nhằm đảm bảo khả năng cung cấp thôna tin tin cậy khi sử dụng các tài 
nguvên mạng ít nhất và có thời ẹian trễ nhò nhất làm cho khả năng sử 
đụng tài nguyên mạng đạt tối ưu. Các tham sổ và quản lý hiệu năng đề 
cập đến thưòmg bao gồm phụ tải, độ lưu thoát của mạng, thời gian đáp 
ứng của mạng. Quá trình quàn lý hiệu năng thông thường bao gồm giám 
sát, điều khiển hiệu nâng và phân tích hiệu năng.

Mục tiêu của quản lý hiệu năng là luôn luôn đáp ứng các nhu cầu 
của người sừ dụng đầu cuối của mạng. Quản lý hiệu năng và quản lý sự 
cố có quan hệ chặt chẽ với nhau, vì cần phải loại bò hoặc ít nhất phải 
giảm thiểu các sự cổ trên mạng đề có được hiệu năng tối ưu.

7.1.5 Quản lý an toàn mạng
Vấn đề mà quản lý an toàn mạng (Security Management) đề cập 

đến bao gồm các công tác an toàn để đảm bảo độ tin cậy của mạng vận 
hành và hồ trợ thuê bao mạng cũng như đổi tượng quản lý mạng. Quản lý 
aii toàn mạng chính là bảo vệ hệ thống, ngăn chặn các hoạt động trải phép 
phá hoại, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của hệ ửiống. Bảo mật thông 
tin trong các kho dừ liệu cũng như thông tin đang lưu chuyển ưên mạng.

7.1.6 Quản lý cước (Accounting Management)
Đối với các mạng công cộng, thuê bao trả cước cho dịch vụ sử 

dụng mạng, hệ thống quản lý mạng phài ghi chép, tính toán cước đổi với 
việc sử dụng các tài nguyên mạng cùa Ihuê bao, sau đó thông qua một 
phương thức để thanh toán cước với khách hàng. Tính cước sử dụng tài 
nguyên mạng, hạch toán sừ dụng, hạn chế sử dụng, thông tin và bảo 
dường cơ sở dừ liệu tính cước cũng là một trong những nội dung của 
công tác quản lý cước. Quá trình quàn lý cước chủ yếu là hoàn thành việc 
thu thập. lưu trừ, xử lý và thực hiện việc kết xuất các ữáo cáo chứa các 
thông tin liên quan đến cước, bao gồm thuê bao sử dụng tài nguyên 
mạng... Chức năng quản lý tính cước cung cấp những căn cứ cho việc thu 
cước thuê bao.

Quản lý cước thực hiện việc kiểm soát và đánh giá việc sừ dụng tài 
nguyên trong mạng cùa thuê bao. Ví dụ như việc sử dụng băng thông, chi 
phí truy xuất dừ liệu, lưu trừ dừ liệu cho dịch vụ thư điện tử... Chức năng
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quản lý cước cũng có tác dụng hồ trợ quyết định bổ sung hoặc sắp xếp lại 
tài nguyên.

7.1.7 Quản lý mạng trong môi trường phân tán
Trong môi trường tính toán phân tán cung cấp các công nghệ được 

thiết kế để dễ dàng phát triển, dề dàng sử dụng các hệ quản lý phần mềm 
trong các môi trường không thuần nhất. Môi trường quản lý phân tán có 
chức năng quản lý mạng và các hệ thống có nhiều nguồn gốc sản xuẩt 
khác nhau. Các mạng không thuần nhất là các mạng bao gồm máy tính, 
máy trạm... có ứ\ể chạy trên các hệ điều hành khác nhau, thực hiện các 
ứng dụng khác nhau.

Kiến trúc tổng quát của môi trường phân tản hướng đến các yèu 
cầu của các hệ thống phân tán thông qua các giao ứiức và dịch vụ sau:

- Giao diện người sừ dụng quản lý và giao ứiức quản lý: cung cấp 
các khối chức năng cho phép tìTiy nhập vào các hệ tíiống không thuần 
nhất khác.

- Các dịch vụ phân tán: bao gồm quản lý cấp phép (License), quản 
lý phần mềm, quản lý tin và quản lý các sự kiện.

- Các dịch vụ quản lý: cho phép điều chinh, sửa đổi, bổ sung mô 
hình quản lý theo yêu cầu khách hàng.

- Các dịch vụ đối tượng cung cấp các chức năng dành cho các đối 
tượng quản lý.

- Các công cụ phát ưiển sử dụng để đơn giản hoả việc phát triển các 
ứng dụng.

7.2 CÁC GIAO THỨC QUẢN LÝ MẠNG

7.2.1 Kiến trúc quản lý mạng của OSI
Quy phạm quản lý mạng của OSI do tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc 

tế OSI ban hành năm 1988. Tiêu chuẩn quản lý mạng OSI có tầm quan 
trọng, lần đầu tiên nó thực hiện trao đổi thông tin quàn lý trên cơ sờ giao 
thức không chuyên dụng để quản lý nhiều sản phẩm khác nhau của các nhà 
sàn xuất khác nhau, thực hiện việc trao đổi thông tin một cách trong suốt.

Mô hình quản lý OSI thể hiện mối quan hệ giữa các tiến trình ứng 
dụng quản lý hệ thống với cơ sờ thông tin quản lý MIB và 7 tầng cùa hệ 
thống quản lý mạng. Nó định nghĩa các giao diện quản lý hệ thốne và
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quản lý các tầng hệ thống. Mồi một tầng cùa mô hình OSI có các chức 
năng quản lý tầng được thực hiện bởi các thực thể quản lý tầng tương 
ứng. Mô hình cũng đặc tả một giao thức truyền thông giữa quản lý và 
tiến trình quản lý. Môi trường quản lý OSI bao gồm 5 lĩnh vực quản lý 
mạng, được gọi là các lĩnh vực chức năng quản lý riêng. Đó là các chức 
năng quản lý sự cổ, quản lý cước, quàn lý cấu hình, quản lý hiệu năng và 
quàn lý an toàn.

7.2.2 Giao thức quản lý mạng SNMP
Mô hình quản lý mạng cùa OSI là khung chuẩn có tính lý thuyết và 

dành cho việc cài đặt cụ thể cho việc quản lý mạng của các hãng. Mạng 
Internet là liên mạng toàn cầu. Việc quản lý mạng Internet được phát triển 
theo yêu cầu khai thác thực tế.

Giao thức quản lý mạng đcm giản SNMP (Simple Network 
Management Protocol) là một giao thức ứng dụng, dùng để trao đổi 
thông tin quản lý giữa các thiết bị mạng. Là một giao thức trong bộ giao 
thức TCP/IP. Giao thức quàn lý mạng đơn giản SNMP giúp cho người 
quản trị có thể quản lý mạng và phát hiện, xử lý các vấn đề cùa mạng và 
quy hoạch phát triển mạng.

Giao thức SNMP được thiết kế dựa trên mô hình Manager/Agent. 
Nó được gọi là giao thức đcm gián vì Agent đòi hòi phần mềm tối thiểu, 
ílầu hết các chức năng xử lý và lưu trữ dừ liệu đều ờ trong hệ quàn trị, 
trong khi chỉ có một tập con cùa các chức năng của nỏ được cài đặt trên 
hệ bị quản lý.

SNMP bao gồm một số hạn chế các lệnh Command/Response. 
Mạng quản lý SNMP bao gồm các phần từ chính là các thiết bị quản lý, 
Agent và hệ thống quản lý mạng (NMS - Network Management System).

- Thiết bị bị quản lý là các node mạng gồm một đại lý (Agent) 
SNMP. Thiết bị bị quản lý thu thập và lưu trừ thông tin liên quan, biến 
đổi để những thông tin này có thể sừ dụng cho giao thức SNMP. Thiết bị 
bị quản lý là thành phần quan trọng của hệ thống mạng, bao gồm các 
thiết bị định tuyến, thiết bị chuvền mạch, truyén dẫn, máy chù hay các 
máy trạm...

- Toán từ (Agenl) là mô-đun phần m ềm  quản lý mạng, nó nằm 
trong thiết bị bị quản lý, nó hiều biết các thông tin về quản lý nội vùng và 
biển đồi các thòng tin này thành các hình thức SNMP MIB. Việc cài đặt 
các SNMP Agent Irong các thiết bị mạng trở nên phô biển. Các loại thiết
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bị thường được cài đặt Agent đó là các loại Ihiết bị kết nổi liên mạng, các 
máy chù mạng, các hệ điều hành, các card mạng giao tiếp, các thiết bị 
kiểm thừ... Mồi loại thiết bị trên có vai trò quan trọng trong chiến lược 
quản lý mạng tổng thể. Vì vậy người quản trị mạng cần phải xem xét 
nghiêm túc việc sử dụng các thiết bị mạng có các cài đặt Agent trên nó. 
Chất lượng cài đặt các SNMP Agent trên các thiết bị bị quản lý không 
giống nhau và cùng không phải tất cả các Agent đều có thể giao tác được 
với nhau.

- Hệ thống quản lý mạng NMS đo kiểm và điều khiển thiết bị bị 
quản lý, nó cung cấp hầu hết các tiến trình và tài nguyên bên trong theo 
yêu cầu quản lý mạng. NMS chì tồn tại trong hệ quản lý mạng.

7.2.3 Các lệnh cơ bản của SNMP
- SNMP có các lệnh cơ bản: Read, Write, Trap và Traversal.
- NMS sử dụng lệnh Read để đo kiểm thiết bị bị quản lý. Nỏ kiểm 

tra các ứiam sổ do thiết bị bị quản lý bảo dưỡng.
- NMS sừ dụng lệnh Write để điều tóiển thiết bị bị quản lý. Nó 

thay đổi giá trị các tham số lưu trữ trong thiết bị bị quản lý.
- Khi thiết bị bị quản lý phát sinh một trường hợp bất thường nào 

đó, SNMP Agent dùng lệnh Trap để báo cho NMS một cách đồng bộ.
- Sử dụng lệnh Traversal để kiểm ứa liên tục điểm bất kỳ ữên cây MIB.

7.3 C ơ  SỞ THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ (SNMP MIB)

7.3.1 Giới thiệu
Cơ sở thông tin về quản ỉý (SNMP MIB - SNMP Management 

Iníormation Base) là một tập các thông tin được tổ chức, phân lớp theo 
cấu trúc hình cây, được sử dụng giao thức quản lý mạng SNMP giao diện 
vào MIB. MIB bao gồm các đối tượng bị quản lý là đặc trưng đặc biệt 
của thiết bị bị quản lý. Nhận dạng một đối tượng quản lý trong cấu trúc 
phân lớp MIB có thể đánh dấu duy nhất một đối tượng bị quản lý. cẩu 
trúc phân lớp MIB có thể mô tả thành một cây, gốc của nó không có tên, 
các lớp do các tổ chức khác nhau phân phối.

SNMP MIB được hiểu là bộ sưu tập về các đổi tượng được SNMP 
quản lý, được định nghĩa trong MIB. Các đối tượng được nhóm thành 10 
loại tương ứng với 10 node dưới MIB-2 (tương ứng với SNMP-2). Mười
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loại được nhằm vào việc cung cấp một văn bản là cái mà trạm quản lý có 
Ihé hiểu. Các loại và đổi tượng mới sẽ được bồ sung trong tưcmg lai và 
ncười cung cấp có thể tự do định nghĩa các đối tượng bổ sung trong sản 
phẩm cùa họ.

7.3.2 Chức năng các nhóm quản lý SNMP MIB
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Nhóm Đổi tvọrng Miêu tả

Hệ thống 7 Tên, vị trí và mô tả thiết kế

Giao diện 23 Giao diện mạng và lưu lượng đo được

A T 9 Dịch địa chì (Deprecated)

IP 42 Thống kê gói IP

ICM P 28 Thống kê về các bản tin ICMP đã nhận

TCP 19 Giải thuật tham số và thống kê TCP

UDP 6 Thống kê lưu lượng UDP

EGP 20 Thống kê lưu lượng giao thức cổng bên ngoài

Truyền dẫn 0 Dành trước MIP riêng truyền thông

SNM P 29 Thống kê lưu lượng SNMP.

- Nhóm hệ thống: cho phép người quản trị mạng thấy được thiết bị 
nào được gọi, ai tạo ra nó, gồm những phần mềm và phần cứng nào, vị trí 
ở đâu và được giả định làm gì. Thời gian, họ tên và địa chi của người sừ 
dụng cuối cùng. Một công ty có thể hợp đồng quản lý hệ thống với một 
công ty khác cách xa, có thể dễ dàng quản lý cấu hình.

- Nhóm các giao diện xử lý các bộ kết nối mạng. Theo dõi số gói tin 
và dung lượng thông tin gửi đi và nhận được từ mạng qua các thiết bị này. 
Theo dõi sổ gói tin bị huỷ, sổ thông tin quảng bá và kích thước hàng đợi.

- Nhóm AT hiện diện trong MIB-1 (SNMPvl) và cung cấp thông 
tin về ánh xạ địa chi từ địa chi logic sang địa chỉ vật lý. Thông tin này 
được chuyển đến giao thức chỉ định MIB trong SNMPv2.

- Nhóm IP giải quyết giao thông IP vào/ra qua node mạng. Nó đặc 
biệt phong phú về các bộ đếm theo dõi sổ gói tin bị hỏng. Các thống kê 
về phân mảnh và hợp nhất gói tia, tất cả các thông tin này có ý nghĩa 
quan ưọng trong việc quản lý các bộ định tuyến.

- Nhóm ICMP nói về các thông điệp mang nội dung về hoạt động 
giao thức IP. Căn bản sử dụng một bộ đếm cho từng thông điệp ICMP 
ghi lại có bao nhiêu kiểu này được thấy.



- Nhóm TCP quản lý về số lần kết nối được mờ hiện hành và thành 
công, các doạn dừ liệu (Scement) đã truyền/nhận và các thống kê về lỗi 
khi bắt tay kết nối và truyền dẫn...

- Nhóm UDP chứa các thông tin về số Datagram UDP đã truyền/ 
nhận và bao nhiêu Datagram không được đến đích do lạc cổng hay lý 
do khác.

- Nhóm EGP được sử dụng cho các bộ định tuyến hỗ trợ giao thức 
cổng ngoài. Nó theo dõi có bao nhiêu gói tin thuộc loại nào đã ra/vào và 
đến đâu chính xác, và bị huỷ...

- Nhóm chuyển tải bao gồm các thông tin về các MIB vật liệu đặc 
biệt. Ví dụ các thống kê chuyên biệt về Ethernet được lưu trữ tại đây.

- Nhóm cuối cùng dành cho sưu tập các thống kê về thao tác cơ bản 
của bản thân SNMP. Có bao nhiêu thông điệp đã truyền, các thông điệp 
thuộc loại này.

7.4 GIÁM SÁT TỪ XA RMON

7.4.1 Giới thiệu

Giám sát từ xa là phưomg thức giám sát tiêu chuẩn. Nó cho phép tất 
cả các bộ phận giám sát mạng và hệ ứiống các trạm điều khiển trao đổi 
với nhau về thông tin giám sát mạng. RMON (Remote MONitoring) 
chọn trạm điều khiển phù hợp với yêu cầu đặc biệt của mạng cho người 
quản lý và tạo điều kiện cho bộ phận giám sát đo thử mạng tự do hon.

Phương thức RMON định nghĩa lượng thống kê và hàm số giữa 
người quản lý trạm điều khiển sự cổ RMON với bộ đo thử mạng nếu như 
RMON cung cấp cho người quản lý khả năng chẩn đoán lỗi phức tạp của 
mạng, khả năng điều chỉnh kế hoạch và hiệu năng của mạng.

7.4.2 Nhóm điều khiển giám sát từ xa
RMON chia thành 9 nhóm thông tin quản lý. Các nhóm sử dụng 

các thông tin khác nhau để thoả mãn nhu cầu của giám sát mạng. Mỗi 
nhóm đều là hạng mục tuỳ chọn, cho nên thiết bị không cần phải hỗ trợ 
tất cả các nhóm trong cơ sở dữ liệu MIB. Có một số nhóm RMON khác 
hỗ trợ thực hiện chức năng của nó.
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Bảng 7. ỉ: Các nhóm thông tin quản lý của RMON

Nhóm Chừc năng Yếu tố

Số lượng 
thống kè

Bao gồm sổ lượng thống kê mà 
bộ đo thử đo từng giao diện 
giám sát của thiết bị đo

Mất gói dữ liệu, phát gối dữ liệu, 
phát byte, gỏi số liệu quảng bá

Lịch sử Mâu tính nâng đắng kỷ mạng 
theo chu kỳ để lưu trữ thu nhận

Bao gồm bảng cảnh báo và thực 
hiện nhóm sự kiện cần thiết, như 
loại hình cảnh báo, khoảng cách, 
giới hạn trên, giới hạn dưới của trị 
số giới hạn

Cảnh báo Định kỳ lựa chọn mẫu thống kê 
từ các tham số của bộ đo thử, 
đồng thời so sánh với trị số giới 
hạn đâ đặt ờ phần trước. Nếu 
trị số các tham sổ giám sát vượt 
quá trị số giới hạn thì sinh ra sự 
kiện

Bao gồm bảng cành báo và thực 
hiện nhóm sự kiện cần thiết như 
loại cảnh báo, khoảng cách giới 
hạn trẽn, giới hạn dưới của trị sổ 
giới hạn

Máy chủ Bao gồm các trị thống kê liên 
quan đến từng máy chủ phát 
hiện trên mạng

Địa chỉ máy chủ. gói dữ liệu, byte 
tiếp nhận, byte truyền dẫn, taiyền 
quảng bá. truyền đo kiểm chương 
trinh và gối dữ liệu lỗi

Máy chủ 
TopN

Bảng chuẩn bị mố tả máy chủ, 
cân cứ giá trị thống kê sắp xếp 
bảng thứ tự Giá trị thống kê 
dùng trước bao gồm trỉ số 
thống kê cơ bản trong một 
khoảng cách đo trạm quản lý 
chì ^nh. Những trị số thống kê 
này là dựa vào tốc độ

Trị số thống kê máy chù, bắt đầu 
và két thúc chu kỳ, trị số tốc độ cơ 
bản. thời gian hoạt động liên tục

Bảng giá 
trị thực

Lưu trữ giá trị thống ké đối thoại 
giữa 2 I^a chỉ. Khi thiết bị đo 
kiẻm tới một cuộc đối thoại mới, 
sê  sản sinh một mục ghi mới 
trong bảng

Từng cặp (Tia chỉ nguồn và <ĩ|a chì 
đích, gói dữ liệu, byte và lỗi của 
từng cặp <T|a chỉ

Bộ lọc Làm cho gói dữ liệu phù hợp 
với hinh thức của gói đâ được 
loc. Những luồng số liệu của 
loại gói số liệu này có thể sinh 
ra sự kiện do bị bắt giữ

Byte đả qua bộ lọc

Bẳt giữ 
được gói 
dữ liệu

Bắt giữ gỏi dữ liệu sau khi đi 
qua một kênh thông tin

Lượng nhơ chậm nhièu hay it, 
trạng thái hoàn chỉnh, số lượng gói 
tin bị bắt giữ.

