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VNPT Bắc Ninh 

 
Tóm tắt: Truyền thông bao gồm Viễn thông, Internet, Phát thanh, truyền hình.. Mặc dù hiện 

tại các giải pháp kỹ thuật thực hiện các mảng này vẫn phát triển theo sự độc lập tương đối với 
nhau nhưng nét chủ đạo đang được kỳ vọng và cũng đang diễn ra trong thực tế là sự hình thành 
của một môi trường tích hợp chung, môi trường này làm nền tảng cho các dịch vụ truyền thông 
hợp nhất (UC- Unify Commnication). Sự chuyển đổi theo xu hướng này diễn ra trong các khía 
cạnh khác nhau: từ phía thiết bị người dùng cuối, phương thức truy nhập, mạng chuyển tải và 
giải pháp cung cấp dịch vụ... Bài báo giới thiệu một số thông tin về sở cứ cũng như các ý tưởng 
và giải pháp cho sự chuyển đổi hướng đến môi trường truyền thông hợp nhất này. 

 
1. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG 

ĐA DẠNG 
Truyền thông theo nghĩa đơn giản là sự 

trao đổi thông tin. Tuy nhiên, tuỳ khoảng 
cách truyền tin, loại thông tin và cách thức 
trao đổi giữa đối tượng cấp tin và người nhận 
tin dẫn đến các giải pháp kỹ thuật khác nhau, 
ví dụ: 

 
Hình  1. Các loại hình thông tin 

- Việc trao đổi thông tin giữa 2 (hoặc một 
nhóm cá nhân) cần thiết lập các kênh trao 
đổi thông tin riêng (conversation)  

- Các thông tin tổng hợp hướng đến số 
lượng lớn người nhằm phục vụ các nhu 
cầu tin tức, giải trí thì thường được phát 
quảng bá (broadcast) 

- Các thông tin được phát quảng bá tới một 
nhóm hạn chế người (mulitcast), ví dụ 
một nhóm cùng xem một phim. 

- V.v.. 

Các thông tin trao đổi được biểu diễn dưới 
các hình thức khác nhau (tính đa phương 
tiện): tiếng nói, hình ảnh, văn bản, màu sắc… 
và các thông tin này được cảm nhận bởi các 
giác quan khác nhau của con người như mắt, 
mũi, tai…. Các phương tiện truyền đạt được 
phát triển trước đây thường được thiết kế tối 
ưu cho các loại thông tin, chẳng hạn, tín hiệu 
radio sử dụng trong dài phát thanh mang các 
thông tin giọng nói từ các phát thành viên đến 
tai người nghe, truyền hình mang cả tiếng nói 
và hình ảnh đến người xem. Sự hình thành 
các hệ thống cung cấp thông tin cũng như 
từng nhóm khác hàng tạo nên vô vàn các 
mạng thông tin độc lập: các đài phát thành, 
các cơ quan thông tấn, đài truyền hình.. 

Thông tin là một tài nguyên quý giá, với 
người có thông tin thì làm sao bán cho càng 
nhiều người càng tốt còn với người sử dụng 
thì càng được tiếp cận với nhiều thông tin thì 
càng tốt. Các nhà cung cấp dịch vụ Truyền 
thông hiện tại nhận thấy vấn đề này và cũng 
ra sức tổ chức các hệ thống nhằm phục vụ cho 
các khách hàng một cách tốt nhất, một mạng 
như vậy không thể chỉ là một mạng Viễn 
thông, mạng Internet hay mạng truyền hình 
độc lập mà ở đây cần phải là mạng đa dịch vụ 
hỗ trợ tất các các loại hình này, cũng có thể 
gọi đây là một Mạng thế hệ sau (NGN). 
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2. SỰ HỢP NHẤT CỦA CÁC MÔI 
TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG 

2.1. Những lực đẩy cho sự hợp nhất 
- Đối với các mạng cố định, mạng PSTN và 

ISDN chủ yếu cung cấp dịch vụ thoại và 
dịch vụ truyền hình. Những năm gần đây, 
việc bùng nổ các thuê bao và nhu cầu sử 
dụng Internet. Người dùng có thể sử dụng 
đường truyền Internet ngày càng cao, ví 
dụ dùng ADSL. Kết nối Internet cho phép 
người dùng sử dụng cá dịch vụ trao đổi 
theo thời gian thực: chat, trò chơi trực 
tiếp, VoIP. 