Sự kiộn Kiểm soát sự sản sinh ra sự 
kiện của thiết bị đó và thông 
báo chúng

Loại sự kiện, mỏ tả, thời gian 
truyền cuối cùng của sự kiện



7.5 TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN MẠNG

7.5.ỉ An toàn mạng là gì?
Một trong những mục tiêu kết nổi máy tính thành mạng là chia sẻ 

tài nguyên chung, về nguyên tắc, người sử dụng có thể truy xuất và khai 
thác sử dụng các tài nguyên của mạng mà không phụ thuộc vào vị trí địa 
lý của nỏ. Do đặc điểm nhiều người sử dụng lại phân tán về mặt vật lý 
nên việc bảo vệ các tài nguyên thông tin được cất giữ trong các cơ sở dữ 
liệu, thông tin lưu chuyển trên mạng, là việc làm cần thiết và cấp bách, 
trờ nên có tầm quan trọng thời sự. Một hệ thống còn có giá trị hay không 
nếu nó không được bảo vệ để chống lại mọi hình thức tấn công và xâm 
nhập từ bên ngoài và bên trong hệ thống. An toàn và bảo mật thông tin 
trở thành một mục tiêu phải đạt được trong quá trình thiết kế hệ thống. 
Với những hệ thống quan trọng, an toàn và bảo mật thông tin thực sự 
phải được đặt lên hàng đầu với chi phí có thể chiếm cao trong chi phí 
tổng thể.

An toàn mạng có thể hiểu là cách bào vệ nhàm đảm bảo an toàn 
cho tất cả các thành phần của mạng bao gồm dữ liệu, thiết bị, cơ sở hạ 
tầng mạng và đảm bảo mọi tài nguyên mạng được sử dụng tưcmg ứng với 
một chính sách hoạt động đuợc ấn định và với chi những người có thẩm 
quyền tương ứng.

An toàn mạng thông thường bao gồm:

Xác định chính xác các khả năng, nguy cơ xâm phạm mạng, các sự 
cố rủi ro đổi với thiết bị, dữ liệu trên mạng để có các giải pháp phù hợp 
đảm bảo an toàn mạng.

Đánh giá các nguy cơ tấn công của những kẻ phá hoại mạng, sự 
phát tán vi-rút... Phải nhận thấy an toàn mạng là một trong nhừng vấn đề 
cực kỳ quan trọng trong các hoạt động, nhất là các hoạt động trong giao 
dịch điện tử... Một thách thức đốĩ với an toàn mạng là xác định chính xác 
mức độ an toàn cần thiết cho việc điều khiển hệ thống và các thành phần 
mạng. Đánh giá các nguy cơ, các lỗ hổng khiến mạng có thể bị xâm 
phạm thông qua cách tiếp cận cỏ cẩu trúc. Xác định những nguy cơ ăn 
cắp, phá hoại máy tính, thiết bị..., nguy cơ vi-rút, bọ gián điệp..., nguy 
cơ xoá, phá hoại các cơ sở dừ liệu, ăn cắp mật khẩu,...nguy cơ đổi với sự

368 Giáo trình Mạng mày tinh



hoạt động của hệ thống như nghẽn mạng, nhiễu điện tử... Khi đánh giá 
được hết những nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh mạng thì mới có thể cỏ 
được những biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn mạng.

về bản chất có thể phân loại các vi phạm thành hai loại vi phạm thụ 
động và vi phạm chủ động. Thụ động và chủ động được hiểu theo nghĩa 
có can thiệp vào nội dung và luồng thông tin trao đổi hay không. Vi 
phạm thụ động chi nhằm mục đích nắm bắt được thông tin. Vi phạm chủ 
động là thực hiện sự biến đổi, xoá bỏ hoặc thêm thông tin ngoại lai để làm 
sai lệch thông tin gốc nhằm mục đích phá hoại. Các hành động vi phạm 
thụ động thường khó có thể phát hiện nhưng có thể ngăn chặn hiệu quả. 
Trái lại vi phạm chủ động rất dễ phát hiện nhưng iại khó ngăn chặn.

7.5.2 Các kiểu vi phạm an toàn
Các lỗ hổng về an toàn và bảo mật của hệ thống là những tình huống 

có khả năng gây mất mát và tổn hại hệ thống. Có 4 hiểiĩi hoạ đối với an 
toàn hệ thống là: sự phá hoại, sự can thiệp, sự sửa đổi và sự giả mạo.

- Sự phá hoại: tài nguyên của hệ thống sẽ bị mất đi, không ở trạng 
thái sẵn sàng hoặc không thể sử dụng được, cố  ý phá hoại các thiết bị 
phần cứng, xoá bỏ file dữ liệu, chương trình, hoặc làm sai chức năng quàn 
lí của hệ điều hành để nó không thể tìm ra được íìle cụ thể trên đĩa...

- Can thiệp: đối tượng không được phép có thể truy nhập vào hệ 
thống sử dụng tài nguyên hệ thống hoặc sao chép chương trình, sao chép 
dữ liệu trái phép.

- Sửa đổi: thay đổi giá trị cơ sờ dừ liệu, sửa đổi chương trình làm 
chương uình không hoạt động đúng với chức năng được thiết kế, thay 
đổi dữ liệu đang truyền qua phương tiện điện tử.

- Sự giả mạo: giả mạo những đối tượng hợp pháp trong hệ thống, 
đưa ra giao dịch giả vào mạng truyền thông, thêm dữ liệu vào cơ sở dữ 
liệu hiện cỏ.

7.5.3 Các mục tiêu an toàn
Đảm bảo an toàn và an ninh thông tin là nhằm mục đích đảm bảo 

cho tính đúng đắn, độ tin cậy cao nhất của thông tin được xử lý, đồng 
thời bảo vệ được các thông tin được lưu trữ trong các cơ sờ dữ liệu và 
thông tin lưu chuyển trên mạng. Một hệ thống được xem là an toàn khi
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có sự kết hợp 3 đặc tính: tính bảo mật (Confidentialy), tính toàn vẹn 
(Intergity) và tính sẵn sàng (Availability) cùa các tài nguyên mạng và các 
dịch vụ của mạng, vấn đề an toàn thông tin còn thể hiện qua mối quan hệ 
giữa người sử dụng với hệ thống mạng và tài nguyên mạng. Các quan hệ 
này được đảm bảo bằng các phưomg thức xác thực (Authentification), 
cấp phép sừ dụng (Authorization) và từ chối phục vụ (Repudiation). Cụ 
thể như sau:

Xác thực (Authentựìcation): kiểm tra tính hợp pháp của một thực 
thể giao tiếp trên mạng được quyền sử dụng tài nguyên của mạng. Một 
thực thể có thể là một người sử dụng, một chương trình ứng dụng, hoặc 
một thiết bị phần cứng. Các hoạt động kiểm tra tính xác thực được đánh 
giá là quan trọng nhất trong các hoạt động cùa một phương thức bào mật. 
Một hệ thống thông thường phải thực hiện kiểm tra tính xác thực cùa một 
thực thể trước khi thực thể đó thực hiện kết nổi với hệ thống. Việc xác 
thực thường kết hợp với sự cho phép sừ dụng hay từ chối phục vụ. Xác 
thực thông thưòmg bàng mật khẩu (Passvvord), dấu vân tay hay các dấu 
hiệu đặc trưng. Nói cách khác, xác thực là sự cho phép xác định người sử 
đụng được quyền thực hiện một hành động nào đó như đọc/ghi một tệp, 
hay sử dụng tài nguyên phần mềm, sử dụng các tài nguyên phần cứng, sử 
dụng các dịch vụ mạng... Người sử dụng phải qua giai đoạn xác thực 
bằng mậl khẩu trước khi được phép khai thác thông tin hay một lài 
nguyên nào đó trên mạng. Cơ chế kiểm tra tính xác thực của các phưưng 
thức bảo mật dựa vào 3 mô hình chính sau:

- Đối tượng cần kiểm tra cần phải cung cấp nhừng thông tin trước, 
ví dụ như Passvvord, hoặc mã số thông số cá nhân PIN (Personal 
Information Number).

- Kiểm tra dựa vào mô hình những thông tin đã có, đổi tượng kiểm 
tra cần phải thể hiện những thông tin mà chúng sờ hữu, ví dụ như khoá 
riêng, hoặc số thẻ tín dụng.

- Kiểm tra dựa vào mô hình những thông tin xác định tính duy nhất, 
đối tượng kiểm tra cần phải có nhừng thông tin để định danh tính duy 
nhất của mình ví dụ như thông qua giọng nói, dấu vân tay, chữ ký...

Có thể phân loại bảo mật trên mạng riêng ảo VPN theo các cách 
sau: mật khẩu truyền thống hay mật khẩu một lần, xác thực qua các giao
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thức PAP, CHAP, RADIƯS hay bàng các loại thẻ thông minh, thẻ bài, 
PC Card... hoặc nhận diện sinh trẳc học bàng dấu vân tay, giọng nói, quét 
võng mạc...

Tính sẵn sàng (Availability): tính sẵn sàng là đặc tính mà ứiông tin 
trên mạng được các thực thể hợp pháp tiếp cận và sử dụng theo yêu cầu 
bất cứ thời gian nào. Tài nguyên trên mạng luôn được đảm bảo không thể 
bị chiếm giữ bời người không có quyền. Các tài nguyên đó luôn sằn sàng 
phục vụ cho những người được phép sử dụng. Đặc tính này rất quan 
trọng trong các dịch vụ mạng như dịch vụ ngân hàng, tư vẩn, các giao 
dịch thanh toán, mua bán trên mạng...

Tính sẵn sàng được đánh giá bởi tỷ lệ giữa thời gian hệ thống được 
sử dụng bình thường với thời gian quá trình hoạt động. Tính sẵn sàng cần 
đáp ứng những yêu cầu sau: Nhận biết và phân biệt thực thể, khống chế 
tiếp cận, bao gồm việc khổng chế tự tiếp cận và khống chế tiếp cận 
cưỡng bức, khống chế lưu lượng (chổng tắc nghẽn...), khống chế chọn 
đường (cho phép chọn đưòmg nhánh, mạch nổi ổn định, tin cậy), giám sát 
tung tích (tất cả các sự kiện phát sinh trong hệ thống được lưu giữ để 
phân tích nguyên nhân, kịp thời dùng các biện pháp tương ứng).

Tinh bảo mật (Confidentiaỉy): tính bảo mật bảo đảm dữ liệu không 
bị tiếp xúc, bị sử dụng bởi người không có thẩm quyền. Chẳng hạn dữ 
liệu truyền trên mạng được đảm bảo không bị lấy trộm bằng cách mã hóa 
trước khi truyền. Các tài nguyên đó đều cỏ chủ và được bảo vệ bằng các 
công cụ và các cơ chế đảm bảo an toàn. Là đặc tính tin tức không bị tiết 
lộ cho các thực thể hay quá trình không được uỷ quyền biết hoặc không 
để cho các đối tượng đó lợi dụng. Thông tin chi cho phép thực thể được 
cấp quyền sử dụng. Kỹ thuật bảo mật thường là phòng ngừa dò la thu 
thập, phòng ngừa bức xạ. Tăng cường bảo mật thông tin bằng khoá mật 
mã, bảo mật vật lý.

Tỉnh toàn vẹn (Integrity): là đặc tính khi thông tin trên mạng chưa 
được uỷ quyền thì không thể tiến hành biến đổi, tức là ứiông tin trên 
mạng khi đang lưu giừ hoặc trong quá trình truyền dẫn đảm bảo không bị 
xoá bỏ, sửa đổi, giả mạo, làm rối loạn trật tự, phát lại, xen vào một cách 
ngẫu nhiên hoặc cố ý và những sự phá hoại khác. Chúng chì được sử 
dụng và được sửa đổi bời những người chủ của nó hay là người được cấp 
phép quyền sử dụng, khai thác.
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Những nhân tổ chủ yếu ảnh hưởng tới sự toàn vẹn thông tin trên 
mạng gồm: sự cố thiết bị, sai mă, bị tác động của con người, vi-rút mảy 
tính...

Một số phương pháp bảo đảm tính toàn vẹn thông tin trên mạng:

- Giao thức an toàn có thể kiểm tra ứiông tin bị sao chép, sửa đổi. 
Nếu phát hiện thì thông tin đó sẽ bị vô hiệu hoá.

- Phương pháp phát hiện sai và sửa sai. Phương pháp sửa sai mã hoá 
đơn giản nhất thường được sử dụng là phưomg pháp kiểm tra chẵn - lẻ.

- Biện pháp kiểm tra mật mã ngăn ngừa hành vi xuyên tạc và cản 
trở truyền tin.

- Chữ ký điện tử bảo đảm tính xác ứiực của thông tin.

- Yêu cầu cơ quan quản lý chứng minh tính chân ứiực cùa thông tin.

Tính khổng chế (Accountlability): là đặc tính về khả năng khống 
chế Unyền bả nội dung vốn có của tin tức trên mạng.

Tỉnh không thể chối cãi (Nonreputation): trong quá trình giao lưu 
tin tức trên mạng, xác nhận tính chân thực của những thực thể tham gia, 
tức là tất cả các ửiực thể tham gia không thể chối bỏ hoặc phủ nhận 
những thao tác và cam kết đẵ được tíiực hiện.

7.5.4 Các lẫ hổng bảo mật và điểm yếu của mạng
Các lỗ hổng bảo mật hệ thắng là các điểm yếu có thể tạo ra sự 

ngưng ưệ của dịch vụ, thêm quyền đối với người sử dụng hoặc cho phẻp 
các truy nhập không hợp pháp vào hệ thống. Các lỗ hổng tồn tại trong 
các dịch vụ như gửi ứiư, Web, FTP... và trong hệ điều hành mạng như 
ữong Windows NT, Windows XP, Unix, hoặc trong các ứng dụng. Các 
loại lỗ hổng bảo mật trên một hệ thống được chia như sau:

Lỗ hồng loại C: cho phép thực hiện các phương thức tấn công theo 
kiểu từ chối dịch vụ DoS (Dinal of Services). Mức nguy hiểm thấp, chi 
ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. cỏ  thể làm ngưng trệ, gián đoạn hệ 
ứiổng, không phá hoại dữ liệu hoặc chiếm quyền ưuy nhập.

DoS là hình ứiức tấn công sử dụng các lỗ hổng trong thiết kế các 
giao ứiức tầng Internet nói riêng, các giao thức TCP/IP nói chung. Mục 
tiêu của DoS làm cho hệ thống từ chổi người sử dụng hợp pháp truy nhập
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mạng. Một lượng rất lớn các gói tin được gửi tới máy chủ trong thời gian 
liên tục làm cho hệ thống trở nên quá tải. Kết quả là mảy chủ đáp ứng 
chậm hoặc không thế đáp ứng các > ôu cầu từ máv trạm gửi tới. Hiện nay, 
chưa có một giải pháp toàn diện nào dể khắc phục các lỗ hổng loại này, 
vì các giao thức của tầng Internet (IP I.ayer) và bộ giao thức TCP/IP đã 
chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng cùa các lồ hổng này. Một số dịch vụ 
có thể tránh các kiểu tấn công từ chối dịch vụ bằng cách nâng cấp hoặc 
sữa chữa bằng các phiên bản mới cùa các nhà cung cấp dịch vụ. Tuy 
nhiên, các lồ hổng loại này ít nguy hiểm vì chúng chi làm gián đoạn cung 
cấp dịch vụ của hệ thống trong một thời gian mà không làm nguy hại đến 
dữ liệu và những kẻ tấn công cũng không đạt được quyền tmy nhập bất 
ht.yp pháp vào hệ thống.

Một lồ hổng loại c  khác cũng thưcmg thấy đó là các điềm yếu của 
dịch vụ cho phép thực hiện tấn công làm ngưng trệ hệ thống cùa người 
sừ dụng đầu cuối bàng hình thức tấn công sừ dụng dịch vụ Web. Đây 
cùng là một hình thức tấn công kiểu DoS. Người sừ dụng trong tarcmg 
h»,yp này chi có thé khởi động lại hệ ihống.

Một kiểu tấn công kiểu DoS, lỗ hổng loại c  khác cũng thường gặp 
trong các hệ thống thư điện tử E-mail. Dịch vụ thư điện tử E-mail là dịch 
vụ không cần thời gian thực, không có cơ chế chống trễ (Anti-Relay), cơ 
chế hoạt động lưu và chuyển tiếp. Một số hệ thống không có xác thực 
người gửi. Vì vậy các đối tượng tấn công lợi dụng các máy chủ thư (Mail 
Server) để thực hiện thư rác làm tê liệt dịch vụ K-mail của hệ thống bằng 
cách gửi một sổ lượng lớn các bản tin tới một địa chi không xác định. 
Các máy chù thư phải tốn nhiều thời gian để những địa chỉ không có 
thực, dẫn đến tình trạng ngưng trệ dịch vụ. sổ lượng các bản tin có thể 
sinh ra từ các chương trình làm bom thư rất phổ biến trên mạng Internet.

rấn công lừ chối dịch vụ ihei) dây chuyền DDoS (Distributed 
Denial of Service) là kiểu tẩn công từ chối dịch vụ nhưng theo dây 
chuyền, nghĩa là kẻ tấn công sắp xếp hàng trăm máy tính từ xa để tấn 
công một lúc. Cần 3 yếu tổ: Client, bộ điều khiển (Handler) và tác nhân 
(Agent). Client là một hệ thống bị kiểm soát trực tiếp bởi kẻ tấn công. Nó 
sừ dụng các bộ công cụ gốc (Root kit) đề chiếm quyền kiểm soát tnột hệ 
Ihổng Unix nào đó. Dò tìm những trang quản lý kém để lợi dụng như là
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một bộ điều khiển. Bộ điều khiển này đến lượt bị nhiễm và được sử dụng 
để truy tìm các tác nhân (Agent). Thông thường các Agent là các trạm 
làm việc Unix. Client chỉ trao đổi với Handler và sử dụng mã hoá mức 
độ cao. Kẻ tấn công thường sử dụng máy công cộng để điều hành các 
công cụ này. Sau khi phát hiện khá nhiều Agent, bộ điều khiển sẽ phối 
hợp chúng lại bắt đầu thực hiện các cuộc tẩn công. Các Agent loại nà\ 
được gọi là các thây ma (Zombie) đều là những máy tính được báo \ ệ 
kém và bị nhiễm sự tấn công của phần mềm sử dụng các lệnh chuàn. 
nhận chi thị thường được hẹn giờ từ một Handler. Người quản trị khó có 
thể nhận biết sự tấn công lại xuất phát từ Site của mình, vì các cuộc tấn 
công chỉ cần sử dụng một lượng tài nguyên rất nhỏ, không đáng kể và 
cũng chì làm lưu lượng tăng lên chút ít.

Lổ hổng loại B: lồ hổng loại này có mức độ nguy hiểm hơn lồ hổng 
ioại c . Cho phép người sử dụng nội bộ có thể chiếm được quyền cao hom 
hoặc truy nhập hệ thống không hợp pháp. Những lồ hổng loại này thường 
xuất hiện trong các dịch vụ trên hệ thống. Người sử dụng nội bộ được 
hiểu là người đã có quyền truy nhập vào hệ thống với một số quyền nhất 
định đã được cấp.

Sendmail là một chương trình được sử dụng rất phổ biến trên hệ 
thống Unix để thực hiện gửi thư điện từ cho những người sử dụng trong 
nội bộ mạng. Thông thường, Sendmail là một Daemon chạy ở chế độ nền 
được kích hoạt khi khởi động hệ thống, cồng 25 (Port) luôn luôn mở sẵn 
sàng đón nhận một yêu cầu, sẽ gừi hoặc chuyển tiếp thư. Sendmail khi 
được kích hoạt sẽ chạy dưới quyền Root hoặc quyền tương ứng, vì liên 
quan đến tạo fíle và ghi log íĩle. Lợi dụng đặc điểm này và một sổ lồ 
hổng trong các đoạn mã của Sendmail, các đối tượng tấn công cỏ thể 
dùng Sendmail để đoạt được quyền Root trên hệ thống.