- Sự bùng nổ về đầu cuối di động: (số liệu 
thống kê tháng 6 năm 2007, có 3 tỷ đầu 
cuối di động, nguồn Mobile World). Các 
thiết bị này tích hợp sẵn nhiều tài nguyên 
cho các ứng dụng. Các đầu cuối này có 
các ứng dụng luôn kết nối mạng. Đó là 
một sự phát triển cơ bản của khả năng 
cung cấp ứng dụng.  

- Nhu cầu trao đổi thông tin ngang hàng: 
Các ứng dụng không còn tồn tại riêng biệt 
ở các thực thể chỉ có giao diện trao đổi 
thông tin với người dùng mà còn có 
những trao đổi thông tin ngang hàng 
(peer-to-peer) với các thực thể khác, ví 
dụ: chia sẻ duyệt web. Do đó, khái niệm 
ứng dụng cần được định nghĩa lại khả 
năng kết nối: khả năng thiết lập kết nối 
ngang hàng dựa trên các thiết bị hỗ trợ 
giao thức IP. Đây là yêu cầu và động lực 
chính cho việc hợp nhất giữa đầu cuối di 
động và đầu cuối cố định nói riêng, sự 
hợp nhất di động và cố định ở các mặt 
khác nói chung. 

2.2. Các giai đoạn hợp nhất 
Truyền thông thời kỳ trước NGN 
- Trở lại những năm 70-80 khi Internet 

chưa phổ biến các dịch vụ truyền thông 
lúc đó có thể thấy như điện thoại (cố định, 
di động GSM, CDMA), phát thanh, truyền 
hình quảnb bá, truyền dữ liệu như X25..  
và chỉ một bộ phận nhỏ người dân được 
tiếp xúc với các dịch vụ này. Vùng phủ 
của các dịch vụ rất hạn chế, dịch vụ đơn 
giản và chủ yếu mới phục vụ cho công 
việc. Việc phục vụ cho giải trí còn thiếu 

thốn, nếu muốn người dân phải đến các 
điểm phục vụ tập trung: rạp chiếu phim, 
nhà hát.. 

Thời kỳ đầu NGN 
- Trong thời kỳ đầu của mạng NGN đây có 

thể coi là thời kỳ IP hoá thực tế là diễn ra 
sự hội tụ chuyển mạch gói và chuyển 
mạch kênh. Các ứng dụng truyền thông 
vốn được thiết kế cho mạng chuyển mạch 
kênh hay phát quảng bá vô tuyến trước 
đây được tổ chức lại để hoạt động trên 
chuyển mạch gói: 

- Dịch vụ phát thanh: Trước đây phát sử 
dụng các băng tần AM, FM và vùng phủ 
bị giới hạn của vùng phủ vô tuyến bán 
kính từ vài chục đến vài trăm km. Khi 
chuyển sang mạng IP dịch vụ này có thê 
rphát đi mọi nơi trên thế giới miễn là có 
Internet và không cần trang bị nhiều thiết 
bị công suất lớn. Chi tiết về Radio over 
Internet xem tại... 

- Dịch vụ giải trí: Trước đây trình diễn tập 
trung tại các sân khấu, nhà hát, rạp, sân 
VD ngày nay có thể xem qua các dịch vụ 
VoD, khách hàng có thế xem từ xa và biết 
phòng ở của gia đình thành các studio 
thực sự. 

- Dịch vụ thoại: Trước đây sử dụng hệ 
thống chuyển mạch kênh TDM với một 
mô hình phức tạp phân cấp C3, C4, C5.. 
và phiên liên lạc được thiết lập duy trì 
trong suốt thời gian thoại nên hiệu xuất 
thấp và giá thành cao. Khi chuyển sang IP 
thì luồng dữ liệu được chuyển thành các 
gói kích thước xác định, dùng các kỹ thuật 
mã hoá nén làm giảm yêu cầu băng thông 
nên hiệu xuất sử dụng tài nguyên cao, giá 
rẻ. 

- Dịch vụ Truyền hình trước đây sử dụng 
phát quảng bá vô tuyến sau đó là truyền 
hình cable và hiện nay cũng được chuyển 
tải trên mạng IP với tên mới là IPTV. Với 
dịch vụ này khách hàng khắp nơi trên 
Internet có thể xem được với các mức 
chất lượng theo yêu cầu. 

Một điểm hạn chế ở giai đoạn này là dù 
các dịch vụ truyền thông đã được IP hoá 
nhưng xét trên góc độ dịch vụ thì chúng 
vẫn là các ốc đảo, chúng được thiết kế độc 



74 

lập nhau: có hệ thống điều khiển riêng, có 
đầu cuối riêng, giao thức riêng và hệ 
thống quản lý riêng. Điểm hội tụ đạt được 
ở đây là chúng đều chạy trên giao thức IP, 
giao thức IP có thể chạy trên vô số các 
giao thức lớp dưới khác nhau, các phương 
tiện truyền tải vật lý khác nhau (quang, 
điện). Vì vậy người ta gọi là “Every thing 
over IP” và “IP over every thing”. 