Vì Sendmail là chương trình có khá nhiều lồi, nếu có nhiều người 
sử dụng thì các lỗ hổng bảo mật thường được phát hiện và khắc phục 
nhanh. Khi phát hiện lồ hổng trong Sendmail cần nâng cấp hay thay thế 
phiên bản Sendmail đang sử dụng.

Một dạng khác của lỗ hổng loại B xảy ra đối với các chương trình 
có mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình c . Những chưcmg trình viết 
bằng ngôn ngữ lập trình c  thường sử dụng một vùng nhớ đệm để lưu dữ
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liệu trước khi xử lý. Người lập trình thường sử dụng vùng nhớ đệm trong 
bộ nhớ trước khi gán một khoáne khôns gian bộ nhớ cho từng khối dữ 
liệu. Ví dụ, trong chương trình khai báo: char first_name [20]. Điều này 
có nghĩa là cần nhập tên đầu tiên đúng 20 ký tự, nếu nhập vào 35 ký tự; 
sẽ xáy ra hiện tượng tràn vùng dệm và 15 kỷ tự dư thừa sẽ nằm ở một vị 
trí không kiểm soát được trong bộ nhớ. Với những ké tấn công, có thể lợi 
dụng lồ hổng này để nhập vào những kv tự đặc biệt, thực hiện một số 
lệnh đặc biệt trên hệ thống. Thông thường, ỉỗ hổng loại này bị lợi dụng 
bởi những người sử dụng trên hệ thốne đế đoạt được quyền Root không 
hợp lệ. Việc kiểm soát chặt chẽ cấu hình hệ thống và các chương trình sẽ 
hạn chế được các lỗ hổng loại B.

Lo hổng loại A : Các lồ hồng này cho phép người sử dụng ở ngoài 
có thể truy nhập vào hệ thống bất hợp pháp. Loại lồ hổng này có mức độ 
rất nguy hiểm, có thể phá hủy toàn bộ hệ thống, đe dọa tính toàn vẹn và 
bào mật cùa hệ thống. Các lồ hồng loại này thường xuất hiện ở những hệ 
thống quàn trị yếu kém hoặc không kiểm soát được cấu hình mạng. 
Thông thường các hệ thổng Web Server sử dụng Apache, cỏ cấu hình thư 
mục mặc định để chạy các Scripts là cgi-bin, trong đó có một Scripts 
được viết sần để thù hoạt động cùa Apache là test-cgi. Trong các biến 
môi trường không được đặt trong dấu " (quote) nên khi phía Client thưc 
hiện một yêu cầu trong đó chuỗi ký tự gừi đến có dạng thì Web 
Server sẽ trà về nội dung cùa toàn bộ thư mục hiện thời có chứa các 
scipts cgi. Người sừ dụng có thể nhìn thấy toàn bộ nội dung các tệp trong 
thư mục hiện thời trên hệ Ihổng Server.

Những lồ hổng loại này hết sức nguy hiểm vì nó đã tồn tại trên các 
phần mềm sử dụng. Người quản trị nếu không hiểu sâu về dịch vụ và 
phần mềm sử dụng, có thể sè bỏ qua nhừne điểm yếu này. Đối với những 
hệ thống cũ, thường xuyên phái kicm tra các thông báo cùa các nhỏm tin 
về bảo mật trên mạng để phát hiện những lỗ hổng loại này. Các chương 
trình phiên bản cũ thường sử dụng như I-TP. Gopher, Telnet, Sendmail, 
ARP, Pinger... có những lồ hống loại A.

Kẻ phá hoại có thể lợi dụng những lỗ hổng để tạo ra nhừng lỗ hổng 
khác tạo thành một chuồi những lồ hồng mới, xâm nhập vào hệ thống. 
Kẻ phá hoại sẽ tìm ra các lồ hồne trên hệ thống, hoặc từ các chính sách
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bảo mật, hoặc sử dụng các công cụ dò xét (như SATAN, ISS) để đạt 
được quyền truy nhập. Sau khi xâm nhập, kẻ phá hoại có thể tiếp tục tìm 
hiểu các dịch vụ trên hệ thống, nắm bắt được các điểm yếu và thực hiện 
các hành động phá hoại tinh vi hơn.

7.5.5 Các biện pháp phát hiện hệ thống bị tẩn công
Không có một hệ thống nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đổi, mỗi 

một dịch vụ đều có những lỗ hổng bảo mật tiềm tàng. Người quản trị hệ 
thống không những nghiên cứu, xác định các lồ hổng bảo mật mà còn phải 
thực hiậi các biện p h ^  kiểm tra hệ tíiổng có dấu hiệu bị tấn công hay 
không, Một số biện pháp cụ thể như sau:

- Kiểm ưa các dấu hiệu hệ ứiống bị tấn công: hệ tìiống thường bị 
treo hoặc bị Crash bằng những thông báo lồi không rõ ràng. Khó xác 
định nguyên nhân do thiếu ửiông tin liên quan. Trước tiên, xác định các 
nguyên nhân có phải phần cứng hay không, nếu không phải hăy nghĩ đến 
khả năng máy bị tấn công.

- Kiểm ữa tài khoản người dùng mới ữên hệ thống: một số tài 
khoản lạ, nhất là ID cùa tài khoản đó bằng không.

- Kiểm tra sự xuất hiện các tập tin lạ. Thông thường phát hĩện sự 
xuất hiện các tập tin lạ thông qua cách đặt tên các tệp tin. Người quản trị 
hệ thống cần có thói quen đặt tên tập tin theo quy luật nhất định để dề 
dàng kiểm soát và phát hiện các tập tin iạ.

- Kiểm tra tìiời gian thay đổi trên hệ thống, đặc biệt là các chương 
trình đăng nhập.

- Kiểm tra hiệu năng của hệ thống: sử dụng các tiện ích theo dõi tài 
nguyên và các tiến ữình đang hoạt động trên hệ thống.

- Kiểm tra hoạt động của các dịch vụ mà hệ thống cung cấp: một 
trong các mục đích tấn công là làm cho tê liệt hệ thống, hình thức tấn 
công DoS. Sử dụng các tiện ích về mạng để phát hiện ngụyên nhân trên 
hệ thống.

- Kiểm tra truy nhập hệ thống bằng các tài khoản (Account) ứiông 
thường, đề phòng trường hợp các tài khoản nảy bị Uxiy nhập ưái phép 
và thay đổi quyền truy nhập mà người sử dụng hợp p h ^  không kiểm 
soát được.
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- Kiểm tra các tập tin có liên quan đến cấu hình mạng và dịch vụ. 
Nên loại bỏ các dịch vụ không cần thiết. Nếu không loại bỏ những dịch 
vụ này, nên chạy dưới quyền Root, không nên chạy bằng các quyền yếu 
hom. Ví dụ dịch vụ Pingerd chẳng hạn, nên chạy với quyền Nobody.

Các biện pháp này kết hợp với nhau tạo nên một chính sách về bảo 
mật đổi với hệ thống. Phưomg thức và kế hoạch xây dựng một chính sách 
bảo mật sẽ được trình bày ữong mục các biện pháp đảm bảo an ninh mạng.

7.6 MỘT SÓ PHƯƠNG THỨC TÁN CỒNG MẠNG PHỎ BIÉN

7.6.1 Tấn công mạng bằng các công cụ quét
Kẻ phá hoại sử dụng các chương trình quét (Scanner) tự động để rà 

soát và phát hiện những điểm yếu lồ hổng về bảo mật trên một máy chủ ờ 
xa. Scanner là một chương trình hoạt động trên một trạm làm việc cục bộ 
hoặc trên một trạm ờ xa.

Các chương trình Scanner có thể rà soát và phát hiện các số hiệu 
cổng (Port) sử dụng trong giao thức TCP/UDP của tầng giao vận và phát 
hiện những dịch vụ sử dụng trên hệ thống đó. Nó ghi lại nhừng đáp ứng 
(Response) của hệ thống ờ xa tưomg ứng với các dịch vụ mà nó phát 
hiện. Dựa vào những thông tin này, những kẻ tấn công có thể tìm ra 
những điểm yếu trên hệ thống. Chương trinh Scanner có thể hoạt động 
được trong môi trường TCP/IP, hệ điều hành Unix, và các máy tính 
tương thích IBM, hoặc dòng máy Macintosh.

Các chương trình Scanner ciing cấp thông tin về khả năng bảo mật 
yếu kém của một hệ thống mạng. Những thông tin này là hết sức hữu ích 
và cần thiết đối với người quản trị mạng, nhưng hết sức nguy hiểm khi 
nhừng kẻ phá hoại có những thông tin này.

Việc Scanner được thực hiện dựa trên các giao thức TCP, ƯDP và 
ICMP. Một số trường trong các gói tin cùa các giao ihửc trên có chứa về 
các thông tin đối tượng truyền và nhận thông tin, loại dịch vụ. Vì vậy có 
một số phương pháp Scanner thưòng đuợc kẻ phá hoại sử dụng để quét 
thông tin trên mạng. Có những phương pháp quét như sau:

- Phương pháp quét TCP connect dựa trên giao Uiức TCP. Lệnh 
TCP connect tạo ra một liên kết đến tất cả các cổng máy ở xa đang lắng 
nghe lệnh Connect.
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- Phưcmg pháp quét TCP SYN gửi một gói tin SYN để thăm dò mờ 
một liên kết nếu nhận được thông tin phản hồi SYN/ACK. nghĩa là cổng 
đích đang trong chế độ mở lẳng nghe.

- Phương pháp quét TCP FIN dựa vào đặc trưng quan trọng cùa 
giao thức TCP. Các hệ thống đích trả lời các gói tin FIN bằng những gói 
tin RST chuẩn khi cồng nhận gói tin đâ đóng (Close), ngược lại cổng 
đang ờ chế độ lắng nghe và mở sẽ bò qua các gói tin FIN. Phương pháp 
này có thể vượt qua sự kiểm soát của Firewall và các trình lọc gói.

- Phương pháp quét phân đoạn được cài tiến từ các phương pháp 
trên. Chia Header cùa gói tin quét thành nhiều phần nhỏ dưới dạng các 
gói tin IP, nhằm tránh các trình lọc gói và tránh phát hiện.

- Quét đảo ngược TCP nhằm xác định tên người sử dụng thực hiện 
tiến trình kết nối giao thức TCP. Sừ dụng phương pháp này có thể quét 
phát hiện một kết nối có chạy ở chế độ Root hay không và biết tên người 
sử dụng.

- Quét sử dụng đặc điểm của giao thức FTP. Đặc điềm của FTP là 
hỗ trợ giao thức TCP. Có thể kết nổi đến FTP Server từ một máy trong 
cùng Domain như là một kết nối điều khiển truyền TCP, nghĩa là có thồ 
thực hiện các thao tác điều khiển truy nhập vào các hệ thống ở xa.

7.6.2 Bẻ khoá

Chương trình bẻ khoá (Passvvord Cracker) là chương trình có khả 
năng giải mã một mật khẩu đã được mã hoá hoặc có thể vô hiệu hoá chức 
năng bảo vệ mật khẩu của một hệ thống. Hầu hết việc mã hoá các mật 
khẩu được tạo ra từ một phương thức mà hoá. Các chương trình mã hoá 
sử dụng các thuật toán mã hoá để mã hoá mật khẩu. Có thể thay thế phá 
khoá trên một hê thống phân tán, đơn giản hơn so với việc phá khoá trèn 
một máy chủ cục bộ.

Một danh sách các từ được tạo ra và thực hiện mã hoá từng từ. Sau 
mồi lần mã hoá, sẽ so sánh với mật khẩu (Passvvord) đã mã hoá cần phá. 
Nấu không trùng hợp, quá trình lại quay lại. Phưomg thức bẻ khoá này 
gọi là Bruce-Force. Phương pháp này tuy không chuẩn tắc nhưng thực 
hiện nhanh vì dựa vào nguyên tắc khi đặt mật khẩu người sử dụng cũng 
thường tuân theo một sổ qui tắc để thuận tiện khi sừ dụng.
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Đánh giá khả năng thành cỏntĩ cùa các chương trình bẻ khoá người 
ta đưa ra công thức như sau: p 1. X R/S

Trong đó;
P; là xác suất thành công
L: thời gian sống cùa một mật khẩu
R: tốc độ thử
S: không gian mật khẩu = AM (M là chiều dài mật khẩu).

Thông thường các chương trình phá khoá thường kết hợp một số 
thòng tin khác trong quá trình dò mật khẩu như: thông tin trong tập tin 
/etc/password, từ điển và sử dụng các từ lặp các từ liệt kê tuần tự, chuyển 
đổi cách phát âm của một từ...

Biện pháp khắc phục là cần xây dựng một chính sách bảo vệ mật 
khẩu đúng đắn.

7.6.3 Trojans trinh sát
- Một chương trình không rõ nguồn gốc nằm trong mộl chương 

trình hợp pháp, cung cấp những thông tin bí mật.
- Một chưcmg trình hợp pháp bị thay đồi bằng cách sắp xếp các mã 

lệnh không rõ code nguồn trong nó. Những mã lệnh này cung cấp những 
thông tin bí mật.

- Những chương trình có ích chứa những mã lệnh cung cấp thông 

tin bí mật.

Một chương trình Trojan chạy không hợp lệ trên một hệ thống với 
vai trò như một chương trình hợp pháp. Nó thực hiện các chức năng 
không hợp pháp. Thông thường, Trojans có thể chạy dược là do các 
chưomg trình hợp pháp đã bị thay đổi mã bằng những mã bất hợp pháp. 
Vi-rút là một loại điển hình cùa các chương trình Trojans, vì các chương 
trình vi-rút che dấu các đoạn mã trong những chưomg trình sứ dụng hợp 
pháp. Khi chương trình hoạt động thì những đoạn mã ẩn sẽ thực hiện một 
số chức năng mà người sử dụng không biết.

Trọịans có nhiều loại khác nhau. Có thể là chương trình thực hiện 
chức năng ẩn dấu, có thể !à một tiện ích tạo chi mục cho tệp trong thư 
mục, hoặc một đoạn mã phá khoá, hoặc có thể là một chương Irình xử lý 
văn bản hoặc một tiện ích mạng...
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Trọịans có thể lây lan trên nhiều môi trường hệ điều hành khác 
nhau. Đặc biệt thường lây lan qua một số dịch vụ phổ biển như Mail, 
FTP... hoặc qua các tiện ích, chương trình miễn phí trên mạng Internet. 
Hầu hết các chương trình FTP Server đang sử dụng là nhừng phiên bản 
cũ, có nguy cơ tiềm tàng lây lan Trojans.

Đánh giá mức độ phá hoại của Trọịans là hết sức khó khăn. Trong 
một số trường hợp, nó chi làm ảnh hường đến các truy nhập của người sừ 
dụng. Nghiêm trọng hơn, nó là những kẻ tấn công lỗ hổng bảo mật mạng. 
Khi kẻ tấn công chiếm được quyền Root trên hệ thống, nó có thề phá huý 
toàn bộ hoặc một phần của hệ thống. Chúng sử dụng các quyền Root đe 
thay đổi logíìle, cài đặt các chương trình Trọịans khác mà người quản trị 
không thể phát hiện được và người quản trị hệ thống đó chi còn cách là 
cài đặt lại toàn bộ hệ thống.

Trojan có hai phần, phần Client và phần Server. Khi nạn nhân chạy 
phần Server trên Client, kẻ tấn công sẽ sử dụng phần Client để kết nổi 
đến máy chủ và bắt đầu hoạt động dựa trên các lỗ hổng cùa giao thức 
TCP/IP, đặc biệt là giao thức ƯDP. Nó lắng nghe trên một số cổng để 
chờ kết nổi đến máy chủ, sửa lại Registiy hoặc sử dụng phưomg pháp tự 
khởi động lại khi tất máy. Để xác định được địa chỉ IP của nạn nhân bị 
tấn công, Trojan có tính năng gửi thư có chửa địa chi IP cho kẻ tấn công 
biết, hoặc bằng các đường thông báo qua dịch vụ nhăn tin toàn cầu ICQ 
hoặc chat động IRC. Các phưomg thức này chi phù hợp với địa chi IP 
động (quay số chẳng hạn), không phù hợp với địa chi tĩnh như ADSL. 
Một tính năng pho biển của Trojan là tẩn công truy nhập từ xa vào một 
máy nào đó mà nạn nhân hoàn toàn không biết gì. Trọịans trộm mật 
khẩu, bàng cách đọc mật khẩu trong vùng đệm, ghi lại khi người sử dụng 
gỗ vào bàn phím khi sử dụng ICQ, IRC, FTP, HTTP... sau đó gửi đến 
cho kẻ tấn công bằng hộp thư xác định mà không gây bất cứ sự nghi ngờ 
nào.

7.6.4 SniíTer

Sniffer theo nghĩa đen là đánh hơi hoặc ngửi. Là các công cụ có thc 
là phần cứng hoặc phần mềm, đánh hơi thông tin luxi chuyển trên mạng 
và tóm bắt thông tin có giá trị. Hoạt động của Sniffer cũng giống như các 
chương tình  tóm bắt các thông tin gõ từ bàn phím (Key Capture). Tuy
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nhiên các tiện ích Key Capture chi thực hiện trên một trạm làm việc cụ 
thể, Sniffer có thể bắt được các thông tin trao đổi giữa nhiều trạm làm 
việc với nhau. Các chương trình SniíTer hoặc các thiết bị SniíTer có thể 
"ngửi" các giao thức TCP, ƯDP, IPX ở tầng mạng... Vì vậy nó có thể 
tóm bắt các gói tin IP Datagram và Ethernet Packet. Mặt khác, giao thức 
ở tầng IP được định nghĩa tường minh và cấu trúc các trường Header rõ 
ràng, nên việc giải mã các gói tin này không khó khăn lăm. Mục đích của 
các chưomg trình Sniffer là thiết lập chế độ dùng chung (Promiscuous) 
trên các Card mạng Ethernet, nơi các gói tin trao đổi trong mạng và tóm 
bắt các gói tin tại đây.

Các thiết bị Sniffer có thể tóm bắt được toàn bộ thông tin trao đổi 
trên mạng Ethernet dựa vào nguyên tắc quảng bá (Broadcast). Dữ liệu 
không chuyển đến một hướng mà được truyền theo nhiều hướng, khi một 
trạm cần được gửi một thông báo đến một trạm trên cùng một Segment 
mạng, một yêu cầu từ trạm đích được gửi đến tất cả các trạm trên mạng 
để xác định trạm đích, cho đến khi trạm nguồn nhận được thông báo chấp 
nhận từ trạm đích thì luồng dữ liệu sẽ được gửi đi. Theo nguyên tẳc, 
những trạm khác trên Segment sẽ bỏ qua các thông tin trao đồi giữa hai 
trạm nguồn và trạm đích, tuy nhiên, các trạm khác cũng có thể nghe được 
được bằng cách thiết lập chế độ Promiscous Mođe trên các Card mạng 
của nó. Sniffer dựa vào nhược điểm này đưa vào một ư-ạng thái đặc biệt 
mà tất cả các gói tin đi qua đều được nó sao chép lại, mặc dù không phải là 
của máy nó trú ẩn. Đây là giải pháp nghe trộm đơn giản nhưng hiệu quả, 
rẻ tiền và rất dễ triển khai thực hiện ý đồ xấu.

Một hệ thống Sniffer có thể kết hợp cả các thiết bị phần cứng và 
phần mềm, trong đó hệ thống phần mềm với các chế độ Debug tíiực hiện 
phân tích các gói tin tóm bắt được trên mạng. Phương thức tấn công 
mạng dựa vào các hệ thống Sniffer là rất nguy hiểm, vì nó được thực 
hiện ở các tầng rất thấp trong hệ thống của mạng. Với việc thiết lập hộ 
thống Sniíĩer cho phép lấy được toàn bộ thông tin trao đổi trên mạng, 
bao gồm tài idioản, mật khẩu truy nhập và thông tin có giá trị...

Việc thiết lập một hệ thống Sniffer phải xâm nhập được vào hệ 
ihổng mạng và cài đặt các phần mềm Sniffer. Mặc khác, Sniíĩer có thể 
tóm bắt các thông tin quan trọng như tên người sử dụng, mật khẩu nằm ở 
phần đầu gói tin. Nhưng số lượng các thông tin trao đổi trên mạng rất lớn
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nên các dữ liệu bị các chương trình Sniffer tóm bắt cũng khá lớn, vì vậy 
việc tóm bẳt thông tin cũng không dễ dàng gì.

7.7 BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH MẠNG
Thực tế không có biện pháp hữu hiệu nào đảm bảo an toàn tuyệt 

đối cho mạng. Hệ thống bảo vệ dù có chắc chắn đến đâu thì cũng có lúc 
bị vô hiệu hoá bởi những kẻ phá hoại điêu luyện. Có nhiều biện pháp 
đảm bào an ninh mạng.

7.7.1 Tổng quan về bảo vệ thông tin bằng mật mã (Cryptography)
Mật mã là quá trình chuyển đối thông tin gốc sang dạng mã hóa 

(Encryption). Có hai cách tiếp cận để bảo vệ thông tin bằng mật mã: theo 
đường truyền (Link Oriented Security) và từ node đến node (End-to-End
- toàn trình).

Trong cách thứ nhất, thông tin được mã hoá để bảo vệ trên đường 
truyền giữa 2 node, không quan tâm đến nguồn và đích cùa thông tin đó. 
ưu điểm của cách này là có thể bí mật được luồng thông tin giữa nguồn 
và đích và có thể ngăn chặn được toàn bộ các vi phạm nhằm phân tích 
thông tin trên mạng. Nhược điểm là vì thông tin chi được mã hoá trên 
đường truyền nên đòi hỏi các node phải được bảo vệ tốt.

Ngược lại, trong cách thứ hai, thông tin được bảo vệ trên toàn 
đường đi từ nguồn tới đích. Thông tin được mã hoá ngay khi mới được 
tạo ra và chỉ được giải mã khi đến đích, ưu điểm chính cùa tiếp cận này 
là một người sừ dụng hoặc mảy chủ (Host) cỏ thể dùng nỏ mà không ảnh 
hưởng gì đến người sử dụng hoặc máy chủ khác. Nhược điểm của 
phưong pháp là chì có dữ iiệu người sử dụng được mã hoá, còn thông tin 
điều khiển phải giữ nguyên để có thể xử lý tại các node.

7.7.2 Cơ chế hoạt động
Người phát s (Sender) muốn gửi thông báo p (Plaintext) tới người 

nhận R (Reveiver) qua một kênh truyền tin (Communication Channel). 
Kẻ tấn công (Enemy) có thể truy nhập thông tin p theo một trong những 
cách sau:

- Ngăn cản thông báo p đến R, làm ảnh hường tới tính sẵn sàng của 
thông báo.
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- Dọc hoặc nghe lén thông báo, tác động tới tính bí mật của thông báo.

- Biến đổi: bất lấy thông báo. thay đổi, bồ sung thêm thông tin, ảnh 
hưởng đến tính toàn vẹn cùa thông báo.

- Giả mạo một thông báo, phân phối nó đến R như thể do s gửi, 
điều này cũng ảnh hưởng đến lính toàn vẹn cùa thông báo.

Hình 7. ỉ: Mô hình truyền tin báo mật

Đẻ giữ bí mật, s sử dụng một phép biến đổi (mật mã - Encryption) 
lên thông tin p ừ dạng rõ đề tạo ra một đoạn mã c khó hiểu, không ihc 
đọc được. Khỏa K là thông số điều khiển cùa phép biến đổi này. Khóa K 
chì được biết đến bới các bên tham gia truyền tin s và R. Giải mã là quá 
trinh ngược lại cho phép người nhận thu được thông tin ban đầu p từ 
đoạn mã c.

Luậl Kirchoft'( 1835-1902): một giả thiết cơ bản của ngành mật mã: 
toàn bộ cơ chế mã/giải mã trừ khóa là không bí mật đối với kẻ tấn công.

Hiện nay các kỹ thuật mã hóa đã phát triển mạnh mẽ với rất nhiều 
thuật toán mã hóa khác nhau. Các hệ mã khóa được chia làm hai lớp 
chính; Mã khóa dối xứng hay còn gọi là khóa bí mật. Mà khỏa bất đổi 
xứng hay còn gọi là khóa công khai.

7.7.3 Mật mã đổi xứng và bất đối xứng
Mật mã đối xứng - Khóa bí mật: hệ mật mã đối xứng là hệ sử dụng

chung một khóa bí mật K cho cả quá trình mật mã (Encryption) và giải
mã (Deciyption).

KhóaK

1Bản rõ
Mật mã

Bản mã
Gảl mã

Bản rõ ban đẩu
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Một sắ hệ mật mã cổ điển thông dụng:
- DES (Data Encryption Standard): giải thuật DES mã hoá các khối 

Mbit cùa văn bản gốc thành 64bit văn bản mật dưới tác dụng của một 
khoá. Khoá cũng gồm 64bit trong đó 56bit được dùng trực tiếp bởi giải 
thuật mã hoá và 8bit còn lại được dùng để kiểm soát lỗi. Một khối dữ liệu 
cần mã hoá sẽ phải trải qua 3 quá trình xử lý như sau:

+ Hoán vị khởi đầu (Initial Permutation - IP).

+ Tính toán phụ thuộc khoá - bao gồm 16 phép lặp của một hàm F 
là tổ hợp kỹ thuật đổi chỗ và kỹ thuật thay thế.

+ Hoán vị ngược (đảo ngược hoán vị khởi đầu).

- IDEA (International Data Encryption Algorithm): sử dụng khóa 
128bit để mã các khối dữ liệu độ dài 64bit.

- RC5 - RC5 Algorithm: thuật toán được tham số hóa để khối dữ 
liệu và khóa sử dụng cỏ độ dài thay đổi.

- RC6 - RC6 Algorithm: là nâng cấp của RC5 nhằm tăng tính bảo 
mật và hiệu quả của RC5.

- AES (Advanced Encryption Standard): Sử dụng các khóa 128, 
192, 256bit để mã các khối dữ liệu độ dài 128bit.

Mật mã bất đổi xứng - khoá công khai (Public key): Sử dụng ỉdióa 
để mă hóa KE và khóa để giải mâ KD là khác nhau. Các khóa này tạo 
thành một cặp chuyên đổi ngược nhau và không thể từ khóa này có thể 
suy ra khóa kia và ngược lại.

Phương pháp sử dụng khoá công khai chi sử dụng một khoá cho cả 
mã hoá lẫn giải mã. Đòi hỏi người gửi và người nhận phải biết khoá và 
giữ bí mật nó. Tồn tại chính của của các phương pháp trên là làm thế nào 
để phân phổi khoá một cách an toàn, đặc biệt ữong môi trường nhiều 
người sử dụng. Để khắc phục, ngưèả ta thường sử dụng phương pháp mã 
hoá 2 khoá, một khoá công khai để mã hoá và một mã bí mật để giải mã. 
Mặc dù hai khoả này thực hiện các thao tác ngược nhau nhưng không thể 
suy ra khoá bí mật từ khoá công khai và ngược lại nhờ các hàm toán học 
đặc biệt gọi là các hàm sập bẫy một chiều (trap door one-vvay íìmctions). 
Các hàm này có đặc điểm là không thể chi dựa vào mô tả của hàm mà
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còn phải biết được cách xây dựng hàm thì mới có thể suy ra được nghịch 
đảo cùa nỏ.
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Hình 7.3: Mô hình mật mã bất đối xứng

Một số hệ mật mã khóa công khai thông dụng:

- RSA Public-Key Cryptosystem: năm 1978, Rivest, Shamir và 
Adleman đã đề xuất một phương pháp đặt tên là RSA - viết tắt tên cùa 
các tác giả, để thực hiện mật mã bằng mã khoá công khai. Giải thuật 
RSA dựa trên nhận xét sau: phân tích ra thừa sổ của tích của 2 sổ nguyên 
tố rất lớn cực kỳ khó khăn. Vì vậy, tích của 2 số nguyên tổ cỏ thể công 
khai, còn 2 số nguyên tổ lớn cỏ thể dùng để tạo khoá giải mã mà không 
sợ bị mất an toàn. Trong giải thuật RSA mỗi trạm lựa chọn ngẫu nhiên 2 
số nguyên tổ lớn p và q và nhân chúng với nhau để có tích n = pq (p và q 
được giữ bí mật).

- ELGamal (ELGamal,s Public-key Cryptosystem): độ bảo mật dựa 
trên tính khó giải của bài toán logarit rời rạc trên các trường hữu hạn.

- Schnoư ( SchnoĩT,s Public-key Cryptosystem): độ bảo mật dựa 
trên các thuật toán logarit rời rạc.

- DSA (Digital Signature Algorithm): Độ bảo mật dựa sự kết hợp 
của ELGamal và Schnorr.

- ECC (The Elliptic Curve Cryptosystem): là biến tướng của các hệ 
mật ichảc (ELGamal), làm việc trên các đường cong Elip.

7.7.4 Bức tường lửa
Bức tường lửa (Firewall) là một hệ thống dùng để tăng cường 

khống chế truy xuẩt, phòng ngừa đột nhập từ bên ngoài vào hệ thổng sử 
dụng tài nguyên của mạng một cách phi pháp. Tất cả thông tin đến và đi 
nhất thiết phải đi qua Firewall và chịu sự kiểm ừa của Firewall. Nói 
chung Firewall có 5 chức năng lớn sau:

1. Lọc gói dữ liệu đi vào/ra mạng.



2. Quản lý hành vi khai thác mạng.
3. Ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp.

4. Ghi chép nội dung tin tức và hoạt động thông qua bức tường lừa.

5. Tiến hành đo thử giám sát và cành báo sự tẩn công đối với mạng.

Các giai đoạn phát triển Firewall:

Giai đoạn 1: Bộ định tuyến có chức năns lọc ẹói (hay nhóm). Có 
độ an toàn thấp vì các giao thức định tuyến có nhiều lồ hống về an toàn.

Giai đoạn 2: Khắc phục nhược điểm Firewall của bộ định tuyển, 
nhiều thuê bao có mạng lớn yêu cầu hệ thống Firewall chuyên dùng. Vì 
vậy sự xuất hiện Pirevvall của thuê bao có những đặc trưng; tách chức 
năng lọc từ bộ định tuyến độc lập, thêm chức năng kiểm tra và cành báo. 
Cung cấp gói phần mềm modul hoá và phần mềm có thể thông qua 
mạng. Tính an toàn cao, giá thành hạ thấp. Do là sản phẩm phần mềm 
thuần tuý, sản phẩm Firewall thế hệ thứ hai yêu cầu quá trình quản lý, 
sửa chữa, bào dưỡng phức tạp tốn thời gian, yêu cầu kỹ thuật cao. Trong 
thực tế cho thấy quá ữình sử dụng đã xuất hiện nhiều sai sót.

Giai đoạn 3: Pirevvall được thiết lập trên hệ điều hành thông dụng, 
có chức năng lọc gói hoặc sử dụng chức năng lọc gói cùa bộ định tuyến, 
có hệ thống chuyên dùng giám sát, khống chế tất cả dữ liệu và mệnh lệnh 
của giao thức. Bảo vệ không gian lập trình của thuê bao và thuê bao có 
thể bố trí trang bị tham số hạt nhân bên trong, tính an toàn và tốc độ được 
nâng cao hcm nhiều.

Giai đoạn 4: Firewall có hệ điều hành an toàn, chất lượng cao hơn 
so với Firewall thế hệ thứ ba. Firewall được thiết lập có nhừng đặc tính: 
nhà sản xuất Firewall có mật mã tíiay mật mã gốc của hệ điều hành, đồng 
thời có ứiể thực hiện an toàn. Bò các đặc tính không cần thiết của hệ 
thống, thêm vào đặc tính bên trong để tăng cường sự bảo vệ an toàn. Khi 
kẻ phá hoại phá được một thuê bao thì sẽ bị cách ly, không thể uy hiếp 
những bộ phận khác của mạng. Các chức năng bao gồm lọc gỏi, ứng 
dụng cổng mạng và còn có chức năng tăng cường bảo mật và phân biệt 
nhận biểt.

ưu điếm chủ yếu của việc sừ dụng Firewall để bào vệ mạng nội bộ. 
Cho phép người quản trị mạng xác định một trung tâm (điểm khống chế
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ngăn chặn) để phòng ngừa tin tặc, kè phá hoại... xâm nhập mạng nội bộ. 
Cấm không cho các loại dịch vụ vếu về an toàn ra vào mạng, đồng thời 
chổng trả sự công kích đến từ các đưòng khác. Tính an toàn mạng được 
củng cố trên hệ thống Firewall mà không phải phân bố trên tất cả máy chù 
của mạng. Bảo hộ những dịch vụ yếu kém trong mạng.

Trên Firewall có thể dễ dàng giám sát tính an toàn mạng và phát ra 
cảnh báo. Firewall có thể làm giảm không gian địa chi và che dấu kết cấu 
cùa mạng nội bộ. Tăng cường tính bảo mật, nhấn mạnh quyền tư hữu. 
Firewall được sử dụng để quản lý lưu lượng từ mạng ra ngoài, xây dựng 
phương án chống nghẽn.

Nhược điêm là hạn chế dịch vụ có ích, vì để nâng cao tính an toàn 
mạng, người quản trị hạn chế hoặc đóng nhiều dịch vụ có ích của mạng. 
Không phòng hộ được sự tấn công của kẻ phá hoại trong mạng nội bộ, 
không thể ngăn chặn sự tấn công thông qua những con đường khác ngoài 
bức tường lửa. Firewall Internet không thể hoàn toàn phòng ngừa được sự 
phát tán phần mềm hoặc tệp đã nhiễm vi-rút.

7.8 BẢO MẶT TRONG MẠNG RIÊNG Ảo VPN

7.8.1 Khái niệm mạng riêng ảo

Mạng máy tính ban đầu được triển khai với 2 kỹ thuật chính: đường 
thuê riêng (Leased line) cho các kết nối cổ định và đường quay số (Dial- 
up) cho các kết nối không thường xuyên. Các mạng này có tính bảo mật 
cao, khi lưu lượng thay đổi và các dịch vụ yêu cầu cần tốc độ cao đòi hòi 
hình thành một kiểu mạng dữ liệu mới, mạng riêng ảo. Mạng riêng ào 
được xây dựng trên các kênh logic có tính “ảo” trên các mạng chuyển 
mạch gói X.25, Frame Relay và ATM. Xu hướng hội tụ của các mạng 
thoại và dữ liệu trên nền NGN đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện nhiều 
dịch vụ mới, trong đó có dịch vụ mạn^ riêng ảo, có tính bảo mật cao.

Mạng riêng ảo (Virtual Private Netvvorks) là một mạng máy tính, 
trong đó các máy tính của khách hàng được kết nối với nhau cùng chia sẻ 
truy nhập trên một cơ sở hạ tầng chung và bảo mật cao, được xem như là 
một mạng riêng của doanh nghiệp. Có thể chia thành hai dạng chính 
mạng riêng ảo VPN: Mạng riêng ảo truy nhập từ xa (Remote Access VPN) 
và mạng riêng ảo Intranet VPN và Extranet VPN ÍSite - to - Site VPN).
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Mạng riêng ảo truy nhập từ xa Remote Access VPN (Client - to - 
LAN VPN), cho phép người sử dụng di động (máy tính cá nhân hoặc các 
trợ giúp sổ cá nhân) thực hiện các kết nối truy nhập từ xa với với mạng 
LAN cùa công ty (LAN hoặc WAN) qua đường quay sổ, ISDN, đường 
thuê bao sổ DSL hoặc đường kết nối ào...

Mạng Site - to - Site VPN dùng để kết nối các mạng LAN của công 
ty, doanh nghiệp tại các vị trí khác nhau bằng các kết nối ảo. Có thể chia 
loại này ra 2 loại khác: Intranet VPN và Extranet VPN. Intranet VPN kết 
nối các văn phòng ở xa với trụ sở chính thường là các mạng LAN với 
nhau. Extranet VPN là khi Inữanet VPN cùa một khách hàng mở rộng 
kết nối với một Intranet VPN khác.

Bảo mật là một yếu tố quan trọng nhất nhằm bảo đảm cho mạng 
riêng ảo VPN hoạt động an toàn và hiệu quả. Kết hợp với các thủ tục xác 
thực người sử dụng, dữ liệu được bảo mật truyền qua các kết nối logic, gọi 
là đường hầm (Tunnel) được tạo ra trước khi Uxiyền dữ liệu. Tunnel là kết 
nổi ảo điểm - điểm (Point to Point) và làm cho mạng VPN hoạt động như 
một mạng riêng. Dữ liệu truyền trên VPN có ứiể được mã hoá theo nhiều 
thuật toán khác nhau với các độ bảo mật khác nhau. Người quản trị mạng 
có thể lựa chọn tuỳ theo yêu cầu bảo mật và tốc độ truyền. Giải pháp 
VPN được thiết kế phù hợp cho những tổ chức có trao đổi ứiông tin từ 
xa, lưu lượng lớn, các hoạt động xử lý phân tán trên phạm vi địa lý rộng.

Chất lượng dịch vụ QoS và các thoả thuận mức dịch vụ SLA 
(Service Level Agreement) với các ISP có liên quan đến độ trễ trung 
bình của các gói tin ưên mạng, hoặc giới hạn dưới của băng thông. Trong 
các giao thức sử dụng, các gói dữ liệu IP sẽ được mã hoá: RSA RC-4 
ừong PPTP hoặc mã khóa công khai khác ữong L2TP, IPSec và được 
đóng gói bằng kỹ thuật ESP, thêm Header IP mới để tạo đường hầm ưên 
mạng IP công cộng. Như vậy, nếu khi gói tin MTƯ bị thất lạc trên mạng 
IP công cộng thì ứiông tin trong đó đã được mã hoá, kẻ phá hoại khó có 
thể dò tìm thông tin thực sự chứa trong gói tin. Trong các giao thức 
PPTP và L2TP, gói tin đã được mã hoá từ người sử dụng cho đến máy 
chủ của VPN. Việc ứiất lạc các gói tin dẫn đến việc phải truyền lại bản 
tin. Nghĩa là xuất hiện độ trễ chung đổi với mạng riêng ảo VPN và ảnh 
hưởng đến QoS của mạng.
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7.8.2 Kiên trúc của mạng riêng ảo
Hai thành phần cơ bản cùa Internet tạo nên mạng riêng ảo VPN, đó là:

- Đường hầm (Tunnelling) cho phép làm “ảo” một mạng riêng.

- Các dịch vụ bảo mật đa dạng cho phép dừ liệu mang tính riêng tư.