 
Everything over 

IP 

IP over 
Everything 

IP to and from 
Everywhere 

Hình  2. Lợi ích của việc IP hóa 

Tiến tới sự hợp nhất trong NGN 
- Trong thời gian tới xu thế hội tụ giữa di 

động và cố định tạo cho viễn thông một 
bộ mặt mới, đây là mạng đa dịch vụ 
nhưng không phải là các dịch vụ đơn lẻ 
mà chúng kết hợp với nhau sử dụng các 
tài nguyên chung: Đầu cuối, Hệ thống 
điều khiển, mạng truyền tải... 

- Trên thế hệ mạng này người ta phân ra là 
các nhóm dịch vụ: Conversation, 
streaming, interactive, backgound.. để 
mạng có thể biết để phân biệt cách đối xử 
với các loại lưu lượng. 

- Điểm khác biệt so với gian đoạn trước đây 
là Mạng hội tụ (FMC) hướng đến sử dụng 
một hệ thống điều khiển chung cho mọi 
loại dịch vụ xoá đi biên giới giữa các ốc 
đảo làm cho đơn giản hoá trong giao tiếp 
với khách hàng. 

3. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 
Để thực hiện theo chiến lược này một số 

giải pháp sau được đưa ra: 

3.1. Về phía đầu cuối 
Thiết bị thông minh hơn, hỗ trợ nhiều cơ 

chế truy nhập, trình diễn (voice, video, văn 
bản) tương tự như một máy tính xách tay... 

 

Hình  3. Quá trình phát triển của đầu cuối 

3.2. Về phía mạng truy nhập:  
- Sử dụng nhiều công nghệ mới nhằm tăng 

băng thông chất lượng các phiên liên lạc:  

 Mobile networks: 3G  3.5G  WiMax or 
LTE 

 Wired LAN: Ethernet  Fast Ethernet  
Gigabit Ethernet 

 Wireless LAN: 11a/b  11g  11n 

 Fixed line access networks: ADSL  
ADSL2+  VDSL  VDSL2  EPON 
(Ethernet PON, 0.6 or 1.25G)  GPON 
(Gigabit Capable PON, 2.5G) 

 

 

Hình  4. Các chuẩn truyền thông 



75 

3.3. Về phía mạng truyền tải 
 

ATM HDLC Ethernet MAC RPR MAC 

10GbE 
LAN PHY 

10GbE 
WAN PHY 

GFP 

SONET / SDH 

G.709 OCh digital wrapper/ optical channel 

Optical fibre / G.652, G.653 etc. 

IEEE 802.2 LLC PPP AAL5 

GbE 
PHY 

IEEE 802.2 LLC 

RPR PHY 

IP 

Hình 5. Các công nghệ truyền dẫn 

3.4. Về phía hệ thống điều khiển 
Để các ứng dụng trên nền giao thức IP 

trao đổi với nhau, chúng ta cần có một cơ chế 
thích hợp. Mạng thoại hiện nay cung cấp cơ 
chế này là rất hạn chế. Muốn thiết lập phiên 
kết nối ngang hàng, mạng thiết lập một kết 
nối ad-hoc giữa hai đầu cuối thông qua mạng 
IP. Hạn chế kết nối IP này chỉ đáp ứng với 
những môi trường một nhà cung cấp dịch vụ 
trên Internet, một hệ thống đóng; trao đổi 
giữa các nhà cung cấp dịch vụ. 

Do đó, chúng ta cần một hệ thống mang 
điều khiển đa phương tiện trên nền IP có tính 
toàn cầu, hệ thống IMS 2. IMS cho phép các 
ứng dụng chạy trên các đầu cuối hỗ trợ giao 
thức IP có thể dễ dàng thiết lập kết nối ngang 
hàng điểm-điểm, hoặc kết nối điểm-nhà cung 
cấp nội dung (peer-to-content).  