Đường hầm: là đường kết nối giữa 2 điểm cuối (Point to Point) khi 
có trao đổi thông tin và kết nổi này sẽ được giải phóng khi kết thúc 
truyền dữ liệu, băng thông sẵn sàng cho cho các kết nối khác. Kết nối 
này là kết nối ảo, không phụ thuộc vào cấu trúc vật lý của mạng. Nó che 
giấu các các thiết bị như bộ định tuyển, chuyển mạch và trong suốt đối 
với người sử dụng.

Đường hầm được tạo ra bằng cách đóng gỏi các gói tin 
(Encapsulate) để truyền qua Internet. Việc đóng gói có thể là mã hoá gói 
gốc và thêm vào tiêu đề IP mới cho gói. Tại thực thể cuối cùng, cổng 
(Gatevvay) sẽ gở bỏ tiêu đề IP, giải mã gói và chuyển gói nguyên thuỳ 
đến đích ci'a nó. Định dạng gói tin tạo đường hầm bao gồm các phần tiêu 
đề IP, AH, ESP, tiêu đề và dư liệu.

Server

Cổng 
bảo mật 1

Cổng 
bảo mật 2

Địa chì nguổn 

i
Data B Data B Data

Địa chỉ đích Được mã hóa

Hình 7.4: cấu trúc một đường hầm

Đường hầm có 2 loại: đường hầm thường trực (Permanent) và 
đường hầm tạm thời hay động (Temporary hay Dynamic). Thông thưòmg 
các mạng riêng ảo VPN sử dụng dạng đưòmg hầm động. Đường hầm 
động rất hiệu quả cho VPN, vì khi không có nhu cầu trao đổi thông tin
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thì được huỷ bỏ. Đường hầm có thề kết nối 2 điểm cuối theo kiểu LAN - 
to - LAN tại các cổng bảo mật (Security Gatevvay), khi đó người sử dụng 
trên các LAN có thể sử dụng đường hầm này. Còn đổi với trường hợp 
Client - to - LAN, thì Client phải khởi tạo để thiết lập một đường hầm từ 
máy người sử dụng đến cổng bảo mật để thông tin đến mạng LAN đích.

Máy chủ VPN

Máy trạm

Hình 7.5: Đường hầm trong các cấu trúc LAN và Client

7.8.3 Những iru điểm của mạng VPN

Chi phi: công nghệ VPN cho phép tiết kiệm đáng kể chi phí thuê 
kênh riêng hoặc các cuộc thoại đường dài bằng chi phí cuộc gọi nội hạt. 
Hơn nữa, sử dụng kết nối đến ISP còn cho phép vừa sừ dụng VPN vừa 
truy nhập Internet. Công nghệ VPN cho phép sử dụng băng thông đạt 
hiệu quả cao nhất. Giảm nhiều chi phí quản lý, bảo ưì bảo dưỡng hệ thống.

Tinh bào mật: trong VPN sử dụng cơ chế đường hầm và các giao 
thức tầng 2 và tầng 3, xác thực người sừ dụng, kiểm soát truy nhập, bảo 
mật dữ liệu bàng mã hoá, vì vậy mạng riêng ảo VPN cỏ tính bảo mật cao, 
giảm thiểu được các khả năng tấn công mạng và thất thoát dữ liệu.

Truy nhập dễ dàng: người sừ dụng ngoài việc khai thác và sử dụng 
các tài nguyên trên mạng riêng ảo VPN, còn được sử dụng các dịch vụ 
khác cùa Internet mà không cần quan tâm đến phần phức tạp tầng dưới.

7.8.4 Giao thức PPTP (Point to Point Tunnelling Protocol)
ppp là giao thức hoạt động trong tầng 2 (tầng liên kết dữ liệu, truy 

nhập mạng WAN như các giao thức HDLC, SDLC, X.25, Frame Relay, 
quay theo yêu cầu. Giao thức ppp có thể sử dụng cho nhiều giao thức



lầng trên như TCP/IP. Novell/IPX, Apple Talk nhờ sừ dụng giao thức 
diều khién mạng (NCP - Netvvork Control Protocol). Giao thức ppp sử 
dụng LCP Link Control Protocol đề thiết lập và điều Idiiển các kết nối. 
ppp sừ dụng các giao thức xác thực mật khẩu (PAP - Passvvord 
Authentication Protocol) hoặc CHAP (Challenge Handshake 
Authentication Protocol).

PPTP được thiết kế dựa trên chức năng của ppp cung cấp một kết 
nối iruy nhập lừ xa và kếl nối này cỏ ihc di qua một đườns hầm qua 
mạng Internet công cộng đề tới dích. Giao thức PPTP đóng gói các gói 
tin ppp vào trong một gói tin IP để truyền qua một hệ ứiống mạng. PPTP 
sử dụng một liên kết điều khiển TCP để tạo, duy trì và kết thúc đường 
hầm và sử dụng giao thức GRE (Generic Routing Encapsulation) để 
đóng gói các gói tin ppp, tạo ra các gói dữ liệu đường hầm.

PPTP dựa trên ppp để thực thi các chức năng sau:
- Thiết lập và giải phóng các liên kết vật lý.

- Xác thực người sử dụng.

- Tạo gói dữ liệu ppp.
PPTP định nghĩa 2 loại gói; Gói điều khiển và gói dữ liệu và gán 

chúng vào 2 kênh riêng. PPTP tách các kênh điều khiển thành luồng điều 
khiền với giao thức TCP và kênh dừ liệu thành luồng dữ liệu với giao 
thức IP. Kết nổi TCP được tạo ra giữa Client PPTP và máy chủ PPTP 
đuợc sử dụng để truyền thông báo điều khiển kết nổi và báo hiệu.

- Ba thành phần liên quan đến việc triển khai PPTP;
+ Client PPTP.

+ NAS (Netvvork Access Server).
+ PPTP server.

Nếu PPTP Client và PPTP Server trong cùng một mạng LAN thi 
không cần NAS.

- Quá trình kết nối cùa PPTP theo ba bước sau:

Tạo kết nổi PPP: một Client PPTP sứ dụng ppp kết nối đến máy 
truy nhập từ xa NAS cùa ISP qua hệ thống điện thoại công cộng hoặc 
đường ISDN, ppp là một giao thức truy nhập từ xa được PPTP sừ dụng
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để gửi dữ liệu đa giao thức qua mạng TCP/IP. ppp đóng gói các gỏi iln 
IP, IPX, NETBEUI vào khung dữ liệu ppp và gửi các khung dữ liệu nà> 
qua đường kết nối điểm - điểm giữa máy tính gửi và máy tính nhận. Các 
phiên làm việc PPTP được khởi tạo bằng cách Client quay số vào một 
máy chủ của ISP. Giao ứiức ppp thực hiện ba chức năng: thiết lập và kết 
thúc kết nổi vật lý, xác thực người sử dụng và tạo khung dữ liệu ppp có 
chứa các gói tin IPX, NETBEUI hoặc TCP/IP đã được mã hoá bên trong

Tạo kết nổi điều khiển PPTP: sử dụng kết nổi ppp đã được thiết 
lập, giao ứiức PPTP tạo ra một kết nổi điều khiển từ Client PPTP đến 
PPTP Server. Kết nổi này sử dụng giao thức TCP để thiết lập kết nối và 
được gọi là Tunnel PPTP. Kết nổi điều khiển là một phiên TCP chuẩn, 
các thông điệp điều khiển được gửi giữa Client PPTP và PPTP Server. 
Các thông điệp điều khiển sẽ thiết lập, duy trì và kết thúc Tunnel PPTP. 
Các thông điệp điều khiển được tìiiyền trong các gỏi tin điều khiển, các 
gói tin TCP. Một kết nối TCP được tạo ra giữa Client PPTP và PPTP 
Server được sử dụng để trao đổi các thông điệp điều khiển.

Trttyền dữ liệu qua Tunneỉ PPTP: tạo các gói tin IP (chứa các gỏi 
tin ppp đã được mã hoá) và gửi tới máy chù PPTP thông qua Tunnel 
PPTP. Máy chủ PPTP sẽ mở các gói tin IP và giải mâ các gỏi tin ppp bên 
trong. Sau đỏ tió sẽ cỉiuyển các gói tin ppp áẵ ứaợc giải mã tới máy đích. 
Dữ liệu gửi qua Tunnel PPTP được ứiực hiện qua nhiều mức đóng gói 
ichác nhau, cẩu trúc gói tin gửi qua Tunnel gồm các phần: tiêu đề liên kết 
dữ liệu, tiêu đề IP, tiêu đề GRE, tiêu đề ppp và dữ liệu đã được mã hoá.

Dữ liệu ngưòri sử dụng được giao tìiức PPTP truyền là các gói tin 
ppp giữa Client và PPTP Server, được đóng gói vào gói tin GRE được 
ttTiyền đi thông qua IP. Các gỏi tin ppp không có chuỗi kiểm tra chung 
FCS (Frame Check Sequence), điều khiển, cờ...

Trong trường hợp cấu trúc LAN - to - LAN, 2 máy chủ PPTP với 
sự hồ trợ của giao thức xác thực CHAP hoặc MS - CHAP tạo đưòmg hầm 
tương tự như cơ chế trên, tức là một máy chủ PPTP coi máy kia là Client 
và ngược lại.

- Bảo mật trong PPTP: PPTP sử dụng giao ứiức RADIƯS (Remote 
Authentication Dial in Service) để quản lý và xác thực người dùng. Trên 
cơ sở thông tin nhận dạng về người dùng và mật khẩu cung cấp từ NAS,
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RADIƯS thực hiện kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu và cho phép kết 
nối tạo đường hầm.

Nhược điểm cùa các giao thức xác thực CHAP, PAP, MS - CHAP 
là dựa trên mật khẩu được lưu tại máy đầu xa và máy cục bộ. Vì vậy dề 
bị thay đổi khi mạng bị tấn công. Khi đã cấp quyền truy nhập, người sử 
dụng có đặc quyền truy cập mạng như nhau. Với giao thức PPTP, dừ liệu 
được mã hoá điểm - điểm MPPE (Microsoít Point to Point Encĩyption) 
sừ dụng khoá 40bit. Có thể thay đổi khoá sau mỗi gói hay một số gói. 
Tuy nhiên, gói tin ppp vẫn có ứiể bị bắt giữ, đọc và ứiay đổi.

Giao thức PPTP là giải pháp tạm thời và đang được thay ứiế dần 
bàng L2TP (Layer 2 Tunnelling Protocol). PPTP thích hợp cho VPN 
dạng Client to LAN với một số hữu hạn người sử dụng. Tính bảo mật của 
PPTP yếu hơn rất nhiều so với các giao ứiức khác nhưng nó ít phức tạp hơn.

7.8.5 Giao thức L2F
Giao thức L2FP (Layer Two Ponvarding Protocol) do hãng Cisco 

phát triển, sừ dụng để truyền các khung SLIP/PPP qua Internet. L2F hoạt 
động ở tầng 2, tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI. Cũng như PPTP, 
L2F được thiết kế như là một giao thức Tunnel, sử dụng các định nghĩa 
đóng gói dữ liệu riêng để truyền các gói tin ở mức 2. Một sự khác nhau 
giữa PPTP và L2F là tạo Tunnel trong giao thức L2F không phụ thuộc 
vào IP và GRE, điều này cho phép nó làm việc với các môi trường vật lý 
khác nhau.

L2F sử dụng giao thức ppp để xác thực người sừ dụng và hỗ trợ 
cho TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) và 
RADIUS (Remote Authentication Dial in Service) xác thực. L2F định 
nghĩa các kết nối bên trong một Tunnel khác với PPTP, cho phép một 
Tunnel hỗ trợ nhiều kết nối. Những đặc điểm này của L2F được chuyển 
cho L2TP. Cũng như PPTP, L2F sử dụng chức năng của ppp để cung 
cấp một kết nối tìaiy nhập từ xa và kết nối này có thể được đi qua một 
Tunnel thông qua Internet để tới đích. Tuy nhiên L2TP định nghĩa giao 
thức tạo Tunnel riêng của nó, dựa trên L2F. Cơ cẩu này tiếp tục định 
nghĩa việc truyền L2TP qua các mạng chuyển mạch gói như X25, Frame 
Relay và ATM. Mặc dù nhiều cách thực hiện L2TP tập trung vào việc sử 
dụng giao thức ƯDP trên mạng IP, vẫn có khả năng thiết lập một hệ
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thống L2TP không sừ dụng IP. Một mạng sử dụng ATM hoặc Frame 
Relay cũng có thể được triển khai cho các Tunnel L2TP.

7.8.6 Giao thức L2TP
Giao thức L2TP (Layer Two Tunnelling Protocol) kết hợp các tính 

năng cùa L2F và PPTP: L2TP khác với PPTP là L2TP kết hợp các kênh 
điều khiển và dữ liệu trên UDP không phải TCP. L2TP thường được sử 
dụng để xác thực người sử dụng quay số và Tunnel các kểt nối SLIP/PPP 
qua Internet. Vì L2TP là giao thức tầng 2, nên hỗ trợ cho người sử dụng 
các khả năng mềm dẻo như PPTP trong việc truyền tải các giao thức 
không phải là IP, ví dụ như là IPX và NETBEUI. Cũng như giao thức 
PPTP, L2TP cỏ ba tìiành phần liên quan đến việc ưiển khai L2TP: Client 
L2TP, NAS và Server L2TP. Client cần có chuẩn ppp để kết nổi nhưng 
chưa đủ, vì nó cần phải sử dụng được mã hoá IPSec, nên phải sử dụng 
các Client tương thích L2TP VPN với những thành phần khác của IPsec 
như máy chủ mã hoá, giao thức chuyển khoá, giải thuật mã hoá... Chi 
báo rõ ràng khi IPsec đang hoạt động, hỗ trợ tải SA về, hàm băm xừ lý 
được các địa chỉ IP động, có cơ chế bảo mật như mã hoá khoá với mật 
khẩu, có cơ chế chuyển đổi mã tự động theo định kỳ và chặn hoàn toàn 
các lưu lượng không IPsec.

Hình 7.6: Kiến trúc của L2TP

- NAS cùa ISP cho phép L2TP hồ trợ cho mã hoá đầu cuối - đầu 
cuối Client L2TP chạy trên môi trường khác nhau Unix, Windows, 
Macintosh. Nếu Client không có L2TP, tính bảo mật sẽ thấp hơn. Để
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đảm báo tính bào mật dữ liệu trong đường hầm, ISP có thể hồ trợ LAC 
và mã hoá dừ liệu từ LAC đến LNS cúa VPN.

- Máy chủ L2TP có 2 chức năng chính: điểm kết cuối của đưòng 
hầm PPTP và chuyển các gói từ đường hầm đến mạng LAN riêng. Máy 
chủ L2TP thường tích hợp với tườnẹ lừa vì nó không có ichả năng lọc gói 
và khi đó nỏ có nhiều ưu điểm h(Tn so với máy chủ PPTP, không đòi hỏi 
cổng gán cho tường lửa như PPTP, nên an toàn hơn khi bị tấn công. 
IvUồng dữ liệu và thông tin điều khiển được truyền trên cùng một UDP 
nên việc thiết lập tường lừa đơn giản hoTì. Do một số tường lừa không có 
hỗ trợ GRE nên chúng tương thích với L2TP hơn PPTP.

Hinh 7.7; Quả trình chuyển gói tin qua Tunnel L2TP

Các bước kết nối: cũng giống như PPTP, giao thức L2TP sử dụng 
ppp để tạo kết nối từ Client đến máy phục vụ truy nhập mạng. L21'P sử 
dụng ppp để thiết lập kết nổi vật lý, thực hiện phiên xác thực người sử 
dụng đầu tiên, tạo gói tin ppp và đóng kết nổi khi phiên làm việc kết 
thúc. Hoạt động ở tầng 2 trong mô hình OSI, ppp bao gồm các phương 
pháp đóng gói nhiều dạng gói tin như AppleTalk, IP, IPX và NHTBEUI 
bên trong khung dừ liệu ppp để truyền qua đường kết nối được lạo ra. 
Khi ppp thiết lập kết nối, L2TP sẽ xác định xem NAS có nhận ra người 
sử dụng đầu cuối hay không và đã sẵn sàng phục vụ như là một điểm đầu 
cuối của Tunnel hay không. L2TP sẽ thực hiện đóng gói các gói tin ppp 
để truyền đi.



Khi L2TP tạo ra các Tunnel giừa bộ tập tning truy nhập mạng của 
ISP và NAS phía công ty, nó cỏ thể gán một hoặc nhiều phiên làm việc 
trong một đường hầm. L2TP tạo ra một sổ nhận dạng cuộc gọi (Call ID) 
và chèn Call ID này vào phần đầu của L2TP trong mỗi một gói tin để chi 
ra gói tin đó ứiuộc phiên làm việc nào. cấu trúc của tiêu đề L2TP như sau:
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T | l | x  | x | S  x | o | p | x | x | x | x [ Ver Length (opt) (16bit)

Tunnel ID(Ìóbit) Session lD(16bit)

Ns (o p t) (16b it) Nr (opt)(16bit)

Ofìfset Slze (opt) {16bit) Oíĩset pad (opt) ( lóbit)

T: dạng của thông điệp. Giá trị 0 là cho dữ liệu, 1 là cho thông
điệp điều khiển.

L: nếu trường Length tồn tại thì giá trị cùa bit này bằng 1. Với
thông diệp điều khiển thì giá trị bit này phải là 1. Các bit X 
dành cho việc mở rộng về sau.

S: nếu trường Ns và Nr tồn tại thì giá trị cùa bit này bằng 1.
Với thông điệp điều khiển thì giá trị bit này phải là 1.

O: nếu trường OíTset Size tồn tại thì giá trị của bit này bằng 1.
Với thông điệp điều khiển thì giá trị bit này phải là 0.

P: xác định độ ưu tiên. Nếu giá trị bit này bằng 1 thỉ gói dữ liệu
sẽ được xử lý ưu tiên trong hàng đợi cùa nó và trong khi 
truyền. Với thông điệp điều khiển thì bit này phải được đặt 
giá trị 0.

Ver: có giá trị là 2 (4bit).
Lengứt; chì ra tổng độ dài của thông điệp.

Tunnei ID: chì ra nhận dạng cho kết nối điều khiển ID của đường hầm.

Session ỈD: chì ra nhận dạng cùa phiên làm việc bên trong một đường
hầm.

N s: chì ra số thứ tự cùa gói dữ liệu hoặc của thông điệp điều
khiển. Giá trị ban đầu là 0.

Nr: chi ra số thứ tự của thông điệp điều khiển tiếp theo.

Giao thức L2TP có thể đồng thời tạo ra nhiều đường hầm giữa 
NAS và máy chủ mạng của Client bằng cách dồn nhiều phiên làm việc 
vào trong một đường hầm. Như vậy, các phương tiện truyền khác nhau 
có thể được gán cho người sử dụng khác nhau tuỳ thuộc vào các yêu cầu 
chất lượng của dịch vụ (Quality of Service). L2TP bao gồm một sổ nhận 
dạng Tunnel sao cho các Tunnel riêng biệt có thể được nhận ra khi đến 
phía bộ tập trung truy nhập mạng của ISP hoặc từ phía NAS.



Cùng như giao thức PPTP, giao ứiức L2TP định nghĩa hai loại 
thông điệp khác nhau: thông điệp điều khiển và thông điệp dừ liệu, 
lliông điệp điều khiển được sử dụng để thiết lập, quản lý và giải phóng 
các phiên làm việc được tải qua đường hầm và trạng thái của chỉnh 
Tunnel. Còn thông điệp dữ liệu được sử dụng để truyền dừ liệu qua 
1'unnel. Tuy nhiên giao thức L2TP khác với PPTP, nó truyền thông điệp 
điều khiển và thông điệp dữ liệu như là một phần của cùng một luồng. Ví 
dụ nếu các đường hầm được truyền qua một mạng IP ứiì thông điệp điều 
khiển và thông điệp dữ liệu được gửi trong cùng gỏi tin UDP.

L2TP hồ trợ giảm lưu lượng mạng và cho phép các máy chủ điều 
khiển việc tắc nghẽn đưòmg truyền bằng cách ứiực hiện cơ chế điều khiển 
luồng giữa máy chủ truy nhập mạng của ISP, còn gọi là bộ tập ữung truy 
nhập L2TP LAC (L2TP Access Concentrator) và máy chủ mạng riêng 
1.2TP- LNS (L2TP Network Server). Các thông điệp điều khiển được sử 
dụng để xác định tỷ lệ truyền và các thông số bộ đệm, để điều khiển luồng 
các gói tin ppp của một phiên làm việc trong đường hầm.

Trong trường hợp kết nối LAN - to - LAN, một trong 2 máy chủ 
L2TP phải có kết nối với ISP để khởi tạo phiên làm việc ppp. Hai bên 
đóng vai trò LAC và LNS trong việc khởi tạo và kết thúc đường hầm khi 
cần thiết.

Bào mật trong L2TP: xác thực người sử dụng trong 3 giai đoạn: 
giai đoạn 1 tại ISP, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 (tuỳ chọn) tại máy chủ 
mạng riêng. Trong giai đoạn 1, ISP có thể sử dụng số điện thoại của 
người sử dụng hoặc tên người sử dụng để xác định dịch vụ L2TP và khởi 
tạo kết nổi đường hầm đến máy chủ của VPN. Khi đưòmg hầm được thiết 
lập. LAC của ISP chi định một số nhận dạng cuộc gọi (Call ID) mới để 
định danh cho kết nổi trong đường hầm và khởi tạo phiên làm việc bằng 
cách chuyển thông tin xác thực cho máy chù VPN. Máy chù VPN tiến 
hành tiếp bước 2 là quyết định chấp nhận hay từ chổi cuộc gọi dựa vào 
các ứiông tin xác thực từ cuộc gọi của ISP chuyển đến. Thông tin đó có 
thể mang CHAP, PAP, EAP hay bất cứ thông tin xác thực nào. Sau khi 
cuộc gọi được chấp nhận, máy chủ VPN có thể khởi động giai đoạn 3 tại 
lớp ppp, bước này tương tự như máy chủ xác thực một người sử dụng 
quay số truy nhập vào thẳng máy chủ.
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Việc sừ dụng các giao thức xác thực đơn giản nhưng không bào 
mật cho các luồng dừ liệu điều khiển và thông báo dừ liệu, đă tạo kẽ hờ 
cho việc chèn gói dừ liệu để chiếm quyền điều khiển đưòmg hầm, hay kết 
nối ppp, hoặc phá vỡ việc đàm phán ppp, lấy cắp mật khẩu ngừời sừ 
dụng. Mà hoá ppp không có xác thực địa chi, toàn vẹn dừ liệu, quản lý 
khoá nên bảo mật này yểu không an toàn trong kênh L2TP. Vì vậy, để có 
được xác thực như mong muốn, cần phải phân phối khoá và có giao thức 
quản lý khoá. về mã hoá, sừ dụng IPSec cung cấp bảo mật cao để bào \ ệ 
gói mức IP, tối thiểu cũng phải được thực hiện cho L2TP trên iP. Việc 
quản lý khoá được thực hiện thông qua liên kết bào mật SA (Security 
Association). SA giúp 2 đổi tượng truyền thông xác định phưomg thức 
mã hoá, nhưng việc chuyển giao khoá lại do IKE thực hiện. Nội dung 
này sẽ được nói rõ hơn trong giao thức IPSec.

7.8.7 Giao thức IPsec

IPsec bảo đảm tính tin cậy, tính toàn vẹn và tính xác thực truyền dữ 
liệu qua mạng IP công cộng. IPSec định nghĩa 2 loại tiêu đề cho gói IP 
điều khiển quá trình xác thực và mã hóa: một là xác thực tiêu đề AH 
(Authentication Header), hai là đóng gói bảo mật tải ESP (Encapsulating 
Security Payload). Xác thực tiêu đề AH đảm bảo tính toàn vẹn cho tiêu 
đề gói và dữ liệu. Trong khi đó đóng gói bảo mật tải ESP thực hiện mã 
hóa và đảm bảo tính toàn vẹn cho gói dừ liệu nhưng không bảo vệ tiêu đề 
cho gói IP như AH. IPsec sử dụng giao thức Internet Key Exchange IKE 
để thỏa thuận liên kết bảo mật SA giữa hai thực thể và trao đổi các thông 
tin khóa. IKE cần được sử dụng phần lớn các ứng dụng thực tế để đem 
lại thông tin liên lạc an toàn trên diện rộng.

Xác thực tiêu đề AH: AH một trong những giao thức bảo mật IPsec 
đảm bảo tính toàn vẹn cho tiêu đề gói và dữ liệu cũng như việc chứng 
thực người sử dụng. Nó đảm bảo chống phát lại và chống xâm nhập trái 
phép như một tùy chọn. Trong những phiên bản đầu của IPsec đỏng gói 
bảo mật tải ESP chi thực hiện mã hóa mà không có chứng thực nên AH 
và ESP được dùng kết hợp còn ờ những phiên bản sau ESP đã có thêm 
khả năng chứng thực. Tuy nhiên AH vẫn được dùng do đảm bảo việc 
chứng thực cho toàn bộ tiêu đề và dữ liệu cũng như việc đơn giản hơn đối 
với truyền tải dữ liệu trên mạng IP chi yêu cầu chứng thực.
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AH có hai chế độ: Transporl và Tunnel. Chế độ Tunnel AH tạo ra 
tiêu đề IP cho mồi gói còn ở chế độ Transport AH không tạo ra tiêu đề IP 
mới. Hai chế độ AH luôn đảm bảo tính toàn vẹn (Integrity), chứng thực 
(Authentication) cho toàn bộ gói.

Xử lý đảm bảo tính toàn vẹn; IPsec dùng thuật toán mã chứng thực 
thông báo băm HMAC (Hash Message Authentication Code) thường là 
HMAC-MD5 hay HMAC-SHA-1. Nơi phát giá trị băm được đưa vào gói 
và eửi cho nơi nhận. Nơi nhận sẽ tái tạo giá trị băm bằng khóa chia sẻ và 
kiểm tra sự trùng khớp giá trị băm qua đó đám bảo tính toàn vẹn cùa gói 
dừ liệu. Tuv nhiên IPsec không bảo vệ tính toàn vẹn cho tất cả các 
trường trong tiêu đề của IP. Một sổ trường trong tiêu đề IP như thời gian 
sổng (ITL - Time to Live) và trường kiểm tra tiêu đề IP có thể thay đôi 
trong quá trình truyền. Nếu thực hiện tính giá trị băm cho tất cà các 
trường của tiêu đề IP thì những trường đã nêu ở trên sẽ bị ihay đổi khi 
chuyển tiếp và tại nơi nhận giá trị băm'sẽ bị sai khác. Để giải quyết vấn 
đề này giá trị băm sẽ không tính đến những trường của tiêu đề IP có thể 
thay đổi hợp pháp trong quá trình truyền.

ESP cũng có hai chế độ: Transport và Tunnel. Chế độ Tunnel ESP 
tạo tiêu đề IP mới cho mồi gói. Chế độ này có thể mã hóa và đảm bảo 
tính toàn vẹn cùa dừ liệu hay chi thực hiện mã hóa toàn bộ gỏi IP gốc. 
Việc mã hóa toàn bộ gói IP gồm tiêu đề IP và tải IP, giúp che được địa 
chi cho gói IP gốc. Chế độ Transport ESP dùng lại tiêu đề của gói IP gốc 
chì mã hóa và đảm bảo tính toàn vẹn cho tải của gỏi IP gốc. Cả hai chế 
độ chứng thực để đảm bảo tính toàn vẹn được lưu ờ trưòng ESP Auth.

Xử lý mã hóa; ESP dùng hệ mật đối xứng để mã hóa gói dữ liệu, 
nghĩa là thu và phát đều dùng cùng một loại khóa để mã hóa và giải mã 
dữ liệu. ESP thường dùng loại mã khối AES-CBC (AES-Cipher Block 
Chaining), AES-CTR (AES Counter Mode) và 3DES.

Trao đổi khóa mã hóa IKE (Internet Key Exchange): trong truyền 
thông sừ dụng giao thức IPsec phải có sự trao đổi khóa giừa hai điểm 
cuối, do đó đòi hỏi phải có cơ chế quàn lý khóa. Có hai phương thức 
chuyển giao khóa đó là chuyển khóa bằng tay và chuyển khóa bằng giao 
thức IKE. Cả hai phương thức này không thể thiểu được trong IPsec. Một 
hệ thống IPsec phụ thuộc phải hồ trợ phương thức chuyển khóa băng tay.
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Phương tíiửc chìa khóa trao tay chẳng hạn khỏa thưcmg mại ghi ữên giấy, 
trên đĩa mềm gửi qua bưu phẩm hoặc E-mail. Phương ứìức này chi phù 
hợp với số lượng nhỏ các ưang, đối với mạng lớn phải thực hiện phương 
ứiức quản lý khỏa tự động. Trong IPsec người ta dùng giao Uiức quản lý 
chuyển khóa IKE (Internet Key Exchange). IKE có các khả năng sau:

- Cung cấp các phương tiện cho 2 bên sử dụng các giao thức, giải 
thuật và khóa.

- Đảm bảo ngay từ lúc bắt đầu chuyển khóa.

- Quản lý các khóa sau khi chúng được chấp nhận trong tiến trình 
tíiỏa thuận.

- Đảm bảo các khóa được chuyển một cách bảo mật.

Các chế độ và các giai đoạn trong IKE: các quá trình thực hiện trên 
IKE được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thiết lập đường hầm bảo 
mật cho các hoạt động IKE diễn ra trên đó. Giai đoạn 2 là tiến trình đàm 
phán các mục đích liên kết bảo mật SA (Security Association).

IKE có 3 chế độ chuyển khóa: 2 cho giai đoạn 1 và 1 cho giai đoạn 2:
- Chế độ chính (Main Mode): hoàn thành giai đoạn sau khi đã thiết 

lập một kênh bảo vệ.

- Chế độ năng động (Aggressive Mode): một cách khác để hoàn 
thành giai đoạn 1. Nó đơn giản hcm và nhanh hơn chế độ chính nhưng 
không bảo mật nhận dạng cho việc đàm phán giữa các node bởi vì nó 
ừuyền nhận dạng của chúng trước khi đàm phán mộl kênh bào mật.

- Chế độ nhanh (Quick Mode): hoàn tíìành giai đoạn 2 bàng cách 
đàm phán một SA cho mục đích truyền ứiông.

IKE cũng còn một chế độ khác là chế độ nhóm mới, chế độ này 
không thật sự là của giai đoạn 1 hay giai đoạn 2. Chế độ nhóm mới theo 
sau đàm phán của giai đoạn và đưa một cơ chế định nghĩa nhóm riêng 
cho chuyển giao Diffie-Hellman.

Để ứiiết lập bảo mật IKE cho một node, một Host hay một cổng nối 
cần ít nhất 04 yếu tố:

- Một giải thuật mã hóa để bảo mật dừ liệu.

- Một giải thuật băm để giảm dữ liệu cho báo hiệu.
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- Một phương thức xác thực cho báo hiệu.

- Thông tin về nhóm làm việc thông qua nhóm.

Yếu tổ thứ 5 có thể đưa ra trong SA là hàm giả ngẫu nhiên sử dụng 
để băm giá trị hiện tại xuống quá trình chuyển khóa cho mục đích kiểm 
tra. Nếu trong SA không bao gồm nó thì HMAC cùa giải thuật băm (yếu 
tổ thứ 2) được sừ dụng.

Đàm phán SA: để thiết lập một SA bên khởi tạo gừi một thông báo 
chế độ nhanh thông qua yêu cầu một SA mới. Một đàm phán SA là kết 
quả cùa 2 SA: một hướng về bên khời tạo và một hương đi. Để tránh 
xung đột về SPI node nhận phải chọn SPI. Do đó trong chế độ nhanh bên 
phát thông báo cho bên đáp ứng biết SPI đã được sừ dụng và bên đáp 
ứng sẽ theo SPI đã được chọn. Mỗi SPI kết hợp với IP đích chi định một 
IPsec SA đơn duy nhất.

7.8.8 IPsec trong IPv6

IPv6 hỗ trợ sử dụng giao thức IPsec. Trong gói tin IPv6 các tuỷ 
chọn được đưa vào Header mở rộng được chỉ ra trong trường Next 
ỉleader cùa Header trước đó. cẩu trúc của một gói IPv6 như sau:
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Tiêu đé 
IPv6

Tiêu để 
mỏ rộng Khối dữ liệu giao thức lớp trên

Hình 7.8: cấu trủc của một gói lPv6

- Tiêu đề IPv6 và tiêu đề mờ rộng: tiêu đề IPv6 có kích thước 
40byte. Tiêu đề mở rộng có thể có hoặc không và độ dài thay đổi tuỳ 
theo kiểu tuỳ chọn. Trường Next Header trong IPv6 chi ra tiêu đề mờ 
rộng tiếp theo. Trong mồi tiêu đề mở rộng lại có một trường Nexí Header 
cho biết có còn sừ dụng tiêu đề mở rộng tiếp theo. Tiêu đề mờ rộng cuối 
cùng cho biết giao thức lớp trên (như TCP, UDP...).

- Upper Layer PDƯ: khối dữ liệu giao thức lớp trên PDU, thường 
bao gồm liêu đề và phần tải tin của nỏ.

- Trong IPv6 giá trị Next Header là 51 khi sử loại tiêu đề mở rộng 
AU, còn đối với ESP là 52. Thông thường khi sử dụng tiêu đề ESP thì
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ESP được đặt ở vị trí cuối cùng trong tiêu đề mờ rộng do nó mã hoá các 
thông tin và tiêu đề của giao thức lớp trên.

Với sự phát triển dịch vụ truyền dữ liệu, nhu cầu cùa khách hàng 
đối với VPN sẽ ngày càng tăng, đặc biệt là các tồ chức tài chính như 
Ngân hàng và các Cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp lớn. Với việc 
hình thành mạng NGN trong năm qua, cơ sờ hạ tầng cho các dịch vụ 
truyền dừ liệu đã được nâng cấp một cách đáng kể và đây là điều kiện hết 
sức qụan trọng để triền khai dịch vụ với QoS cao. Vì vậy các đơn vị cùng 
có trách nhiệm cung cấp dịch vụ - các thành viên của VNPT (VTN, 
VDC, và các Bưu điện tinh, Viễn thông tinh, thành phổ) cần phổi hợp 
chặt chẽ để cung cấp dịch vụ này cho khách hàng với chất ỉượng cao.

Tiêu đề IPv6 Tiêu đề AH Dữ liêu

Xác thực

Tiêu đề IPv6 Tiêu đề EPS Dử liệu
Mả kết thúc 

ESP
Xác nhân 

ESP
--------------- Được mâ hóa----------------- ►

---------  Xácthưc ------------------------------►

Hình 7.9: cấu trúc gỏi dừ liệu IPv6 khi sử dụng tiêu đề 
mở rộng AH và ESP

7.8.9 ứng dụng ESP và AH trong cấu hình mạng

ESP trong cấu hình Gateway-to-Gateway: trong cấu hình này sẽ 
thiết lập kết nổi có IPsec để mâ hoả và đảm bảo tinh toàn vẹn cùa dữ liệu 
giữa hai điểm A và B (điểm kết cuối A dùng Gatevvay A trên mạng A, 
điểm kết cuối B dùng Gateway B trên mạng B).

Nếu chưa cỏ IKE SA, ttirớc tiên đìiết lập kết nối IKE SA như sau:

+ A gửi gỏi IP bình thường đến B.

+ Mạng A sẽ định tuyến đến Gatevvay A.

+ Gatevvay A nhận gói IP và thực hiện dịch địa chì để gửi đi.

+ Gateway A khởi tạo quá tìình thoả thuận IKE SA với Gatevvay B 
ở chế độ chính (main mode) hoặc ờ chế độ năng động (aggressive mode). 
Kết thúc quá ữình này IK£ SA được thiết lập.
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Bước thứ hai: thực hiện thiết lập IPsec SA như sau:
+ Gateway A dùng kết nối IKE SA để thực hiện thoà thuận IPsec 

SA với Gatevvay B. Quá trình này được thực hiện ở chế độ nhanh (quick 
mode). Kết thúc quá trình này một cặp IPsec SA đom hướng với chế độ 
bảo mật ESP đường hầm được thiết lập (mồi SA dùng cho một hướng 
thông tin).

+ Gateway A và B sẽ thực hiện mã hoá và đảm bảo tính toàn vẹn 
cùa dừ liệu theo các tham số nhận được từ IPsec để gửi thông tin cho 
nhau. Sau đó dữ liệu từ Gatevvay sẽ được gừi về các điểm kết cuối A hay B.

Khi truyền dữ liệu đạt đến thời gian tồn tại của SA thì Gatevvay đầu 
tiên sẽ khởi tạo lại quá trình tạo lại khoá. Sau khi tạo khoá xong thì thông 
tin được gửi theo khoá mới và khoá cũ bị xoá đi.

Hình 7.10: cấu hình Gatewav-to-Gateway

ESP và AH trong cấu hình Host-to-Host: trong cấu hình này sẽ 
thiết lập kết nổi có IPsec để mã hoá và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu 
giữa hai điểm A và B. Tuỳ thuộc và nhu cầu bảo mật có thể dùng ESP 
hay AH.

Hình 7.1 ỉ: cấu hình Host-to-Host 

Bước đầu tiên thiết lập IKE SA như sau:
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+ Khi A gửi gói IP bình thường đến B thì phần mềm IPsec Client sẽ 
xác định các tham số cần thiết cho kết nối.

+ A sẽ khởi tạo quá trình thoả thuận IKE SA với B ở chế độ chính 
hoặc ở chế độ năng động. Kết thúc quá trình này IKE SA được thiết lập.

Bước thứ hai: thực hiện thiết lập IPsec SA như sau:
+ A dùng kết nổi IKE SA để thực hiện thoả thuận IPsec SA với B. 

Quá trình này được thực hiện ở chế độ nhanh (quick mode). Kết thúc quá 
trình này một cặp IPsec SA đom hướng với chế độ bảo mật ESP hay AH 
được thiết lập (mỗi SA dùng cho một hướng thông tin).

+ A mà hoá và thực hiện đảm bào tính toàn vẹn cho dừ liệu rồi gửi 
cho B.

+ B dựa vào SPI và các tham số SA để giải mã và kiểm tra tính 
toàn vẹn của dữ liệu.