Sử dụng phân hệ IMS  do 3GPP phát 
triển và được bổ sung bởi TISPAN ETSI với 
số giao thức giảm còn vài 3 giao thức nhưng 
hiệu năng cao và hỗ trợ nhiều dịch vụ phức 
tạp 
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Hình  6. Kiến trúc của phần điều khiển 

 
 

3.5. Về hệ thống cung cấp dịch vụ 
Để đơn giản và nhanh chóng cho việc 

phát triển các dịch vụ gia tăng, chúng ta có 
giải pháp dùng phần tử giao tiếp phát triển 
dịch vụ (APP Gateway) như Parlay Gateway 
hay gần đây là SDP (Service Delivery 
Platform). Các hệ thống này hỗ trợ các Nhà 
cung cấp nội hoặc Nhà cung cấp dịch vụ 
(VASP) phát triển và cung cấp dịch vụ nhanh 
chóng. SDP cũng hỗ trợ VASP trong việc 
quản lý các CP. 

 
 

3rd Party Services Partner Hosted Operator Telco 

Voicem
Instant 
Messagi

Ring-
back 

Network Operator’s 
SDP Environment 

IMS 

    

    

Service 
Aggregation 

Network 
Abstraction 

 
Hình 7. Hạ tầng phát triển dịch vụ 

Như vậy, các môi trường truyền thông 
đang hội tụ thành mạng truyền thông hợp nhất 
cho các dịch vụ khác nhau, sử dụng các công 
nghệ tích hợp: 

 

SDP 

IP  

IMS 

 
Multi-access  
BB network  

Smart-phone 

CP 

SP, 
xVNO 

SP+CP 

Svc 1 Svc 2 
Svc 3 Svc 4 

Svc .. 
Svc .. Svc n 

 
Hình 8. Các công nghệ tích hợp cho  

giải pháp tổng thể của NGN  
 

 



76 

4. TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM 
Việt Nam là một trong những nước có 

tốc độ phát triển cao nhất về viễn thông trên 
thế giới do các chính sách cởi mở trong mảng 
này, việc này kéo theo sự phát triển của cơ sở 
hạ tầng mạng (CSHT). Các nhà khai thác 
mạng ở Việt Nam liên tiếp ra đời và tham gia 
vào thị trường với các trang bị gần như hiện 
đại nhất trên thế giới tạo ra một sự sôi động 
của sự cạnh tranh và điều này mang lại nhiều 
lợi ích cho người dùng. 

Xu hướng hội tụ cũng đã hình thành và 
bát đầu được thực hiện trên thực tế. Sự 
chuyển hóa mô hình kinh doanh trên mạng 
NGN đã và đang diễn ra. Hiện nay đã xuất 
hiện các Nhà khai thác di động ảo (MVNO), 
các CP ngoài tham gia vào kinh doanh dịch 
vụ Viễn thông trong khi không có cơ sở hạ 
tầng truy nhập, đây là biểu hiện của mô hình 
phân lớp theo chiều ngang. 

Nhiều nhà nhà khai thác lớn ở VN đã có 
một lượng lớn khách hàng truyền thống và sở 
hữu các mạng truy nhập khác nhau, để cạnh 
tranh họ mong muốn cung cấp nhiều dịch vụ 
mới cho khác hàng và họ đã và đang chủ 
động chia sẻ việc phát triển dịch vụ gia tăng 
với CP, bán lại tài nguyên cho các xVNO hay 
chuyển việc chăm sóc khách hàng cho các 
công ty bên ngoài đồng thời đã và đang cố 
gắng mở rộng vùng phủ của dịch vụ, kéo 
được nhiều khách hàng hơn và đảm bảo chất 
lượng phần hạ tầng dịch vụ 

 

5. KẾT LUẬN 
Môi trường truyền thông đa dịch vụ là 

mong muốn của các nhà cung cấp dịch vụ 
nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ 
phong phú và tiên tiến nhất. Các tổ chức 
chuẩn hóa và các nhà nghiên cứu đang tập 
trung nghiên cứu về các vấn đề này. Hiện 
nay, sự hội tụ giữa chuyển mạch kênh và 
chuyển mạch gói cũng như sự hội tụ cố định 
với di động là tiền đề thúc đẩy cho sự phát 
triển nhanh chóng của các công nghệ/giải 
pháp có tính tích hợp cao và điển hình ở đây 
là giải pháp điều khiển IMS và nền tảng phân 
phát nội dung SDP có khả năng hỗ trợ điều 
khiển chung cho mọi loại hình dịch vụ cũng 
như liên kết nhà cung cấp nội dung tạo nên sự 
đa dạng phong phú trong các dịch vụ gia tăng 
trên nền mạng viễn thông mới. Các công nghệ 
nền tảng tạo nên mạng IP cũng đang được 
hoàn thiện để tạo nên môi trường băng rộng 
truy nhập quang đến khách hàng. Các nhà 
khai thác viễn thông lớn ở Việt nam như 
VNPT, Vietel.. đang từng bước triển khai các 
công nghệ này vào mạng của mình.  
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