7.8.10 So sánh các giao thức VPN
Giao
thởc

ưu điểm Nhu>ợc điểm Sử dụng trong mạng

IPsec

Chuản giao thức rânh. 
Hoạt động độc lập cho các 
ứng dụng mức cao hơn 
Giấu <T|a chỉ mạng khổng 
sử dụng dịch đja chỉ mạng 
NAT
Đáp ứng sự phát tiién các 
kỹ thuật mã hoá

Không quản lý 
NSD
Khống cố khả náng 
tương tác giữa các 
nhà cung cáp. 
Không hỗ trợ giao 
diện (Desktop 
support)

Phần mềm tốt nhất cho 
các giải pháp độc quyền 
cùa nhà cung cấp đối với 
việc truy nhập từ xa 
bằng quay số

PPTP

Chạy trên Windows NT, 
95,98
Cung cáp End to End và 
^nh hướng đường hầm 
kết nối node - to - node 
Các đặc điểm giá trị được 
thêm vào phổ biến cho 
truy nhập từ xa 
Xảc thực trên nền 
Windows
Cố khả năng đa giao thức. 
Sử dụng mắ hoá 
RSA RC-4

Không cung cáp 
mắ hoá dữ liệu từ 
những máy chù 
taiy nhập từ xa 
Mang tinh độc 
quyền, yêu cầu 
máy chủ chạy 
Windows NT đẻ 
kết thúc những 
đường hầm 
Chỉ sử dụng mă 
hoá RSA RC- 4

Được dùng tại các máy 
chủ truy nhập từ xa định 
đường hầm proxy 
Có thể được dùng giữa 
các văn phòng ở xa có 
máy chủ Windows NT để 
chạy máy chủ truy nhập 
từ xa và định tuyến 
RRAS
Có thể dùng cho những 
máy để bân Win9x hay 
máy trạm người dùng 
Windows NT
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Giao
thức ưu đlẻm Nhtpợc điểm Sử dụng trong mạng

L2F

L2TP

Cho phép định đường hầm 
đa giao thửc 
Có nhiều nhà cung cấp

Không có mâ hoá 
Xác thực NSD yếu 
Không điều khiển 
luồng cho đường 
hầm.

Kết hợp PPTP và L2TP 
Chỉ cần một gói dựa trên 
mạng để chạy trên X.25 vầ 
Frame Relay 
Sử dụng IPsec cho việc 
mã hoá.

Chưa được cung 
cấp trong nhiều 
sản phẩm 
Không bảo mật ở 
giai đoạn cuéi.

Dùng cho truy nhập từ 
xa tại POP

Dùng cho taiy nhập từ 
xa tại POP.

7.9 CÁC GIẢI PHÁP CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

7.9.1 Giới thiệu
Mục này sẽ giới thiệu khái quát các giải pháp xác thực thông tin 

thòng qua các sơ đồ chữ ký số dựa trên các hệ mật khoá công khai tin cậy 
dược. Với chừ ký thông thường nó là một phần vật lý của tài liệu, tuy 
nhiên một chừ ký sổ không gấn theo kiểu vật lý vào bức điện nên thuật 
toán được dùne phái “không nhìn thấy" theo cách nào đó trên bức điện.

Chữ ký Ihông thưòmg được kiểm tra bàng cách so sánh với các chữ
kv đã được xác thực khác, dĩ nhiên đây không phải là phương pháp an
loàn, dễ bị già mạo. Vứi các chừ ký số được kiếm tra bàng một thuật toán 
cônu khai, như vậy bất cứ ai cũng có thể kiểm tra được chừ ký số và nó 
ngăn chận hiệu quà việc già mạo.

Một sư đồ chừ kv điện tử thường chia làm hai phần: thuật toán ký 
và thuật toán xác minh (Sign, Ver).

7.9.2 Định nghĩa chữ ký điện tử
Một sơ đồ chữ ký sổ là bộ 5 thành phần (P, A, K, s, V) thoả mãn 

các điều kiện sau:
- p là tập hữu hạn các bức điện có thể.
- A là tập hữu hạn các chừ ký có thể.
- K là tập không gian khoá có thể.
- Với mỗi k thuộc K tồn tại một thuật toán ký hiệu Sigk thuộc s và 

một thuật toán xác minh Veri; thuộc V. Mỗi Sigk: p -> A và Veric: p X A



-> {True, False} là nhừng hàm sao cho mỗi bức điện X thuộc p và mồi 
chừ ký y thuộc A thoả mãn phương trình sau đây:

Ver(x,y) = True nếu y = Sigk

False nếu y ^ Sigk
Trong đó hàm: Veĩk là hàm công khai, Sigk là hàm mật.

Các sơ đồ chữ ký số an toàn (về mặt tính toán) dựa trên các hệ mật 
công khai tin cậy. về nguyên tắc hoàn toàn có thể giả mạo chừ ký số tuy 
nhiên không hề dễ dàng giả mạo chữ ký số của người A nào đó trên bức 
điện, nghĩa là với X cho trước chi có A mới có thể tính ra được chừ ký y 
để Ver(X,y) = True. B nào đó muốn giả mạo y trên bức điện X có thể 
phải dùng thuật toán Ver công khai để thừ vét cạn mọi chừ ký y (có thể 
có thuộc tập không gian khoá) cho đến khi tìm thấy chữ ký đúng. Tuy 
nhiên với các số nguyên rất lớn (cỡ 100 chữ số thập phân trở lên) thì việc 
vét cạn này là không có ý nghĩa. Một cách thường dùng là B cần phá 
được bài toán NP đủ hoặc gần đủ của hệ mật, điều này về mặt tính toán là 
không ứiể thực hiện.

7.9.3 Chuẩn chữ kỷ sổ
Chuẩn chữ ký số DSS (Digital Sigm Standard) là phiên bản cải tiến 

của sơ đồ chữ ký Elmagal, nỏ được công bố và chấp nhận làm chuẩn từ 
ngày 01/12/1994. Trong nhiều tình huống, thông báo có thể được mã và 
giải mã chi một lần nên nó phù hợp với nhiều hệ mật (an toàn tại thơi 
điểm đuợc mã), song trên thực tế, nhiều khi bức điện dạng như hợp đồng 
hoặc một chứng thư, L/C... cần thiết phài được xác minh chừ ký sau 
nhiều năm. Bời vậy cần thiết có độ bảo mật lớn, do sơ đồ chừ ký Elgamal 
không an toàn hơn bài toán logarit rời rạc nên cần dùng modul p lớn, 
chắc chắn là p cần thiết lớn hom 512bit và nhiều người nhất trí p = 
1024bit để có độ an toàn lớn. DSS cải tiến sơ đồ Elgamal theo hướng 
một bức điện (tóm lược thông báo của bức điện) lóObit được ký bàng 
chữ ký 320bit song lại dùng p = 512bit. Khi đó hệ thống làm việc trên 
nhóm con Zp* kích thước 2.160. Độ mật hệ thống dựa trên sự an toàn 
của việc tìm các logarit rời rạc trong nhóm con Zp*.

Cho p là số nguyên tố 512bit sao cho bài toán log rời rạc trên Zp là 
không thể giải được, q là số nguyên tố và là ước của p - 1, và giả sừ a  là 
căn bậc q cùa 1 modul p;. Cho p = Zp*, A = Zp*x Zp.i và định nghĩa:
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K (p, a , a, p): p = a “(mod p)}. Giá trị p, q, a , p công khai, còn a là
mật. Với K = (p, q, a, a, P) và với một số ngẫu nhiên (mật) k € Zp.|*,

Cho SigK(x, k) = (y, ô), trong đó Y = (a'‘ mod p) mod q và ô = 
(x+aỴ)k ' mod(q).

Với xeZp* và ỗ, Ỵ€ Zq định nghĩa: el xô‘‘ mod q, e2 = ỴÔ'' mod q.

Ver(x, y, ô) = True <=> (a^' mod p) mod q = y

7.9.4 Chữ ký số không chối đirơc
Các chữ ký không chổi được có một đặc điểm rât đặc biệt như sau: 

chừ ký không thể xác minh được nếu không hợp tác với người ký. Như 
vậy sẽ bảo về được người ký trước khả năng các tài liệu người ký bị nhân 
đôi và được phân phổi bằng phương pháp điện tử mà không có sự đồng ý 
của người ký. Việc xác minh giờ đây được tíiực hiện bằng giao thức yêu 
cầu và đáp ứng (Challenge and Response Protocol).

Liệu có cần sự hợp tác của người ký để xác minh chữ ký (nhằm 
ngăn chặn không cho người ký từ chổi không nhận đã ký trước đỏ) 
không? Người ký có thể tuyên bổ một chừ ký hợp lệ là giả mạo và từ 
chối xác minh nó, hoặc thực hiện giao thức theo cách để chữ ký không 
thể được xác minh. E)ể ngăn chặn tình huống này xảy ra, sơ đồ chừ ký 
không chối được đã kết hợp với giao thức từ chổi (theo giao thức này, 
người ký có thể chứng minh chữ ký là giả mạo). Nhu vậy, người ký sẽ có 
khả năng chứng minh trước toà ràng chừ ký bị lừa dối trên thực tế là giả 
mạo (nếu anh ta không nhận Ihaiii gia vào giao Ihức từ chối, điều này sẽ 
được xem như bằng chứng chứng tỏ chữ ký trên thực tế là thật).

Như vậy sơ đồ chừ ký không chối được gồm 3 thành phần:
- Thuật toán ký.
- Giao thức xác minh.

- Giao thức từ chổi (Disavowal).

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Phát biểu nào đúng:
A. Tài nguyên ứìông tin trên mạng, vì nhiều người sử dụng lại phân tán, 

nên rất dễ mất mát, xâm phạm... Vì vậy an toàn bảo mật là cần thiết
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B. Bào vệ thông tin là do nhu cầu của người sử dụng 
c . Trong khi trao đổi dừ liệu, tránh xung đột, nghẽn mạch cần phải có 

các biện pháp bảo vệ tíiông tin.

2. An toàn mạng có thể hiểu là:
A. Các phưomg thức bảo vệ, đảm bảo an toàn cho lất cả các thành 

phần của mạng bao gồm dữ liệu, thiết bị, cơ sờ hạ tầng và đảm bào 
an toàn, bảo mật mọi tài nguyên thông tin

B. Là các chính sách hoạt động được ấn định và với chi những người 
có thẩm quyền tương ứng

c . Cấp phát quyền truy nhập, sử dụng cho người sử dụng.

3. Tính xác thực (Auứientification) được hiểu:
A. Kiểm tra tính pháp lý quyền truy nhập vào mạng của một thực thể
B. Kiểm tra thẩm quyền truy nhập của người sử dụng 
c . Kiểm tra thẩm quyền truy nhập của các ứng dụng.

4. Tính sẵn sàng là:
A. Tài nguyên trên mạng luôn được đàm bảo không thể bị chiếm giữ 

bởi người không có quyền
B. Các tài nguyên đó luôn sẵn sàng phục vụ cho tất cả người sử dụng, 

luôn được đảm bảo không thể bị chiếm giữ bởi người không có quyền
c . Các tài nguyên đỏ luôn sẵn sàng phục vụ cho tất cả nhừng người 

được phép sừ dụng.

5. Tính bảo mật là:
A. Đặc tính tin túc không bị tiết iộ cho các thực thể hay quá trình 

không được uỳ quyền biết hoặc không để cho các đối tượng dó lợi 
dụng

B. Mọi thực thể hợp pháp được quyền sử dụng thông tin 
c . Thông tin sẵn sàng phục vụ cho mọi đối tượng.

6. Tính toàn vẹn (Integrity):
A. Là thông tin trên mạng khi đang lưu giữ hoặc trong quá trình 

tmyền dẫn đảm bảo không bị xoá bò, sửa đổi, giả mạo, làm rối 
loạn trật tự, phát lại, xen vào một cách ngẫu nhiên hoặc cổ ý

B. Là sự không thay đổi trong quá trình xử lý và trao đổi thông tin 
c . Là không có sự biến đổi thông tin khi không được phép.
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7. I*hưcmg thức tấn công theo kiểu từ chối dịch vụ DoS (Dinal of Services):
A. Mức nguy hiểm thấp, ảnh hường đến chất lượng dịch vụ, làm 

ngưng trệ. gián đoạn hệ thống, khòne phá hoại dữ liệu hoặc chiếm 
quyền truy nhập

B. Mức hết nguy hiểm, làm ngưng trệ hoạt động hệ thống nhưng 
không phá hoại dữ liệu hoặc chiếm quyền truy nhập

c . Mức hết nguy hiểm thấp, làm ngưng trệ hoạt động hệ thống, phá 
hoại dừ liệu và chiếm quyền truy nhập.

8. DoS là hình thức tấn công sừ dụne:
A. Các lồ hổng trong các giao thức tầng Internet: Giao thức IP, các 

giao thức định tuyến, giao thức ARP, RARP, ICMP
B. Các lỗ hổng trong các giao thức bào mật dữ liệu
c . Một lượng rất lớn các gói tin gửi đến máy chủ trong thời gian liên 

tục làm cho hệ thống trờ nên quá tài.

9. Các lồ hổne trong báo mật an toàn mạng:
A. Bang cách dò lìm địa chi đích
B. Bằng cách xác định số hiệu cổng dịch vụ 
c . Bang cách ân chứa tronẹ các Apachc.

10. Dặc trưng giao ihức IPsec:
A. ỉỉáo đàm tính tin cậy, tính toàn vẹn và tính xác thực truyền dừ liệu 

qua mạng IP
B. Xác thực và mã hóa dữ liệu
C'. Dám báo tính toàn vẹn cho lleaclcr và dừ liệu.

CÂU IIỎI VÀ BÀI TẬP
1. rrình bÙN' tồng quan về an ninh mạnụ.
2. An toàn mạng là gì?

3. Trình bày các đặc trưng kỹ thuật cùa an toàn mạng.

4. Trình bày tính xác thực (Aulhentification), tính sằn sàng(Availability), 
tính bảo mật (Coníìdentialy), tính toàn vẹn (Integrity), tính khổng chế 
(Accountlability).

5. Trình bày các lỗ hổng và điểm yếu của mạng: lồ hổng loại c , lổ hổng 
loại B, lỗ hổng loại A.
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6. Trình bày các phuơng ứiức tấn công mạng.
7. Trình bày các biện pháp phát hiện hệ thống bị tấn công.
8. Trình bày một số phương thức tấn công mạng phổ biến: scanner. bé 

khoá (Passvvord Cracker), Trojans, Sniíĩer.
9. Trình bày tổng quan về bảo vệ thông tin bằng mật mã (Cryptograph>).
10. Trình bày Firewall, ưu điểm và nhược điểm cùa Firewall.
11. Trình bày các loại Firewall.
12. Trình bày kỳ ứiuật Pirevvall.
13. Trình bày kỹ thuật Proxy.
14. Trình bày mạng riêng ảo VPN: khái niệm mạng riêng ảo và kiến trúc 

của mạng riêng ảo.
15. Trình bày các thành phần cơ bản cùa mạng riêng ảo VPN:

- Đường hầm (Tunnelling) cho phép làm “ảo” một mạng riêng.
- Các dịch vụ bảo mật đa dạng cho phép dữ liệu mang tính riêng tư.

16. Trình bày những ưu điểm của mạng VPN.
17. Trình bày giao thức PPTP (Point to Point Tunnelling Protocol).
18. Trinh bày quá trình kết nối của PPTP: Tạo kết nổi ppp, tạo kết nối 

điều khiển PPTP, truyền dữ liệu qua Tunnel PPTP.
19. Trình bày bảo mật trong PPTP.
20. Trình bày giao thức L2F (Layer Two Ponvarding Protocol).
21. Trình bày giao ứiức L2TP (Layer Two Tunnelling Protocol).
22. Trình bày bảo mật trong L2TP.
23. Trình bày giao thức IPsec.
24. Trình bày IPsec trong IPv6.
25. Trình bày ứng dụng ESP và AH trong cấu hình mạng.
26. Hãy so sánh các giao thức VPN.
27. Trình bày các giải pháp chữ ký điện tử.
28. Trình bày định nghĩa chữ ký điện từ.
29. Trình bày sơ đồ chừ ký sổ RSA.
30. Trình bày sơ đồ chữ ký số ELGAMAL.
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T H U Ậ T  N G Ữ  V I É T  T Ấ T

AAL ATM Adaptation Layer Lớp thích ửng ATM
ABM Asynchronous Balance Mode Phương thức cân bằng dị bộ
ACK Acknovvledgement Xác nhận
AE Application Element Phần tử ứng dụng
AE Application Entity Thực thể ứng dụng
AFP AppleTalk Piling Protocol Giao thức quản lý tệp tin 

AppleTalk
AH Authentication Header Xác thực tiêu đề
ALU Arithmetic Logic Unit Đơn vị logic - số học

AM Amplitude Modulation Điều biên độ
ANSI American National Standard 

Institute
Viện Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ

APDU Application Protocol Data Unit Đơn vị dữ liệu giao thức ứng 
dụng

API Application Program Intertace Giao diện chương trình ứng dụng
APIPA Automatic Private IP Addressing Đánh địa chỉ IP riêng tự động
ARCnet Attached Resolution Protocol Giao thức phân giải gẳn kèm
ARP Address Resolution Protocol Giao thức phân giải địa chỉ

ARPA Advanced Research Projects Mạng của cơ quan phụ trách các
Agency dự án nghiên cứu tién tiến

ARQ Automatic Repeat Request Tự động lặp lại yêu cầu

AS Autonomous System Hệ thống tự trị
ASCII American Standard Code for Mã tiêu chuẩn trao đổi thống tin

Iníormation Interchange của Mỹ
ASDU Application Service Data Unit Đơn vị dữ liệu dịch vụ ứng dụng

ASE Application Service Element Phần tử dịch vụ ừng dụng
ASM Address Space Manager Quản lý khống gian đja chỉ
ASN1 Abstract Syntax Notion One Chủ thích ký hiệu viết tắt số 1
ASP AppleShere Protocol Giao thức AppleShere

ATM Asynchronous Transter Mode Phương thức truyền đồng bộ
ATP AppleTalk Transaction Protocol Giao thức giao dịch AppleTalk

BBS Bulletin Broad System Hệ thống bảng thổng báo

BCC Block Check Character Ki tự kiểm tra khối

BCS Basic Combined Subnet Phân mạng phối hợp cơ bản

BER Basic Encoding Rules Quy tắc mâ hóa có bản

BERT Bit Error Ratio Test Kiểm tra tỉ sổ bit lỗi

BGP Border Gateway Protocol Giao thức cổng đường biên
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B-ISDN Broadband Integrated Services 
Digital Network 

BOOTP Bootrap Protocol
BRI Basic Rate lnterface

BS Base Station
CASE Common Application Service

Element
CATV Community Antenna T elevision

CBR Constant Bit Rate
CBS Committed Burst Size
CCRSE Commitonent, Concurrency and 

Recovery Service Element 
CDMA Code Division Muttỉpie A ccess

CD-ROM Computer Dlsk Read Only Memory

CES Circuit Emulation Service
CICS Customer Intormation Control

System
CIDR Classless InterDomain Routing

CIR Committed Intormation Rate
CLNP Connectionless Netvvork Services

CLNS Connectionless Mode Netvvork
Service

CMIP Common Management Intormation
Protocol 

CMOT CMIPOverTCP/IP

CRC Cyclic Redundancy Code

CSMA/CA Carrier Sense Multiple
Access/Collision Avoidance

CSMA/CD Carrier Sense Multiple
Access/Collision Detection 

CSU/DSU Channel Service UniưDigital 
Service Unit

CSU/DSU Channel Services Network/Digital 
Services Unit

DAM Demand Assignment Multiple
access

DAP Data Access Protocol

DAS Dual Attached Stations

Mạng số tich hợp đa dịch vụ 
băng rộng 
Giao thức bẫy 
Giao diện tốc độ cơ bẳn

Trạm gốc
Phần tử dịch vụ ứng dụng chung

Truyền hình anten cộng đồng

Tốc độ bit cổ định 
Kích thước khối kết hợp 
Phần từ dịch vụ khôi phục, tồn tại 
và cam kết
Đa truy cập phân chia theo mă 
băng rộng
Bộ nhở chỉ đọc - đĩa compact

Dịch vụ mô phòng kênh 
Hệ thống điều khiển thông tin 
khách hàng
Định tuyến liên vùng không phân 
lớp
Tốc độ thông tin cam kết 
Dịch vụ mạng không liên kết

Dịch vụ mạng chế độ không liên 
kết
Giao thức thông tin quản lý 
chung
CMIP qua TCP/IP 

Mả vòng có dư

Đa truy cập cảm biến sống mang 
tránh xung đột
Đa truy cập cảm biến sóng mang 
có phát hiện xung đột
Đơn vị dịch vụ kênh/đơn vị dịch 
vụ sổ
Mạng dịch vụ kènh/đơn vị dịch vụ 
số
Đa truy cập cấp phát theo yèu 
cầu
Giao thức truy cập dử liệu 

Trạm gẳn kèm song song
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DCE Data Circuit Terminating Equipment Thiết bị kết cuối kênh dữ liệu

DDCMP Digital Data Communication Giao thức bản tin truyèn dữ liệu
M essage Protocol số

DDCP Digital Data Communications 
Protocol

Giao thức thông tin dữ liệu sổ

DDM Distríbuted Data Management Quản lý dữ liệu phân tán

DE Discard Eligibility Bit đánh dấu có khả nắng loại bỏ
DES Daỉaencryption Standard Tiêu chuẩn mâ hóa dữ liệu

DFC Data Flow Control Điều khiển luồng dữ liệu

DHCP Dynamic Host Configuable Protocol Giao thức cấu hình máy chù 
động

OiA Document Interchange Architecture Kiến trúc trao đỗi tài liệu

DiP Dual In Line Package Dạng gói có hai đường

DLC Data Link Control Điều khiển lièn két dữ liệu

DLE Data Link Escape Thay liên kết dữ liệu

DMM Direct Memory Mapping Ánh xạ bộ nhở trực tiếp

DNA Digital Network Architecture Kiến trúc mạng số

DNS Domain Name System Hệ thống tên miền

DNS-MX Mail Routing and the Domain 
System

Hệ thống miền và định tuyến thư

Dos Denial of Service • Từ chổi dịch vụ
DQDB Distributed Queue Dual Bus Bus kép hàng đợi phân tán

DSP Domain Specitic Part Phần xác định miền

DSP Digital Signal Processing Bộ xử lý tín hiệu số

DTAM Document Transter, A ccess and Chuyển giao, truy cập và quản lý
Management tài liệu

DTE Data Terminal Equipment Thiết bj đầu cuối dữ liệu

DTM Discrete Muỉti Tone Âm đa tần rời rạc
DTP Distributed Transaction Processing Xử lý giao dịch phân tán

EA Extend Address Địa chỉ mở rộng
EGP Exterior Gateway Protocol Giao thức cổng bên ngoài

EGP Exterior Gateway Protocol Định tuyến ngoài
EIGRP Enhanceđ Interior Gateway Routing Giao thức định tuyến cổng bên

Protocol trong năng cấp
EIR Excess Intormation Rate Tốc độ thông tin bùng nổ
EIR Excess Iníormation Rate Tốc độ thông tin bùng nổ
EMI Electromagnetic Interterence Can nhiễu điện từ
ESP Encapsulating Security payload Đỏng gói bảo mật tải tin
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EVC Ethernet Virtual Connection
FCC Pederal Communications

Commission
FCS Frame Check Sequence

FDDI Fiber Distributed Data Interíace

FDM Prequency Division Multiplexíng

FEA Frame Relay Adaptor
FEC Forward Error Correction
FECN Forward Explicit Congestion

Notiíication
FM Prequency Modulation

FR Frame Relay

FR UNI Frame Relay User to Network
lnterface

FRAD Frame Relay Access Device

FRND Prame Relay Netvvork Device

FTAM File Transfer A ccess and
Management

FTP FileTransfer Protocol

6G P Gateway to Gateway Protocol

GOSIP Government OSI Profile

HDLC High Level Data Link Control

HIPPI High Performance Parallel
lnterfa(^

HMAC Hash Message Authentỉcation Code

Hyper Text Markup Language

Hyper Text Transter Protocol

International Alphalbet Number 5

Internet Assigned Numbers 
Authority

ICMP Internet Control Message Protocol

HTML
HTTP
IA5
lANA

IDI Initial Domain ldentifier

IDP Initìal Domain Part

IEEE Institute of Electricat and Electric
Engineers

Két nối Ethernet ảo 
ủy ban taiyền thông liên bang

Dây kiểm tra khung

Giao diện phân phối dữ liệu bằng 
sợi quang
Ghép kènh phân chia theo tần sổ

Bộ đáp ứng chuyển tiếp khung 
Sừa lỗi trước
Thông báo nghẽn phía trước 

Điều tần

Chuyển tiếp khung

Giao diện người sử dụng - mạng 
chuyển tiếp khung
Thiết bị truy nhập chuyển tiếp 
khung
Thiết bị mạng chuyển tiếp khung

Truy nhập và quản lý chuyển 
giao tệp
Giao thức truyẻn tệp

Giao thức cổng • cổng

Danh mục OSI của chinh phủ

Đièu khiển dữ liệu mửc cao

Giao diện song song hiệu nắng 
cao
Thuật toán mă chứng thực hàm 
băm
Ngôn ngữ đánh dấu sièu vãn bản

Giao thức truyèn siêu văn bản

Mã số chữ cái quốc tế sổ 5

Trao quyèn cung cáp địa chỉ 
Internet
Giao thức nhắn tin điều khiển 
Internet
Nhận dạng miền gốc

Phần mièn gổc

Viện kỹ thuật điện và điện tử
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IETF Internet Engineering Task Force Lực lượng đặc trách kỹ thuật 
Internet

IGP Interior Gateway Protocol Giao thức cổng bên trong

IKE Internet Key Exchange Trao đổi mâ khóa
IMAP Internet M essage A ccess Protocol Giao thức truy cập bản tin 

Internet
IMS Iníormation Management System Hệ thông quản lý thông tin

INTERNIC Internet Netvvork Iníormation Center Trung tâm thông tin mạng 
Internet

IPL Initial Program Load Nạp chương trình gốc

IPX lnternetwork Packet Exchange Trao đổi gói liên mạng

ISA Industry Standard Architecture Kiến trúc tiêu chuẳn công nghiệp

ISDN Integrated Services Digital Network Mạng số lièn kết đa dịch vụ

ISO International Standard Organiration Tổ chức tiêu chuẩn quổc tế

ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet

ITU International Telecommunications 
Union

Liên minh Viễn thông quốc tế

JTM Job Transter and Management Công việc chuyển giao và quản lý

LAC L2TP Access Concentrator Bộ truy nhập tập trung L2TP

LAN Local Area Network Mạng nội bộ

LANE LAN Emulation ư\N mô phòng
LAP-B Link Access Procedure Balanced Thủ tục truy cập liên kết (kênh B)

LAP-D Link Access Procedure D channel Thủ tục truy cập liên kết (kênh D)

LDP Label Distribution Protocol Giao thức phân phối nhân
LER Label Edge Router Bộ định tuyến bièn nhăn
LLAP LocalTalk Link Access Protocol Giao thức truy cập liên kết 

LocalTalk
LLC Logical Link Control Điều khiển liên kết logic

LPDU Link Protocol Data Unit Đơn vị dữ liệu giao thức liên kết

LSA Link State Advertisement Quảng cáo trạng thái liên kết
LSAP Link SAP SAP liên kết

LSDU Link Service Data Unit Đơn vị dữ liộu dịch vụ Hèn kết

LSFT Label Svvitching Forwarding Table Bảng chuyển mạch chuyển tiếp 
nhân

LSL Link Support Layer Lớp cung cấp liên kết

LSP Label Switch Path Tuyến chuyến mạch nhân
LSP Link State Protocol Giao thức trạng thái lièn kết
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LT Line Termination
MACS Media A ccess Control Sublayer

MAN Metropolitan Area Network

MCU Multipoint Control Unit
MEF Metro Ethernet Forum
MFCP Media Gateway Control Protocol
M6C Media Gateway Controller
MHS Message Handling System
MIB Management lnformation Base

MLID Multiple Link Intertace Driver

MMS Manuíacturing Messaging Service

MOPEM Modulation Demodulation

MPLS Multi Protocol Label Svvitching
MTU Maximum Transter Unit
MUX Multiplexer

NAK Negative Acknowledgment

NAT Network Address T ranslation
NAU Network Address Unit

NBS National Bureau of Standard

NCP Network Core Protocol
NDP Neighbor Discovery Protocol
NDS Network Operating System

NFS Network File System

NIS Network iníormation System
NLM Netvvare Loadable Modules

NLOS Non Line-of-Sight
NLSP Network Link Services Protocol

NMS Network Management System

NNI Network to Netvvork lnterface

NOS Computer Network Operating
System

NPDU Network Protocol Data Unit

NREN National Research and Education
Network

Kết cuối đường
Tầng con điều khiển truy cập
phương tiện
Mạng đổ thị

Khối điều khiển đa điểm 
Diễn đàn Ethernet đô thị 
Giao thức điều khiẻn cổng nối 
Bộ điều khiển cổng phương tiện 
Hệ thống điều khiển bản tin

Cơ sờ  thông tin quản lý

Điều khiển giao diện đa liên kết

Dịch vụ tạo tin nhắn

Điều chế/Giải điều chế

Chuyển mạch nhân đa giao thức 
Đơn vị truyền giao lớn nhất 
Bộ ghép kênh

Phù nhận xác nhận

Biên dịch địa chi mạng 
Đơn vị địa chỉ mạng

Văn phòng tiêu chuẩn quốc gia

Giao thức điều khiền mạng

Giao thức phát hiện lân cận 
Hệ thống điều hành mạng

Hệ thống tệp tin mạng

Hệ thống thông tin mạng
Mô-đun cố thẻ tải được cùa hệ 
điều hành Netware
Không nhin thẳng
Giao thức các dịch vụ liên kết 
mạng
Hệ thống quản lý mạng

Giao diện mạng - mạng 

Hệ điều hành mạng máy tính

Đơn vị dữ liệu giao thức mạng

Mạng giáo dục và nghiên cửu 
quốc gia
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NRM Normal Response Mode Phương thức đáp ứng tiêu chuẩn

NRZ Non Return to Zero Không trờ về không

NS Network Services Dịch vụ mạng

NSAP Network SAP Điểm truy cập dịch vụ mạng

NSDU Network Service Data Unit Đơn vị dữ liệu dịch vụ mạng

NSP Netvvork Services Protocol Giao thửc dịch vụ mạng

NT Netvvork Termination Kết cuối mạng
NVTS Netvvork Virtual Terminal Service Dịch vụ kết cuối mạng ảo

oc optical Carrier Kênh quang

ODBC Open DataBase Connectivity Kết nối cơ sở  dữ liệu mờ
ODI Open Data Link Interíace Giao diện liên kết dữ liệu mở

OFDMA Orthogonal Prequency- Division 
Multiple Access

Đa taiy cập phân chia theo tần sổ  
trực giao

OSF open Software Poundation Nền tảng phần mềm mờ

OSI Open Systems Interconnection Kết nối các hệ thống mở

OSPF Open Shortest Path First ưu tiên đường ngản nhất mờ
PA Point of p Attachment Điểm gẳn kèm

PAD Packet Assembler Disassembler Đỏng/tháo gói

PAP Printer Access Protocol Giao thức truy nhập máy in

PBX Peripheral Component 
Interconnection

Kết nối phần tử ngoại vi

PCI Protocol Control Iníormation Thông tin đièu khiển giao thức
PCMCIA Personal Computer Memory Card 

International Association
Hiệp hội quốc té card nhớ cùa 
máy tỉnh cá nhân

PDN Public Data Network Mang dữ liệu cổng cộng

PDU Protocol Data Unit Đơn vị dữ liệu giao thức
PE Presentation Entity Thực thẻ trinh diễn

PE Provider Edge Biên nhà cung cấp
POP Post Office Protocol Giao thức bưu điện

PoP Point of Presence Điểm cung cắp dịch vụ
POSIX Portable Operating System 

Intertace Exchange
Trao đổi giao thức hệ điều hành 
di động

PPDU Presentation Protocol Data Unit Đơn vị dữ liệu giao thức trình 
diễn

ppp Point to Point Protocol Giao thức điểm - điểm

PPSDN Public Packet Switched Data 
Network

Mạng dữ liệu chuyển mạch gối 
công cộng
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PPTP Point to Point Tunneling Protocol Giao thửc đường hầm điẻm-điểm

PRI Primary Rate Intertace Giao diện tốc độ cơ sờ

PSAP Presentation Service A ccess Point Điểm truy nhập dịch vụ trình diễn

PSDN Packet Svvitched Data Netvvork Mạng dữ liệu chuyền mạch gỏi

PSDU Presentation Service Data Unit Đơn vị dữ liệu dịch vụ trinh diễn

PSTN Public Svvitched Telephone network Mạng điện thoại chuyển mạch 
công cộng

PTT Post, Telephone, and Telegraph Bưu chinh, điện thoại và điện 
báo

PU Physical Unit Đơn vỊ vật lý

PVC Permanent Virtual Circuit Kênh ảo cố định

PVC Permanent Channel Connection Kết nổi kênh ảo cổ định
QAM Quadrature Amplitude Modulation Điều biên độ cầu phương
QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ

RADIUS Remote Authentication Dial in 
Service

Dịch vụ xác nhận quay sổ từ xa

RAID Redundant Array of Inexpensive 
Drives

Hệ thống đĩa dự phòng

RARP Reverse Address Resolution Giao thức phân giải địa chi đảo
Protocol

RAS Remote Access Services Dịch vụ truy cập từ xa

RDA Remote Database Access Truy nhập cơ  sờ  dữ liệu từ xa

RFC Request For Command Yèu cầu lệnh

RFNM Ready For Next M essage sẵn sàng cho bản tin kế tiếp

RIP Routing Intormation Protocol Giao thức thông tin định tuyến

RISC Reduced Instruction Set Computer Máy tinh cổ tập lệnh rút gọn

RNR Receive Not Ready Không sẵn sàng nhận

ROM Read Only Memory Bộ nhớ chỉ đọc

ROSE Remote Operation Service Element Phần tử các dịch vụ hoạt động 
từ xa

RPC Remote Procedure Calls Gọi thủ tục ờ  đầu xa
RPR Resilient Packet Ring Ring gối tin cậy
RR Receive Ready sẵn sàng nhận

RTMP Routing Table Maintenance 
Protocol

Giao thức duy trì bàng định tuyến

RTP Real Time Protocol Giao thức thời gian thực
RTSE Reliable Transíer Service Element Phần tử dịch vụ truyền tin cậy

RTT Round Trip Time Thời gian trễ toàn phẩn
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SA Security Association
SABM Set Asynchronous Balance Mode
SAP Service A ccess Point

SAP Service Advertising Protocol

SAP Single Association Object
SAPI SAP Identiíier

SARM Set Asynchronous Response Mode
SAS Single Attached Stations

SCSI Small Computer Systems Interíace

SDH  Syn ch ron ous Digital Hierarchy

SDLC Synchronous Data Link Control

SE Session Entity

SG Signaling Gateway
SI Subnet Identiíier

SLIP Serial Line Internet Protocol

SMDS Switched Multimegabit Digital
Service

SMTP Simple Maìl Transíer Protocol

SNA System Network Architecture

SNADS SNA Distribute Service

SNAP Subnetwork Address Protocol

SNIMP Simple Network Management
Protocol

SNRM Set Normal Response Mode
SOFDMA Scalable Orthogonal Prequency-

Division Multiple Access 
SONET Synchronous Optical Netvvork

SONET/ Synchronous Optical NETwork/
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SPDU séssion  PDU

SPF Shortest Path First
SPI Security Parameters Index
SPX Sequenced Packet Exchange

SQL Structured Query Language

SRVP Resource Reservation Protocol
s s  Subscriber Station

Liên kết báo mật 
Phương thức cân bằng dị bộ 
Điẻm truy cập dịch vụ

Giao thửc quảng cấo dịch vụ

Đối tượng lièn kết đơn 
Nhân dạng SAP

Phương thức trả lời dị bộ 
Trạm gẳn kết đơn

Giao diện các hệ thống mày tính 
nhỏ
Phân cấp số đồng bộ

Điều khiển liên kết dữ liệu đồng 
bộ
Thực thế phiên

Cổng báo hiệu 
Nhận dạng mạng con

Giao thức Internet nối tiếp đường

Dịch vụ chuyển mạch số nhiều 
Mbiưs
Giao thức truyền thư đơn giản 

Kiến trúc mạng hệ thống 

Dịch vụ phân tán SNA 

Giao thửc địa chỉ mạng con 

Giao thức quản lý mạng đơn giản

Phương thức trả lời chuẩn 
Đa truy cập phân chia theo tần số  
trực giao cân bằng 
Mạng quang đồng bộ

Mạng quang đồng bộ/Phân cấp 
sổ đổng bộ 
PDU phiên

ưu tiên đường ngắn nhất 
Chỉ số tham số an toàn 
Trao đổi gói tuần tự

Ngôn ngữ truy vấn chuẩn

Giao thức giữ trước tài nguyên 
Tram thuê bao
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SSAP Session SAP SAP phiên

SSCP System Services Control Point Điểm điều khiển dịch vụ hệ thống

SSDU Session Service Data Unit Đơn vị dữ liệu dịch vụ phiên

SSL Secure Sockets Layer Lớp các scxĩket an toàn

STDM Statistical Time-Division Ghép kènh theo thời gian thống
Multiplexing kè

STP Shield Twisted Pair Đôi dây xoắn được bọc kim

svc Switch Virtual Channel Kênh ảo chuyền mạch
TACACS Terminal A ccess Controller Access Hệ thống điều khiển truy cập bộ

Control System đièu khiển truy cập đầu cuổi
TDM Time Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo thời 

gian
TE Transport Entity Thực thẻ truyền tải

TELNET Telnet Protocol Giao thức Telnet

TFTP Trivial File Transter Protocol Giao thức truyền tệp có tính 
không quan trọng

TPDU Transport PDU PDU truyền tải

TSAP TransportSAP SAP truyền tải

TSDU Transport SDU SDU truyền tải

UDP User Datagram Protocol Giao thức dữ liệu người sử dụng

UHF Ultra High Prequency Tẳn số cực cao
UNI User to Network Intertace Giao diện người sử dụng - mạng

UTP Unshield Twisted Pair Đối dây xoắn khống bọc

VAD Voice Activity Detection Dò thoại tich cực
vc Virtual Circuit Kênh ảo

vcc Virtual Channel Connection Kết nối kênh ảo
VCI Virtual Circuit Identiĩier Nhận dạng kènh ảo

VHP Vety High Prequency Tần số'rất cao
VLAN Virtual Local Area Netvvork Mạng nội bộ ảo
VPC Virtual Path Connection Kết nối đường dẫn ảo
VPDN Virtual Private Dialup Network Mạng quay số  nèng ảo
VPI Virtual Path Identiĩier Nhận dạng đường ảo

VPN Virtual Private Network Mạng riẻng ảo

VRF VPN Routing and Forwarding Định tuyến và chuyển tiếp VPN
WAN Wide Area Network Mạng diện rộng
xDSL Digital Subscríber Line Đường dây thuê bao sổ
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